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NOTÅ ED ITOR IALÅ

Sfântul rege David, în Psaltirea sa, gr\ie[te: „Eu am cinstit foarte pe 
prietenii T\i, Dumnezeule!” (Psalm 138, 17), iar fiul s\u, în]eleptul rege

Solomon, afirm\ c\ „pomenirea Dreptului se face cu laude” (Pilde 10, 7). Cu
atât mai mult în Legea harului, în Biserica Noului Testament, pomenirile
Sfin]ilor, prietenii (Ioan 15, 14) [i casnicii lui Dumnezeu (Efeseni 2, 19), cei în
care îns\[i Preasfânta Treime {i-a aflat l\ca[ curat [i luminat (cf. Ioan 14, 23),
sunt cinsti]i prin „cântare nou\” (Apocalipsa 14, 3) de c\tre imnografii orto-
doc[i. Diversitatea crea]iilor imnografiei r\s\ritene (Stihiri, Canoane, Condace,
Tropare, Acatiste [i altele) este dedicat\ cinstirii marilor Praznice împ\r\te[ti [i
ale Maicii Domnului, dar [i spre pomenirea, în fiecare zi, a unuia sau a mai 
multor Sfin]i. C\r]ile de cult ne transpun cu mintea în bucuria Împ\r\]iei lui
Dumnezeu, încât, prin rug\ciune [i mistagogie liturgic\, realiz\m duhovnice[te
convorbirea cu Dumnezeu, cu Maica Domnului [i cu to]i Sfin]ii. 

Cartea de fa]\ cuprinde Slujbele închinate s\rb\torilor [i Sfin]ilor din luna
iulie, adev\rate comori liturgice. În luna iulie, Preasfânta N\sc\toare de
Dumnezeu este preacinstit\ prin s\rb\toarea A[ez\rii cinstitului ei Ve[mânt în
Vlaherne (2 iulie), dar, în mod special în Biserica Ortodox\ Român\, i se aduce
mul]umire pentru minunile s\vâr[ite prin sfintele ei icoane Îndrum\toarea de la
M\n\stirea Neam] (9 iulie) [i Prodromi]a (12 iulie), pictat\ în mod miraculos 
la Ia[i în anul 1863 [i a[ezat\ în Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte
Athos.

S\rb\toarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul (20 iulie) [i pomenirea
Sfântului Proroc Iezechel (21 iulie) ne amintesc de perioada Vechiului
Testament, în care Drep]ii [i Profe]ii au a[teptat cu speran]\ [i r\bdare venirea
R\scump\r\torului. Istoria sfânt\ a Noului Testament ne este readus\ în fa]a
ochilor min]ii prin s\rb\toarea Adormirii  Sfintei Ana, mama N\sc\toarei de
Dumnezeu (25 iulie), dar [i prin pomenirea Sfintei Mironosi]e  întocmai cu
Apostolii Maria Magdalena (22 iulie), a Sfintei Veronica (12 iulie), cea 
vin decat\ de Mântuitorul Hristos de curgerea de sânge, a Dreptului Iosif 
din Arimateea (31 iulie), ucenic în ascuns al Domnului Iisus, precum [i prin
pomenirea unor Sfin]i Apostoli, dintre cei [aptezeci: Achila (14 iulie), 



Prohor, Nicanor, Timon [i Parmena (28 iulie), Sila, Silvan, Crescent, Epenet 
[i Andronic (30 iulie).

P\timirile multor Mucenici ai dreptei credin]e ne sunt propuse spre cugetare
în aceast\ lun\, în care s\rb\torim pe Sfântul Mare Mucenic Procopie (8 iulie),
dar [i pe Sfin]ii Doctori f\r\ de argin]i [i Mucenici: Cosma [i Damian din
Roma (1 iulie), Ermolae (26 iulie) [i Pantelimon (27 iulie), precum [i o mul]ime
de Sfinte Muceni]e: Lucia (6 iulie), Chiriachi (7 iulie), Iulia (16 iulie), Marina
(17 iulie), Marcela (22 iulie), Hristina (24 iulie) [i Paraschevi (26 iulie).

În aceast\ lun\, iulie, este rânduit\ [i cinstirea unor Ierarhi ap\r\tori ai
dreptei credin]e, precum Sfin]ii P\rin]i de la Sinodul al IV-lea Ecumenic
(s\rb\tori]i în duminica dup\ 13 iulie) [i de la Sinodul al V-lea Ecumenic 
(25 iulie), Sfântul Iuvenalie (2 iulie), Episcop al Ierusalimului, care a participat
atât la Sinodul al III-lea Ecumenic (431), cât [i la al IV-lea Sinod Ecumenic
(451), Sfântul Anatolie (3 iulie), Arhiepiscop al Constantinopolului în vremea
Sinodului al IV-lea Ecumenic (3 iulie). Pomenirea Sfintei Muceni]e Eufimia din
aceast\ lun\ (11 iulie) este legat\ de o minunea s\vâr[it\ de ea în vremea 
aceluia[i Sinod Ecumenic desf\[urat la Calcedon (451), în biserica unde erau
cinstite sfintele ei moa[te.

O seam\ de imnografi sunt venera]i, de asemenea, în aceast\ lun\. Dintre ei
se remarc\: Sfântul Andrei Criteanul, autorul Marelui Canon de poc\in]\ 
(4 iulie), Sfin]itul Mucenic Atinoghen (16 iulie), c\ruia îi este atribuit\ paterni-
tatea imnului „Lumin\ lin\” (16 iulie), Sfântul Iosif, Arhiepiscopul Tesaloni -
cului (15 iulie), alc\tuitor al Triodului al\turi de fratele s\u, Teodor Studitul.

În prezenta edi]ie a Mineiului pe iulie, potrivit hot\rârilor Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, au fost ad\ugate toate Slujbele Sfin]ilor români
din aceast\ perioad\: Sfântul Ierarh Leontie de la R\d\u]i (1 iulie), Sfântul
Voievod {tefan cel Mare (2 iulie), Sfin]ii Mucenici Epictet preotul [i Astion
monahul (8 iulie), Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum (18 iulie), Sfin]ii
Cuvio[i Rafael [i Partenie de la Agapia Veche (21 iulie) [i Sfântul Cuvios
Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie). De asemenea, a fost inserat\ Slujba
cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrum\toarea de la M\n\stirea
Neam] (9 iulie), precum [i Slujbe cu priveghere pentru Sfânta Mare Muceni]\
Chiriachi (7 iulie), din ale c\rei sfinte moa[te o parte se afl\ la Catedrala epis-
copal\ din Hu[i, [i Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul (12 iulie), mult-iubitul
monah athonit din secolul al XX-lea. 

Sper\m ca edi]ia de fa]\, diortosit\ atent în cadrul Departamentului Carte de
cult al Editurilor Patriarhiei, îmbog\]it\ în privin]a con]inutului, gra]ie clarit\]ii
textului [i preciziei îndrum\rilor tipiconale, s\ fie de un real folos duhovnicesc
atât clericilor, monahilor [i cânt\re]ilor biserice[ti, cât [i tuturor cre[tinilor 
ortodoc[i iubitori de Sfin]i [i de sfin]enie.
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Z I U A  Î N T Â I
Pomenirea Sfin]ilor Mucenici

doctori f\r\ de argin]i Cosma [i
Damian, cei din Roma. Pomenirea
Sfântului Ierarh Leontie de la
R\d\u]i (a c\rui Slujb\ s-a a[ezat
dup\ cea a Sfin]ilor Cosma [i
Damian).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6, glasul 1, podobie: Ceea ce e[ti
bucuria...

Cu razele minunilor izgo -
ni]i toat\ neputin]a 

du re rilor noastre, rev\rsând
da rul f\r\ de argin]i [i împo -
do bin du-v\ cu darurile Înv\ -
]\ torului, Cel ce a ridicat pe

umeri durerile celor n\scu]i pe
p\ mânt (de dou\ ori).

Înv\]ând mai întâi s\ t\m\ -
dui]i, cur\]i]i prin credin]\
durerile tuturor; iar, apoi,
duhovnice[te întrarmându-v\,
dumnezeie[te izgoni]i [i nepu-
tin]ele cele v\t\m\toare ale
sufletelor noastre (de dou\ ori).

F\r\ de argin]i primind
darul de la Hristos Dumnezeu,
f\r\ de argin]i t\m\dui]i nepu-
tin]ele tuturor, [i nu numai
bolile noastre le cur\]i]i, ci [i
ale dobitoacelor, ca ni[te milos-
tivi (de dou\ ori).

L U N A
IULIE
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Slav\..., glasul al 6-lea:

A lui Anatolie:

F\r\ de sfâr[it este harul
Sfin ]ilor, pe care de la Hristos 
l-au luat. Pentru aceasta, [i
moa[tele lor lucreaz\ neîncetat
minuni din dumnezeiasc\ pu -
tere. {i chiar numai numele lor,
fiind chemate cu credin]\,
izb\vesc de boli de net\m\duit.
Prin ace[tia, Doamne, slobo -
ze[te-ne [i pe noi din patimile
sufletului [i ale trupului, ca un
iubitor de oameni.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii; ]ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Sfin]ii cei f\r\ de argin]i [i 
cu to]i Sfin]ii, s\ se miluiasc\
sufletele noastre.

A Crucii, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[eaua cea neîntinat\ [i
nevinovata St\pân\, dac\ a
v\zut pe Mielul s\u pe lemnul
Crucii, ca o maic\ se jelea [i,
mirându-se, se tânguia: Fiule
Preadulce, ce este aceast\ nou\
[i preasl\vit\ vedere? Cum
adunarea celor f\r\ de lege 
Te-a dat pe Tine judec\]ii lui
Pilat [i este osândit\ spre moar-
te Via]a tuturor? De aceea
laud, Cuvinte, pogorârea Ta
cea nespus\.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul 1, 

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

La pomenirea Sfin]ilor celor
f\r\ de argin]i to]i s\ alerg\m,
din inim\ curat\ [i din cu -
no[tin]\ l\murit\, gr\ind c\tre
dân[ii: Bucur\-te, doime, vin-
decare a bolnavilor, c\ ai pri-
mit de la Dumnezeu puterea
t\m\duirilor.

Stih: Prin Sfin]ii care sunt pe p\mântul
Lui, minunate a f\cut Domnul toate voile
Sale (Psalm 15: 3).

P\zind poruncile Domnului,
[i preaîn]elep]e[te t\ind boala
iubirii de argin]i, t\m\dui]i
f\r\ de argin]i. Pentru aceasta,
dup\ vrednic\ datorie, cinstim
chinuirea voastr\ cea cinstit\,
f\c\torilor de minuni; ruga]i-v\
s\ fim mântui]i [i noi.

Stih: Cât de bine este [i cât e de frumos
s\ locuiasc\ fra]ii în unire (Psalm 132: 1).

Ca unii care a]i luat îndr\z -
neal\ de la Însu[i Dumnezeu a
milui [i a mântui, izb\vi]i de
multe feluri de primejdii [i de
patimi, de nevoi [i de sup\r\ -
rile sufletului [i ale trupului, pe
cei ce cu credin]\ v\ laud\ pe
voi, purt\torilor de Dumnezeu
f\r\ de argin]i.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Având pe Hristos pururea
lucrând întru voi, Sfin]ilor f\r\
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de argin]i, minuni face]i în
lume, pe cei bolnavi vindecând;
c\ doctoria voastr\ este izvor
neîmpu]inat, din care sco ]ân -
du-se mai mult izvor\[te [i,
rev\rsându-se, este mai îmbel -
[ugat; în toate zilele se de[art\
[i mai mult se înmul]e[te, tutu-
ror dând [i nesc\zând, iar cei
ce scot se satur\ de t\m\duiri,
[i el acela[i r\mâne neîmpu -
]inat. Deci, ce v\ vom numi pe
voi? Doctori, t\m\duitori de
suflete [i de trupuri, vinde c\ -
tori de patimi de nevindecat,
care în dar t\m\dui]i pe to]i,
luând darurile de la Mântui -
torul Hristos, Cel ce d\ruie[te
nou\ mare mil\.

{i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: A treia zi ai înviat...

Poc\in]\ nu ai, suflete nepo -
c\it, de ce z\bove[ti? T\ierea
mor]ii se apropie [i sfâr[itul 
ca un fur a sosit; alear g\ [i 
cazi înaintea N\sc\ toarei de
Dumnezeu.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Hristoase, v\zându-Te r\s -
tig  nit, ceea ce Te-a n\scut se
tânguia: Fiul meu, ce tain\
str\in\ v\d? Cum mori cu 
trupul, fiind pironit pe lemn,
D\t\torule de via]\?

T R O P A R, glasul al 8-lea:

Sfin]ilor cei f\r\ de argin]i [i
de minuni f\c\torilor, cerceta]i
neputin]ele noastre. {i, ca unii
care în dar a]i luat, în dar da]i-
ne nou\.

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Caut\-l la sfâr[itul c\r]ii.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfin]ilor de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respec -
tive, pe glasul Troparului Sfin]ilor.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Amândou\ ale Octoihului, f\r\ muceni-
cine, [i al Sfin]ilor pe 6.

C A N O N U L  Sfin]ilor

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Celui ce a pov\]uit de
demult pe Israel, sco ]ân -

«du-l din robia lui Faraon, [i 
«în pustie l-a hr\nit, Mântui to -
«rului nostru Dumnezeu s\-I
«cânt\m, c\ci cu slav\ S-a
«preasl\vit.»

Prin cuvinte de cânt\ri s\ l\u -
 d\m ast\zi cu glasuri de veselie

ZIUA   ~NTÂI 9



pe cei prin har da]i de la Dum -
nezeu nou\ tuturor doctori [i
f\c\tori de minuni, înt\rire Bi -
se ricii [i reazim credincio[ilor.

Cei ce totdeauna ne zbatem
în întreitele valuri, în adâncul
bolilor [i în vifor cumplit de
boli chinuitoare, veni]i s\ mer-
gem cu bucurie la limanul doc-
torilor celor f\r\ de argin]i ca
s\ ne izb\vim.

Slav\...

Prin virtu]ile cele prealumi-
nate ar\tându-v\, ferici]ilor,
cas\ dumnezeiescului [i atotlu -
cr\torului Duh, cu cercet\rile
voastre ne ar\ta]i aceast\ dum-
nezeiasc\ biseric\ noian de
t\m\duiri dumnezeie[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, care e[ti l\ca[ul lui
Dumnezeu, masa cea în]eleg\ -
toare, frumuse]ea lui Iacob,
pod peste care lesne se trece [i
scar\ nemi[cat\, toate nea -
murile cu dragoste te fericim,
Prea curat\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel ce înt\re[ti tunetul...

Doimea cinstit\ a dumneze-
ie[tilor doctori f\r\ de argin]i,
fiind luminat\ în chip l\udat cu
str\lucirile cele în trei sori, lu -
mineaz\ marginile p\mân tului

cu luminile t\m\duirilor, întru
slava Dumnezeului nostru.

Unindu-v\ cu cetele îngere[ti
[i stând înaintea scaunului sla-
vei cu toat\ cinstea, Sfin]ilor,
lua]i aminte la cei de jos cu mi -
lostivire, sco]ându-i totdea una
din r\ut\]i.

Slav\...

Teologhisind, Sfin]ilor, c\
Treimea cea dumnezeiasc\ este
St\pânirea îns\[i, a]i vie]uit pe
p\mânt ca ni[te Îngeri, împli-
nind voia cea dumnezeiasc\, [i
acum sunte]i ferici]i.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce este înfrico[\tor 
pentru o[tile cele de sus în chip
de negr\it S-a s\l\[luit în 
tine, aflându-te mai curat\
decât fi rea cea v\zut\ [i decât
cea în ]eleg\toare, Preacurat\
Fecioar\; pentru aceasta, te
fericim.

Irmosul:

Cel ce înt\re[ti tunetul [i
zi de[ti duhul, înt\re[ -

«te-m\, Doamne, ca s\ Te laud
«pe Tine cu adev\rat [i s\ fac
«voia Ta; c\ nu este sfânt afar\
«de Tine, Iubitorule de oameni.»

S E D E A L N A, glasul al 8-lea:

Podobie: Pe În]elepciunea [i Cuvântul...

D\t\tori de t\m\duiri minu-
na]i [i sfe[nice purt\toare de
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lumin\ ale minunilor v-a]i ar\ -
tat tuturor prin harul Duhului;
c\, v\paia patimilor a]i r\corit-o
cu credin]a, prin care înc\lzi]i
cugetul credincio[ilor. Pentru
aceasta, având noi l\ca[ul vos-
tru cel dumnezeiesc cas\ de
t\m\duire sufletelor, gr\im
c\tre voi: Ruga]i-v\ lui Hristos
Dumnezeu, purt\torilor de
Dum  nezeu cei f\r\ de argin]i,
iertare de gre [eli s\ d\ruiasc\
celor ce cu dragoste pr\znu iesc
sfânt\ pomenirea voastr\ (de

dou\ ori).
Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, Fecioar\, ceea ce sin-
gur\ între femei ai n\scut mai
presus de fire pe Dum nezeu cu
trup, toate neamurile omene[ti
te fericesc; c\ focul Dumnezeirii
întru tine s-a s\ l\[ luit, [i ca pe
un prunc cu lapte ai hr\nit pe
Ziditorul [i Domnul. Pentru
aceasta, nea mul îngeresc [i ome -
nesc, dup\ vrednicie, sl\ vim
preasfânt\ na[terea ta [i, cu un
glas, gr\im c\tre tine: Roag\ pe
Fiul t\u [i Dumnezeu, iertare
de gre[eli s\ ne d\ruiasc\ nou\,
celor ce cu credin]\ ne în chi -
n\m preasfintei na[terii tale.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
asemenea:

Pe Mielu[elul [i P\storul 
[i Mântuitorul, mielu[eaua

v\zându-L ridicat pe Cruce
f\r\ dreptate, plângând se tân-
guia cu amar: Lumea se bu cur\,
luând izb\vire prin Tine, dar
pântecele meu arde, v\zând
r\stignirea Ta, pe care o rabzi
pentru milostivirea milei, Prea -
bunule Dumnezeule, Doamne,
Cel f\r\ de p\cat. Acesteia cu
credin]\ s\-i gr\im: Fecioar\,
milostive[te-L spre noi pe Fiul
t\u, ca s\ ne d\ruiasc\ iertare
de p\cate nou\, celor ce ne
închin\m P\timirilor Lui.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Dumnezeule,
glasul T\u [i m-am

«temut, v\zut-am lucrurile
«Tale [i m-am sp\imântat.
«Slav\ puterii Tale, Doamne.»

Îmbr\cându-v\, Sfin]ilor, cu
podoaba nestric\ciunii, prin
dezbr\carea trupului celui
p\mântesc, totdeauna sta]i îna -
intea scaunului Treimii, îm -
preun\ cu Îngerii.

Patimile sufletelor celor cu
multe dureri le vindeca]i, [i
bolile trupului le t\m\dui]i, cei
cu bune laude, f\r\ de argin]i,
d\ruind s\n\tate [i mângâiere
de toate cele ce aduc întristare.

Slav\...

Cerceta]i pe cei ce cu dreapt\
credin]\ alearg\ la sfântul 
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vostru l\ca[, sfin]ilor cei f\r\
de argin]i, d\ruind s\n\tate [i
lini[te de toate cele ce aduc
întristare.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\clia dumnezeie[tii lumini
se sl\ve[te, N\sc\toarea de
Dumnezeu, cea mai aleas\
decât toate f\pturile, prin care
s-a îndumnezeit omul, c\ ea 
L-a n\scut pe Dumnezeu.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

F\ s\ r\sar\ mie, Doamne,
lumina poruncilor Tale, c\

«la Tine vin dis-de-dimi nea]\ [i
«pe Tine Te laud\ duhul meu; c\
«Tu e[ti Dumnezeul nostru, [i la
«Tine scap, Împ\rate al p\cii.»

Sfin]ii f\r\ de argin]i, cei
sl\vi]i de Hristos, tr\gându-se
de la R\s\ritul cel cu adev\rat
d\t\tor de lumin\, lumineaz\
lumea prin razele t\m\duirilor
[i risipesc întunericul cel cum-
plit al patimilor.

Cei ce suntem învifora]i de
boli, îneca]i de patimi [i cufun-
da]i cu întreitele valuri ale
întâmpl\rilor celor f\r\ de m\ -
sur\, veni]i cu bucurie s\ sc\ -
p\m la limanul preaîn ]e lep]ilor
doctori.

Slav\...

Dorind Sfin]ii de Treimea cea
mai presus de dumnezeire, I 

s-au ar\tat Ei slugi. Pentru
aceea, cu milostivire t\m\du iesc
bolile cele cumplite ale tuturor,
ar\tându-se pururea minuna]i.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\, St\pân\, s\ r\sar\ raza
dumnezeie[tii cuno[tin]e mie,
celui ce sunt cumplit cuprins de
întunericul necuno[tin]ei, [i m\
pov\]uie[te c\tre lumina poc\ -
in]ei, Preacurat\, ceea ce e[ti
u[a luminii.

Cântarea a 6-a

Irmos: Viforul gândurilor...

Izvorând ape de vindec\ri,
ca ni[te izvoare de mântuire,
sp\la]i toat\ întin\ciunea boli-
lor celor suflete[ti [i trupe[ti,
sfin]ilor f\r\ de argin]i, lumi -
n\tori ai lumii preastr\lucitori.

Sfânt este l\ca[ul vostru, îm -
podobit cu minuni [i cu semne,
la care tot omul, care alearg\ cu
tot sufletul, câ[tig\ s\n\tate, fe -
ricindu-v\ pe voi dup\ datorie.

Slav\...

Ca dou\ stele str\luci]i pe
t\ria Bisericii lui Hristos, [i cu
bun\ credin]\ o lumina]i prin
razele t\m\duirilor, f\c\torilor
de minuni, cei cu nume mare.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuie[te-m\, ceea ce ai
n\scut pe Mântuitorul; c\ci m\
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tulbur\ adâncimea p\catelor [i
m\ înviforeaz\ valurile dez-
mierd\rilor [i m\ întristeaz\
furtuna duhurilor celor viclene.

Irmosul:

Viforul gândurilor apu-
cându-m\, întru adâncul

«gre[elilor celor nem\surate m\
«trage. Dar Tu, Ocârmuitorule
«bune, mai înainte apucând,
«ocârmuie[te-m\ ca pe proro -
«cul [i m\ mântuie[te.»

C O N D A C, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus c\utând...

Cei ce a]i primit harul t\m\ -
duirilor, da]i s\n\tate celor ce
sunt întru nevoi, m\ri]ilor doc-
tori care sunte]i f\c\tori de mi -
nuni [i, cu cercetarea voas tr\,
surpa]i seme]iile vr\jma [ilor,
t\m\duind lumea cu minunile.

I C O S

Cuvântul în]elep]ilor doctori
este mai presus decât toat\
mintea [i în]elepciunea, c\
d\ruie[te din destul s\n\tate
tuturor. Pentru aceasta, [i mie
mi-a d\ruit darul de istorisire,
ca s\-i laud ca pe ni[te pur -
t\tori de Dumnezeu [i slugi
binepl\cute lui Hristos, care
dau mul]ime de t\m\duiri
c\tre to]i [i izb\vire de boli,
vindecând lumea cu minunile.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua întâi, pomenirea
Sfin]ilor Mucenici [i doctori f\r\ de ar -
gin]i, Cosma [i Damian, cei ce s-au s\vâr[it
la Roma.

Ace[ti Sfin]i au tr\it în marea
cetate a Romei, în zilele împ\ratului
Carin (283-285), [i erau fra]i, iar cu
me[te[ugul doctori, vindecând nu
numai oameni, ci [i dobitoace. Ei
cereau ca plat\, de la cei ce se lecu-
iau, doar credin]a [i m\rturisirea în
Hristos, [i nimic altceva. Fiind ei
pârâ]i la împ\ratul, c\ ar face vinde -
c\rile cu me[te[ug fermec\to resc [i,
nevrând ei s\ se lepede de Hristos,
chiar pe împ\ratul Carin l-au iz -
b\vit de p\gân\tate, fiind t\m\duit
de ei; c\ acesta, însp\imântându-i cu
grele chinuri, i s-au desf\cut gru -
majii de i s-a întors obrazul la spate. 
{i, pentru aceasta, cei ce se aflaser\
acolo au crezut în Hristos, pe Care [i
împ\ratul, cu to]i ai casei lui, L-a
m\rturisit. Atunci împ\ratul i-a eli-
berat pe Sfin]i, trimi]ându-i cu cinste
la locul lor. Dup\ aceea, dasc\lul lor
p\gân, cel ce i-a înv\]at me[te [u gul
doctoriei, pizmuindu-i [i luându-i, s-a
suit cu ei într-un munte, f\cându-se
a merge ca s\ culeag\ ierburi de
leac. {i acolo i-a ucis cu pietre.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Vasilie, care a întemeiat
M\n\stirea de la Pârâul Adânc, în Bitinia.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Petru Patriciul, care s-a
nevoit lâng\ biserica lui Evandru, din
Constantinopol.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Leon pustnicul, care, vie]uind gol, s-a
s\vâr[it.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
dou\ mii de Mucenici, care prin sabie s-au
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Mavrichie, care, fiind uns cu
miere [i în]epat de albine, s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
dou\zeci [i cinci de Mucenici, care s-au
s\vâr[it în Nicomidia prin foc.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Ierarh Leontie de la R\d\u]i.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Chipului celui de aur neîn-
chinându-se tinerii lui

«Avraam, s-au l\murit ca aurul
«în topitoare în cuptorul focu -
«lui; c\ci, ca întru o c\mar\
«luminat\, d\n]uiau cântând:
«Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri.»

Poporul lui Dumnezeu, adu-
nându-se cu credin]\ la biserica
voastr\, ferici]ilor, veste[te da -
ru rile voastre, laud\ t\m\dui-
rile, sl\ve[te vie]uirea cea dum-
nezeiasc\ [i ferice[te pururea
purtarea voastr\ cea cinstit\.

Veni]i cu credin]\ s\ vedem
izvorul care izvor\[te râuri de
minuni [i, cu veselie, împreun\
s\ cânt\m Domnului: Minunat
e[ti, Dumnezeule, Cel ce faci
mari minuni pe p\mânt, prin
slugile Tale.

Slav\...

Înfrumuse]atu-s-a cu multe
minuni biserica Sfin]ilor celor
f\r\ de argin]i, întru care, cei
ce cu credin]\ neîndoit\ alear -
g\ la ea se vindec\ de multe
feluri de boli [i pururea aduc
laud\ lui Dumnezeu, D\t\torul
de bun\t\]i.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pogorâtu-S-a Hristos ca ploaia
pe lân\ în pântecele t\u, ceea ce
e[ti de Dumnezeu d\ruit\, [i au
încetat pâraiele nelegiuirii, c\
El, ca un Dumnezeu, a izvorât
nestric\ciune [i via]\ celor ce
cânt\: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri!

Cântarea a 8-a

Irmos: P\mântul [i toate...

Pe p\mânt locuind, în ceruri
a]i dobândit vie]uire cereasc\,
nevoindu-v\ bine, iar, surpând
pe [arpele, a]i primit har a 
vindeca bolile oamenilor întru
slava [i lauda Domnului, Sfin -
]ilor f\r\ de argin]i.

Prin rug\ciunea cea c\tre
Dumnezeu, Sfin]ilor, deschide]i
ochii orbilor, [chiopilor le da]i
bun umblet [i paraliticilor s\ -
n\  tate des\vâr[it\, minuni ar\ -
tând prin credin]\, docto rilor
f\r\ de argin]i. Pentru aceasta,
dup\ datorie v\ l\ud\m.
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Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Ca un rai în]eleg\tor este
pentru noi acest l\ca[ al vostru,
Sfin]ilor, care pururea aduce
înainte bun miros de tain\, iar
harul cel dumnezeiesc, pe care
vi l-a d\ruit vou\ Iisus, d\ cu -
ge telor noastre bun\ mireasm\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din sângiurile tale cele sfinte
S-a întrupat Ziditorul tuturor
[i a ie[it din pântecele t\u,
p\zindu-te pe tine, Fecioar\. O,
minune a minunilor; o, ar\tare
de tain\ nou\, care s-a lucrat
întru tine întru to]i vecii!

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

P\mântul [i toate cele ce
sunt pe el, m\rile [i toate

«izvoarele, cerurile cerurilor,
«lumina [i întunericul, gerul [i
«z\duful, fiii oamenilor [i preo -
«]ii, binecuvânta]i pe Domnul
«[i-L preaîn\l]a]i pe El în veci.»

Cântarea a 9-a

Irmos: F\cut-a t\rie cu bra]ul...

O, cât este de mare aceast\
biseric\ preasfin]it\, Sfin]ilor
f\r\ de argin]i, în care venind,
s\vâr[i]i lucruri mari, semne
în     frico[\toare [i adev\rate mi -
nuni, în]elep]ilor. Pentru aceasta,

adunându-ne ast\zi, v\ l\u d\m
cu mare glas.

To]i s\ d\n]uim duhovni ce[te,
m\rind pe Cosma, cuge t\  torul
de Dumnezeu, [i pe Damian cel
ales, doimea cea cinstit\, c\ ei,
prin fapte bune, au sl\vit pe
St\pânul a toat\ lumea, Dom -
nul Dumnezeu [i Mântuitorul
tuturor.

Slav\...

Deschisu-s-a tuturor pe p\ -
mânt cas\ de t\m\duire, sfân-
tul loca[ al Sfin]ilor f\r\ de
argin]i, care înceteaz\ frigurile
celor ce adesea vin c\tre dân[ii,
izb\ve[te pe cei chinui]i de
duhuri cumplite [i d\ t\m\ -
duire tuturor oamenilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\, ceea ce te-ai ar\tat
mai presus decât Heruvimii, f\
mintea mea mai presus de zbur -
d\rile trupului [i de sup\r\rile
vie]ii, [i-mi d\ putere a umbla
cu bun\-cuviin]\ pe c\ile cele
de mântuire, care ne duc la
cetatea cea de sus, Preacurat\.

Irmosul:

F\cut-a t\rie cu bra]ul S\u
Dumnezeul lui Israel, c\

«a surpat pe cei puternici de pe
«scaune [i a în\l]at pe cei sme -
«ri]i, întru care ne-a cercetat pe
«noi R\s\ritul cel de sus [i ne-a
«îndreptat pe calea p\cii.»
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L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cu duhul în biseric\...

Primind de la Dumnezeu
harul t\m\duirilor, ferici]ilor
f\r\ de argin]i, t\m\dui]i bolile
[i vindeca]i pe to]i cei ce cu cre-
din]\ alearg\ la dumnezeiasca
voastr\ biseric\. Pentru aceas-
ta, într-un glas fericim, dup\
vrednicie, cinstit\ pomenirea
voastr\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu, 

glasul al 3-lea, 

podobie: Lumin\ neschimbat\...

Arat\ milostivire de ascul -
tare, preal\udat\ N\sc\toare
de Dumnezeu, [i miluie[te pe
cei ce se închin\ preacuratului
t\u chip, c\ to]i la tine avem
n\dejde, ca la o ocrotitoare tare.

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul al 4-lea,

Podobie: Dat-ai semn...

Cu apele Duhului, ca ni[te
râuri ce se revars\, ad\pa]i
zidirea cu dumnezeie[ti semne
[i cu daruri de vindec\ri; pati-
mile cele pierz\toare de suflet
le usca]i, bolile le t\m\dui]i [i
alunga]i duhuri necurate, pur -
t\torilor de Dumnezeu f\r\ de
argin]i, rug\tori pentru sufle -
tele noastre (de dou\ ori).

Supunând patimile cele necu -
vânt\toare cu puterile cele
suflete[ti, d\rui]i binefaceri
oamenilor [i dobitoacelor, fiind
îmbog\]i]i de Hristos cu darul
t\m\duirilor. Pentru aceasta,
s\vâr[ind sfin]it\ [i purt\toare
de lumin\ pr\znuirea voastr\,
cerem luminare sufletelor
noastre.

Biserica voastr\ cea dum -
nezeiasc\ s-a ar\tat precum
cerul de luminoas\ [i cereasc\,
având acum în chip de stele mi -
nunile voastre cele spre mân -
tuire [i, ca un soare luminos,
dumnezeiasca lucrare a vin-
dec\rilor, Cosma preafericite [i
Damiane pururea pomenite,
slujitori ai Domnului [i rug\ -
tori pentru sufletele noastre.

Slav\..., 

glasul al 4-lea:

Izvorul t\m\duirilor având,
Sfin]ilor f\r\ de argin]i, da]i
t\m\duiri tuturor celor ce au
trebuin]\; c\ de preamari da -
ruri v-a]i învrednicit de la izvo-
rul cel pururea curg\tor al
Mântuitorului Hristos. C\ a zis
c\tre voi Domnul, ca unii care
sunte]i de aceea[i râvn\ cu
Apostolii: Iat\, v-am dat putere
asupra duhurilor celor necu rate,
ca s\ le scoate]i, [i s\ t\ m\ dui]i
toat\ boala [i toat\ neputin]a.

LUNA  IULIE16



Pentru aceasta, dup\ poruncile
Lui bine vie]uind, în dar a]i
luat, în dar da]i, t\m\duind
patimile sufletelor [i ale trupu-
rilor noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii t\i, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\
te sl\vim pe tine, n\dejdea
sufletelor noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cea preacurat\, v\zând r\s -
tignit pe Hristos, Iubitorul de
oameni, [i coasta Lui împuns\
cu suli]a, plângând se tânguia:
Ce este aceasta, Fiul meu? Ce
}i-au r\spl\tit }ie cei nemul -
]umitori, pentru bun\t\]ile pe
care le-ai f\cut lor? {i Te sâr-
guie[ti ca s\ m\ faci pe mine
lipsit\ de Fiu, întru tot prea -
iubite? M\ minunez, Bunule,
Îndurate, de R\stignirea Ta cea
de bun\voie.

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Sfin]ilor, glasul al 2-lea:

Izvorul t\m\duirilor vindeca
numai pe unul într-un an; iar
l\ca[ul Sfin]ilor celor f\r\ de
argin]i vindec\ toat\ mul]imea
celor bolnavi, c\ neîmpu]inat\
este [i necheltuit\ bog\]ia
Sfin]ilor. Pentru rug\ciunile

lor, Hristoase Dumnezeule, mi -
luie[te-ne pe noi.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ n\dejdea mea spre tine
o pun, Maica lui Dumnezeu,
p\ze[te-m\ sub acoper\mântul
t\u.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Când de pe lemn...

Strugurele cel întru tot copt,
Preacurat\, pe Care în chip
nelucrat L-ai purtat în pântece,
dac\ L-ai v\zut r\stignit pe
lemn, tânguindu-te, ziceai:
Fiule, izvor\[te must prin care
s\ se lepede toat\ be]ia patimi-
lor, F\c\torule de bine, pentru
mine, care Te-am n\scut, prin
îndurarea Ta milostivindu-Te.

{i cealalt\ slujb\ a Utreniei, dup\ rân-
duial\, [i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Octoihului pe 4 [i, din
Canonul Sfin]ilor, Cântarea a 3-a pe 4.
Prochimenul, glasul al 4-lea (Psalm 15: 3,
8): Prin Sfin]ii care sunt pe p\mântul Lui...
Stih: V\zut-am mai înainte pe Domnul...
Apostolul din Epistola întâi c\tre Corinteni
(12: 27-13, 8); Fra]ilor, voi sunte]i trupul
lui Hristos... Aliluia, glasul 1 (Psalm 132:
1): Cât este de bine [i cât e de frumos...
Evanghelia de la Matei (10: 1, 5-8): În vre-
mea aceea, chemând pe cei doisprezece...
Chinonic (Psalm 32: 1): Bucura]i-v\,
Drep]ilor, întru Domnul, celor drep]i se
cuvine laud\. Aliluia.
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TOT ÎN ACEAST| ZI

Pomenirea Sfântului Ierarh
Leontie de la R\d\u]i.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am..., Stihirile pe 4,
glasul 1:

Veni]i, credincio[ilor, s\
l\u d\m dup\ vrednicie

pe purt\torul de Dumnezeu
P\rintele nostru Leontie, pe
ierarhul cel preaîn]elept [i mult
nevoitor, cel ce, prin rug\ciu -
nile sale cele fierbin]i, a biruit
puterea vr\jma[ului, iar Bise -
rica lui Hristos a înt\rit-o [i
f\r\ prihan\ a p\zit-o.

Veni]i, credincio[ilor, s\ cin-
stim în cânt\ri duhovnice[ti pe
sl\vitul Leontie, cel ce din
pruncie a urât f\r\delegea [i a
iubit dreptatea, apoi s-a ar\tat
c\l\uzitor tuturor cu dragostea
sa p\rinteasc\ [i cu neîncetata
rug\ciune c\tre Hristos. 

Cum s\ nu ne minun\m de
cel ce s-a f\cut pild\ de sme -
renie [i ascultare, de Sfântul
Leontie? C\ acesta, cu dragoste
des\vâr[it\ [i cu aleas\ în]elep-
ciune, a pov\]uit ob[tea c\lug\ -
rilor [i mul]imea credincio[ilor,
iar, cu pav\za cuvântului [i 
cu lumina înv\]\turii [i a fap -
telor bune, a îndreptat sufletele

oa me nilor c\tre cereasca Îm -
p\r\]ie. 

Vas cu totul sfin]it al Duhului
Sfânt ai fost, cu adev\rat,
Sfinte Ierarhe Leontie, c\ [i
dup\ adormirea ta lucr\tor de
minuni te-ai ar\tat, vindecând
bolile suflete[ti [i trupe[ti ale
celor ce cu credin]\ te cinstesc
pe tine.

Slav\..., glasul 1:

T\inuind cu smerenie nevo -
in]ele tale cele duhovnice[ti,
darul minunilor ai primit de la
Dumnezeu, f\cându-te pov\]ui -
tor [i ajut\tor al celor credin-
cio[i, Sfinte Ierarhe Leontie,
om ceresc [i înger p\mântesc.
Roag\-te cu st\ruin]\ lui Hristos
pentru turma ta [i pentru to]i
cei ce cu dragoste te cinstesc. 

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cele cere[ti te laud\ pe tine,
ceea ce e[ti cu har d\ruit\,
Maic\ ce nu [tii de mire, [i 
noi sl\vim na[terea ta cea neur-
mat\. N\sc\toare de Dum -
nezeu, roag\-te s\ se mântu-
iasc\ sufletele noastre.

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 4-lea:

În]elept p\stor te-ai ar\tat în
casa Domnului, ca un m\slin
roditor, din untdelemnul c\ruia
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în]elep]e[te ai umplut candela
faptelor bune, intrând în ceata
Sfin]ilor, cu care împreun\ te
bucuri în via]a cea nestric\ -
cioas\ [i nematerialnic\ a celor
f\r\ de trup.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Dobândindu-te stea care lu -
mi nezi, sc\p\m de întunericul a
toat\ r\t\cirea, fericite Leontie,
cu înv\]\turile [i rug\ciunile
tale, noi, cei ce dup\ datorie te
cinstim cu mult\ evlavie.

Stih: Preo]ii T\i, Doamne, se vor
îmbr\ca întru dreptate [i cuvio[ii T\i cu
bucurie se vor bucura (Psalm 131: 9).

Îmbog\]indu-]i sufletul cu
fapte bune, te-ai ar\tat înv\]\ -
tor înfrân\rii, pov\]uitor du -
hov nicesc al Cuvio[ilor siha[tri
[i Bisericii lumin\tor, Sfinte
Ierarhe Leontie, preaîn]elepte.

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\r\ de s\mân]\, cu voia
Tat\lui ai z\mislit în pântece,
din Dumnezeiescul Duh, pe
Fiul lui Dumnezeu, [i ai n\scut
pentru noi cu trup, pe Cel
n\scut din Tat\l f\r\ de maic\
[i din tine f\r\ de tat\,
Fecioar\ preacurat\. 

Tropar, glasul al 8-lea:

Cu ostenelile nevoin]elor
duhovnice[ti toat\ via]a ta ai

petrecut-o [i, primind vredni-
cia arhieriei, cu smerenie [i cu
fric\ de Dumnezeu ai slujit
Biserica lui Hristos, pe Care
roag\-L, Sfinte Ierarhe Leon -
tie, s\ mântuiasc\ sufletele
noastre.

Slav\..., {i acum..., 
al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii,

acela[i glas:

Cel ce pentru noi Te-ai n\s -
cut din Fecioara [i r\stignire ai
r\bdat, Bunule, Care cu moar-
tea pe moarte ai pr\dat [i În -
vie rea ai ar\tat ca un Dum -
nezeu, nu trece cu vederea pe
cei pe care i-ai zidit cu mâna
Ta. Arat\ iubirea Ta de oameni,
Milostive, prime[te pe N\sc\ -
toarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a n\scut pe Tine, care se
roag\ pentru noi [i mântuie[te,
Mântuitorul nostru, pe poporul
cel dezn\d\jduit.

LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul Psalm, se cânt\: Fericit
b\rbatul..., starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am..., Stihirile pe 8, glasul 1:

Veni]i, credincio[ilor, s\ l\u -
d\m dup\ vrednicie pe purt\ -
torul de Dumnezeu P\rintele
nostru Leontie, pe ierarhul cel
preaîn]elept [i mult-nevoitor,
cel ce, prin rug\ciunile sale cele
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fierbin]i, a biruit puterea vr\j -
ma [ului, iar Biserica lui Hristos
a înt\rit-o [i f\r\ prihan\ a
p\zit-o. 

Veni]i, credincio[ilor, s\ cin-
stim în cânt\ri duhovnice[ti pe
sl\vitul Leontie, cel ce din
pruncie a urât f\r\delegea [i a
iubit dreptatea, apoi s-a ar\tat
c\l\uzitor tuturor cu dragostea
sa p\rinteasc\ [i cu neîncetata
rug\ciune c\tre Hristos. 

Cum s\ nu ne minun\m de
cel ce s-a f\cut pild\ de smere-
nie [i ascultare, de Sfântul
Leontie? C\ acesta, cu dragoste
des\vâr[it\ [i cu aleas\ în]elep-
ciune, a pov\]uit ob[tea c\lug\ -
rilor [i mul]imea credincio[ilor,
iar, cu pav\za cuvântului [i cu
lumina înv\]\turii [i a faptelor
bune, a îndreptat sufletele oa me -
nilor c\tre cereasca Împ\r\]ie. 

Vas cu totul sfin]it al Duhului
Sfânt ai fost, cu adev\rat, Sfinte
Ierarhe Leontie, c\, [i dup\
ador mirea ta, lucr\tor de mi nuni
te-ai ar\tat, vindecând bolile
suflete[ti [i trupe[ti ale celor ce
cu credin]\ te cinstesc pe tine.

Prin vrerea lui Dumnezeu,
sfintele tale moa[te au fost
scoase din mormânt ca o vis -
tierie nestricat\, spre folosul
su fle tesc al tuturor celor dezn\ -
d\j dui]i, iar cei neputincio[i,

atingându-se de ele cu credin]\,
alinare [i vindecare primesc
prin tine de la Dumnezeu.

T\inuind cu smerenie nevo -
in]ele tale cele duhovnice[ti,
darul minunilor ai primit de la
Dumnezeu, f\cându-te pov\]ui -
tor [i ajut\tor al celor credin-
cio[i, Sfinte Ierarhe Leontie,
om ceresc [i înger p\mântesc.
Roag\-te cu st\ruin]\ lui
Hristos pentru turma ta [i pen-
tru to]i cei ce cu dragoste te
cinstesc. 

Prin înfrân\ri [i osteneli,
prin multe privegheri [i rug\ -
ciuni neîncetate, ]i-ai cur\]it
sufletul [i trupul, ierarhe de
Dumnezeu în]elep]ite, pentru
care vas ales te-ai ar\tat [i
f\c\tor de minuni, primind har
de sus, de la Hristos Domnul,
Cel ce te-a încununat pe tine.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Mul]imile c\lug\rilor [i ce -
tele ierarhilor acum se adun\
împreun\ cu ceata dreptm\ ri -
torilor cre[tini, întru cinstea [i
pr\znuirea cea de peste an a
iubitorului de sih\strie [i sluji-
torului ales al arhieriei, sl\vitul
Leontie, cel ce, cu dumneze-
iasc\ râvn\ [i cu dreapt\ cre-
din]\, turma cea cuvânt\toare
a lui Hristos a p\storit-o [i c\ -
tre p\[unea cea duhovniceasc\
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a pov\]uit-o. Drept aceea, dup\
cuviin]\, s\-i strig\m: Bucur\-te,
Sfinte Leontie, lauda monahi-
lor [i podoaba arhiereilor!

{i acum..., Dogmatica, glasul al 8-lea:

Împ\ratul cerurilor, pentru
iubirea de oameni, pe p\mânt
S-a ar\tat [i cu oamenii a
vie]uit; c\, din Fecioar\ curat\
trup luând [i dintru aceasta
ie[ind cu ad\ugirea firii ome -
ne[ti, un Fiu este, îndoit în fire,
dar nu în fe]e. Pentru aceasta,
propov\duindu-L, Dumnezeu
des\vâr[it [i om des\vâr[it cu
adev\rat m\rturisim pe Hristos,
Dumnezeul nostru, pe Care
roag\-L, Maic\ nenuntit\, s\ se
miluiasc\ sufletele noastre.

Vohod, Lumin\ lin\..., Prochimenul zilei.

PAREMIILE

Din În]elepciunea lui Solomon, citire:

(3: 1-9)

Sufletele drep]ilor sunt în mâna
lui Dumnezeu [i chinul nu se va
atinge de ele. În ochii celor nepri -
cepu]i ei au p\rut c\ sunt mor]i [i a
fost socotit\ nenorocire ie[irea lor [i
nimicire plecarea lor dintre noi, dar
ei sunt în pace. {i chiar dac\ înain-
tea fe]ei oamenilor au primit chi-
nuri, n\dejdea lor este plin\ de
nemurire; [i, pu]in fiind pedepsi]i,
cu mari binefaceri vor fi d\rui]i, c\
Dumnezeu i-a încercat [i i-a aflat
vrednici de El. Ca aurul în topitoare
i-a l\murit [i ca pe o jertf\ de ardere

întreag\ i-a primit. {i în vremea cer-
cet\rii lor vor str\luci [i vor fi ca
scânteile ce alearg\ pe miri[te. Ju -
deca-vor neamuri [i vor st\pâni po -
poare [i Domnul va împ\r\]i peste
ei în veci. Cei ce n\d\jduiesc spre El
vor în]elege adev\rul [i credincio[ii
vor r\mâne lâng\ El în iubire; c\
har [i mil\ va d\rui cuvio[ilor Lui [i
va purta grij\ de ale[ii S\i. 

Din În]elepciunea lui Solomon, citire:

(5: 15 – 6: 3)

Drep]ii în veci vor fi vii [i r\splata
lor este întru Domnul, iar Cel Prea -
înalt poart\ grij\ de ei. Pentru
aceasta, vor primi împ\r\]ia luminii
[i cununa frumuse]ii din mâna
Domnului; c\ci cu dreapta Sa îi va
acoperi [i cu bra]ul S\u îi va ocroti.
Va lua râvna Lui în loc de arm\ [i va
întrarma f\ptura spre izbând\ asu-
pra vr\jma[ilor. Îmbr\ca-Se-va ca
într-o plato[\ cu dreptatea [i Î[i va
pune coif judecata cea nef\]arnic\.
Va lua cuvio[ia ca pav\z\ nebiruit\
[i va ascu]i cumplita mânie ca o sa -
bie; [i lumea va porni r\zboi îm -
preun\ cu El asupra celor f\r\ de
minte. Ca ni[te s\ge]i bine îndrep -
tate, fulgerele vor porni din nori, ca
dintr-un arc bine încordat, [i vor
lovi la ]int\. {i din mânia Sa, ca
dintr-o pra[tie, va fi aruncat  noian
de grindin\. Se va înt\râta asupra
lor apa m\rii [i râurile îi vor îneca
deodat\. Va sta împotriva lor duhul
Puterii [i ca o vijelie îi va risipi.
Astfel,  f\r\delegea va pustii tot p\ -
mântul [i r\utatea va r\sturna tro-
nurile celor puternici. Auzi]i, dar,
împ\ra]i, [i în]elege]i! Înv\]a]i-v\,
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judec\tori ai marginilor p\mântu-
lui! Asculta]i, cei ce st\pâni]i mul -
]imi [i cei ce v\ trufi]i cu mul]imea
popoarelor. C\ de la Domnul s-a dat
vou\ st\pânirea, [i puterea de la Cel
Preaînalt. 

Din În]elepciunea lui Solomon, citire:

(4: 7-15)

Dreptul, de va ajunge s\ se sfâr -
[easc\, întru odihn\ va fi. C\ b\trâ -
ne]ea cinstit\ nu este cea dat\ de
lungimea vie]ii, nici nu se m\soar\
dup\ num\rul anilor. Ci c\runte]ea
este, la oameni, în]elepciunea, iar
vârsta b\trâne]ii este via]a neînti-
nat\. Ajungând pl\cut lui Dum -
nezeu, Domnul l-a iubit [i, fiindc\
tr\ia între p\c\to[i, l-a mutat. R\pit
a fost, ca nu cumva r\utatea s\-i
schimbe gândul, nici în[el\ciunea s\
nu îi am\geasc\ sufletul. C\ vraja
r\ut\]ii întunec\ cele bune [i ame -
]eala poftei schimb\ mintea cea f\r\
de r\utate. Ajungând în scurt\ vre -
me la des\vâr[ire, dreptul a dobân-
dit o via]\ împlinit\, cum al]ii n-au
izbutit în ani îndelunga]i. Pl\cut era
Domnului sufletul lui. Pentru aceas-
ta, s-a gr\bit s\ ias\ din mijlocul
r\ut\]ii. Iar popoarele, v\zând, n-au
priceput [i nici n-au pus în gând una
ca aceasta: c\ har [i mil\ va d\rui
Domnul ale[ilor Lui [i va purta
grij\ de cuvio[ii S\i.

LA LITIE

Stihira Sfântului, glasul al 4-lea:

Pustniceasc\ nevoin]\ ai s\ -
vâr [it pe p\mânt, P\rinte
Leontie, [i pornirile patimilor

cu izvorul lacrimilor tale le-ai
potolit; roadele dreptei credin -
]e agonisind, la slujirea arhie-
reasc\ ai fost chemat, ca s\
p\store[ti turma cea cuvânt\ -
toare cu dragoste [i cu în]elep-
ciune, pentru care strig\m:
Bucur\-te, preal\udate, podoa-
ba cea preafrumoas\ a nevoin -
]ei; bucur\-te, îndrept\torul
cel mare al celor ce r\t\cesc;
bucur\-te, stâlpul Bisericii cel
neclintit!

Slav\..., glasul al 4-lea:

Bucur\-te, str\veche cetate a
R\d\u]ilor, c\ fiul [i p\storul
t\u, Sfântul Leontie, este cinstit
în laude [i în cânt\ri duhovni-
ce[ti. Bucur\-te [i tu, Ierarhe
Sfinte, p\rintele Cuviosului
Daniil Sihastrul [i, împreun\
cu acesta, roag\-te neîncetat
Preasfintei Treimi pentru mân-
tuirea sufletelor noastre. 

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu,

glasul al 4-lea:

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii, t\i, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca 
s\ te sl\vim pe tine, n\dejdea
sufletelor noastre. 

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 2-lea:

Ca o f\clie te-ai ar\tat în lume,
luminând pe to]i cu în v\]\ tu rile
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tale, pururea pomenite Leontie.
Drept aceea, neîncetat te m\ rim,
rug\torule c\tre Dumnezeu.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Gustând, preaîn]elepte, din
lumina cea neînserat\ [i din
str\lucirile Dumnezeirii celei în
trei Ipostasuri, Sfinte P\rinte,
te rug\m s\ ne aperi de duhuri-
le r\ut\]ii [i de întunericul
p\catelor.

Stih: Preo]ii T\i, Doamne, se vor îm -
br\ca întru dreptate [i cuvio[ii T\i cu
bucurie se vor bucura (Psalm 131: 9).

Dorind cu fierbin]eal\ via]a
cea des\vâr[it\, prin mult\
nevoin]\, iubitorule de cele ce -
re[ti, Leontie, ai dobândit sme-
rita cugetare, dar, t\indu-]i voia,
ai primit harul arhieriei, pe
care l-ai purtat cu vrednicie,
p\s  torind Biserica lui Dum -
nezeu.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Arhiereule al lui Hristos, în -
]elepte Leontie, surpând toat\
în[el\ciunea diavolului cu pu -
terea Crucii, nu te-ai tulburat
de focul ispitelor, c\, primind
jugul slujirii celor sfinte, cu
smerenie adânc\ [i neîncetate
nevoin]e sih\stre[ti ai p\storit
turma încredin]at\ ]ie. Pentru
aceea, împreun\ cu Îngerii

roag\-te lui Dumnezeu, cerând
pentru lume pace, iar pentru
sufletele noastre mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii, acela[i glas:

Biseric\ [i u[\ e[ti, palat [i
scaun al Împ\ratului, Fecioar\
întru totul cinstit\, prin care
Mântuitorul meu, Hristos
Domnul, S-a ar\tat celor ce
dormeau în întuneric, Soarele
Drept\]ii fiind, Care voia s\
lumineze pe cei pe care i-a zidit
dup\ chipul S\u, cu mâna Sa.
Pentru aceasta, cu totul l\u -
dat\, ceea ce, ca o Maic\, ai
câ[tigat îndr\zneal\ c\tre
Dânsul, roag\-L neîncetat s\
mân tuiasc\ sufletele noastre. 

Dac\ se face binecuvântarea pâinilor, se
cânt\ Troparul Sfântului (de dou\ ori) 
[i N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\... 
(o dat\).

Dac\ nu se face binecuvântarea pâini-
lor, se cânt\ Troparele precum se arat\ mai
departe:

Tropar, glasul al 8-lea:

Cu ostenelile nevoin]elor
duhovnice[ti toat\ via]a ta ai
petrecut-o [i, primind vredni-
cia arhieriei, cu smerenie [i cu
fric\ de Dumnezeu ai slujit
Biserica lui Hristos, pe Care
roag\-L, Sfinte Ierarhe Leon tie,
s\ mântuiasc\ sufletele noastre.
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Slav\..., {i acum..., 
al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii,

acela[i glas:

Cel ce pentru noi Te-ai n\s -
cut din Fecioara [i r\stignire ai
r\bdat, Bunule, Care cu moar-
tea pe moarte ai pr\dat [i
Învierea ai ar\tat ca un Dum -
nezeu, nu trece cu vederea pe
cei pe care i-ai zidit cu mâna
Ta. Arat\ iubirea Ta de oameni,
Milostive, prime[te pe N\sc\ -
toarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a n\scut pe Tine, care se
roag\ pentru noi [i mântuie[te,
Mântuitorul nostru, pe poporul
cel dezn\d\jduit.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului (de dou\ ori), Slav\...,
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu –
al Învierii, acela[i glas.

Dup\ Catisma întâi, se cânt\ Sedealna,
glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Veni]i, credincio[ilor, s\ l\u -
d\m pe în]eleptul pov\]uitor al
c\lug\rilor, pe ierarhul cel
sl\vit al Bisericii lui Hristos,
candel\ nestins\ a Ortodoxiei,
pe Sfântul Leontie, lauda cre-
dincio[ilor [i rug\torul nostru
cel fierbinte.

Slav\..., {i acum..., 
a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Maic\ a lui Dumnezeu, pe tine
te [tim to]i cei ce cu dragoste

alerg\m la a ta bun\tate, care
[i dup\ na[tere te-ai ar\tat
fecioar\ cu adev\rat, pe tine te
avem ocrotitoare noi, p\c\to[ii,
pe tine izb\vire în ispite te-am
câ[tigat, singura cu totul f\r\
prihan\.

Dup\ Catisma a doua, se cânt\ Se -
dealna, glasul al 4-lea, podobie: Degrab ne
întâmpin\...

Veni]i, credincio[ilor, s\ ne
bucur\m duhovnice[te întru
cinstirea omului ceresc [i în -
gerului p\mântesc, podoaba
siha[trilor, cununa arhiereilor,
Sfântul Leontie care, împreun\
cu fericitul Daniil Sihastrul, se
roag\ Preasfintei Treimi pentru
mântuirea sufletelor noastre.

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, acela[i glas:

Marie, cu totul f\r\ prihan\
[i neasem\nat\ întru sfin]enie,
care L-ai n\scut pe Dumnezeu
cu trup, f\r\ ispit\ b\rb\ -
teasc\, Fecioar\ curat\, roag\
pe Fiul t\u [i Dumnezeul nos-
tru s\ ne izb\veasc\ de orice
r\utate [i primejdie.

Polieleul: Robii Domnului... [i M\ri -
murile:

Stih 1: Auzi]i acestea toate popoarele.
Asculta]i to]i cei ce locui]i în lume (Psalm
48: 1).

M\rimu-te pe tine, sfin]ito-
rule P\rinte Leontie [i cinstim
sfânt\ pomenirea ta, c\ tu te
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rogi pentru noi lui Hristos,
Dumnezeul nostru.

Stih 2: Gura mea va gr\i în]elepciune 
[i cugetul inimii mele pricepere (Psalm
48: 3).

Veni]i, to]i p\mântenii, s\
l\ud\m pe Ierarhul Leontie,
zicând: pe pov\]uitorul mona-
hilor [i p\storul credincio[ilor.

Stih 3: Doamne, iubit-am bun\-cuviin]a
casei Tale [i locul s\l\[luirii slavei Tale
(Psalm 25: 8).

Stih 4: Gura dreptului va deprinde
în]elepciunea [i limba lui va gr\i dreptatea
(Psalm 36: 30).

Stih 5: Întru pomenire ve[nic\ va fi
dreptul, de vorbire de r\u nu se va teme
(Psalm 111: 6).

Stih 6: Ferici]i sunt cei ce locuiesc în
casa Ta, în vecii vecilor Te vor l\uda (Psalm
83: 5).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\: P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dum nezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,

Dumnezeule (de trei ori)!

Dup\ Polieleu, se cânt\ Sedealna, glasul

al 8-lea, podobie: Porunca cea cu tain\.....

Lumea cea trec\toare p\r\ -
sind [i crucea pe umeri luând,
pe tine des\vâr[it te-ai adus lui

Dumnezeu [i ai p\storit cu
vrednicie turma încredin]at\
]ie, pentru care darul minuni-
lor ai primit [i, dup\ mutarea
sufletului t\u la cer, trupul t\u
plin de har a r\mas credin -
cio[ilor ca izvor de binecuvân-
tare; deci acum, Sfinte Ierarhe
Leontie, roag\-te neîncetat
pentru sufletele noastre.

Slav\..., {i acum..., îns\[i podobia: 

Porunca cea cu tain\ luând-o
întru cuno[tin]\ cel f\r\ de
trup, în casa lui Iosif degrab a
stat înainte, zicând celei ce nu
[tia de nunt\: Cel ce a plecat cu
pogorârea cerurile, încape f\r\
de schimbare tot întru tine, 
pe Care [i v\zându-L în pân -
tecele t\u luând chip de rob,
m\ în sp\imântez a striga ]ie:
Bu cur\- te, Mireas\, pururea
Fecioar\!

Antifonul întâi al glasului al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea 

(Psalm 115: 6, 3)

Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuviosului S\u.

Stih: Ce voi r\spl\ti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie?

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Matei (5: 14-19): Voi
sunte]i lumina lumii... (caut\ la Liturghie,
în 30 ianuarie)

Psalmul 50
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Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Ierar hu -
lui T\u Leontie, Milostive, cu -
r\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta, [i, dup\ mul]imea îndur\ -
rilor Tale, [terge f\r\delegea mea.

Stihira, glasul al 6-lea:

Omule al lui Dumnezeu, de
trei ori fericite, p\storule cel
bun al lui Hristos, P\rinte, cel
ce ]i-ai pus sufletul pentru fiii
t\i, de Dumnezeu purt\torule
Leontie, roag\-te Preasfintei
Treimi s\ ne d\ruiasc\ nou\
mare mil\.

CANOANELE

Se pun: Canonul N\sc\toarei de Dum -
nezeu, cu Irmosul, pe 6, [i al Sfântului
Ierarh Leontie, pe 8.

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmos:

Întru adânc a a[ternut de
demult toat\ oastea lui

«Faraon puterea cea preaîn -
«trarmat\; iar întrupându-Se
«Cuvântul, a biruit p\catul cel
«prear\u Domnul, c\ci cu slav\
«S-a preasl\vit.»

Ca pe o frumoas\, ca pe o
împodobit\ toat\, ca pe cea
f\r\ prihan\ între femei, Dum -
nezeu pe tine alegându-te, în
pântecele t\u cel f\r\ prihan\
S-a s\l\[luit. Pe Acela roag\-L,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, de tina gre[elilor s\ mân-
tuiasc\ pe to]i cei ce te laud\ 
pe tine.

Precum zice psalmistul, Cu -
rat\, ai stat de-a dreapta, ca o
împ\r\teas\ a Împ\ratului
care a r\s\rit din pântecele t\u.
Pe Acela roag\-L, ceea ce e[ti
cu totul f\r\ prihan\, ca st\ -
t\tor de-a dreapta s\ m\ arate
în ziua r\spl\tirii, dumneze-
iasc\ mireas\.

Toat\ firea oamenilor, cea
stricat\ prin toate cele netreb-
nice, ai înnoit-o, ceea ce ai n\s -
cut ploaia cea cereasc\. Pentru
aceea te rog, [i brazda sufletului
meu cea uscat\ arat-o adu c\ -
toare de road\, dumnezeiasc\
mireas\.

Canonul Sfântului

Irmos: Noianul m\rii...

P\r\sind casa p\rinteasc\,
iubitor de Dumnezeu ales te-ai
f\cut, Cuvioase Leontie, în\l -
]ându-]i sufletul neîncetat, prin
post [i rug\ciune, c\tre pri -
mitorul de nevoin]e, Hristos,
Mântuitorul nostru.
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P\r\sindu-]i p\rin]ii cei
dup\ trup, p\rin]i duhovnice[ti
]i-ai dobândit în sfânta ob[te a
M\n\stirii R\d\u]ilor [i de la
ei ai înv\]at smerenia [i râvna
neîncetat\ spre lauda lui Dum -
nezeu, C\ruia roag\-te pentru
sufletele noastre.

Slav\...

St\pânindu-]i trupul cu
în]elepciune, ai dat sufletului
putin]a de a se avânta c\tre
în\l]imile cuget\rii dumneze-
ie[ti, împ\rt\[indu-te, înc\ din
aceast\ via]\ trec\toare, de
bucuria cea nespus\ [i de lumi-
na cea neînserat\ a Împ\r\]iei
lui Dumnezeu.

{i acum....

Ceea ce ai purtat în pântece
pe Cuvântul cel Unul N\scut [i
împreun\ f\r\ de început cu
Tat\l [i de o fiin]\ cu Duhul, nu
înceta rugându-L, ceea ce e[ti
cu totul f\r\ prihan\, ca s\
izb\veasc\ din nevoi pe cei ce te
m\resc pe tine, N\sc\toare de
Dumnezeu.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

Înflorit-a pustiul ca [i crinul,
Doamne, Biserica p\gâ -

«nilor cea stearp\, prin venirea

«Ta, întru care s-a înt\rit inima
«mea.»

Îmbr\cându-Se în mine,
omul, din pântecele t\u a ie[it
F\c\torul, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\, haina nestric\ ciu -
nii d\ruind celor ce s-au golit
prin multe lucr\ri netrebnice.

Pe Cuvântul lui Dumnezeu
cel preacinstit L-ai n\scut,
St\pân\. Pe Acela cu osârdie
roag\-L s\ Se milostiveasc\
spre smeritul meu suflet, cel
mâhnit din pricina pl\cerilor
vrednice de ocar\.

R\nile sufletului meu t\m\ -
duie[te-le, Preacurat\, [i sme-
rit\ inima mea cea otr\vit\ 
cu veninul [arpelui vindec-o
de grab\ cu doctoria ta cea
lucr\toare.

Canonul Sfântului

Irmos: Se vesele[te de tine...

Nevoindu-te cu în]elepciune
dup\ darul lui Dumnezeu,
biruitor asupra patimilor te-ai
ar\tat, pentru care pov\]uirea
ob[tii Sfintei M\n\stiri Laura
]i s-a încredin]at, ca s\ o con-
duci pe calea mântuirii, p\ -
zind-o de lupii cei r\pitori,
P\rinte.

Dovedindu-te iscusit p\stor
al monahilor, Mai-marele p\s -
to rilor, Hristos Domnul, te-a
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chemat la alt\ turm\ cuvânt\ -
toare, cea a Episcopiei R\d\u -
]ilor, ca s\ o pa[ti în paji[tile
dreptei credin]e [i s\ o ad\pi
din izvoarele harului, fericite
Leontie.

Slav\...

De[i ai p\r\sit lumea pentru
lini[tea sih\striei, cu dragoste
ai pov\]uit pe calea mântuirii
pe to]i cei ce veneau la tine,
pentru folosul cel duhovnicesc
[i, fiind chemat la vrednicia ar -
hieriei, n-ai încetat nevoin]ele
sih\stre[ti, prin care te-ai lumi-
nat în chivernisirea Tainelor lui
Dumnezeu.

{i acum...

Mintea mea cea omorât\ cu
p\catele înviaz\-o cu puterea
Celui ce S-a n\scut din tine,
N\sc\toare de Dumnezeu, [i pe
calea vie]ii curate o pov\ ]ui e[te,
ceea ce ai n\scut pe Cel ce este
Calea, Adev\rul [i Via]a.

Sedealna, glasul al 8-lea, 

podobie: Pe În]elepciunea...

Crucea Domnului ridicând,
în]elepte, [i Lui pân\ în sfâr[it
urmând, mintea c\tre Dum -
nezeu pururea ai îndreptat-o,
iar, cu înfrânarea [i ostenelile
sih\stre[ti, te-ai f\cut cu ade -
v\rat l\ca[ al Sfântului Duh.
Pentru aceasta, r\spl\tire de
daruri ai luat, a vindeca bolile

[i a izgoni duhurile necurate, de
Dumnezeu purt\torule Leontie;
roag\-te lui Hristos Dumnezeu
iertare de gre[eli s\ d\ruiasc\
celor ce pr\znuiesc cu dragoste
sfânt\ pomenirea ta.

Slav\..., {i acum..., asemenea:

Pe ceea ce este u[\ cereasc\ [i
chivot, munte cu totul sfânt,
nor str\lucitor, s\ o l\ud\m; pe
scara cereasc\, Raiul cel cu -
vânt\tor, mântuirea Evei [i
odorul cel mare a toat\ lumea;
c\ prin ea s-a s\vâr[it mântui-
rea lumii [i iertarea gre[elilor
celor de demult. Pentru aceasta,
gr\im c\tre dânsa: Roag\ pe
Fiul t\u [i Dumnezeu s\ d\ru -
iasc\ iertare de gre[eli celor ce
se închin\ cu dreapt\ credin]\
na[terii tale celei preasfinte.

Cântarea a 4-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

Venit-ai din Fecioar\ nu
sol, nici înger, ci Tu

«Însu]i, Domnul, Te-ai întrupat,
«[i m-ai mântuit pe mine, tot
«omul. Pentru aceasta, cânt }ie:
«Slav\ puterii Tale, Doamne!»

Pic\tur\ de umilin]\ rou-
reaz\-mi mie, St\pân\, înl\tu -
rând toat\ arderea inimii mele
[i a întrist\rii mele [i ad\ugirile
cele în[el\toare potolind.
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Pe mine, cel v\t\mat cu ar ma
desf\t\rii [i care zac r\ nit,
Preacurat\, nu m\ trece cu
vederea, ci m\ vindec\ pe mine
cu suli]a [i cu sângele Fiului t\u
[i Dumnezeului nostru, Cel ce a
fost r\stignit.

Ceea ce te-ai îmbog\]it cu
st\pânia a toat\ f\ptura, pe
mine, cel r\u s\r\cit, învredni-
ce[te-m\ de dumnezeiescul har,
ca s\ te sl\vesc pe tine, ocroti-
toarea mea cea bun\ [i cu totul
f\r\ prihan\.

Canonul Sfântului

Irmos: Ridicat pe Cruce...

Iubitor de sih\strie fiind, nu
te-ai îndep\rtat cu inima de
ob[tea siha[trilor, unde mult\
vreme te-ai nevoit, [i, chemat
fiind la slujirea arhieriei, cu
dra goste ai p\storit Episcopia
încredin]at\ ]ie de Hristos
Dumnezeu.

Mul]ime de c\lug\ri ]i-au
urmat în via]a c\lug\reasc\,
iar între ace[tia a str\lucit cu
deosebire Cuviosul Daniil Si -
hastrul, p\rintele duhovnicesc
al m\ritului Voievod {tefan al
Moldovei, care, împreun\ cu
tine, se roag\ pentru noi to]i.

Slav\...

Cuvântul Evangheliei ai
binevestit, credin]a cea dreapt\

ai ap\rat-o, iar cu sfintele [i de
via]\ f\c\toarele Taine ale lui
Hristos pe to]i fiii t\i duhovni-
ce[ti i-ai împ\rt\[it, calea mân-
tuirii le-ai ar\tat [i cununa cea
netrec\toare ai dobândit, iubi-
torule de Dumnezeu, Ierarhe
Leontie.

{i acum...

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a
întrupat din tine cu lucrarea
Sfântului Duh, roag\-L s\ dea
iertare de gre[eli [i mântuire
sufletelor noastre, ale celor ce
te l\ud\m pe tine dup\ adev\r,
N\sc\toare de Dumnezeu.

Cântarea a 5-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

Mijlocitor Te-ai f\cut în tre
Dumnezeu [i oameni,

«Hristoase Dumnezeule; c\ prin
«Tine, St\pâne, am aflat izb\ -
«vire din noaptea necuno[tin]ei
«c\tre P\rintele T\u, Încep\ -
«torul luminii.»

Ceea ce ai n\scut calea vie]ii,
Preacurat\, pov\]uie[te-m\ la
calea cea dreapt\ pe mine, cel
surpat acum f\r\ pricepere
spre calea [i pr\pastia cumpli-
telor c\deri.

Înstr\inându-m\ nebune[te
f\r\ pricepere de la Dumnezeu,
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Fecioar\, în desfrân\ri am vie -
]uit, în latura patimilor cea de -
p\rtat\ r\t\cind; ci întoarce-m\
[i m\ mântuie[te, cu mângâie-
rile tale.

Cu apele tale cele de via]\
curg\toare adap\ pe robul t\u
cel aprins cu v\paia p\catelor
[i ars de n\v\lirile demonilor,
Fecioar\, Maic\ preacurat\.

Canonul Sfântului

Irmos: Tu, Doamne, al meu...

Locuind în inima ta Hristos,
Cel ce toate le vede, fericite, 
te-a înv\]at, te-a luminat [i te-a
în]elep]it, d\ruindu-]i [i cu noa[ -
terea gândurilor oamenilor.

Darul t\m\duirii bolilor ai
dobândit de la Hristos [i putere
asupra duhurilor celor necu -
rate, în]elepte P\rinte, c\ firea
biruindu-]i, te-ai învrednicit de
darurile Duhului.

Slav\...

Avându-te rug\tor fierbinte,
ocrotitor [i ajut\tor c\tre Dum -
nezeu, fericite P\rinte, de toate
nevoile, de ispite [i de primejdii
izb\ve[te-ne.

{i acum...

În\l]at-ai cu adev\rat firea
omeneasc\ cea c\zut\, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, prin Fiul pe
Care f\r\ s\mân]\ L-ai n\scut,

Cel ce S-a f\cut om pen tru noi,
de[i a r\mas neschimbat în chi-
pul cel dumnezeiesc [i de o
fiin]\ cu Tat\l.

Cântarea a 6-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adân -

«cul milostivirii Tale cel neur -
«mat; din stric\ciune, Dum -
«nezeule, scoate-m\.»

S\ nu m\ ar\]i demonilor
spre bucurie la judecata ce va
s\ fie, St\pân\. Ci cu bun\ vo -
in]\ s\ cau]i spre mine, rugând
pe Judec\torul [i Fiul t\u.

Cu gândurile Te-am mâniat,
Doamne, [i cu faptele mele cele
viclene [i f\r\ de lege. Iar acum
aduc spre rug\ciune pe Maica
Ta; deci, îndur\-Te [i m\ mân-
tuie[te.

De osând\ mântuie[te-m\,
St\pân\, pe mine, cel ce însumi
m-am osândit cu p\catele mele,
ceea ce ai n\scut pe Judec\ -
torul [i Dumnezeul tuturor,
preal\udat\.

Canonul Sfântului

Irmos: Jertfi-voi }ie...

Ierarh al lui Hristos fiind 
uns prin Duhul Sfânt, fericite
P\ rinte, preo]i ai sfin]it [i pe
credin cio[i spre mântuire i-ai
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pov\]uit [i, prin acestea, urm\ -
tor al Apostolilor te-ai ar\tat,
vrednicule de laud\, Leontie.

Ap\rat-ai turma ta de toat\
v\t\marea potrivnicilor, întru
tot fericite Leontie, [i orice
r\t\cire de la dreapta credin]\
ai alungat-o, cu lumina cuvin-
telor tale.

Slav\...

Fiind împodobit cu plato[a
credin]ei, cu arma adev\rului
[i cu puterea Duhului Sfânt, ai
alungat duhurile r\ut\]ii, c\
acestea, neputând suferi certa-
rea ta, au fugit, iar noi, minu-
nându-ne de aceasta, sl\vim pe
Hristos, Cel ce te-a pream\rit.

{i acum...

Cel ce a zidit toate cu voirea,
Se zide[te cu trupul, voind, din
preacuratele tale sângiuri, înt\ -
rind pe cei ce te cinstesc, prea-
curat\ Maica lui Dumnezeu.

CONDAC, glasul al 4-lea, 

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Pe ierarhul lui Hristos, vasul
cel ales al Duhului Sfânt, care,
cu în]elepciune [i smerenie, s-a
nevoit în privegherea sih\striei
[i în pov\]uirea celor încredin -
]a]i lui spre mântuire, pe Sfân -
tul Leontie, în cânt\ri du hovni -
ce[ti l\udându-l, îl cinstim.

ICOSUL

Ast\zi se vesele[te întru
Domnul cetatea R\d\u]ilor [i
pe vrednicul ei fiu îl cinste[te,
gr\ind: Bucur\-te, vrednic ie -
rarh al Bisericii, odr\slit duhov -
nice[te de nevoin]a sih\striei!
Bucur\-te, p\stor împodobit
întreaga via]\ cu iubirea, blân-
de]ea [i smerenia! Bucur\-te,
lauda Bucovinei, c\reia i-ai l\ -
sat ca mo[tenire dorul de sfin -
]enie [i cinstitele tale moa[ te
pline de har! Drept aceea, [i
noi, pe Sfântul Leontie, în cân -
t\ri duhovnice[ti l\udându-l, îl
cinstim.

SINAXAR

Întru aceast\ lun\, iulie, în ziua întâi,
s\vâr[im pomenirea Sfântului Ierarh
Leontie, Episcopul R\d\u]ilor.

Sfântul Leontie s-a n\scut în se -
colului al XIV-lea, în R\d\u]i, din
p\rin]i cre[tini dreptm\ritori. Înc\
din pruncie, mergând cu p\rin]ii s\i
la biseric\, a fost cuprins de o mare
dragoste fa]\ de casa lui Dumnezeu,
unde, mai apoi, mergea zilnic [i
asculta cu toat\ luarea aminte în -
treaga slujb\. De tân\r a intrat în
cinul monahal la M\n\stirea Bog -
dana din R\d\u]i, primind numele
de Lavrentie. Mai târziu, s-a retras
în sih\strie, pe Valea Putnei, unde se
nevoiau mul]i c\lug\ri îmbun\t\]i]i,
care l-au îndrumat în via]a duhov -
niceasc\. În jurul lui s-au adunat
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mul]i ucenici. Pentru aceasta, Cu -
viosul Lavrentie a întemeiat schitul
Laura (Lavra) care va deveni cunos-
cut cu numele de Schitul lui La vren -
tie, prima sih\strie cunoscut\ din
nordul Moldovei. Cuviosul Lavren -
tie a devenit apoi egumen al acestei
ob[ti monahale în cre[tere. Potrivit
tradi]iei, la acest schit avea s\ se
a[eze mai târziu [i Sfântul Daniil
Sihastrul, sub pov\]uirea egumenu-
lui Lavrentie. În anul 1402, domni-
torul Alexandru cel Bun (1400-1432)
a întemeiat Episcopia R\d\u]ilor.
Astfel, biserica M\n\stirii Bogdana
a devenit catedral\ episcopal\. Cu -
viosul Lavrentie, fiind cunoscut de
domnitor, cler [i mitropolitul Su ce vei,
a fost ales ierarh al noii Epis copii.
De[i nu î[i dorea aceasta, el a primit
hot\rârea cu smerenie, l\ sând în
locul s\u, ca egumen al schitului
Laura, pe Cuviosul Daniil Sihastrul,
ucenicul s\u. Ca episcop al R\d\u -
]ilor, Lavrentie a r\mas om al rug\ -
ciunii [i al dragostei de aproapele,
f\când milostenie [i împ\rt\[ind
pov\]uiri [i cuvinte de mângâiere
tuturor. Ajuns la b\trâne]e, s-a re -
tras din scaunul episcopal [i a mers
la schitul pe care îl întemeiase, nevo -
indu-se mai departe în pustnicie.
Pentru râvna sa duhovniceasc\,
epis copul Lavrentie a ajuns la m\ -
sura des\vâr[irii, fiind binecuvântat
cu darul înainte-vederii [i cu cel al
vindec\rilor. Cunoscându-[i mai
dinainte sfâr[itul s\u, el a cerut s\ fie
tuns în chipul schimniciei, primind
numele de „schimonahul Leon  tie”.
Chemându-i la el apoi pe to]i fra]ii
[i ucenicii, [i-a luat r\mas-bun de la

ob[te, apoi [i-a dat cu pace sufletul
în mâinile Domnului. A fost înmor-
mântat de ucenicii s\i în biserica din
lemn a schitului Laura, ctitoria sa.
La mormântul lui veneau mul]i cre-
dincio[i s\ se închine, iar acolo se
s\vâr[eau [i multe vindec\ri de boli.
La auzul acestor vindec\ri, credin-
cio[ii [i clerul Episcopiei de la R\ -
d\u]i au cerut mitropolitului Mol -
dovei binecuvântare ca s\ str\mute
sfintele moa[te ale Sfântului Ierarh
Leontie în catedrala episcopal\.
Mitropolitul Moldovei a încuviin]at,
astfel c\ sfintele moa[te au fost
aduse în catedrala din R\d\u]i [i
a[ezate în partea dreapt\ a naosu-
lui. {i aici veneau zilnic mul]i cre-
dincio[i [i primeau vindecare de boli
[i ajutor în necazuri. În anul 1639,
ora[ul R\d\u]i a fost jefuit de o
ceat\ de tâlhari veni]i de dincolo de
hotarele de nord ale Moldovei. În
vremea acestei n\v\liri au fost as -
cunse moa[tele Sfântului Ierarh
Leontie [i n-au mai fost g\site mult\
vreme. O parte din ele au fost redes-
coperite la sfâr[itul secolului trecut.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hot\rât în anul 1992 s\
cinsteasc\ a[a cum se cuvine pe
Sfântul Leontie de la R\d\u]i,
înscriindu-l în rândul Sfin]ilor, cu 
zi de pr\znuire la 1 iulie. Moa[tele
Sfân tului Ierarh Leontie au fost
puse în racl\ [i a[ezate în biserica
M\n\stirii Bogdana din R\d\u]i,
unde aduc [i ast\zi duhovniceasc\
mângâiere [i ajutor de sus, celor ce-l
cheam\ cu credin]\ [i cu evlavie. 

Pentru ale lui sfinte rug\ciuni, Hristoa se
Dumnezeule, miluie[te-ne pe noi. Amin.
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Cântarea a 7-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

Porunca cea potrivnic\ lui
Dumnezeu, a tiranului

«ce lui c\lc\tor de lege, înalt\
«v\paie a ridicat; iar Hristos, 
«a trimis cinstitorilor de Dum -
«nezeu tineri roua Duhului, 
«Cel ce este binecuvântat [i
«preasl\vit.»

T\ria [i lauda [i mântuirea
mea, folositoare tare [i zid
nebi ruit fiind, St\pân\, pe
demonii care se o[tesc asupra
mea bate-i, c\ totdeauna caut\
s\ m\ omoare.

Pe Dumnezeu întrupându-L
din feciorescul t\u sânge, ai
îndumnezeit, Fecioar\, omeni-
rea. Pentru aceasta, m\ rog ]ie:
Pe mine, cel spurcat cu patimile
[i stricat cu me[te[ugirile vr\j -
ma[ului, mântuie[te-m\, prin
rug\ciunile tale.

Cuptorul mai înainte a închi-
puit na[terea ta, ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\, c\ pe tineri
nu i-a ars, precum nici pânte -
cele t\u nu s-a ars de Focul cel
de neîndurat. Pentru aceasta,
te rog, de focul cel ve[nic izb\ -
ve[te-m\ pe mine, robul t\u.

Canonul Sfântului

Irmos: În cuptorul persienesc...

Paji[tea înflorit\ a înv\]\ tu ri -
lor tale [i via]a ta cea dumneze-

ie[te str\lucitoare, preal\udate,
înmiresmeaz\ sim]irile noastre
ca o t\mâie cu bun\ mireasm\,
care alung\ negura ispitelor [i
r\core[te sufletele de v\paia
patimilor.

Jertf\ [i jertfitor te-ai f\cut
lui Hristos, p\storule sfinte; [i,
mistuit fiind de focul iubirii
dumnezeie[ti, ai ajuns la vede-
rea slavei celei întreit str\luci-
toare a Preasfintei Treimi.

Slav\...

Domnul cerului, întru înt\ri -
rea credin]ei te-a rânduit ca pe
o stea preafrumoas\, care lumi-
neaz\ lumea cu înv\]\turile cele
drepte, iar cu faptele cele bune
îndrepteaz\ la limanul mântui-
rii pe cei ce cu dragoste te cin-
stesc pe tine, Sfinte Leontie.

{i acum...

Neschimbându-Se cu Dum -
nezeirea, Cuvântul S-a de[ertat
întreg pe Sine [i cu oamenii a
vorbit, luând trup din tine,
Fecioar\, ca s\ mântuiasc\ [i s\
îndumnezeiasc\ pe om.

Cântarea a 8-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

Cuptorul cel cu foc de
demult în Babilon, lu -

«cr\ rile [i-a desp\r]it cu dum -
«nezeiasca porunc\, pe caldei
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«arzând, iar pe credincio[i
«r\corind, pe cei ce cântau:
«Binecuvânta]i, toate lucrurile
«Domnului, pe Domnul.»

Râvne[te dup\ cele bune, de
la cele rele dep\rtându-te, prin
purtarea de grij\ de dumneze-
ie[ti lucruri, suflete al meu,
rug\toare pentru tine având pe
Maica lui Dumnezeu [i ocroti-
toarea tuturor cea neînfricat\,
ca pe o milostiv\ [i de oameni
iubitoare.

Dezlegat-ai omenirea de le -
g\  tura osândirii cea de demult,
N\sc\toare de Dumnezeu. Pen -
tru aceasta, m\ rog ]ie: Dez -
leag\ toat\ leg\tura r\ut\]ii
inimii mele, Preacurat\, legân-
du-m\ cu dumnezeiasca dra-
goste a Ziditorului.

N\sc\toare de Dumnezeu,
n\scându-L pe Cel ce este Raza
slavei Tat\lui, lumineaz\, te
rog, inima mea, care se mâh -
ne[te pentru ocara gre[elilor, [i
slavei celei pururea ve[nice
arat\-m\ p\rta[, ca s\ te sl\ -
vesc cu credin]\.

Canonul Sfântului

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Oglind\ nep\tat\ a faptelor
bune v\dindu-te dup\ cuviin]\,
fericite, înal]\ rug\ciuni c\tre
Tat\l ceresc, ca s\ lumineze pe

cei ce cânt\: Dumnezeul p\ rin -
]ilor no[tri, binecuvântat e[ti!

Cinstit la chip [i înalt la
cuvânt, cump\tat cu via]a [i
tare în credin]\ te-ai ar\tat,
Sfinte Leontie, cântând: Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti!

Binecuvânt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Pe Treimea cea de o fiin]\ [i
nedesp\r]it\ ai sl\vit-o prin
faptele tale minunate, Ierarhe
al lui Hristos, strigând neîn -
cetat: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti!

{i acum...

Pe tine, St\pân\, Preacurat\
Fecioar\, N\sc\toare de Dum -
nezeu, care ne-ai adus bucuria
mântuirii, te l\ud\m [i te ru -
g\m s\ nu ne p\r\se[ti în ziua
judec\]ii.

Cântarea a 9-a

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Irmos:

Fiul P\rintelui celui f\r\
de început, Dumnezeu [i

«Domnul, întrupându-Se din
«Fecioara, S-a ar\tat nou\, ca
«s\ lumineze cele întunecate [i
«s\ adune cele risipite. Pentru
«aceasta, pe N\sc\toarea de
«Dumnezeu cea preal\udat\ o
«sl\vim.»
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Gustând mâncare necuvioas\
Adam, moarte din pom cu am\ -
r\ciune a cules. Iar Fiul t\u pe
lemn pironindu-Se, dulcea]a
nemuririi a izvorât, Prea cu rat\;
pentru aceasta, te cinstim.

Împ\r\teas\ e[ti a Împ\ra -
tului [i Domnului, în chip mai
presus de cuvânt n\scând pe
Cel ce a stricat împ\r\]iile
iadului. Pe Acela, Fecioar\, cu
osârdie roag\-L s\ învredni-
ceasc\ de Împ\r\]ia cea de sus
pe to]i cei ce te cinstesc pe tine.

Îmbun\t\]e[te, St\pân\, sme -
rit\ inima mea, cea înr\ut\]it\
prin potopul desf\t\rilor. {i, ca
una ce ai n\scut pe Cel bun [i
bun\ e[ti cu totul, f\-m\ s\
intru prin u[ile cele bune ale
poc\in]ei.

Canonul Sfântului

Irmos: Piatra cea net\iat\...

Ridicându-te cu mintea mai
presus de toate, P\rinte, ai
v\zut bun\t\]ile cele preg\tite
Sfin]ilor din veci, c\tre care 
te-ai mutat, ca s\ iei r\splata
ostenelilor tale, bucurându-te.

Dup\ vrednicia dat\ ]ie de
Dumnezeu, ca dintr-un stru -
gure copt, izvor\[ti, Sfinte
Leontie, vin de înt\rire [i ha -
ruri de t\ m\duiri tuturor celor
ce cu dreapt\ credin]\ cer aju-
torul t\u.

Slav\...

Str\lucind cu în]elepciunea [i
cu harul, pov\]uitorule în cele de
tain\, rever[i lumina Duhului
în mijlocul credincio [ilor prin
sfin]enia vie]ii tale, P\rinte
Leontie; pentru aceasta, cu cre-
din]\ [i cu dragoste, dup\ vred-
nicie, în cânt\ri te fericim.

{i acum...

Cu glasul Arhanghelului,
bucurându-ne strig\m ]ie,
Fecioar\: Bucur\-te, dezlega-
rea blestemului! Bucur\-te,
izb\virea din tot felul de nevoi,
ceea ce ai îndumnezeit pe
oameni cu na[terea Fiului t\u
cea mai presus de cuget.

LUMINÂNDA

Glasul al 2-lea, podobie: Femei, auzi]i...

Stâlp al Ortodoxiei [i arhi -
p\stor în]elept te-ai ar\tat,
Ierarhe Leontie, îndreptând
turma ta c\tre p\[unile dreptei
credin]e, iar, prin nevoin]ele
sih\striei, ]i-ai luminat întrea-
ga ta via]\, sl\vind Treimea cea
de o fiin]\ [i nedesp\r]it\.

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Înfrico[\toare este minunea
ta, c\ ai n\scut în chip negr\it,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ de 
prihan\, pe Cuvântul care a
str\lucit din Tat\l cel de o fiin]\
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mai înainte de veci. Pentru
aceasta, St\pân\, te m\rturisim
pe tine cu adev\rat N\sc\ toare
de Dumnezeu.

LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul al 4-lea:

În]elept p\stor te-ai ar\tat în
casa Domnului, ca un m\slin
roditor, din untdelemnul c\ruia
în]elep]e[te ai umplut candela
faptelor bune, intrând în ceata
Sfin]ilor, cu care împreun\ te
bucuri în via]a cea nestric\ -
cioas\ [i nematerialnic\ a celor
f\r\ de trup.

Dobândindu-te stea care lu -
mi nezi, sc\p\m de întunericul a
toat\ r\t\cirea, fericite Leontie,
cu înv\]\turile [i rug\ciunile
tale, noi, cei ce dup\ datorie te
cinstim cu mult\ evlavie.

Îmbog\]indu-]i sufletul cu
fapte bune, te-ai ar\tat înv\]\ -
tor înfrân\rii, pov\]uitor du -
hov ni cesc al Cuvio[ilor siha[tri
[i Bisericii lumin\tor, Sfinte
Ierarhe Leontie, preaîn]elepte.

Plinit-ai c\l\toria, P\rinte
în]elepte Leontie, credin]a cea
dreapt\ ai p\zit [i ai ajuns în
c\m\rile cele cere[ti în care ]i 
s-a preg\tit cununa slavei cea
neve[tejit\. Drept aceea, prin
rug\ciunile tale, îndur\-te [i
izb\ve[te din ispite sufletele
noastre.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Cu ve[mântul arhieriei îm -
br\cându-te, Sfinte P\rinte
Leontie [i, ca un iconom cre-
dincios al harului, înmul]ind
talantul cel dat ]ie, ai p\storit
Biserica lui Hristos cu dreptate
[i sfin]enie. Pentru aceasta,
împodobindu-te cu nevoin]e
sih\stre[ti, te-ai f\cut pild\
adev\ratei p\storiri [i ai primit
în ceruri cununa drept\]ii de la
Hristos Dumnezeu, C\ruia
roag\-te s\ se mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciu nile
robilor t\i [i ne izb\ve[te pe noi
din toat\ nevoia [i necazul.

Doxologia mare, Troparele, 
Ecteniile [i Otpustul.

LA LITURGHIE

Se pun Fericirile pe 8: 4 de la Cântarea
a 3-a [i 4 de la Cântarea a 6-a ale Ierar hu -
lui. Prochimen, glas 7 (Psalm 115: 6, 3):
Cinstit\ este înaintea Domnului moartea
cuviosului S\u. Stih: Ce voi r\spl\ti Dom -
nului, pentru toate câte mi-a dat mie? Apos -
tolul din Epistola c\tre Evrei (13: 17-21):
Fra]ilor, asculta]i de mai-marii vo[tri...
Aliluia, glasul al 2-lea: Preo]ii T\i, Doamne,
se vor îmbr\ca întru dreptate [i cuvio[ii
T\i cu bucurie se vor bucura. Stih: C\
Domnul a ales Sionul [i l-a ales ca locuin]\
Lui. Evanghelia de la Luca (6: 17-23): În
vremea aceea a stat Iisus la loc [es...
Chinonicul: Întru pomenire ve[nic\ va fi
Dreptul. Aliluia.
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ZIUA  A  DOUA

A[ezarea cinstitului ve[mânt al
Preasfintei N\sc\toare de Dum nezeu
în biserica Vlaherne din Constan ti -
nopol [i pomenirea Sfân tului {tefan
cel Mare, Voievodul Moldovei (a
c\rui Slujb\ s-a a[ezat dup\ cea a
Sfântului Ve[mânt)

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6, glasul al 4-lea, podobie: Dat-ai
semn...

Dat-ai, Iubitorule de 
oa meni, pe Maica Ta

aju t\ toare robilor T\i, ca un
milostiv, prin care ai s\vâr[it
rânduiala Ta cea de negr\it 
[i înfrico[\toare, iar vrednicia
noastr\ dumnezeiasc\ cea
întâi-zidit\ ai îndreptat-o.
Pentru aceasta, preacinstit\
pr\znuirea ei cinstind, l\ud\m
puterea Ta, Iisuse atotputer -
nice (de dou\ ori).

Cetatea care te cinste[te [i
dup\ datorie te sl\ve[te, o aco-
peri, Preal\udat\, cu cinstitul
t\u ve[mânt, [i o izb\ve[ti tot-
deauna de n\v\lirea celor f\r\
de Dumnezeu, de foamete, de
cutremur [i de r\zboiul cel din-
tre noi, Fecioar\ neispitit\ de

nunt\. Pentru aceasta, ea te sl\ -
ve[te pe tine, preasfânt\ dum -
nezeiasc\ Mireas\, ajut\toarea
oamenilor (de dou\ ori).

Cinstitul t\u ve[mânt, de
Dumnezeu d\ruit\ St\pân\, l-ai
d\ruit cet\]ii tale bog\]ie nefu-
rat\, acoper\mânt [i lau d\, zid
nebiruit, vistierie de t\m\ du -
 iri [i izvor de minuni pu rurea
curg\tor, iar celor în vifora]i
tot  deauna liman de mântuire.
Pentru aceasta, te l\ud\m pe
tine, preal\udat\ St\pân\ (de

dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., glasul al 2-lea:

Gândul [i mintea cur\]in -
du-ne, cu Îngerii s\ pr\znuim
[i noi luminat, începând cânta-
rea lui David, Fecioarei Mirese
a Împ\ratului Hristos, Dum -
nezeul nostru, zicând: Scoal\-Te,
Doamne, întru odihna Ta, Tu [i
chivotul sfin]eniei Tale, c\ ai
împodobit-o pe dânsa ca pe un
palat frumos [i ai d\ruit-o ce t\ -
]ii Tale, St\pâne, ca s\ o apere
[i s\ o acopere de cei potrivnici,
cu puternic\ t\ria Ta, pentru
rug\ciunile ei.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul 1, 

podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Palat însufle]it numai tu te-ai
f\cut lui Dumnezeu, iar cinstitul
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t\u ve[mânt, cel a[ezat ca o vis -
tierie în sfântul t\u l\ca[, l-ai
d\ruit credincio[ilor sfin]enie
[i zid nebiruit, prin care cetatea
ta se izb\ve[te, Maica lui Dum -
nezeu, l\udând dumnezeiasc\
puterea ta.

Stih: Scoal\-Te, Doamne, întru odihna
Ta, Tu [i chivotul sfin]irii Tale (Psalm 
131: 8).

Cinstit ve[mântul t\u, care a
acoperit sfântul [i cinstitul t\u
trup, Curat\, îmbr\c\minte de
slav\ l-ai d\ruit tuturor [i izvor
ce revars\ apele harului cele pu -
rurea vii. Deci, a[ezarea acestu-
ia o pr\znuim, cinstindu-te pe
tine, de Dumnezeu N\sc\toare,
ceea ce e[ti mai cinstit\ decât
toate.

Stih: Fe]ei Tale se vor ruga mai-marii
poporului (Psalm 44: 14).

Casa ta, St\pân\, care poar -
t\ sfin]itul t\u ve[mânt ca pe o
vistierie de sfin]enie, totdeauna
sfin]e[te pe to]i cei ce alearg\
acolo cu credin]\ [i te fericesc
în ea totdeauna pe tine dup\
datorie, ceea ce e[ti n\dejdea
sufletelor noastre, acoper\ mânt
tare [i înt\rire.

Slav\..., {i acum..., glasul al 2-lea:

Precum cu o cunun\ prealu-
minoas\ s-a împodobit Biserica
lui Dumnezeu cu sfântul t\u
ve[ mânt, Preacurat\ N\sc\ toare

de Dumnezeu, [i, bucurându-se,
se lumineaz\ ast\zi [i în tain\
d\n]uie[te, gr\ind ]ie, St\pân\:
Bucur\-te, diadem\ cinstit\ [i
coroana dumnezeie[tii slave;
bucur\-te, singura slav\ [i
ve[nica veselie a plin\t\]ii cre-
dincio[ilor; bucur\-te, limanul,
ocrotirea [i mântuirea noastr\,
a celor ce alerg\m la tine.

T R O P A R, glasul al 8-lea:

N\sc\toare de Dumnezeu,
pu rurea Fecioar\, acoper\ -
mân tul oamenilor, ve[mântul [i
brâul preacuratului t\u trup,
puternic acoper\mânt cet\]ii
tale le-ai d\ruit, prin na[terea
ta cea mai presus de fire nestri-
cate r\mânând, c\ întru tine [i
firea se înnoie[te, [i vremea.
Pentru aceasta, te rug\m, pace
lumii d\ruie[te [i sufletelor
noastre mare mil\.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul N\sc\toarei de Dumnezeu, de
trei ori.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
4-lea, podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Punerea cinstitului t\u ve[ -
mânt o pr\znuie[te ast\zi 
po porul t\u, Preal\udat\, [i
neîncetat cânt\ ]ie: Bucur\-te,
Fecioar\, lauda cre[tinilor!
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Slav\..., {i acum..., iar\[i aceasta.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, acela[i
glas [i podobie:

Pr\znuie[te ast\zi lumea cin-
stita punere a ve[mântului t\u,
o, Curat\, [i cu dragoste cânt\
]ie: Bucur\-te, Fecioar\, ajut\ -
toarea credincio[ilor!

Slav\..., {i acum..., iar\[i aceasta.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Dou\ ale Preasfintei N\sc\toarei de
Dumnezeu: cel dintâi, cu Irmosul, pe 8, [i
al doilea pe 4.

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 4-lea:

Irmosul:

Cel ce Te-ai n\scut din
Fecioar\, întru adâncul

«nep\timirii îneac\ pe voievozii
«cei tari, pe cele trei p\r]i ale
«sufletului, ca }ie, ca într-o
«al\ut\, întru omorârea trupu -
«lui, s\-}i cânt cântare de
«biruin]\.»

Cinstitul t\u ve[mânt, N\s -
c\toare de Dumnezeu, Fecioar\,
l-ai d\ruit acoper\mânt sfin]it
poporului care te cinste[te
pururea, toat\ n\v\lirea celor
potrivnici totdeauna biruind cu
puterea Duhului.

Prin pip\irea Celui ce S-a
ar\tat cu trup pe p\mânt pen-
tru noi, din curat sângele t\u,

]i-ai sfin]it ve[mânt cinstit cu
atingerea de trupul t\u. Prin
care pe to]i robii t\i, cei ce te
laud\ pe tine, îi sfin]e[ti,
Fecioar\.

Vistierie cinstit\ celor ce te
cinstesc pe tine cu credin]\,
Fecioar\, ceea ce e[ti bun\ cu
adev\rat, le-ai d\ruit ve[mân-
tul t\u, pe to]i îmbog\]indu-i
cu darurile dumnezeiescului
Duh [i cu multe ar\t\ri de
minuni.

Mielu[ea neîntinat\, ceea ce
ai n\scut pe Mielul lui Dum -
nezeu mai presus de fire, d\ -
ruitu-ne-ai nou\ cinstit\ haina
ta, care cur\]e[te totdeauna cu
adev\rat întin\ciunea [i spur -
c\ciunea celor ce se închin\
ve[mântului t\u, ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\.

Alt Canon

Cântarea I, acela[i glas:

Irmos: Adâncul M\rii Ro[ii...

F\clie de lumin\ ar\t\toare
[i neapus\, biserica celei Prea -
curate aflând cinstit\ haina ei,
ca un cer str\lucitor lumineaz\
ast\zi lumea, prin razele da -
rurilor.

Slav\...

Putere [i leg\tur\ de înt\ -
rire, Preacurat\, dumnezeies-
cul t\u ve[mânt dobândindu-l
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cu adev\rat cetatea ta, are t\rie
nebiruit\; pentru aceasta, se [i
bucur\ de tine.

{i acum...

Mai cinstit\ decât chivotul
cel de demult s-a ar\tat cu
adev\rat racla ta pe p\mânt,
N\sc\toare de Dumnezeu, care
poart\ închipuirile aceluia, dar
[i p\ze[te cu credincio[ie sem-
nele cunoa[terii adev\rului.

Catavasia: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a:

Irmosul:

Pentru c\ Biserica cea
stearp\ din p\gâni a

«n\scut, iar adunarea cea cu
«mul]i fii a sl\bit, minunatului
«nostru Dumnezeu s\-I cânt\m:
«Sfânt e[ti, Doamne!»

Pe sfin]irea cea frumoas\, pe
u[a cereasc\, pe Maica lui
Dum nezeu s\ o l\ud\m, [i ve[ -
mântul ei, cel ce izvor\[te da -
ruri dumnezeie[ti, cu dragoste
s\-l s\rut\m.

Prin nestricat\ na[terea ta,
Curat\, pe to]i cei dezgoli]i
prin stric\ciune i-ai îmbr\cat
cu haina nestric\ciunii [i le-ai
d\ruit cinstit ve[mântul t\u
bog\]ie neîmpu]inat\.

Preacurat\, tu pe Cel ce aco-
per\ tot cerul cu nori L-ai aco-

perit cu cinstit ve[mântul t\u.
Acestuia închinându-ne cu cre-
din]\, pe tine te sl\vim, Acope -
r\mântul sufletelor noastre.

Loc de vindecare f\r\ de
plat\ este celor neputincio[i
acest dumnezeiesc l\ca[, c\ ve[ -
mântul t\u, Curat\, l-a câ[tigat
izvor care neîncetat revars\
t\m\duiri, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\.

Alt Canon

Irmos: Se vesele[te de Tine Biserica...

Cu credin]\ închinându-ne
ast\zi ve[mântului celei prea-
curate, s\-l cinstim pe acesta
noi, credincio[ii, ca pe o leg\ -
tur\ a apropierii de Dumnezeu.

Slav\...

Mult cinstita hain\ a celei
preacurate [i preacinstite, prin
har ne izvor\[te ast\zi t\m\ -
duiri nou\, credincio[ilor.

{i acum...

Veselia ta, rev\rsându-se pu -
rurea ca o rou\ de diminea]\,
potole[te cuptorul patimilor
celor ce te cinstesc totdeauna.

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Izvoarele t\m\duirilor, N\s -
c\ toare de Dumnezeu, care ies
din preacinstit\ racla ta ca din
Eden, adap\ fa]a p\mântului,
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rev\rsând daruri celor ce te
cinstesc pe tine cu credin]\.
Pentru aceasta, te l\ud\m, în
chip cinstit cânt\m [i cu mul -
]umire strig\m pururea: Bucu -
r\-te, singura n\dejde a celor
ce te laud\ pe tine!

Slav\..., {i acum..., iar\[i aceasta.

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Milostive, pentru dra -
gostea chipului T\u, 

«ai stat pe Crucea Ta [i s-au
«topit neamurile; c\ Tu e[ti,
«Iubi torule de oameni, t\ria
«mea [i lauda.»

S\ sl\vim pe cea singur\
binecuvântat\ [i, cu credin]\,
s\ ne atingem de ve[mântul ei,
ca s\ primim harul Duhului.

Preacurat\, cinstim ve[mân-
tul t\u, pe care, ca pe un izvor
de nestric\ciune [i îmbr\c\ -
minte aleas\ a slavei, l-ai dat
tuturor celor ce te laud\.

Cetatea care te cinste[te pe
tine, câ[tigând ve[mântul t\u,
Fecioar\, ca pe o vistierie de
mult pre], cu credin]\ îl s\rut\
[i prime[te har.

Preacurat\ [i singur\ bine-
cuvântat\, care e[ti mai cinstit\
decât Heruvimii, izb\ve[te de
toat\ primejdia sufletele noas-
tre, ale celor ce te cinstim.

Alt Canon

Irmos: Ridicat pe Cruce...

Ca pe o t\rie preacinstit\ în -
temeindu-te pe tine F\c\torul
[i Ziditorul, N\sc\toare de
Dumnezeu, ca [i cu ni[te stele
te-a împodobit cu dumnezeie[ti
str\luciri, prin care luminezi
pân\ la marginile lumii.

Slav\...

Dumnezeiescul t\u ve[mânt,
Preacurat\ N\sc\toare de Dum -
nezeu, ne duce de pe p\ mânt la
cer pe noi, cei aprin[i cu c\l -
dur\ de dragostea lui. Pentru
aceasta, pe tine te sl\vim ca pe
pricina slavei celei des\vâr[ite.

{i acum...

Iat\, darul cel nede[ertat!
Veni]i to]i, cu inim\ curat\, o,
iubitorilor de praznic, [i scoa-
te]i dumnezeie[ti ape, care din
destul izvor\sc din cinstita
racl\ a celei preal\udate.

Cântarea a 5-a:

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea
în lume ai venit, Lumina

«cea sfânt\, Care întorci din
«întunericul necuno[tin]ei pe
«cei ce Te laud\ cu credin]\.»

Tu, St\pân\ Preacurat\, ro bi -
 lor t\i ai d\ruit ve[mântul t\u
înt\rire, iar cinstitul t\u brâu,
dumnezeiasc\ îngr\dire.
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Rai frumos, care izvor\[te din
sine buna mireasm\ a Duhului
s-a ar\tat, Preacurat\, casa
care ]ine în sine haina ta.

Preasfânt\, sfin]e[te sufletele
[i trupurile noastre, ale celor ce
cu credin]\ cinstim sfântul [i
preacinstitul t\u ve[mânt.

Biserici ale lui Dumnezeu,
Celui s\l\[luit întru tine, N\s -
c\toare de Dumnezeu, arat\-ne
pe noi, cei ce te fericim în dum-
nezeiasca ta biseric\.

Alt Canon

Acela[i irmos:

Tu, Doamne, pe Maica Ta ai
sl\vit-o; Tu ai în\l]at, f\r\ ase -
m\nare, slava ei mai presus de
toate puterile cele în]ele g\toare.

Slav\...

Preacurat\ N\sc\toare de
Dumnezeu, harul lui Dum nezeu
se d\ruie[te acum, f\r\ împu -
]inare, din cinstit\ racla ta, ce -
lor ce cu dragoste se închin\ ]ie.

{i acum...

Credincio[ii împ\ra]i se
încing cu putere prin tine, iar
cetatea ta, avându-te pe tine
leg\tur\, se laud\ cu ve[mântul
t\u, N\sc\toare de Dumnezeu.

Cântarea a 6-a:

Irmosul:

Strigat-a, mai înainte în -
chi  puind îngroparea Ta

«cea de trei zile, Prorocul Iona,

«în chit rugându-se: Din stric\ -
«ciune m\ izb\ve[te, Iisuse,
«Împ\rate al puterilor.»

Ar\tat-ai împ\r\tesei tutu-
ror cet\]ilor, ceea ce ai n\scut
pe Împ\ratul [i Domnul tutu-
ror, cinstit\ [i sfânt\ haina ta
ca pe un zid nestricat.

Bucurându-ne, darul Fecioa -
rei s\-l sl\vim [i preasfânt ve[ -
mântul ei s\-l cinstim, din care
se revars\ neîncetat toat\ s\n\ -
tatea celor neputincio[i.

N\sc\toare de Dumnezeu, pe
tine te cunoa[tem izvor curg\ -
tor de ape de via]\ [i cinstim
dumnezeiescul t\u ve[mânt,
din care izvor\sc în toate zilele
vindec\ri pentru credincio[i.

Domnul s\l\[luindu-Se în
tine, N\sc\toare de Dumnezeu,
firea omeneasc\ {i-a f\cut-o
locuin]\ [i a alungat toat\ v\t\ -
marea celui str\in.

Alt Canon

Irmos: Jertfi-voi }ie cu glas...

Pe tine, Fecioar\, mai presus
de fire te-a sl\vit Domnul, pe
tine te-a împodobit, pe tine te-a
cinstit mai presus de cuvânt,
N\sc\toare de Dumnezeu, cu
brâul, cu ve[mântul [i cu dum-
nezeiasca racl\.

Slav\...

Pe tine credincio[ii câ[tigân-
du-te înt\rire [i laud\, se încing
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cu m\rire, cinstit brâul t\u, de
Dumnezeu N\sc\toare, dobân -
dindu-l, ca pe o prealuminat\ [i
cinstit\ podoab\.

{i acum...

A vedea slava ta cea negr\it\,
N\sc\toare de Dumnezeu, do -
reau de demult to]i dumneze-
ie[tii Proroci, dar, în zilele cele
mai de pe urm\, S-a ar\tat
nou\ Cel ce este mai presus
decât vremile.

C O N D A C, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Îmbr\c\minte de nestric\ -
ciune ai d\ruit tuturor credin-
cio[ilor, de Dumnezeu d\ruit\
Preacurat\, sfin]itul t\u ve[ -
mânt, cu care sfin]it trupul t\u
]i-ai acoperit, Acoper\mântule
al tuturor oamenilor; a c\rui
a[ezare o pr\znuim cu dragoste
[i gr\im cu fric\ ]ie, Curat\:
Bucur\-te, Fecioar\, lauda
cre[tinilor!

I C O S

Pe ceea ce este cortul lui
Dumnezeu-Cuvântul, norul cel
însufle]it, n\strapa cea cu
man\, pe N\sc\toarea de Dum -
nezeu, Maria, to]i, cei ce ne-am
mântuit prin na[terea ei, cu
credin]\ s\ o fericim [i s\ ne
atingem de cinstitul ve[mânt,
cu care pe St\pânul, Cel ce S-a
îmbr\cat cu trup, ca pe un

prunc înf\[urându-L, L-a pur-
tat, c\, printr-însa firea ome-
neasc\ s-a ridicat la via]a [i 
la împ\r\]ia cereasc\. Pentru
aceasta, bucurându-ne, cu mare
glas s\ strig\m: Bucur\-te,
Fecioar\, lauda cre[tinilor!

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a doua, pomeni-
rea a[ez\rii cinstitului ve[mânt al Prea -
sfintei N\sc\toare de Dumnezeu în sfânta
racl\ din biserica Vlahernei, în Constan -
tinopol, în zilele împ\ratului Leon cel
Mare [i ale so]iei lui, Verina.

Pe vremea împ\r\]iei lui Leon cel
Mare (457-474) [i a Verinei, so]ia sa,
doi boieri patricieni, Galvie [i
Candid, fra]i buni fiind, au mers s\
se închine la Ierusalim. Sosind în
Palestina, în ]inutul Galileei, au
aflat acolo cinstita hain\ a N\sc\ -
toarei de Dumnezeu la o femeie
evreic\. Aceasta o p\stra cu cinste,
aprinzând multe lumini [i f\când
t\mâieri. Deci, s-au hot\rât ei ca s\
o ia. {i, mergând la Ierusalim, au
f\cut o racl\ asemenea celei în care
se afl\ cinstitul ve[mânt al Maicii lui
Dumnezeu; iar când s-au întors, au
pus racla cea de[art\ în locul celei-
lalte; [i pe cea cu sfântul [i dumneze -
iescul ve[mânt, au luat-o [i s-au dus.
{i, dac\ au sosit la Constantinopol,
au pus-o într-un metoc al lor ce se
cheam\ Vlaherne, încercând s\ as -
cund\ comoara. Dar, v\zând c\ nu
se poate, au dat de [tire împ\ratului,
care s-a umplut de nespus\ bucurie.
{i a f\cut o biseric\ la acel metoc, [i
a pus acolo cinstita racl\, unde acum
se afl\, p\zind cetatea [i izgonind tot
vr\jma[ul [i toat\ boala.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea celui întru
sfin]i P\rintelui nostru Iuvenalie, episcopul
Ierusalimului.

Acesta a tr\it pe vremea împ\ra -
tului Teodosie cel Mic, [i a ajuns
pân\ la vremea împ\r\]iei lui Mar -
cian [i a lui Leon, luând parte [i la
Sinodul III Ecumenic din Efes (431)
[i la Sinodul IV Ecumenic de la Cal -
ce don (451). Împ\ratul Marcian, îm -
 preu n\ cu Pulheria, zidind biseric\
în Vlaherne, au întrebat pe Iuvenalie
unde s-a pus trupul N\sc\toarei de
Dumnezeu. Iar el a r\spuns c\ din
Scriptur\ nu se [tie, dar se spune,
din tradi]ie, c\, dup\ ce a fost îngro-
pat\ de Apostoli, s-a auzit cântare
îngereasc\ timp de trei zile. Dup\ a
treia zi, fiindc\ unul dintre Apostoli
nu se întâmplase la îngroparea
Maicii Domnului, a fost deschis
mormântul [i nu s-au aflat moa[tele,
ci numai giulgiurile cele de îngropa-
re. {i a rugat împ\ratul pe Sfântul
Iuvenalie ca sicriul ei, împreun\ cu
cele de îngropare, s\-l pecetluiasc\
[i s\ i-l trimit\, care lucru s-a [i
f\cut. Pe acestea împ\ratul le-a
a[ezat în Biserica N\sc\toarei de
Dumnezeu zidit\ de el în Vlaherne.
Iar Sfântul Iuvenalie, p\storind 38
de ani, a adormit în pace.

Tot în aceast\ zi, chinuirea Sfântului
Mucenic Cvint.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a:

Irmosul:

Tinerii lui Avraam oare-
când în Babilon, v\paia

«cuptorului au c\lcat-o, cu laude

«cântând: Dumnezeul p\rin ]i -
«lor no[tri, binecuvântat e[ti!»

Cu minte preaînalt\ [i cu
inim\ smerit\ s\ o sl\vim pe
Preasfânta Fecioar\ cea cu har
d\ruit\, ceea ce este tronul
preaînalt al Împ\ratului. 

Ceea ce e[ti c\mar\ aleas\
lui Dumnezeu, ve[mântul t\u,
cel a[ezat ast\zi întru cinstit\
c\mara ta, cu credin]\ îl cin-
stim, ca pe un chivot sfânt [i
acoper\mânt al celor binecre-
dincio[i.

Racla ta, care are în sine ve[ -
mântul care a acoperit cinstit
trupul t\u, Fecioar\, cu totul
preacurat\, cur\]e[te toat\
întin\ciunea sufleteasc\ a celor
ce cu credin]\ se apropie de ea.

Se înnoie[te tot cel ce se
apropie cu credin]\ [i s\rut\
sfânta racl\, care ]ine ve[mân-
tul t\u cel luminos, Preacurat\
Fecioar\.

De Dumnezeu N\sc\toare,
Preacurat\, mântuie[te cetatea
care te cinste[te pe tine, de foa-
mete [i de cutremur, de tot ne ca -
zul [i de n\v\lirea p\gâ neasc\
[i de potrivnica v\t\mare.

Alt Canon

Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam...

Tu, Unul, fiind Soare al drep -
t\]ii, Bunule, dumnezeie[te ai
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împodobit biserica celei cinstite
cu darurile Tale cele de multe
feluri; întru care, r\s\rind ve[ -
mântul aceleia, r\spânde[te
raze.

Slav\...

Dumnezeie[tile tale pahare,
Preacurat\, revars\ din ele cu
adev\rat dar de minuni credin-
cio[ilor; iar pentru cei ce te cin-
stesc, izvor\sc din destul din
racla ta, ca din alt Eden, râuri
în]eleg\toare.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Apropia]i-v\ acum cu veselie
to]i cei de pe p\mânt, veni]i,
îndeamn\ în tain\ sfânta racl\,
de v\ atinge]i de preasl\vitul
ve[mânt al Doamnei, care ca o
vistierie este pus în mine.

Cântarea a 8-a:

Irmosul:

Mântuitorule al tuturor,
Atotputernice, pe cei ce

«se ]ineau de dreapta credin]\,
«în mijlocul v\p\ii pogorân -
«du-Te, i-ai rourat [i i-ai înv\ -
«]at s\ cânte: Toate lucrurile,
«binecuvânta]i [i l\uda]i pe
«Domnul!»

Cu glasuri de mul]umire te
l\ud\m pe tine, ceea ce ne e[ti
mijlocitoare de toate bun\t\ -
]ile, [i cinstit ve[mântul t\u îl
s\rut\m, Fecioar\, cântând:
Binecuvânta]i, toate lucrurile,
pe Domnul!

Ca pe o f\clie în]eleg\toare
având pus\ în sfe[nicul mesei
sfin]ita hain\ a Preacuratei
Fecioare, ne lumin\m totdea -
una la ochii inimii.

Nicicum n-ai l\sat neîmp\r -
t\[i]i de sfin]ita ta atingere,
Fecioar\, pe nevrednicii t\i
robi, c\, în locul trupului t\u
cel de via]\ purt\tor, ai d\ruit
tuturor ve[mântul t\u.

În cânt\ri dumnezeie[ti s\
cinstim pe ceea ce este l\ca[
cuprinz\tor al lui Dumnezeu,
pe cea între maici preacurat\,
u[a cea cereasc\, prin care s-a
încuiat u[a ce ducea la moarte.

Alt Canon

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Îngerii acum împreun\ d\n -
]uiesc în cinstit\ biserica ta [i
înconjoar\, cu dragoste [i cu
bucurie, cinstit\ [i sfânt\ haina
ta, St\pân\ preacinstit\, Cu -
rat\, iar noi cu veselie mult\ ne
închin\m, l\udându-te pe tine,
slava neamului nostru.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Toiag ce ai odr\slit Floarea
vie]ii, tu e[ti, mult cinstit\ Prea -
curat\, bucuria tuturor, vas
primitor de mireasma Duhului,
vistierie de bun\t\]i, izvor de
miresme, din care miruri de
t\m\duiri izvor\[te dumneze-
iasca racl\.
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{i acum...

Laud\ m\ririle tale, cinstit\
Preacurat\, o[tile cele înge re[ti,
propov\duiesc luminat to]i
patriarhii [i Prorocii, Apostolii
[i ceata Mucenicilor [i toat\
mul]imea Cuvio[ilor, cu care ne
închin\m ]ie.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Eva, adic\, prin boala
neas cult\rii, blestem în  l\   -

«untru a adus; iar tu, Fecioar\,
«de Dumnezeu N\sc\toare, prin
«Odrasla purtat\ în pântece,
«lumii binecuvântare ai înflorit.
«Pentru aceasta, to]i te m\rim.»

Iat\, pe tine, patul lui Solo -
mon, te cinstim în cânt\ri de
bucurie, [i cinstim ve[mântul
t\u, înconjurându-l ca pe un
chi vot de sfin]enie, c\ leacuri de
mântuire primim, pururea
Fecioar\.

Ar\tatu-s-a acum dumneze-
iasca ta racl\, care cuprinde
cin stit\ haina ta, ca un izvor de
lumin\, Fecioar\; raze de t\ -
m\ duiri din sine r\spândind [i
întunericul bolilor izgonind;
pentru aceea, cu dragoste îl
s\rut\m.

Ast\zi, la închinarea ve[ -
mân tului t\u,  ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\, se bucur\

împreun\ cu noi toate cere[tile
puteri, Apostolii, Prorocii [i
Mu cenicii, Cuvio[ii [i to]i
Drep   ]ii, St\pân\, singura puru-
rea Fecioar\.

Sfin]itu-s-a tot p\mântul,
ceea ce e[ti preasfin]it l\ca[ al
St\pânului, cu punerea ve[ -
mân tului t\u, precum David 
s-a bucurat de a[ezarea chivo-
tului celui de demult, care te-a
închipuit pe tine, pururea
Fecioar\.

Luminat\ îmbr\c\minte [i
zid ai d\ruit ve[mântul t\u
împ\r\tesei tuturor cet\]ilor,
care te cinste[te pe tine, ceea ce
e[ti Împ\r\teasa tuturor f\ptu-
rilor, N\sc\toare de Dumnezeu,
Maic\ Fecioar\.

Alt Canon

Irmos: Piatra cea net\iat\ de mân\...

Racla ta, N\sc\toare de Dum -
nezeu, s-a ar\tat cu ade v\rat
c\mar\ preacinstit\, având
cinstitul t\u brâul [i ve[mântul
t\u ca pe o îmbr\c\minte fecio-
reasc\ de mireas\ [i p\zindu-le
ca pe o comoar\ de via]\.

La biserica Fecioarei, care se
aseam\n\ cu toat\ buna po -
doab\ cereasc\, noi, cre din cio -
[ii, ast\zi ajungând, cu razele
mi nunilor, ca [i cu ni[te stele, ne
lumin\m [i str\lucim cu harul.
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Slav\...

Cetatea ta, N\sc\toare de
Dumnezeu, are sfântul t\u brâu
[i haina ta ca pe un zid de ap\ -
rare [i dumnezeiasc\ adunare
de înv\]\turi, laud\ [i biruin]\
dreptcredincio[ilor cre[tini.

{i acum.., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

L\ud\m slava ta cea negr\it\
[i darul t\u cel neasem\nat, c\
tu e[ti izvorul în]elepciunii, din
care se d\ruie[te cuvânt bun
tuturor celor ce te cinstesc pe
tine, Curat\, [i sl\vesc pe Cel
n\scut al t\u.

L U M I N Â N D A

Podobie: Lumin\ neschimbat\...

Tu ai înnoit [i firea [i vremea,
Maic\ a lui Dumnezeu; c\ f\r\
stric\ciune este na[terea ta,
f\r\ stric\ciune [i ve[mântul
t\u, cu care acoperi cetatea ta
[i înt\re[ti st\pânirea celor
binecredincio[i (de dou\ ori).

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul al 4-lea:
Podobie: Ca pe un viteaz...

Racla care ]ine ve[mântul t\u,
Preacurat\, chivot de sfin]enie
robilor t\i, [i sfin]it\ îngr\dire,
[i slav\, [i laud\, [i izvor de
t\m\duiri în toate zilele se cu -
noa[te. La aceasta, cu sfin]enie
adunându-ne ast\zi, l\ud\m
m\ririle tale cele multe [i noia-
nul minunilor (de dou\ ori).

Iat\, loc preasl\vit, iat\, cas\
pururea luminat\, în care s-a
pus ca într-o vistierie ve[mân-
tul fiicei lui Dumnezeu, cinstit
cu harul. Veni]i, oamenilor, de
scoate]i de aici luminare [i cu -
r\]ie [i cânta]i cu mul]umitoare
inim\: Preasfânt\ Fecioar\, te
binecuvânt\m noi, cei mântui]i
prin na[terea ta.

Sfânta a[ezare a ve[mântului
t\u, St\pân\, am câ[tigat-o
pr\z nuire, veselindu-ne, c\ as -
t\zi ai binevoit a se da cet\]ii
tale sfin]it\ îngr\dire, vistierie
nefurat\, dar cinstit, bog\]ie
neînstr\inat\, izvor de t\m\ -
duiri plin de darurile Duhului.

Slav\..., {i acum..., glasul al 2-lea:

Gândul [i mintea cur\]in -
du-ne, cu Îngerii s\ pr\znuim
[i noi luminat, începând cânta-
rea lui David, Fecioarei Mirese
a Împ\ratului Hristos, Dum -
nezeul nostru, zicând: Scoal\-Te,
Doamne, întru odihna Ta, Tu [i
chivotul sfin]eniei Tale, c\ ai
împodobit-o pe dânsa ca pe un
palat frumos [i ai d\ruit-o ce -
t\]ii Tale, St\pâne, ca s\ o apere
[i s\ o acopere de cei potrivnici,
cu puternic\ t\ria Ta, pentru
rug\ciunile ei.

Doxologia mare.

{i cealalt\ slujb\ a Utreniei, dup\ rân-
duial\, [i Otpustul.
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L A   L I T U R G H I E

Fericirile din Canonul N\sc\toarei de
Dumnezeu: Cântarea a 3-a [i a 6-a, pe 8.
Prochimenul, glasul al 3-lea (Cântarea
N\sc\toarei de Dumnezeu: Luca 1: 46-48):
M\re[te, suflete al meu, pe Domnul... Stih:
C\ a c\utat spre smerenia roabei Sale...
Apostolul din Epistola c\tre Evrei (9: 1-7):
Fra]ilor, adev\rat este c\ [i Vechiul
Testament... Aliluia, glasul al 8-lea (Psalm
131: 8): Scoal\-Te, Doamne, întru odihna
Ta... Evanghelia de la Luca (10: 38-42; 11:
27-28): În vremea aceea, a intrat Iisus într-
un sat... Chinonic (Psalm 115: 4): Paharul
mântuirii voi lua [i numele Domnului voi
chema. Aliluia.

TOT ÎN ACEAST| ZI

Pomenirea Sfântului Voievod
{tefan cel Mare.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am..., Stihirile pe 4,
glasul al 4-lea, podobie: Dat-ai semn...

Veni]i, to]i credincio[ii, 
cu inimi curate [i cu

dreapt\ credin]\, s\ l\ud\m în
cânt\ri duhovnice[ti pe sl\vitul
{tefan Voievod, fiul preaiubit
al p\rin]ilor s\i Bogdan [i
Maria, care s-a ar\tat, prin
râvn\ dumnezeiasc\, soare al
Moldovei, mare binef\c\tor 
al Casei lui Dumnezeu [i c\tre
Domnul pururea rug\tor (de

dou\ ori).

Pe ap\r\torul întregii cre[ -
tin\t\]i [i al credin]ei noastre
str\mo[e[ti, pe atletul lui
Hristos, pe Binecredinciosul
{tefan Voievod, care ne ap\r\
de vr\jma[ii v\zu]i [i nev\zu]i,
to]i credincio[ii s\-l l\ud\m.

Ast\zi, împreun\ cu întreaga
suflare româneasc\, din inimi
curate [i cu aleas\ evlavie, cin-
stim faptele m\re]e ale sl\vitu-
lui {tefan Voievod, osta[ul lui
Hristos, cel ce s-a luptat pentru
dreapta credin]\, pe care, cu 
un glas, în cânt\ri duhovnice[ti
s\-l l\ud\m.

Slav\..., glasul al 4-lea:

Veni]i, to]i iubitorii de rug\ -
ciune, unind credin]a cu fapta
bun\, s\ l\ud\m pe sl\vitul
{tefan al Moldovei, care prin
acestea a binepl\cut lui Dum -
nezeu, iar, dup\ str\mutarea la
cere[tile l\ca[uri, se roag\
neîncetat pentru pacea lumii [i
mântuirea sufletelor noastre.

{i acum..., a Ve[m^ntului 

(dac\ nu este duminic\), glasul al 2-lea:

Gândul [i mintea cur\]in -
du-ne, cu Îngerii s\ pr\znuim
[i noi luminat, începând cânta-
rea lui David, Fecioarei Mirese
a Împ\ratului Hristos, Dum -
nezeul nostru, zicând: Scoal\-Te,
Doamne, întru odihna Ta, Tu [i
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chivotul sfin]eniei Tale, c\ ai
împodobit-o pe dânsa ca pe un
palat frumos [i ai d\ruit-o ce -
t\]ii Tale, St\pâne, ca s\ o
apere [i s\ o acopere de cei po -
trivnici, cu puternic\ t\ria Ta,
pentru rug\ciunile ei.

LA STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 4-lea:

Ast\zi, to]i credincio[ii salt\
de bucurie, v\zând cum se cin-
ste[te cu alese laude [i cânt\ri
duhovnice[ti Voievodul {tefan,
ap\r\torul Moldovei, prin care
Dumnezeu S-a pream\rit.

Stih: În\l]at-am pe cel ales din poporul
Meu, aflat-am pe David sluga Mea, cu unt-
delemnul Meu cel sfânt l-am uns pe el
(Psalm 88: 20).

Ast\zi, Cuviosul Daniil
Sihas trul se bucur\ c\ fiul s\u
duhovnicesc este acum l\udat
dup\ cuviin]\, cu psalmi [i
cânt\ri duhovnice[ti, pentru
marea sa iubire fa]\ de ]ara
str\mo[easc\ [i credin]a cre[ -
tineasc\.

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine
Dumnezeul T\u, cu untdelemnul bucuriei,
mai mult decât pe p\rta[ii T\i (Psalm 44: 9).

Toate cetele purt\torilor de
biruin]\, la pr\znuirea dreptu-
lui Voievod, î[i unesc glasurile
în rug\ciuni [i cânt\ri de laud\,
sl\vind pe Dumnezeu, Care
prin cruce a dat biruin]\ alesu-
lui S\u asupra potrivnicilor;

pentru aceea, cu credin]\ ne ru -
g\m: Pomene[te-ne, Doamne,
în Împ\r\]ia Ta, dimpreun\ cu
cel pe care l-ai iubit.

Slav\..., glasul al 4-lea:

Ast\zi, toat\ suflarea româ-
neasc\, într-un glas îl laud\, cu
inima smerit\, pe mult iubito-
rul Casei lui Dumnezeu, pe
fericitul {tefan, marele ctitor
de l\ca[uri sfinte în care neîn-
cetat Se pream\re[te Dum -
nezeu, Cel Unul în fiin]\ [i
închinat în trei Ipostasuri. 

{i acum..., a Ve[m^ntului, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Racla care ]ine ve[mântul
t\u, Preacurat\, chivot de
sfin]enie robilor t\i, [i sfin]it\
îngr\dire, [i slav\, [i laud\, [i
izvor de t\m\duiri în toate 
zilele se cunoa[te. La aceasta,
cu sfin]enie adunându-ne as -
t\zi, l\ud\m m\ririle tale cele
multe [i noianul minunilor. 

Tropar, glasul 1:

Ap\r\tor neînfricat al cre-
din]ei [i patriei str\bune, mare
ctitor de l\ca[uri sfinte, {tefane
Voievod, roag\ pe Hristos
Dumnezeu, s\ ne izb\veasc\
din nevoi [i din necazuri. 

Slav\..., {i acum..., 
al Ve[m^ntului, glasul al 8-lea:

N\sc\toare de Dumnezeu, pu -
rurea Fecioar\, acoper\mântul
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oamenilor, ve[mântul [i brâul
preacuratului t\u trup, puter-
nic acoper\mânt cet\]ii tale 
le-ai d\ruit, prin na[terea ta
cea mai presus de fire nestri -
cate r\mânând, c\ întru tine [i
firea se înnoie[te, [i vremea.
Pentru aceasta, te rug\m, pace
lumii d\ruie[te [i sufletelor
noastre mare mil\.

LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul Psalm, se cânt\: Fericit
b\rbatul..., starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am..., Stihirile pe 8, glasul al 4-lea: 
3 ale Brâului [i 5 ale Sfântului.

Stihirile Sfântului, podobie: Dat-ai semn...

Veni]i, to]i credincio[ii, 
cu inimi curate [i cu

dreapt\ credin]\, s\ l\ud\m în
cânt\ri duhovnice[ti pe sl\vitul
{tefan Voievod, fiul preaiubit
al p\rin]ilor s\i Bogdan [i
Maria, care s-a ar\tat, prin
râvn\ dumnezeiasc\, soare al
Moldovei, mare binef\c\tor al
Casei lui Dumnezeu [i c\tre
Domnul pururea rug\tor.

Pe ap\r\torul întregii cre[ -
tin\t\]i [i al credin]ei noastre
str\mo[e[ti, pe atletul lui
Hristos, pe Binecredinciosul
{tefan Voievod, care ne ap\r\
de vr\jma[ii v\zu]i [i nev\zu]i,
to]i credincio[ii s\-l l\ud\m.

Ast\zi, împreun\ cu întreaga
suflare româneasc\, din inimi
curate [i cu aleas\ evlavie, cin-
stim faptele m\re]e ale sl\vitu-
lui {tefan Voievod, osta[ul lui
Hristos, cel ce s-a luptat pentru
dreapta credin]\, pe care, cu 
un glas, în cânt\ri duhovnice[ti 
s\-l l\ud\m.

Veni]i, to]i iubitorii de rug\ -
ciune, unind credin]a cu fapta
bun\, s\ l\ud\m pe sl\vitul
{tefan al Moldovei, care prin
acestea a binepl\cut lui Dum -
nezeu, iar, dup\ str\mutarea la
cere[tile l\ca[uri, se roag\
neîn cetat pentru pacea lumii [i
mântuirea sufletelor noastre.

Ast\zi, to]i credincio[ii salt\
de bucurie, v\zând cum se cin-
ste[te cu alese laude [i cânt\ri
duhovnice[ti Voievodul {tefan,
ap\r\torul Moldovei, prin care
Dumnezeu S-a pream\rit.

Ast\zi, Cuviosul Daniil Si -
has  trul se bucur\ c\ fiul s\u
duhovnicesc este acum l\udat
dup\ cuviin]\, cu psalmi [i
cânt\ri duhovnice[ti, pentru
marea sa iubire fa]\ de ]ara
str\mo[easc\ [i credin]a cre[ti -
neasc\.

Toate cetele purt\torilor de
biruin]\, la pr\znuirea drep -
tului Voievod, î[i unesc glasu -
rile în rug\ciuni [i cânt\ri de
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laud\, sl\vind pe Dumnezeu,
Care prin cruce a dat biruin]\
alesului S\u asupra potrivnici-
lor; pentru aceea, cu credin]\ ne
rug\m: Pomene[te-ne, Doamne,
în Împ\r\]ia Ta, dimpreun\ cu
cel pe care l-ai iubit.

Ast\zi, toat\ suflarea româ-
neasc\, într-un glas îl laud\, cu
inima smerit\, pe mult iubi -
torul Casei lui Dumnezeu, pe
fericitul {tefan, marele ctitor
de l\ca[uri sfinte în care neîn-
cetat Se pream\re[te Dum -
nezeu, Cel Unul în fiin]\ [i
închinat în trei Ipostasuri. 

Slav\..., glasul al 2-lea:

Veni]i, binecredincio[ilor
cre[ tini, s\ l\ud\m pe fiul drep-
tei credin]e [i ap\r\torul cre[ -
tin\t\]ii, pe marele {tefan al
Moldovei, care cu vitejie [i
în]elepciune s-a luptat [i a bi -
ruit, cu puterea lui Dumnezeu,
pe potrivnicii ]\rii [i ai cre din -
]ei str\mo[e[ti; c\ acest vrednic
cinstitor de Hristos s-a întrar-
mat în luptele sale cu puterea
Sfintei Cruci, cu pav\za drep-
tei credin]e, a dragostei de
neam [i a n\dejdii în ajutorul
lui Dumnezeu. Pentru aceasta,
s\ alerg\m to]i la mormântul
s\u cu smerenie [i cu neclintit\
credin]\, rugând pe milostivul
Dumnezeu, ca, prin rug\ciunile
lui, s\ ne d\ruiasc\ biruin]\

asupra potrivnicilor, pace lumii
[i mântuire sufletelor noastre.

{i acum..., a Ve[m^ntului, glasul al 2-lea:

Gândul [i mintea cur\]in -
du-ne, cu Îngerii s\ pr\znuim
[i noi luminat, începând cânta-
rea lui David, Fecioarei Mirese
a Împ\ratului Hristos, Dum -
nezeul nostru, zicând: Scoal\-Te,
Doamne, întru odihna Ta, Tu 
[i chivotul sfin]eniei Tale, c\ 
ai împodobit-o pe dânsa ca pe
un palat frumos [i ai d\ruit-o
cet\]ii Tale, St\pâne, ca s\ o
apere [i s\ o acopere de cei
potrivnici, cu puternic\ t\ria
Ta, pentru rug\ciunile ei.

Vohod, Lumin\ lin\..., Prochimenul zilei

PAREMIILE

Din Cartea a treia a Regilor, citire:

(8: 22, 27-30)

A stat Solomon înaintea jertfelni-
cului Domnului, în fa]a întregii
adun\ri a lui Israel, [i [i-a ridicat
mâinile la cer [i a zis: «Oare ade -
v\rat s\ fie c\ Domnul va locui cu
oamenii pe p\mânt? Cerul [i cerul
cerurilor nu Te încap, cu atât mai
pu]in acest templu pe care l-am zidit
numelui T\u; îns\ caut\ la rug\ciu-
nea robului T\u [i la cererea lui,
Doamne, Dumnezeul meu! Ascult\
strigarea [i rug\ciunea lui cu care se
roag\ }ie ast\zi; s\ fie ochii T\i
deschi[i ziua [i noaptea la templul
acesta, la acest loc, pentru care Tu ai
zis: „Numele Meu va fi acolo”; s\
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ascul]i strigarea [i rug\ciunea cu
care robul T\u se va ruga în locul
acesta. S\ ascul]i rug\ciunea robu-
lui T\u [i a poporului T\u, Israel,
când ei se vor ruga în locul acesta;
s\ ascul]i din locul [ederii Tale cel
din ceruri, s\ ascul]i [i s\ miluie[ti».

Din Prorocia lui Isaia, citire:

(61: 10; 62: 1-5)

Bucura-se-va sufletul meu întru
Domnul, c\ m-a îmbr\cat în ve[ -
mântul mântuirii [i cu haina veseliei
m-a împodobit; ca unui mire mi-a
pus cunun\ [i ca pe o mireas\ m-a
împodobit cu podoab\. Pentru Sion
nu voi t\cea [i pentru Ierusalim nu
voi avea odihn\, pân\ ce dreptatea
lui nu va ie[i ca lumina [i mântuirea
lui nu va arde ca o flac\r\. Atunci
neamurile vor vedea dreptatea ta [i
to]i regii slava ta [i te vor chema pe
tine cu nume nou, pe care-l va rosti
gura Domnului. {i tu vei fi ca o
cunun\ de m\rire în mâna Dom -
nului [i ca o diadem\ regal\ în mâna
Dumnezeului t\u. {i nu ]i se va mai
zice ]ie: „Alungat\”, [i ]\rii tale:
„Pustiit\”, ci tu te vei chema: „Întru
tine am binevoit” [i ]ara ta: „Cea cu
b\rbat”, c\ Domnul a binevoit întru
tine [i p\mântul t\u va avea un so].
{i în ce chip tân\rul se înso]e[te cu
fecioara, Cel ce te-a zidit Se va înso]i
cu tine, [i în ce chip mirele se vese-
le[te de mireas\, a[a Se va veseli de
tine Dumnezeul t\u! 

Din Prorocia lui Isaia, citire:

(60: 1-15)

Lumineaz\-te, lumineaz\-te, Ie -
ru sa lime, c\ vine lumina ta, [i slava
Domnului peste tine a r\s\rit! C\,

iat\, întunericul acoper\ p\mântul,
[i bezna, popoarele; iar peste tine
r\ sare Domnul, [i slava Lui str\ lu -
ce[te peste tine. {i vor umbla regi
întru lumina ta [i neamuri întru
str\lucirea ta. Ridic\ împrejur ochii
t\i [i vezi, c\ to]i se adun\ [i se
îndreapt\ c\tre tine. Fiii t\i vin de
departe [i fiicele tale sunt aduse pe
umeri. Atunci vei vedea, vei str\luci
[i va bate tare inima ta [i se va l\rgi,
c\ci c\tre tine se va îndrepta bog\]ia
m\rii [i avu]iile popoarelor c\tre
tine vor curge. Caravane de c\mile
te vor acoperi, [i dromadere din
Ma dian [i Efa. Toate sosesc din
{eba, înc\rcate cu aur [i cu t\mâie,
cântând laudele Domnului. Toate
turmele Chedarului la tine se vor
aduna, berbecii din Nebaiot te vor
sluji pe tine [i ca o jertf\ bine pl\ -
cut\ se vor urca pe jertfelnicul Meu,
[i templul rug\ciunii Mele se va
sl\vi. Cine zboar\ ca norii [i ca po -
rumbi]a spre s\la[ul ei? C\ pentru
Mine se adun\ cor\biile, în frunte
cu cele din Tarsis, ca s\ aduc\ de
departe pe feciorii t\i; aurul [i ar gin -
tul lor pentru numele Dum nezeu lui
t\u [i pentru Sfântul lui Israel, Care
te pream\re[te. Feciorii de neam
str\in zidi-vor zidurile tale [i regii
lor în slujba ta vor fi, c\ întru mânia
Mea te-am lovit [i în îndurarea Mea
M-am milostivit de tine. Por]ile tale
mereu vor fi deschise, zi [i noapte
vor r\mâne neîncuiate, ca s\ se care
la tine bog\]iile neamurilor, iar regii
lor în fruntea lor vor fi. C\ci neamul
[i regatul care nu vor sluji ]ie vor pieri
[i neamurile acelea vor fi nimicite.
M\rirea Libanului, chiparosul, ul mul
[i meri[orul la tine vor veni, cu to]ii
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laolalt\, ca s\ împodobeasc\ l\ca[ul
cel sfânt al Meu, [i Eu voi sl\vi locul
unde se odihnesc picioarele Mele. {i
feciorii asupritorilor t\i smeri]i la
tine vor veni [i se vor închina la
picioa rele tale to]i cei ce te-au urât [i
pe tine te vor numi: cetatea Dom -
nului, Sionul Sfântului lui Israel.
Din p\r\sit\ [i def\imat\ ce erai pe
veci, voi face din tine mândria vea-
curilor, bucurie din neam în neam.

LA LITIE

Stihira Sfântului, glasul al 6-lea:

Ast\zi se bucur\ cetatea de
scaun a Sucevei, dimpreun\ cu
cet\]ile de pe malul Nistrului [i
din toat\ Moldova, pe care
nebiruitul {tefan Voievod le-a
în\l]at [i înt\rit întru ap\rarea
cre[tin\t\]ii [i p\mântului str\ -
bun. Drept aceea, se cuvine s\
ne bucur\m [i noi împreun\ cu
mo[ii [i str\mo[ii care s-au
jertfit pentru neam [i credin]a
str\bun\, l\udând în cânt\ri du -
hovnice[ti pe Dreptcredin cio sul
Voievod {tefan al Moldovei.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Împodobe[te-te, cetate a Su -
cevei, c\ ast\zi st\pânul t\u,
ap\r\torul Moldovei [i al cre[ti -
n\t\]ii, este l\udat la mormân -
tul s\u din Sfânta M\n\stire
Putna, care a fost aleas\ loc de
odihn\ a celui ce nu a avut
odihn\ întru ap\rarea dreptei
credin]e.

{i acum..., a Ve[m^ntului, glasul al 2-lea:

Precum cu o cunun\ prealu-
minoas\ s-a împodobit Biserica
lui Dumnezeu cu sfântul t\u
ve[mânt, Preacurat\ N\sc\ -
toare de Dumnezeu, [i, bucu-
rându-se, se lumineaz\ ast\zi [i
în tain\ d\n]uie[te, gr\ind ]ie,
St\pân\: Bucur\-te, diadem\
cinstit\ [i coroana dumneze ie[tii
slave; bucur\-te, singura slav\
[i ve[nica veselie a plin\t\]ii cre -
dincio[ilor; bucur\-te, limanul,
ocrotirea [i mântuirea noastr\,
a celor ce alerg\m la tine.

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul 1:

Cinstit\ este înaintea Dom -
nului moartea cuviosului S\u,
gl\suie[te David psalmistul.
Cinstit\ este înaintea Dom -
nului [i moartea Sfântului
Voievod, a[a cum m\rturise[te
poporul, care l-a plâns ca pe un
p\rinte al s\u, numindu-l
„{tefan cel Mare [i Sfânt”.

Stih: În\l]at-am pe cel ales din poporul
Meu, aflat-am pe David sluga Mea, cu unt-
delemnul Meu cel sfânt l-am uns pe el
(Psalm 88: 20).

Pl\cut fiind lui Dumnezeu,
m\ rite {tefane, ]i s-au ar\tat
Sfin ]ii Mari Mucenici: Gheor -
ghe, Dimitrie [i Procopie, înt\ -
rindu-te în lupta cu potrivnicii
cre[tin\t\]ii, pe care, cu pu -
terea lui Dumnezeu, i-ai biruit.
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Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine
Dumnezeul T\u, cu untdelemnul bucuriei,
mai mult decât pe p\rta[ii T\i (Psalm 44: 9).

Pe cei trei mari Sfin]i Mu -
cenici ai lui Hristos [i osta[i
purt\tori de biruin]\ i-ai avut
ocrotitori în luptele tale, m\rite
{tefane, c\rora biserici prea-
frumoase le-ai în\l]at, ca în ele
s\ Se preasl\veasc\ Dumnezeu,
Care, prin mijlocirile lor, ]i-a
dat ]ie biruin]\ asupra vr\j -
ma[ilor.

Slav\..., glasul 1:

Mormântul t\u, Sfinte {tefane
Voievod, loc sfânt de închin\ -
ciune s-a f\cut nou\ celor de un
neam [i de o credin]\ cu tine,
str\juit fiind pururea de lu -
mina candelei, pentru tine, o,
purt\torule de lumin\ a biru -
in]ei. Prime[te în dar rug\ciu-
nile noastre [i le înal]\ ca pe o
t\mâie cu bun miros c\tre tro-
nul dumnezeiesc, ca s\ primim
în dar de la Hristos pace sufle-
telor noastre [i mare mil\. 

{i acum..., a Ve[m^ntului, glasul al 2-lea:

Preacinstitul ve[mânt, pe
care l-a sfin]it trupul t\u cel
preacurat, prin voia lui Dum -
nezeu, a fost adus din Galileea
în cetatea împ\r\teasc\ a Con -
stanti nopolului, N\sc\toare de
Dumnezeu; deci, pr\znuind
a[e zarea lui în biserica din

Vlaherne [i umplându-ne prin
el de dumnezeie[ti daruri, l\u -
d\m purtarea ta de grij\ pen-
tru noi, Preacurat\.

La binecuvântarea pâinilor se cânt\
Troparul Sfântului (de dou\ ori) [i N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\... (o dat\). 

Dac\ nu se face binecuvântarea pâini-
lor, se cânt\ Troparele astfel: 

Tropar, glasul 1:

Ap\r\tor neînfricat al cre-
din]ei [i patriei str\bune, mare
ctitor de l\ca[uri sfinte, {tefane
Voievod, roag\ pe Hristos
Dum nezeu, s\ ne izb\veasc\
din nevoi [i din necazuri. 

Slav\...

Alt Tropar, glasul al 2-lea:

Neînfricat ap\r\tor al drep-
tei credin]e te-a avut pe tine
Biserica lui Hristos, Binecre -
din ciosule Voievod {tefane,
pentru care tot poporul te-a
nu mit mare, bun [i sfânt, [i 
te-a cinstit. Drept aceea, noi
pururea te avem înt\ritor cre-
din]ei noastre ortodoxe [i al
]\rii ocrotitor, prin rug\ciunile
tale cele c\tre Dumnezeu. 

{i acum...

Troparul Ve[m^ntului, glasul al 8-lea:

N\sc\toare de Dumnezeu,
pururea Fecioar\, acoper\ -
mân tul oamenilor, ve[mântul [i
brâul preacuratului t\u trup,
puternic acoper\mânt cet\]ii
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tale le-ai d\ruit, prin na[terea
ta cea mai presus de fire nestri-
cate r\mânând, c\ întru tine [i
firea se înnoie[te, [i vremea.
Pentru aceasta, te rug\m, pace
lumii d\ruie[te [i sufletelor
noastre mare mil\.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., Troparul
Ve[m^ntului de dou\ ori, Slav\..., al
Sfântului, {i acum..., al Ve[m^ntului.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
3-lea, podobie: Pentru m\rturisirea...

Veni]i, to]i credincio[ii, s\
l\ud\m dup\ vrednicie

pe ap\r\torul dreptei credin]e,
pe sl\vitul {tefan cel cu nume
de cunun\, care cu dreptate [i
cu dragoste a cârmuit poporul
încredin]at lui de Dumnezeu,
biruind pe cei potrivnici cu
puterea Sfintei Cruci.

Slav\..., {i acum..., 
a Ve[m^ntului, glasul al 4-lea, 
podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Punerea cinstitului t\u ve[ -
mânt o pr\znuie[te ast\zi
poporul t\u, Preal\udat\, [i
neîncetat cânt\ ]ie: Bucur\-te,
Fecioar\, lauda cre[tinilor!

Dup\ Catisma a doua, 
Sedealna, glasul al 6-lea,

podobie: Puterile îngere[ti...

Ast\zi cetele ctitorilor, o[ti -
rea ]\rii [i vie]uitorii m\n\sti-

rilor se bucur\, împreun\ cu
to]i credincio[ii, aducând laude
lui Dumnezeu, în ziua cinstirii
celui care [i-a împodobit capul
prin cununa biruin]elor [i a fap -
telor bune, în]eleptul cârmuitor
al Moldovei, {tefan Voie vod.
Drept aceea, împreun\ s\ stri -
g\m: Slav\ }ie, Doamne, Cel 
ce ai d\ruit alesului T\u daru-
rile Tale!

Slav\..., {i acum..., 

a Ve[m^ntului, glasul al 4-lea, 

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Pr\znuie[te ast\zi lumea cin-
stita punere a ve[mântului t\u,
o, Curat\, [i cu dragoste cânt\
]ie: Bucur\-te, Fecioar\, aju -
t\toarea credincio[ilor!

Polieleul: Robii Domnului...

M|RIMURILE:

Stih 1: Ajutorul meu este de la Dum -
nezeu, Cel ce mântuie[te pe cei drep]i la
inim\ (Psalm 7: 10). 

Fericimu-te pe tine, Binecre -
dinciosule Voievod {tefane, c\,
iubind pe Dumnezeu, credin]a
ai ap\rat [i l\ca[uri sfinte ai
zidit.

Stih 2: C\ l-ai întâmpinat pe el cu bine-
cuvânt\rile bun\t\]ii, pus-ai pe capul lui
cunun\ de piatr\ scump\ (Psalm 20: 3).

Veni]i, to]i iubitorii de Hristos,
s\ l\ud\m pe m\ritul Voievod
{tefan, zicând: pe marele ap\ -
r\ tor al cre[tin\t\]ii.
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Stih 3: A p\storit pe poporul s\u întru
ner\utatea inimii lui [i întru priceperea
mâinii lui l-a pov\]uit (Psalm 77: 78). 

Stih 4: În tot p\mântul a ie[it vestirea
lor [i la marginile lumii cuvintele lor
(Psalm 18: 4).

Stih 5: Vesti]i între neamuri slava Lui,
între toate popoarele minunile Lui (Psalm
95: 3).

Stih 6: Supus-a popoarele nou\ [i
neamurile sunt sub picioarele noastre
(Psalm 46: 3).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\:
P\rinte, Cuvinte [i Duhule
Sfinte, zicând: Slav\ }ie,
Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,

Dumnezeule (de trei ori)!

Dup\ Polieleu, Sedealna glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea....

Cu puterea credin]ei înt\ -
rindu-se Dreptcredinciosul Vo -
ie vod, cu vrednicie cre[ti neasc\
a purtat pe umerii s\i Crucea
lui Hristos. Nici necazurile
vie]ii, nici am\r\ciunea ispite-
lor [i nici durerea r\nilor nu 
i-au sl\bit râvna [i dragostea
pentru ap\rarea credin]ei [i a
]\rii. Pov\]uitor prealuminat
având pe Sfântul Daniil Sihas -
trul, a luptat cu vitejie, biruind

prin Cruce pe to]i vr\jma[ii
v\zu]i [i nev\zu]i. Drept aceea,
cu bucurie s\ strig\m: Slav\ }ie,
Doamne, Cel ce dai biru in]\
celor ce cu dreapt\ credin]\
s\vâr[esc sfânt\ pomenirea lui.

Slav\..., {i acum..., 

a Ve[m^ntului, glasul al 4-lea, 

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Izvoarele t\m\duirilor, N\s -
c\ toare de Dumnezeu, care ies
din preacinstit\ racla ta ca din
Eden, adap\ fa]a p\mântului,
rev\rsând daruri celor ce te
cinstesc pe tine cu credin]\.
Pentru aceasta, te l\ud\m, în
chip cinstit cânt\m [i cu mul -
]umire strig\m pururea: Bucu -
r\-te, singura n\dejde a celor
ce te laud\ pe tine!

Antifonul întâi al glasului al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea 

(Psalm 88: 19-20, 24):

În\l]at-am pe cel ales din po -
porul Meu; aflat-am pe David
sluga Mea, cu untdelemnul Meu
cel sfânt l-am uns pe el.

Stih: {i adev\rul Meu [i mila Mea cu 
el vor fi [i în numele Meu se va în\l]a pu -
terea lui.

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Ioan (10: 9-16, 
caut\ la Utrenia din 21 mai): 
Zis-a Domnul: Eu sunt u[a...

Psalmul 50
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Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Sfântului
T\u Voievod {tefan, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta...

Stihira, glasul al 6-lea:

Pomenirea Sfântului Voievod
{tefan, ca ni[te mir preasfânt,
s-a rev\rsat ast\zi peste noi
to]i, care cu dragoste îl cinstim,
pentru credin]a cea dreapt\,
roditoare de fapte bune, c\ a
zidit biserici, a ajutat pe cei
s\raci [i a mul]umit lui Dum -
nezeu pentru toate bun\t\]ile
primite prin bun\tatea Sa, iar
acum se roag\ neîncetat s\ se
d\ruiasc\ nou\ de la Hristos
pace [i mare mil\.

CANOANELE

Se pun pe 14: dou\ Canoane ale
Ve[mântului N\sc\toarei de Dumnezeu
(primul cu Irmosul) pe 8, [i Canonul
Sfântului Voievod {tefan pe 6.

Canonul Sfântului Voievod {tefan

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Din copil\rie iubind pe
Dumnezeu, dreapta credin]\ ai

ap\rat, fericite {tefane, biru -
ind pe vr\jma[i cu puterea lui
Dumnezeu.

Dragostea de ]ar\ [i dreapta
credin]\ le-ai primit de la
mama ta, m\rite Voievod, iar
râvna pentru ap\rarea lor de la
tat\l t\u, Bogdan, ai înv\]at-o.

Slav\...

Moartea nedreapt\ a tat\lui
t\u te-a f\cut s\ lup]i pentru
dreptate [i s\ iei cârma ]\rii, pe
care ai condus-o cu în]elep -
ciune [i iubire de oameni, ap\ -
rând viteje[te, cu puterea lui
Dumnezeu, glia româneasc\ [i
credin]a cre[tin\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti u[\ a dumneze-
iescului R\s\rit, deschide-mi
u[ile poc\in]ei [i din u[ile p\ca -
tului celui de moarte purt\tor,
cu mijlocirea ta, scap\-m\,
St\pân\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai f\cut...

Multe ai p\timit în via]a 
ta, Binecredinciosule Voievod:
rana nevindecat\ de la picior,
moartea celor din neamul t\u,
ura necredincio[ilor [i multe
alte suferin]e; dar niciuna din-
tre ele nu te-a desp\r]it de dra-
gostea lui Hristos Dumnezeu.

ZIUA  A  DOUA 57



Luând aminte la cuvintele
Apostolului: „Vou\ vi s-a d\ -
ruit, pentru Hristos, nu numai
s\ crede]i în El, ci s\ [i p\timi]i
pentru El”, cu neclintit\ sta -
tornicie le-ai împlinit, Sfinte
{tefane.

Slav\...

{tiind c\ lauda cre[tinilor
este Crucea lui Hristos, pe
aceasta ai avut-o arm\ nebi-
ruit\, în luptele cu potrivnicii
credin]ei cre[tine, pe care
biruindu-i, laud\ neîncetat\ 
lui Dumnezeu ai adus, zidind
biserici [i m\n\stiri, frumoase
cet\]i ale dreptei credin]e.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din sfin]ita vie]uire c\zând
eu, Preacurat\, m-am asem\ nat
necuvânt\toarelor [i osândit de
tot m-am f\cut. Dar tu, ceea ce
ai n\scut pe Judec\torul, de
toat\ judecata scap\-m\ [i m\
miluie[te.

Sedealna, glasul al 8-lea, 

podobie: Pe În]elepciunea...

Cu ce laude vom încununa
îndeajuns pomenirea m\ritului
{tefan, cel ce pururea ne
pov\]uie[te cu pilda vie]ii sale
la smerenie [i poc\in]\, c\ el a
zis dup\ înfrângerea de la
R\zboieni: „Cre[tinii au fost
birui]i de p\gâni cu voia lui
Dumnezeu, ca s\ m\ pedep-

seasc\ pentru p\catele mele [i
l\udat s\ fie numele Lui”.
Aceste cuvinte, punându-le în
inimile noastre, s\ ne înv\]\m a
mul]umi lui Dumnezeu pentru
toate [i cu umilin]\ s\ ne m\r -
turisim p\catele, pentru a lua
iertare de la Hristos, Dum -
nezeul nostru.

Slav\..., {i acum..., 

a Ve[m^ntului, glasul al 4-lea, 

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Izvoarele t\m\duirilor, N\s -
c\toare de Dumnezeu, care ies
din preacinstit\ racla ta ca din
Eden, adap\ fa]a p\mântului,
rev\rsând daruri celor ce te
cinstesc pe tine cu credin]\.
Pentru aceasta, te l\ud\m, în
chip cinstit cânt\m [i cu mul -
]umire strig\m pururea: Bucu -
r\-te, singura n\dejde a celor
ce te laud\ pe tine!

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne, taina...

În\l]ând biserici în ]ar\ [i
peste hotare, cu bucurie ai cân-
tat lui Dumnezeu: „Cât este de
bine [i cât e de frumos s\ locu-
iasc\ fra]ii împreun\”. Pentru
aceasta, cu credin]\ te l\ud\m.

Cu cre[tineasc\ dragoste te-
ai îndreptat c\tre m\n\stirile
din Sfântul Munte Athos, dân -
du-le cele trebuitoare pentru a-[i
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redobândi frumuse]ea [i tr\ini-
cia cea dintâi.

Slav\...

Iubind podoaba Casei lui
Dumnezeu, te-a sfin]it pe tine
P\rintele luminilor [i, dorind
s\ te împ\rt\[e[ti pururea 
din binecuvântarea sfintelor
rug\ ciuni, acum neîncetat e[ti
po menit în ceata ctitorilor
prea ferici]i, pentru faptele dra-
gostei tale cre[tine[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lumineaz\ sufletul meu cel
întunecat de p\cate, ceea ce ai
n\scut pe Soarele drept\]ii,
pururea Fecioar\. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dis-de-diminea]\ venind, strig\m }ie...

Iubitor al rug\ciunii fiind tu,
pe aceasta pe buze [i în inimi ai
avut-o pururea; deci, Dum -
nezeu ascultându-te, ]i-a d\ruit
biruin]\ asupra vr\jma[ilor
v\zu]i [i nev\zu]i, Voievodule. 

Sprijinitori ai luat în rug\ -
ciu nile tale c\tre Dumnezeu pe
cuvio[ii p\rin]i [i ceata preo -
]ilor, în\l]ând împreun\ cu ei
biserici [i m\n\stiri, pe care 
le-ai înzestrat cu cele de cuvi-
in]\ sfintei slujiri.

Slav\...

Dragostea de rug\ciune [i post
de la mama ta, Maria Doamna,

ai înv\]at-o, încredin]at fiind
c\ biruin]a asupra vr\jma[ilor
cre[tin\t\]ii numai prin aces-
tea, cu ajutorul lui Dumnezeu,
este dobândit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sufletul meu, cel ce, prin în -
demnarea [arpelui, s-a întinat
cu desf\t\ri trupe[ti, cur\]e[te-l,
Fecioar\ Preacurat\.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rug\ciunea mea...

V\zând mul]imea du[manilor
ce se o[tesc împotriva ]\rii tale
[i a dreptei credin]e, ]i-ai pus
n\dejdea în Dumnezeu, înt\rit
fiind în lupte de Sfin]ii Mari
Mucenici Gheorghe, Dimitrie [i
Procopie.

Cu semnul Sfintei Cruci [i cu
icoana Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe însemnând steagu -
rile o[tirii tale, ai biruit pe
potrivnicii ]\rii [i ai credin]ei
neamului cre[tinesc.

Slav\...

Porunca iubirii [i a iert\rii
vr\jma[ilor te-ai ostenit a o îm -
plini, iertând pe t\tarul Oan\
[i, cu aceea[i iubire [i iertare, ai
chemat în ]ar\ pe Mihu, alun-
gând din inima ta toat\ ura [i
mânia, dând uit\rii relele prici-
nuite de uciga[ii tat\lui t\u.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Vindec\ inima mea cea bol-
nav\ [i r\nit\ cumplit cu mu[ -
carea celui viclean, Fecioar\, [i
m\ învrednice[te vindec\rii [i
m\ miluie[te pe mine, cel ce
n\d\jduiesc întru tine, prin
rug\ciunile tale, Preacurat\.

CONDAC, glasul 1:

Iubind pe Dumnezeu cu
adev\rat, sl\vite {tefane, sfinte
biserici [i m\n\stiri ai în\l]at,
pe cei s\raci i-ai ajutat [i pe cei
gre[i]i i-ai iertat. Pentru aceste
fapte ale tale, Dumnezeu te-a
înzestrat cu în]elepciune [i pu -
tere ca s\ biruie[ti pe vr\jma[ii
]\rii tale [i ai credin]ei cre[ -
tine[ti. Drept aceea, te cinstim
[i p\rinte te numim.

ICOS

Pe tine, Sfinte {tefane Vo ie -
vod, te laud\ mul]imea cet\ ]i -
lor, ce ]i-au fost scut de ap\rare
în lupta cu vr\jma[ii ]\rii [i ai
dreptei credin]e; de tine pome-
nesc sfintele l\ca[uri de închi-
nare, ca ni[te f\clii de Înviere 
[i candele ale Duhului Sfânt; 
pe tine mul]imile c\lug\rilor,
îm preun\ cu to]i rug\torii
Bise ricii dreptm\ritoare, te
cheam\ st\ruitor în sfintele lor
rug\ ciuni, ca pe cel ce ai iubit
po doaba Casei lui Dumnezeu,
d\ruind cele trebuincioase

Bisericii, prin care Se sl\ve[te
Dumnezeu, Cel ce d\ în]elep-
ciune, putere [i biruin]\ celor
ce se tem de El. Drept aceea, te
cinstim [i p\rinte te numim.

SINAXAR

Întru aceast\ lun\, în ziua a doua,
s\vâr[im pomenirea Sfântului Voievod
{tefan cel Mare.

Marele Voievod {tefan al Moldo -
vei a fost fiul binecredincio[ilor
cre[tini Voievodul Bogdan al II-lea [i
Doamna Maria-Marina Oltea. Înc\
din copil\rie a ar\tat o dragoste
deosebit\ fa]\ de ]ar\ [i credin]a
str\mo[easc\. Urcarea sa pe tronul
Moldovei a urmat dup\ vremuri tul-
buri de lupt\ pentru domnie.

Pe Câmpia Drept\]ii este întâm-
pinat de mul]imea poporului, în
frunte cu Mitropolitul Teoctist, în
ziua de 12 aprilie, anul mântuirii
1457. Întrebând poporul adunat
dac\ este cu voia tuturor s\ le fie
domn, i s-a r\spuns într-un glas:
„întru mul]i ani de la Dumnezeu s\
domne[ti”. {i a domnit, precum
[tim, 47 de ani, 2 luni [i 3 s\pt\mâni,
luptând pentru ap\rarea hotarelor
]\rii [i a credin]ei str\mo[e[ti, a
întregii cre[tin\t\]i, zidind cet\]i
militare, dar [i cet\]i ale sufletului,
adic\ multe biserici [i m\n\stiri. În
toate câte le f\cea ar\ta dragoste,
dreptate [i m\rinimie, neuitând
nicio clip\ pe vitejii o[teni pe cei
s\raci [i suferinzi, r\spl\tind [i aju-
tând pe to]i cu ne]\rmurit\ dragoste
p\rinteasc\.

De[i a fost încercat de numeroase
suferin]e: rana de la picior c\p\tat\
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în lupta de la Chilia, moartea a
patru copii [i a dou\ so]ii, tr\darea
unor sfetnici [i multe r\zboaie, nu
[i-a pierdut niciodat\ n\dejdea în
Dumnezeu, ci [i-a purtat crucea
vie]ii sale cu r\bdare cre[tineasc\,
luptând cu dârzenie [i neîntrecut\
iscusin]\ împotriva du[manilor ]\rii
[i ai credin]ei.

De aceea, istoria m\rturise[te c\
evlaviosul {tefan Vod\ a tr\it nu
pentru sine, ci pentru ]ara [i cre-
din]a întregului popor. El aducea
mul]umiri [i laud\ lui Dumnezeu,
nu numai atunci când biruia, ci [i
atunci când era biruit, fiind pentru
noi un mare dasc\l al poc\in]ei.

Fericitul Voievod a luptat pentru
ap\rarea întregii cre[tin\t\]i che-
mând la lupt\ sfânt\ pe cârmuitorii
cre[tini ai Europei prin scrisoarea
sa din ianuarie 1475, din care, pen-
tru frumuse]ea [i valoarea ei duhov-
niceasc\, red\m acest text:

Prealumina]ilor, preaputernicilor
[i ale[ilor domni a toat\ cre[tin\ -
tatea, c\rora aceast\ scrisoare a
noastr\ va fi ar\tat\ sau de care ea va
fi auzit\. Noi, {tefan Voievod, din
mila lui Dumnezeu, Domn al }\rii
Moldovei, m\ închin cu prietenie
vou\ tuturor c\rora v\ scriu [i v\
doresc tot binele [i v\ spun domniilor
voastre c\ necredinciosul împ\rat al
turcilor a fost de mult\ vreme [i este
înc\ pierz\torul întregii cre[tin\t\]i
[i în fiecare zi se gânde[te cum ar
putea s\ supuie [i s\ nimiceasc\ toat\
cre[tin\tatea. De aceea facem cunos-
cut domniilor voastre c\ pe la Bobo -
teaza trecut\, mai sus numitul turc a
trimis în ]ara noastr\ [i împotriva
noastr\ o mare o[tire în num\r de

120.000 de oameni, al c\rei c\pitan
de frunte era Soliman Pa[a. Auzind [i
v\zând noi acestea, am luat sabia în
mân\ [i cu ajutorul Domnului Dum -
nezeului nostru Atotputernic, am
mers împotriva du[manilor cre[tin\ -
t\]ii [i i-am biruit, pentru care l\udat
s\ fie Domnul Dumnezeul nostru.
Auzind despre acestea, p\gânul
împ\rat al turcilor î[i puse în gând
s\-[i r\zbune [i s\ vie, în luna mai,
cu capul s\u [i cu toat\ o[tirea sa
împotriva noastr\ [i s\ supuie ]ara
noastr\ care e o parte cre[tineasc\ [i
pe care Dumnezeu a ferit-o pân\
acum. Dac\ aceast\ poart\, care e
]ara noastr\, va fi pierdut\, atunci
cre[tin\tatea va fi în mare primejdie.
De aceea ne rug\m de domniile voas-
tre s\ ne trimite]i pe c\pitanii vo[tri
împotriva du[manilor cre[tin\t\]ii
pân\ mai este vreme, fiindc\ turcul
are acum mul]i potrivnici [i din toate
p\r]ile are de lucru cu oamenii ce-i
stau împotriv\ cu sabia în mân\. Iar
noi, din partea noastr\, f\g\duim pe
credin]a noastr\ cre[tineasc\ [i cu
jur\mântul domniei noastre c\ vom
sta în picioare [i ne vom lupta pân\ la
moarte pentru legea cre[tineasc\, noi
cu capul nostru. A[a trebuie s\ face]i
[i voi, pe mare [i pe uscat, dup\ ce cu
ajutorul lui Dumnezeu Cel Atot -
puternic noi i-am t\iat mâna dreapt\.
Deci fi]i gata f\r\ întârziere.

{tefan cel Mare a pus biruin]ele
în luptele purtate nu pe seama iscu-
sin]ei sale, ci a voii [i puterii lui Dum -
nezeu. Pentru credin]a [i smerenia sa,
Dumnezeu i-a dat putere, în]e lep -
ciune, „har”, cum spune cuvântul
Sfintei Scripturi (Iacov 4, 6).
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{tefan cel Mare a fost nu numai
un ap\r\tor al credin]ei cre[tine în
luptele sale cu turcii [i t\tarii, ci el a
fost [i un m\rturisitor al ei prin
num\rul mare de biserici ridicate cu
purtarea sa de grij\, prin înzestra-
rea lor cu cele necesare slujbelor [i
ob[tii c\lug\rilor, care împleteau
ru g\ciunile de zi [i de noapte cu
lucrul mâinilor [i cultura min]ii.
{tefan cel Mare a zidit biserici [i
m\n\stiri nu numai în Moldova, ci [i
în Muntenia [i Transilvania, m\r tu -
risind prin aceasta con[tiin]a uni t\]ii
de credin]\ [i neam. De asemenea [i
la muntele Athos, unde pericolul
otoman amenin]a tot atât de mult
Ortodoxia, a în\l]at, înnoit [i înzes-
trat mai multe biserici [i m\ n\stiri,
între care la loc de cinste st\ m\n\s -
tirea Zografu. Pe toate aceste sfinte
l\ca[uri {tefan cel Mare le-a în\l]at
ca mul]umire adus\ lui Dumnezeu
pentru biruin]ele purtate în lupta cu
du[manii cre[tin\t\]ii, cât [i pentru
cinstirea [i pomenirea celor c\zu]i în
luptele cu du[manii credin]ei nea -
mului. Pentru aceasta, poporul l-a
cinstit numindu-l ,,cel Sfânt”.

{tefan cel Mare a fost un om al
poc\in]ei [i al rug\ciunii: el a sim]it
permanent nevoia s\ se roage, s\ se
încredin]eze, el [i familia sa, îm -
preun\ cu cei vii [i cu cei mor]i,
rug\ ciunilor p\rin]ilor sfin]i]i din
sfintele biserici ctitorite de el, pe
care-i numea rug\torii no[tri: „S\ ne
cânte nou\ [i Doamnei Maria, cerea
c\lug\rilor [i egumenului din M\ -
n\s tirea Neam], în fiecare miercuri
seara un parastas, iar joi o liturghie
pân\ în veac, cât va sta aceast\
m\n\stire”.

Via]a de rug\ciune personal\ a
lui {tefan cel Mare ne este ar\tat\ 
[i de cele trei icoane unite, numite
trip tic: Mântuitorul, Maica Dom -
nului [i Sfântul Ioan Botez\torul,
p\strate pân\ ast\zi în M\n\stirea
Putna, împreun\ cu o cruce, pe care
sl\vitul Voievod le purta la el per-
manent în c\l\torii [i mai ales în
b\t\lii. {tefan cel Mare [i Sfânt
înso]ea rug\ciunea cu postul, îna -
inte de a începe lupta cu du[manii
credin]ei [i ai neamului [i dup\
biruin]\, a[a cum aminte[te croni-
carul c\ a f\cut-o la Vaslui: Cu to]ii
s-au legat a posti patru zile cu pâine
[i ap\.

{tefan cel Mare unea rug\ciunea
nu numai cu postul, ci [i cu fapta
bun\ a milosteniei [i a dragostei
cre[tine. Astfel, înzestra familiile
tinere de curând c\s\torite, cu cele
necesare unei gospod\rii, p\mânt [i
vite; nu uita niciodat\ pe vitejii
lupt\tori în atâtea r\zboaie, ar\tând
o deosebit\ purtare de grij\ fa]\ de
cei r\ma[i cu infirmit\]i, cum amin-
te[te tradi]ia de Burcel, cel r\mas
f\r\ o mân\, c\ruia îi d\ruie[te o
pereche de boi, car [i plug, pentru a
se putea gospod\ri singur, pentru a
nu mai fi silit s\-[i are p\mântul în
zi de s\rb\toare cu boi [i plug
împrumutate de la boieri.

Marele Voievod a fost deopotriv\
om al drept\]ii [i al iubirii cre[ti -
ne[ti, al iert\rii du[manilor s\i care
au dat dovad\ de c\in]\ pentru gre -
[elile s\vâr[ite: Te-am iertat, scrie
m\ritul Voievod lui Mihu, [i toat\
mânia [i ura am alungat-o cu totul
din inima noastr\. {i nu vom pomeni
niciodat\ în veci, cât vom tr\i, de
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lucrurile [i întâmpl\rile petrecute, ci
te vom milui [i te vom ]ine la mare
cinste [i dragoste, deopotriv\ cu boie-
rii cei credincio[i [i de cinste.

Întreaga sa via]\ {tefan cel Mare
a tr\it sub pova]a permanent\ a
p\rintelui s\u duhovnicesc, Sfântul
Daniil Sihastrul, c\ruia i-a ar\tat
toat\ ascultarea [i cinstea cuvenit\.

Acest fericit Voievod a cunoscut
mai dinainte ceasul mor]ii, a[a cum
este dat de Dumnezeu tuturor celor
care au tr\it via]a cu adev\rat
cre[tine[te: Iar când au fost aproape
de sfâr[enia sa, scrie cronicarul, che-
mat-au vl\dicii [i to]i sfetnicii s\i,
boierii cei mari [i al]ii, to]i câ]i s-au
prilejuit, ar\tându-le cum nu vor
putea ]ine ]ara cum a ]inut-o el. Cum
vedem, grija pentru binele ]\rii [i al
credin]ei str\bune o poart\ în inima
sa pân\ în ceasul mor]ii. Cronicile
vechi mai pun în gura m\ritului
Voievod [i aceste cuvinte înainte de
moarte: Doamne, numai Tu singur
[tii ce a fost în inima mea. Nici eresu-
rile cele în[el\toare, nici focul vârstei
tinere[ti n-au putut a m\ sminti, ci
am înt\rit pe piatra care este Însu[i
Hristos, pe a C\rui Cruce de-a pururi
îmbr\]i[at\ la piept ]inând, via]a mea
am închinat-o nesmintit\ printr-însa
la P\rintele veacurilor, prin care pe
to]i vr\jma[ii am gonit [i înfrânt.

{tefan cel Mare „s-a str\mutat la
l\ca[urile de veci” la 2 iulie 1504 [i a
fost îngropat în biserica M\n\stirii
Putna, fiind plâns de întreg poporul,
cum consemneaz\ cronicarul: iar pe
{tefan Vod\ l-a îngropat ]ara cu
mult\ jale [i plângere în m\n\stire în
Putna care era de dânsul zidit\. Atâta
jale era de plângeau to]i ca dup\ un

p\rinte al s\u, c\ci cuno[teau to]i c\
s-au sc\pat (p\gubit) de mult bine [i
mult\ ap\r\tur\. A fost plâns de
întreg poporul [i de tot p\mântul
Moldovei, cum se spune [i azi în
cântarea popular\: ,,Plânge dealul/
Plânge valea/ Plâng p\durile
b\trâne./ {i norodu-n hohot plânge/
Cui ne la[i pe noi, St\pâne?”

{tefan a r\mas nemuritor în ini-
mile noastre; îl sim]im cu to]ii, mai
ales atunci când ne afl\m în fa]a
mormântului s\u de la Putna [i în
fa]a icoanei sale, insuflându-ne
aceea[i dragoste de ]ar\ [i credin]\
str\mo[easc\; îl sim]im al\turi de
noi la bucurii [i mai ales la durere,
în vreme de n\v\lire a necazurilor
asupra noastr\.

Binecredinciosul Voievod a avut
întotdeauna credin]a c\ Mântuito rul
Iisus Hristos va mijloci la Judecata
de Apoi [i va r\spl\ti pe to]i cei care
[i-au jertfit via]a pentru credin]\ [i
ap\rarea hotarelor ]\rii.

La mormântul s\u str\juie[te, de
la moartea sa pân\ ast\zi, o candel\
permanent aprins\, dovedindu-se
prin aceasta cinstirea de care s-a
bucurat de-a lungul veacurilor din
partea întregului popor, care dintot-
deauna l-a venerat ca pe un sfânt,
ap\r\tor al cre[tin\t\]ii, dup\ cum
se vede [i în pictura bisericii M\ -
n\stirii Dobrov\] (Jud. Ia[i), ultima
sa ctitorie, pictat\ nu la mult timp
dup\ moartea sa.

De aceea, trecerea lui în rândul
Sfin]ilor prin hot\rârea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din 20 iunie, anul mântuirii 1992, este
împlinirea unei fapte bine pl\ cute lui
Dumnezeu [i potrivit\ cu evlavia
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poporului dreptcredincios. El este o
icoan\ de lumin\ pentru tot poporul
dreptcredincios, un ocrotitor al cti-
torilor de l\ca[uri sfinte [i al celor
care lupt\ pentru biruin]a Crucii [i
a iubirii lui Hristos pentru oameni.

Pentru ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu-
ie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii evrei în cuptor...

Înt\rindu-te cu postul [i
rug\ciunea, neclintit ai stat de
straj\ la poarta cre[tin\t\]ii,
}ara Moldovei, biruind pe du[ -
manii ei [i ai credin]ei drept -
m\ritoare.

Dragostea cre[tineasc\ [i
drep tatea ]i-au fost c\l\uze
vie]ii. Drept aceea, pe s\raci cu
bun\tate i-ai miluit [i pe o[tenii
lupt\tori dup\ dreptate i-ai
r\spl\tit.

Slav\...

Ca un nou David te-ai ar\tat
în lupt\ cu cei r\i [i vicleni, pe
care Dumnezeu prin tine i-a pe -
depsit dup\ dreptate, aducând
prin aceasta pace ]\rii tale [i
dreptei credin]e înt\rire.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De bun\ voia mea gre[ind [i
robindu-m\ cu netrebnice obice -
iuri, la milostivirea ta cea obi[ -
nuit\ alerg acum; milu ie[ te-m\
pe mine cel dezn\d\j duit, Prea -
sfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu.

Cântarea a 8-a

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Statornic fiind în n\dejdea
învierii [i a vie]ii ve[nice, gân-
dul mor]ii pururea l-ai avut în
inima ta, Sfinte {tefane Voie -
vod, preg\tindu-te cu fapte
bune, ca s\ dai r\spuns bun la
înfrico[\toarea judecat\ a lui
Hristos, C\ruia I-ai cântat:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri.

Luminat [i înt\rit de cre-
din]a în învierea mor]ilor, ai
împodobit [i cinstit mormintele
p\rin]ilor t\i, cerând de la
Dumnezeu iertarea p\catelor [i
mântuire.

Binecuvânt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Crezând [i rostind cu Apos -
tolul: „Pentru mine via]a este
Hristos, iar moartea un câ[tig”,
în via]\ fiind, ]i-ai preg\tit mor -
mântul, pe a c\rui lespede ai
pus s\ se scrie teologhisirea c\
„la ve[nicile l\ca[uri te-ai str\ -
mutat”, unde te rogi neîncetat
pentru noi [i împreun\ cu to]i
Sfin]ii cân]i: Binecuvân tat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ochii sufletului meu cei
orbi]i de multe c\lc\ri de po -
runc\, lumineaz\-i, N\sc\toare
de Dumnezeu, împac\ mintea
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mea, rogu-m\, [i inima mea cea
tulburat\ cu desf\t\ri de multe
feluri, [i m\ miluie[te pe mine
cel ce strig: Preo]i, binecuvân-
ta]i, popoare, preaîn\l]a]i pe
Hristos în veci!

Cântarea a 9-a

Irmos: Sp\imântatu-s-a de aceasta...

În\l]ând biserici multe, drept
mul]umire adus\ lui Dumnezeu
pentru biruin]ele pe care ]i le-a
dat asupra du[manilor dreptei
credin]e, ai pus s\ se zugr\ -
veas c\ în ele chipurile Sfin]ilor,
[tiind c\ prin ei se adevere[te
pogorârea lui Dumnezeu la noi [i
în\l]area noastr\ la cele cere[ti.

Sfintele icoane ce împodobesc
sfintele l\ca[uri de închinare,
în\l]ate de tine, sl\vite {te fane,
arat\ frumuse]ea du hov ni ceas -
c\ a omului îndumnezeit, pe
care privindu-le [i cinstindu-le
cu evlavie, în dreapta credin]\
ne înt\rim.

Slav\...

Frumuse]ea chipurilor Sfin -
]ilor, zugr\vi]i în sfintele tale
biserici, arat\ lucrarea Duhu -
lui Sfânt, Care d\ har binecre-
dincio[ilor cre[tini prin Sfintele
Taine [i rug\ciuni ale Bisericii
dreptm\ritoare; pentru aceea
pe tine, Sfinte {tefane, cu bucu-
rie te l\ud\m [i te cinstim dup\
cuviin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Împ\ratul [i Ziditorul
tuturor z\mislindu-L, L-ai n\s -
cut, Fecioar\, [i iat\ acum, ca o
împ\r\teas\, stai de-a dreapta
Lui, Curat\. Pentru aceasta, te
rog s\ m\ izb\ve[ti de partea
cea de-a stânga, în ceasul jude -
c\]ii, [i s\ m\ numeri între oile
cele de-a dreapta.

LUMINÂNDA, glasul al 2-lea:

De Dumnezeu ai fost rânduit
s\ cârmuie[ti Moldova, sl\vite
Domnitor, cu dreptate [i cu dra -
goste, ca un p\rinte ade v\rat;
[i luând în]elepciune de la Dum -
nezeu, cu puterea Crucii ai
biruit pe vr\jma[ii cei v\zu]i [i
cei nev\zu]i.

Slav\..., {i acum..., 

a Ve[m^ntului, glasul al 3-lea, 

podobie: Lumin\ neschimbat\...

Tu ai înnoit [i firea [i vremea,
Maic\ a lui Dumnezeu; c\ f\r\
stric\ciune este na[terea ta, f\r\
stric\ciune [i ve[mântul t\u, cu
care acoperi cetatea ta [i înt\ -
re[ti st\pânirea celor binecre-
dincio[i.

LA LAUDE

Stihirile pe 6: 3 ale Ve[m^ntului 

[i 3 ale Sfântului, glasul al 8-lea:

Mult\ iubire de oameni ai
ar\ tat, Doamne, neamului nos-
tru, d\ruindu-ne pe Sfântul
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{tefan ca Voievod [i p\rinte
ocrotitor, c\ruia i-ai luminat
mintea [i i-ai dat t\rie bra]ului
ca s\ poat\ birui, cu puterea
Ta, pe vr\jma[ii s\i. Pe acesta
noi îl avem ocrotitor [i fierbinte
rug\tor c\tre Dumnezeu.

Cel ce împ\r\]e[te peste f\p -
tur\, v\zând bun\tatea inimii
tale, m\rite {tefane, te-a în trar -
mat cu pav\za Duhului Sfânt
pentru a birui pe vr\jma[i.
Pentru aceea, cu gl\suire înalt\
strig\m: Slav\ }ie, Doamne,
Cel ce ai dat biruin]\ lupt\ to -
rului T\u, {tefan al Moldovei!

Bucur\-te, Sfinte, cel ce ai
unit dreapta credin]\ cu fapta
cea bun\; bucur\-te, lupt\tor
neîn fricat [i ap\r\tor al Bise ri -
cii lui Hristos; bucur\-te, lauda
românilor [i podoaba cre[ ti n\ -
t\]ii; bucur\-te, Sfinte {tefane,
Voievod preaîn]elept.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Împ\ratul împ\ra]ilor [i
Dom  nul domnilor, Cel ce cu
daruri mari încununeaz\ pe
vrednicii S\i slujitori, dintru
în\l]ime ca pe Constantin oare-
când, prin semnul Crucii, pe
tine, Sfinte {tefane, te-a c\l\uzit
c\tre biruin]\, pentru ca to]i
cre[tinii s\ sl\veasc\ pe Cel ce
]i-a dat ]ie putere [i te-a încunu -
nat. Acestuia [i acum roag\-te

neîncetat pentru pacea lumii [i
pentru mântuirea sufletelor
noastre.
{i acum... a Ve[m^ntului, glasul al 2-lea:

Gândul [i mintea cur\]in -
du-ne, cu Îngerii s\ pr\znuim
[i noi luminat, începând cânta-
rea lui David, Fecioarei Mirese
a Împ\ratului Hristos, Dum -
nezeul nostru, zicând: Scoal\-Te,
Doamne, întru odihna Ta, Tu [i
chivotul sfin]iriiniei Tale, c\ ai
împodobit-o pe dânsa ca pe un
palat frumos [i ai d\ruit-o ce t\ -
]ii Tale, St\pâne, ca s\ o apere
[i s\ o acopere de cei potrivnici,
cu puternic\ t\ria Ta, pentru
rug\ciunile ei.

Doxologia Mare, Troparele, 
Ecteniile [i Otpustul.

LA LITURGHIE

Fericirile pe 8: 4 de la Cântarea a 3-a a
Ve[m^ntului [i 4 din Cântarea a 6-a a Sfân -
tului. Prochimen, glasul al 4-lea (Psalm 67:
36, 3): Minunat este Dumnezeu întru
Sfin]ii S\i... Stih: Drep]ii s\ se bucure [i s\
se veseleasc\... Apostolul din Epistola c\tre
Romani (12: 6-8; 13: 3-5, 8): Fra]ilor, avem
felurite daruri... Aliluia, glasul al 2-lea
(Psalm 88: 19, 21): Dat-am ajutor celui
puternic, în\l]at-am pe cel ales din poporul
Meu. Stih: C\ mâna Mea îl va ajuta [i
bra]ul Meu îl va înt\ri... Evanghelia de la
Ioan (10: 1-9): Zis-a Domnul c\tre iudeii
care veniser\ la El... (vezi la 21 mai, la
Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i Elena).
Chinonic (Psalm 18: 4): În tot p\mântul a
ie[it vestirea lor, [i la marginile lumii
cuvintele lor. Aliluia.
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ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A TREIA
Pomenirea Sfântului Mucenic

Iachint.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: ale Octoihului 3 [i ale Mu ceni -
cului 3, glasul al 8-lea, podobie: Ce v\ vom
numi pe voi...

Prin str\lucirea Duhului,
te-ai ar\tat ca o piatr\

lumi noas\ a Împ\r\]iei lui
Hristos, p\timitorule; c\ tare
te-ai nevoit pentru credin]\ [i
ai înfrânt tab\ra celor f\r\ 
de Dumnezeu [i ai dobândit
biru in]\ asupra lor, Mucenice.
Pentru aceasta, cu credin]\ te
sl\vim ca pe un osta[ nebiruit.
Roag\-te s\ se mântuiasc\ su -
fle  tele noastre.

Fiind ocârmuit de dreapta
cea nebiruit\ a lui Hristos, ai
tre cut valurile în[el\ciunii [i 
te-ai a[ezat la limanul cel în ]e -
leg\tor, p\timitorule, um plân -
du-te de lini[tea cea f\r\ de
sfâr[it [i învrednicindu-te sla-
vei celei nepieritoare, cuget\ to -
rule de Dumnezeu, Mucenice
Iachint, veselindu-te pururea;
roag\-te, s\ se mântuiasc\ su -
fle tele noastre.

Prin m\dularele tale L-ai sl\ -
vit pe Dumnezeu cel nemuritor,
fiind omorât pentru Dânsul.
Pentru aceasta, te-a ar\tat pe
tine, în]elepte Iachint, p\rta[
darurilor celor nemuritoare [i
te sl\ve[te totdeauna cu semne
[i cu puteri, c\ racla ta st\ îna -
intea tuturor ca un izvor de
sfin ]enie. Roag\-te s\ se mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Cui te-ai asem\nat, tic\losule
suflete, de nu vrei nicidecum s\
alergi c\tre poc\in]\ [i, de foc
netemându-te, petreci întru
r\u t\]i? Scoal\ [i cheam\ pe
cea singur\ grabnic\ spre aju-
tor [i roag\-te ei: Fecioar\
Maic\, nu înceta a ruga pe Fiul
t\u [i Dumnezeul nostru ca s\
m\ mântuiasc\ de cursele vr\j -
ma[ului.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
asemenea:

Mielu[eaua, dac\ a v\zut pe
Mielul ei întins pe lemnul
Crucii de bun\voie, a strigat ca
o maic\, tânguindu-se cu plân-
gere: Fiul meu, ce vedere str\i n\
este aceasta? Îndelung-r\b d\ -
torule, Cel ce dai via]\ tuturor
ca un st\pân, cum mori, vrând
s\ înviezi pe oameni? Sl\vesc
pogorârea Ta cea mare.
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Troparul, glasul al 4-lea:

Mucenicul T\u, Doamne, Iachint...

Slav\..., {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Caut\-le la sfâr[itul c\r]ii.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului, de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Din Octoih pe 10 [i al Mucenicului pe 4. 

C A N O N U L  Mucenicului

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul al 8-lea:

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat
[i din r\utatea egipte -

«nilor sc\pând, israeliteanul
«striga: Mântuitorului [i Dum -
«nezeului nostru s\-I cânt\m.»

Pe tine, Mucenice, care prin
str\lucire te-ai f\cut piatr\ de
mult pre] dumnezeie[tii Bise -
rici, te chem s\ fii acum ajut\ -
tor mie, celui ce te laud pe tine.

P\r\sind m\rirea cea p\ mân -
teasc\, ai mo[tenit slava cea ce -
reasc\, fiind pururea împreun\
cu St\pânul tuturor, purt\toru-
le de cunun\, Mu cenice m\rite.

Slav\...

Pentru Hristos b\rb\te[te
stând împotriva în[el\ciunii, ai
ar\tat tinere]ea vârstei [i vitejia
cugetului, Mucenice purt\to -
rule de chinuri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ziditorul tuturor celor ce
sunt, s\l\[luindu-Se în pânte -
cele t\u, S-a întrupat pentru
mântuirea oamenilor, Maica lui
Dumnezeu, f\cându-Se pe Sine
ceea ce suntem noi. 

Cântarea a 3-a:

Irmos: Tu e[ti înt\rirea...

Fiind tân\r [i împodobit cu
în]elepciunea, te-ai ar\tat cu
adev\rat c\ ai minte de b\trân,
Mucenice al lui Hristos.

Slav\...

Prin p\timiri str\b\tând ca -
lea ta cu gr\bire, ai ajuns la în -
cu nunarea cea cinstit\ pentru
vitejiile tale mucenice[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin rug\ciunile tale, Prea -
curat\, c\tre suirea cea cereas c\
îndrepteaz\ pe cei ce cu bun\
credin]\ te m\rturisesc pe tine,
N\sc\toare de Dumnezeu, ceea
ce e[ti plin\ de har.

Irmosul:

Tu e[ti înt\rirea celor ce
alearg\ la Tine, Doamne,

«Tu e[ti lumina celor întuneca]i,
«[i pe Tine Te laud\ duhul meu.»
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S E D E A L N A, 

glasul al 8-lea,

podobie: Pentru m\rturisirea...

F\cutu-te-ai cinstit\ piatr\ de
mult pre] a Bisericii, p\s trat\
în c\m\rile cele cere[ti [i ai în -
fruntat pe cei ce se închinau la
pietre. Pentru aceasta, ai b\ut
paharul p\timirii, Mu cenice
m\rite Iachint; iar acum,
roag\-te lui Hristos Dumnezeu
s\ ne d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, 

asemenea:

Dumnezeiesc cort te-ai f\cut
Cuvântului, Fecioar\ - Maic\,
singur\ Preacurat\, care co vâr -
[e[ti pe Îngeri în cur\]ie; pe
mine, cel ce sunt întinat mai
pre sus decât to]i cu gre[elile
trupe[ti, cur\]e[te-m\ cu dum-
nezeie[tile ape ale rug\ciunilor
tale, N\sc\toare de Dumnezeu,
curat\, pururea Fecioar\, dân -
du-mi mare mil\.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[eaua Cuvântului cea
cu rat\, Fecioara Maica cea
nestricat\, v\zând r\stignit pe
Cruce pe Cel odr\slit dintr-însa
f\r\ durere, ca o maic\ tângu -
indu-se, a zis: Vai mie, Fiul meu!
Cum p\time[ti, vrând s\ mân-
tuie[ti pe om din necinstea pa -
timilor?

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]eles-am

«lucrurile Tale [i am preasl\vit
«Dumnezeirea Ta.»

P\timitor dup\ lege te-ai ar\ -
tat, cu totul fericite, nevoindu-te
cu chinurile pentru dreapta
cre din]\, neînsp\imântându-te
de asprimea tiranilor.

Primind din cer cunun\ de
iachint, cuget\torule de Dum -
nezeu, ca un ceresc, te-ai în -
vred nicit a d\n]ui împreun\ cu
cetele cere[ti.

Slav\...

Cu gând viteaz, ai propov\ -
duit cuvântul dreptei credin]e
[i, fiind înt\rit cu minte nesp\i -
mântat\, ai înfruntat pe tiranul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce numai tu ai primit 
pe Atot]iitorul Dumnezeu, de
Dum nezeu fericit\, izb\ve[te
de toat\ nevoia [i de primejdii
pe cei ce te laud\ pe tine.

Cântarea a 5-a:

Irmosul:

Dis-de-diminea]\ strig\m
}ie, Doamne: Mântu ie[ -

«te-ne pe noi; c\ Tu e[ti Dum -
«nezeul nostru, afar\ de Tine
«pe altul nu [tim.»
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Îmbr\cându-te de la Dum -
nezeu cu putere nebiruit\, ai
în fruntat pe tiranul cel f\r\ de
minte, purt\torule de Dum nezeu.

Slav\...

De bun\voie primind moarte
pentru Hristos, ai câ[tigat lauda
cea nemuritoare, purt\ to rule
de cunun\, Iachint.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cei ce cinstim na[terea ta cea
mai presus de cuvânt, prin ru -
g\ciunile tale, Preacurat\, s\ ne
izb\vim de cursele vr\j ma [ului.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

De chinurile celor f\r\ de lege
p\timind Mucenicul, se bucura;
[i, înt\rindu-[i cugetul cu p\ -
timirea Celui f\r\ de patim\,
f\r\ a fi însp\imântat de cei
f\r\ de minte, mergea c\tre
D\t\torul de nevoin]e.

Slav\...

Ca un iachint luminos ai
str\lucit cortul cel dumnzeiesc
[i, cu sângele cel ales ro[it al
muceniciei, te-ai f\cut prinos
Bisericii celor întâi-n\scu]i, pu -
rurea pomenite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin rug\ciunile tale, N\sc\ -
toare de Dumnezeu Prea curat\,
s\ ne mântuim de gre[elile cele

cumplite [i s\ dobândim dum-
nezeiasca str\lucire a Fiului [i
Dumnezeului, Celui ce în chip
de negr\it S-a întrupat din tine,
pururea Fecioar\ Preacurat\.

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântui to -
rule, c\ multe sunt f\r\ -

«delegile mele, [i Te rog ridi -
«c\-m\ din adâncul r\ut\]ilor;
«c\ci c\tre Tine am strigat [i
«m\ auzi, Dumnezeul mântui -
«rii mele.»

C O N D A C, glasul al 6-lea:

Podobie: Plinind rânduiala...

Pom al vie]ii în mijlocul
sufletului s\u, credin]a Ta,
Hristoase, agonisind-o Muceni -
cul T\u, mai cinstit decât raiul
Edenului s-a f\cut; c\, lemnul
în[el\ciunii [arpelui pierzân-
du-l, cu îndr\zneala Duhului 
s-a încununat cu slava Ta,
Mult-milostive.

I C O S

S\ l\ud\m, mai mult decât
pe mul]i Mucenici, pe acesta
care p\ze[te cetatea noastr\ ca
pe un loc de nevoin]e al p\ti -
mirii lui, c\ el este întrarmat cu
îndr\znire [i ]ine barda ade -
v\rului, prin care a t\iat pomul
în[el\ciunii [i ne îndeamn\ [i
pe noi la lucrarea virtu]ilor.
Pentru aceea, împreun\ cu

LUNA  IULIE70



dânsul, s\ strig\m lui Hristos:
Tu singur e[ti, Hristoase, Mult-
milostiv.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a treia, pomeni-
rea Sfântului Mucenic Iachint.

Acesta era din Cezareea Capado -
ciei, [i, fiind cubicular (camerier),
slujea la masa împ\ratului Traian
(98-117). Fiind pârât c\ este cre[tin,
îl sileau s\ guste din jertfele idole[ti
cele spurcate. Iar, de vreme ce nu 
s-a l\sat înduplecat a face aceasta,
ci, dimpotriv\, L-a m\rturisit pe
Hristos, a fost b\tut peste tot trupul
[i aruncat în temni]\. Acolo i s-a dat
s\ m\nânce numai din cele jertfite
idolilor, dar viteazul nevoitor al lui
Hristos n-a voit s\ le guste, ci a r\ mas
nemâncând patruzeci de zile. Din
pricina aceasta, sl\bind de foame,
[i-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea celui dintre
Sfin]i P\rintelui nostru Anatolie, arhiepis-
copul Constantinopolului.

Acesta a fost mai întâi preot [i
purt\tor de r\spunsuri (apocrisiar)
al Bisericii Alexandriei. Apoi a fost
hirotonit arhiepiscop al Constanti -
nopolului în vremea împ\ratului
Teodosie cel Mic, pentru c\ r\t\citul
Dioscor al Alexandriei avea n\dejde
s\-i fie ajut\tor în erezia sa. Dar ni -
mic n-a folosit Dioscor cu me[te[ugi-
rile sale, c\ci fericitul Anatolie l-a
caterisit în Sinodul de la Calcedon
(451) [i a pus în diptice, spre pome-
nire, numele Sfântului Flavian, care
fusese caterisit pe nedrept de Dioscor
[i de tâlh\rescul lui Sinod. {i a trimis
Sfântul Anatolie epistole episcopilor,

îndemnându-i s\ anatematizeze pe
în cep\torii eresurilor, adic\ pe
Nestorie, Eutihie [i Dioscor. Sfântul
Anatolie a urmat Sfântului Flavian
[i, p\storind Biserica în dreapt\ cre-
din]\ opt ani, s-a mutat c\tre Dom -
nul, l\sând în locul s\u pe Sfântul
Ghenadie.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mu cenici Teodot [i Teodota; Diomid,
Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot [i
Golinduh.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Marcu [i Mochian.

Ace[tia fiind sili]i de Maxim epar-
hul s\ jertfeasc\ idolilor [i, neple-
cându-se, ci în fa]a tuturor m\rturi-
sind numele lui Hristos, li s-au t\iat
capetele cu sabia. Sfântul Mochian,
când era dus la moarte, îi urmau
femeia [i copiii plângând, iar el îi
sf\tuia s\ tac\. Iar, când Sfântului
Marcu i s-a t\iat capul, so]ia sa,
fiind de fa]\, l-a primit în mâini. {i
a[a, mucenice[te s\vâr[indu-se via]a,
au primit cununile muceniciei.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a:

Irmosul:

Tinerii, cei ce merseser\
din Iudeea în Babilon

«oarecând, cu credin]a Treimii,
«v\paia cuptorului au c\lcat-o,
«cântând: Dumnezeul p\rin]i -
«lor no[tri, binecuvântat e[ti.»

Purtând cuget pentru dreap-
ta credin]\, te-ai ar\tat st\pâ -
nitor patimilor [i, fiind hr\nit
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de cuvântul cel dumnezeiesc, pe
fa]\ ai def\imat dezmierdarea
celor f\r\ de lege, preafericite,
cântând: Dumnezeul p\ rin ]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti.

Slav\...

Jertf\ preacinstit\ [i prea -
sfânt\ te-ai adus pe tine însu]i
Domnului, cuget\torule de
Dum nezeu, prin cur\]ia sufle-
tului [i prin cuget l\murit, cân-
tând: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri binecuvântat e[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Z\mislind în pântece pe izvo-
rul nemuririi [i al vie]ii celei ve[ -
nice [i n\scând pe Dum nezeul
p\rin]ilor no[tri, ai oprit stri -
c\ciunea mor]ii, care st\pânea
neamul omenesc, Preacurat\
Fecioar\.

Cântarea a 8-a:

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Din strâmtorarea cumplit\ [i
din temni]\ ai ajuns c\tre l\rgi-
mea Raiului cea desf\tat\ [i îm -
podobit\, ca s\ vezi str\lucirile
cele luminoase ale Sfin]ilor, [i
s\ prive[ti cetele Îngerilor care
stau înaintea lui Dum nezeu [i
neîncetat cânt\: Popoare, prea -
în\l]a]i pe Hristos în veci.

Tu ai iubit pe Dumnezeu din
suflet, stând împotriva p\ca -
tului pân\ la sânge, fericite

p\timitorule. {i, surpând pe
vr\jma[i [i împodobindu-te cu
cununi de biruin]\, cu osârdie
cân]i: Preo]i binecuvânta]i, po -
poare, preaîn\l]a]i pe Hristos
în veci.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ca o danie cu bun\cuviin]\,
ca o piatr\ de iachint luminoas\,
ca o sfin]it\ porfir\ ai îm po -
dobit Biserica cea cereasc\, în -
frumuse]ând sfintele sfintelor
cu razele tale cele mucenice[ti,
neîncetat cântând: Preo]i, bine-
cuvânta]i, popoare, prea în\l]a]i
pe Hristos în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai mai presus de cu -
vânt pe Cuvântul lui Dumnezeu
cel f\r\ de început, pentru
mântuirea firii celei cuvân t\ -
toare. Prin Acela ne-am mân-
tuit din moartea cea f\c\toare
de stric\ciune [i am primit Duh
f\c\tor de via]\. Pentru aceea,
te sl\vim pe tine, Fecioar\, ceea
ce e[ti cu adev\rat N\sc\toare
de Dumnezeu întru to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

De [apte ori, chinuitorul
caldeilor cuptorul l-a ars

«nebune[te, pentru cinstitorii
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«de Dumnezeu. Iar, v\zându-i
«pe ace[tia mântui]i de o putere
«mai mare, F\c\torului [i Mân -
«tuitorului a cântat: Tineri,
«bine cuvânta]i-L, preo]i, l\u -
«da]i-L, popoare preaîn\l]a]i-L
«întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a:

Irmos: Pe tine, Maica lui Dumnezeu...

Prin rug\ciunile tale, f\-L
milostiv pe St\pânul fa]\ de cei
ce cu credin]\ laud\ nevoin]a
ta cea nebiruit\, prin care ai
surpat în[el\ciunea idolilor [i
ai l\murit cuvântul adev\rului.

Iachint, cel ce e[ti la culoare
asemenea cerului, fiind uns cu
sângele m\rturisirii [i al cre-
din]ei în Hristos [i împodobit
de cununa muceniciei, e[ti pri-
veli[te mult veselitoare pentru
o[tile Îngerilor.

Slav\...

Cu totul te-ai f\cut l\ca[
dumnezeiesc [i preasfin]it, c\
împotrivirea ta cea nesl\bit\
fa]\ de nebunia [i trufia tiranu-
lui ]i-a sfin]it [i trupul [i sufle-
tul. Pentru aceea, to]i te fericim.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Omoar\-mi, St\pân\, p\ca -
tul, cel ce pân\ acum vie]uie[te
întru mine, [i, cu lucrarea
Vie]ii celei adev\rate, Care S-a
n\scut din pântecele t\u pentru

milostivirea cea negr\it\, în -
viaz\ sufletul meu cel mort, al
celui ce cu dreapt\ credin]\ te
sl\vesc pe tine.

Irmosul:

Pe tine, Maica lui Dum -
nezeu [i Fecioara cea

«neispitit\ de nunt\, pe tine,
«ceea ce ai n\scut mai presus
«de minte pe Dumnezeu cel
«adev\rat, pe cea mai înalt\
«decât preacuratele puteri, cu
«laud\ neîncetat\ te sl\vim.»

{i cealalt\ slujb\ a Utreniei, dup\ rân-
duial\, [i Otpustul.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  PATRA
Pomenirea Sfântului Ierarh

Andrei Ierusalimiteanul, arhiepis-
copul Cretei, [i a Sfintei Cuvioase
Marta, mama Sfântului Simeon cel
din Muntele Minunat.

L A  V E C E R N I E 

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: ale Sfântului Andrei 3 [i ale
Sfintei 3. Stihirile Sfântului, glasul al 8-lea,
podobie: Ce v\ vom numi...

Ce te vom numi pe tine
acum, Andreie? Nevoi -

tor, care întuneci pornirile pa -
timilor, slujitor cu sfin]enie,
lucr\tor al Evangheliei lui
Hristos; al\ut\ care cân]i cele
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ale Duhului, cântare care toate
le vesele[ti? Nou David te cu -
noa[ tem pe tine, care ai s\ltat
înaintea chivotului harului 
[i a Testamentului celui nou, 
în ]e lepte.

Ce te vom numi, acum, pe
tine, Andreie? Râvnitor celor
ale[i, care b\rb\te[te s-au
nevoit; l\ud\tor nemincinos al
Sfin]ilor Mucenici, îndemn\tor
spre câ[tigarea virtu]ii, zugrav
al de[ert\ciunii vie]ii; înv\]\tor
preaiscusit [i adev\rat cunos -
c\  tor al dogmelor? Roag\-te s\
se mântuiasc\ sufletele noastre.

Ce numire î]i vom da acum
]ie, Andreie? Odrasl\ veseli -
toare a Ierusalimului celui
sfânt, înt\rire a dogmelor celor
drepte ale credin]ei celei bune;
ierarh preasfin]it al Cretei,
care luminezi lumea prin razele
tale, pornindu-te de la R\s\rit
[i str\lucind pân\ în Apus?
Roag\-te s\ se mântuiasc\ su -
fle tele noastre.

Stihirile Sfintei, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

C\tre înfrânarea cea cu
durere, c\tre lupta b\rb\teasc\
[i c\tre avântarea împotriva
vr\jma[ului, ce a tulburat firea
omeneasc\, te-ai îndreptat, cu
postiri [i cu lacrimi; nu ai luat
seama la trup, pentru dumneze -

 iasca dragoste. Drept aceea, ai
suferit nevoin]ele cele dumneze -
ie[ti, smerind cugetul celui ce
lupta împotriva ta, cinstit\ [i
pream\rit\ Marta.

Scârbindu-te de cele vremel-
nice, ai fugit de dragostea celor
stric\cioase [i ai dorit cele
cere[ti, vrednice [i ve[nice [i
nestric\cioase pentru cei cu -
vio[i, [i dup\ via]a cea f\r\ de
sfâr[it. Pentru aceasta, s\vâr -
[ind cu credin]\ luminat\ [i
purt\toare de lumin\ pomeni-
rea ta, în cânt\ri dumnezeie[ti
te cinstim pe tine, m\rit\ Marta.

Cu harul Duhului alungi
neputin]ele, izgone[ti duhurile
cele viclene [i t\m\duie[ti pati-
mile, iar, cu str\lucirile minuni -
lor tale, luminezi pe credincio[i.
Pentru aceasta, cu neîncetate
glasuri, l\ud\m ast\zi lu minat\
[i purt\toare de lu min\ [i vred-
nic\ de minune pomenirea ta,
pream\rit\ Marta.

Slav\..., a Sfântului, glasul al 4-lea:

De la Biserica lui Hristos,
preafericite, ai izgonit lupii cei
în]eleg\tori cu toiagul înv\]\ -
turilor tale; [i, cu t\ria cuvinte-
lor, ai îngr\dit-o împrejur [i ai
pus-o întreag\ [i neclintit\
înaintea lui Hristos. Aceluia
roag\-te s\ izb\veasc\ de stri -
c\ciune [i de nevoi pe cei ce
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s\vâr[esc cu credin]\ întru tot
cinstit\ pomenirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce în pântecele t\u ai
înc\put pe Dumnezeu cel neîn -
c\put, pe Cel ce S-a f\cut om
din iubire de oameni [i din tine
a luat amestecarea noastr\ [i
luminat a îndumnezeit-o, nu
m\ trece cu vederea acum, pe
mine, cel nec\jit, ci degrab iz -
b\ve[te-m\ de toat\ pizmuirea
[i scap\-m\ de v\t\marea celui
viclean, preacurat\ Fecioar\.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Tine, Mielu[elul [i P\sto-
rul, când Te-a v\zut pe lemn
mielu[eaua, care Te-a n\scut,
se tânguia ca o maic\, gr\ind
c\tre Tine: Fiule preaiubite!
Cum e[ti r\stignit pe lemnul
Crucii, Îndelung-r\bd\torule?
Cum au fost pironite mâinile [i
picioarele Tale, Cuvinte, de cei
f\r\ de lege, [i }i-ai v\rsat sân-
gele T\u, St\pâne?

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Sfântului, glasul al 8-lea:

Mul]imile c\lug\rilor pe
tine, îndrept\torule, te cinstim,
Andrei, P\rintele nostru; c\,
prin tine, pe c\rarea cea dreap -
t\ am cunoscut cu adev\rat a
umbla. Fericit e[ti, c\ ai slujit
lui Hristos [i puterea vr\jma -

[ului ai biruit, cel ce e[ti cu
Îngerii împreun\ vorbitor, cu
Drep]ii [i Cuvio[ii împreun\
locuitor. Cu aceia roag\-te
Domnului s\ miluiasc\ sufle -
tele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cele cere[ti te laud\ pe tine,
ceea ce e[ti plin\ de har, Maic\
nenuntit\; iar noi, sl\vim neur-
mat\ na[terea ta, N\sc\toare
de Dumnezeu, roag\-te s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Doamne, când Te-a v\zut
soarele ridicat pe Cruce, pe
Tine, Soarele Drept\]ii, razele
[i-a ascuns [i luna [i-a schimbat
lumina în întuneric, iar Prea -
curata Maic\ la inim\ s-a r\nit.

Troparul, glasul al 8-lea:

Al Ortodoxiei îndrept\torule...

Slav\..., al Cuvioasei, acela[i glas.

Întru tine, Maic\, cu osârdie...

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Caut\-le la sfâr[itul c\r]ii.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.
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C A N O A N E L E

Unul din Octoih, pe 6, [i dou\ ale
Sfin]ilor pe 8.

C A N O N U L  Sfântului Andrei

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul al 5-lea:

Irmosul:

Pe cal [i pe c\l\re] i-a înecat
în Marea Ro[ie Hristos,

«Cel ce a sf\râmat r\zboaiele
«cu bra] înalt, [i a mântuit pe
«Israel, care cânta cântare de
«biruin]\.»

Scuturând somnul de la
genele tale, te-ai preg\tit pe
tine însu]i l\ca[ luminat prin
virtute, descoperitorule de cele
dumnezeie[ti. Pentru aceasta,
te-ai [i ar\tat dumnezeiesc
l\ca[ St\pânului.

Fiind insuflat de dumneze-
iescul har al Preasfântului Duh,
strunindu-]i al\uta, ai alc\tuit
cânt\ri cu vers bine întocmit,
prin care ai luminat Biserica lui
Hristos, dumnezeiescule Andrei.

În]elep]e[te plecându-te legii
celei scrise de Dumnezeu, pati-
mile trupului le-ai omorât
sih\stre[te, prin dragostea ta
cea tare, cântând cânt\ri dum-
nezeie[ti, preaîn]elepte Andrei.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiul t\u [i Dumnezeu este cu
adev\rat dorire [i dulcea]\ [i
plinirea bun\t\]ilor, Prea curat\.

Pe Acela roag\-L s\ mântuiasc\
pe cei ce cu credin]\ alearg\
acum c\tre tine.

C A N O N U L  Sfintei Marta

Cântarea I, glasul al 8-lea:

Irmos: Cel ce a sf\râmat în mare...

R\nit\ fiind cu dumneze -
iescul dor al bun\t\]ilor celor
ve[nice, m\rirea [i hrana cea
stric\cioas\ le-ai def\imat.
Pentru aceasta, [i via]\ înge-
reasc\ dumnezeie[te ai vie]uit,
preacuvioas\.

De râvn\ dumnezeiasc\ fiind
aprins\ [i tr\ind cu b\rb\]ie
dumnezeiasc\, le-ai n\scut cre-
dincio[ilor lumin\tor [i îngr\ -
dire, pe al doilea Samuel, rodul
cel frumos al pustiet\]ii.

Slav\...

Odrasla înfrân\rii s-a ar\tat,
r\s\rind nou\ pe soarele cel
mare [i mult luminos, pe prea -
în]eleptul Simeon, cel ce este
sprijinitor [i zid de ap\rare al
R\s\ritului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cei n\scu]i din p\mânt, N\s -
c\toare de Dumnezeu, prin
harul cel dumnezeiesc [i prin
na[terea ta cea de negr\it, fii ai
lui Dumnezeu f\cându-ne, te
l\ud\m cu dinadinsul, pe tine,
ceea ce e[ti singura pricinuitoa-
re a mântuirii.
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Cântarea a 3-a:

Irmosul:

Cel ce ai înfipt pe nimic
p\ mântul cu porunca Ta,

«[i ai ridicat ne]inut pe cel în -
«greuiat, pe piatra cea neclintit\
«a poruncilor Tale, Hristoase,
«înt\re[te Biserica Ta, Unule
«bun [i Iubitor de oameni.»

Îndreptând prin virtute via]a
ta, Cuvioase, [i unindu-te cu
Dumnezeu, prin dumnezeiasca
dragoste, te-ai ar\tat organ cu -
vânt\tor, luminând toat\ lu mea
cu versuri de cântare [i f\când
cunoscut\ dumneze iasca bog\]ie.

Întrarmându-te cu puterile
tale cele suflete[ti, Cuvioase, [i
trupul înfrânându-]i prin ne vo -
in]\, te-ai f\cut stea cu totul
luminoas\, veselind Biserica
prin dreptcredincioasele tale în -
v\]\turi [i cânt\ri duhov nice[ti.

Ai ajuns a fi plin de cereasc\
în]elepciune, c\, l\rgindu-]i su -
fletul, Cuvioase, ai primit toat\
str\lucirea cea purt\toare de
lumin\ a str\lucirii celei în trei
sori, ca un slujitor preasfin]it.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine te rog, Maica lui Dum -
nezeu Preacurat\, s\ m\ mân-
tuiesc acum de robia patimilor
[i s\ mi se [tearg\ toate sem -
nele cele din zdruncinarea p\ -
catului, ca una care în chip

minunat ai n\scut pe Cel ce
ridic\ p\catul lumii.

Alt Canon

Irmos: Nu este sfânt ca Domnul...

Road\ preacinstit\ din pân-
tecele t\u aducându-I St\pâ -
nului, jertf\ des\vâr[it\ pe tine
te-ai adus, Marta, prin focul
înfrân\rii, în cânt\ri pe Acesta
l\udându-L.

Jertf\ bine-primit\ [i pururea
vie]uitoare Hristosului t\u I-ai
adus pe cel odr\slit din coapse-
le tale, Cuvioas\, de Dumnezeu
purt\toare, înt\ri rea credincio -
[i lor, zid [i îngr\dire de ap\rare.

Slav\...

La în\l]ime cereasc\ ]i-ai ri -
dicat sufletul [i trupul, cu fecioa-
rele cele în]elepte îm preun\ ai
fost vie]uitoare [i pild\ dum -
nezeiasc\ celor ce cu credin]\
alearg\ c\tre Dum nezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe piatra n\dejdii mele pu -
nând eu în\l]\rile sufletului
meu, Preacurat\, în chip ne clin -
tit petrecând pururea, te laud [i
te m\resc pe tine.

Irmosul:

Nu este sfânt ca Domnul [i
nu este drept ca Dum -

«nezeul nostru, pe Care Îl laud\
«f\ptura; [i nu este drept afar\
«de Tine, Doamne.»
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C O N D A C U L  Sfintei Marta, 
glasul al 2-lea, 

podobie: Pe cea întru rug\ciuni...

În rug\ciuni stând înaintea
Domnului [i a Preacuratei
Fecioare, cântare [i laude adu-
cându-i N\sc\toarei de Dum -
nezeu, cinstit\ Marta, ai n\scut
pe pruncul cel sfin]it, pe prea-
minunatul Simeon, pe lumin\ -
torul a toat\ lumea; cu care
pururea roag\-te pentru noi to]i.

S E D E A L N A  Sfântului, 

glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Luminându-]i inima cu dum-
nezeiasca lumin\ ai gr\it, feri-
cite, l\murit cuvintele dogme-
lor [i ai luminat lumea. {i
f\cându-te organ dumnezeiesc
al Duhului, cu preadulce gl\ -
suire îndulce[ti totdeauna ini-
mile tuturor, l\udând Treimea,
cetele Sfin]ilor [i pe Fecioara
cea Preacurat\, Andrei prea -
l\udate. Iar acum, roag\-te lui
Hristos Dumnezeu, iertare de
gre[eli s\ d\ruiasc\ celor ce
pr\znuiesc cu dragoste sfânt\
pomenirea ta.

Slav\..., a Sfintei, glasul al 4-lea, 

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Neîncetat tr\ind în rug\ciuni
[i în milostenie, ai pl\cut lui
Dumnezeu, preal\udat\ Marta,
c\, mergând adesea în dumneze -

ie[tile biserici [i cu lacrimi [i cu
post rugându-te, [i cu credin]\,
ai primit pe pruncul cel sfin]it.
Cu Acela îm preun\ roag\-te 
ca s\ ne mântuim din nevoi 
noi, care cu dragoste te cinstim
pe tine.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\ cu totul f\r\ pri-
han\, care pe Dumnezeu cel
mai presus de fiin]\ L-ai n\s -
cut, împreun\ cu cei f\r\ de
trupuri pe Acela neîncetat
roag\-L s\ ne dea iertare de
p\cate [i îndreptare vie]ii mai
înainte de sfâr[it nou\, celor ce
cu credin]\ [i cu dragoste cân -
t\m ]ie dup\ datorie, singura
întru tot l\udat\.

A Crucii, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Stând lâng\ Crucea Ta, ceea
ce Te-a n\scut mai presus de
fire, Hristoase, [i neputând
suferi s\ Te vad\ p\timind f\r\
dreptate, se tânguia plângând
[i striga }ie: Cum p\time[ti,
Cel ce e[ti din fire f\r\ patim\,
dulcele meu Fiu? Laud bun\ -
tatea Ta cea des\vâr[it\.

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Dumnezeiasc\ de[ertarea
Ta cunoscând-o Avacum,

«prin mai înainte vedere,
«Hristoase, cu fric\ a gr\it c\tre
«Tine: Ai venit spre mântuirea
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«poporului T\u, ca s\ mântu -
«ie[ti pe un[ii T\i.»

Cuvântul t\u fiind împodo-
bit cu via]a, s-a ar\tat îndrep -
t\tor teologiei celei adev\rate,
cu totul l\murit descoperind
slava preal\udatei Treimi, dum -
 nezeiescule Andrei.

Ar\tând c\ fapta este în\l -
]area privirii, în]elepte, [i
l\sându-te purtat cu privirea,
te-ai învrednicit de pecetea
vie]uirii, Andrei, gr\itorule de
cele dumnezeie[ti.

Ca un ierarh dumnezeiesc,
preafericite, luptându-te p\sto -
re[te, ai alungat de la biseric\
n\v\lirile leilor, Andrei, purt\ -
torule de numele b\rb\]iei.

Aflând pe N\sc\toarea de
Dumnezeu pricin\ de mari
laude, ai ar\tat sârguin]\ potri-
vit\, cinstind cu multe feluri de
laude pe cea mai presus decât
toate laudele, în]elepte Andrei.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\r\ de împreunare ai z\ -
mislit în pântece nestricat [i ai
n\scut f\r\ dureri. {i, n\scând
pe Dumnezeu cu trup, ai r\mas
[i dup\ na[tere fecioar\.

Alt Canon

Irmos: Din muntele cel umbros...

Pe Hristos pururea avându-L
înainte, te-ai dep\rtat de dra-

gostea [i de dorirea celor stric\ -
 cioase; pentru aceasta, te-ai
învrednicit, Marta, de har, pe
Acela preasl\vindu-L.

Întreitul val al patimilor ar -
zându-l, Marta, ai stins n\p\ di -
rea fiarelor s\lbatice [i la]urile
cele cu multe împletituri ale lui
Amalec cel în]ele g\tor le-ai
ru[inat.

Slav\...

F\cutu-te-ai îngr\dire [i zid
de ap\rare pentru cei ce cu
dragoste curat\ te cinstesc pe
tine, [i s\vâr[esc sfânt\ pome-
nirea ta, de Dumnezeu fericit\,
ajut\toarea credincio[ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai nor în]eleg\tor,
N\sc\toare de Dumnezeu, pur-
tând cu trup pe Însu[i Soarele
slavei, Care lumineaz\ toat\
f\ptura cu lumina harului
dumnezeiesc.

Cântarea a 5-a:

Irmosul:

La Tine vin dis-de-dimi-
nea]\, Cel ce Te îmbraci

«cu lumina ca [i cu o hain\, [i
«}ie m\ rog: Lumineaz\ sufletul
«meu cel întunecat, Hristoase,
«ca un milostiv.»

Cei ce ne l\ud\m acum cu
înv\]\turile tale [i v\dit ne
îndulcim de cânt\rile tale cele
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insuflate de Dumnezeu, cinstim
pomenirea ta, preafericite
Andrei.

Luminându-te cu raza dum-
nezeiescului Duh, preasfin]ite,
ai l\udat cetele Sfin]ilor, cu care
împreun\ acum te vesele[ti,
preafericite Andrei.

Acum nu vezi cele dumneze-
ie[ti prin sim]irile cele pieri -
toare ale trupului, nici prin
n\luciri, ci cu mintea prin lu -
cr\rile sufletului, cu Dumnezeu
unindu-te, preaîn]elepte.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu lacrimi cad înaintea ta,
rugându-te cu t\rie s\ m\
izb\vesc acum de p\catele mele
[i s\ m\ învrednicesc prin tine,
Preacurat\, de bucuria cea
ve[nic\.

Alt Canon

Irmos: Din noaptea necuno[tin]ei...

Pe stâlp fiind în\l]at\ [i la
cer privind odrasla ta, pentru
aceste dumnezeie[ti lucr\ri ai
l\udat, Marta, pe Hristos, Cel
ce este întru în\l]ime.

R\spuns din cer ai luat în
chip v\dit, de Dumnezeu feri-
cit\ Marta, [i ai z\mislit din
dumnezeiasca descoperire pe
slujitorul cel mare.

Slav\...

Odrasla ta, preacuvioas\, o
pune înainte cetatea Antiohiei

ca sprijinitor cald, zid de ap\ -
rare [i sc\pare celor ce sunt în
nevoi.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toiag de putere avându-te cei
ce n\d\jduiesc spre tine, dum-
nezeiasc\ Mireas\, biruiesc
taberele celor potrivnici.

Cântarea a 6-a:

Irmosul:

Marea patimilor cea s\l -
b\ticit\ de viforul cel

«stric\tor de suflet, potole[te-o,
«St\pâne Hristoase, [i din
«stric\ciune scoate-m\, ca un
«milostiv.»

Ritorice[te gr\ind cu gur\
luminat\, ai înfruntat pe cei
f\r\ de Dumnezeu, c\ ai ar\tat
adev\rul închin\rii la cinstitele
icoane, înv\]\torule de cele
sfinte.

Cu sfin]enie ai împodobit
via]a, ta, sl\vite P\rinte, c\ ai
stins tulburarea patimilor [i ai
ajuns la via]a nep\timirii.

De frumuse]ile cuvintelor [i
ale dogmelor tale to]i credin-
cio[ii îndulcindu-se, cu dreapt\
credin]\ se veselesc, risipind
hulele ereticilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce a str\lucit din Tat\l
f\r\ de început, S-a unit în chip
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des\vâr[it cu mine prin întru-
parea care s-a f\cut din tine,
mireas\ a lui Dumnezeu prea-
curat\.

Alt Canon

Irmos: Hain\ luminoas\...

Pe Împ\r\teasa tuturor do -
rind-o din suflet, te-ai împodo-
bit singur\ cu cur\]ia, [i daruri
ai dobândit printr-însa, Marta.

De b\trâneasca ta în]elepciu-
ne, cinstit\ Marta, s-au mirat
Îngerii [i oamenii, cântând pe
F\c\torul tuturor, Cel ce te-a
pream\rit pe tine.

Slav\...

Ca un pom frumos [i cu fru-
moase ml\di]e te-ai împodobit
pe tine îns\]i [i oglind\ neînti-
nat\ te-ai f\cut prin ar\tarea
Duhului Sfânt.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lini[te în viforul patimilor [i
al mâhnirilor, pe tine, St\pân\,
pururea înainte v\zându-te,
alerg la ad\postul t\u mântuitor.

Irmosul:

D\-mi mie, hain\ lumi-
noas\, Cel ce Te îm braci,

«cu lumina ca [i cu o hain\,
«Mult-milostive Hristoase,
«Dum nezeul nostru.»

C O N D A C, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus c\utând...

Trâmbi]ând luminat dum -
neze ie[tile cânt\ri, cele cu dul -

cea]\, te-ai ar\tat lumii lumi -
n\tor prealuminat, cu lumina
Treimii str\lucind, Cuvioase
Andrei. Pentru aceasta, to]i
gr\im c\tre tine: Nu înceta s\
te rogi pentru noi to]i.

I C O S

Eu, tic\losul, vreau s\ laud
acum vie]uirea ta, P\rinte, pen-
tru îndrept\rile tale, cerând de
la tine har, ca s\ pot l\uda
înfrumuse]\rile tale [i s\ împle-
tesc cunun\ cre[tetului t\u
celui cinstit, Andrei, pe care îl
cinstesc Îngerii. Pentru aceas-
ta, gr\im c\tre tine: Nu înceta
s\ te rogi pentru noi to]i.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a patra, pomeni-
rea celui `ntre Sfin]i P\rintelui nostru
Andrei Ierusalimiteanul, arhiepiscopul
Cretei.

Acesta era din cetatea Damascu -
lui, n\scut din p\rin]i iubitori de
Dumnezeu, care l-au dat la înv\]\ -
tura de carte. Apoi, de c\tre Teodor
Patriarhul Sfintei Cet\]i a Ierusali -
mului a fost f\cut cleric [i secretar 
al lui. {i, adunându-se Sfântul [i a
toat\ lumea al [aselea Sinod la
Constantinopol, a fost trimis Sfântul
Andrei ca s\ fie la un gând [i la o
voin]\ cu cele ce se hot\râser\. Pen -
tru mintea [i bun\tatea ce avea, a
fost f\cut apoi diacon al Bisericii
celei Mari, în Constantinopol; iar,
dup\ aceea, a fost f\cut arhiepiscop
al Cretei. {i, mergând la un loc
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numit Ieriso, în insula Mitilene, [i-a
primit sfâr[itul vie]ii, l\sând multe
scrieri Bisericii lui Dumnezeu, predici
[i cânt\ri, dintre care mai cu noscut
este Canonul cel Mare, pe care cu
poc\in]\ îl cânt\m în Sfântul [i
Marele Post.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon
din Muntele Minunat.

Cuvioasei Marta, care a vie]uit 
în tot felul de fapte bune [i a avut
mult\ credin]\ spre Maica lui Dum -
nezeu, i s-a vestit de c\tre dânsa,
mai înainte de s\vâr[irea ei, bucuria
ve[nicelor bun\t\]i ce o a[teptau. {i,
mutându-se de la cele p\mânte[ti, 
s-a ar\tat celor ce p\zeau moa[tele
ei, f\cându-i s\ se bucure [i spunân-
du-le c\ a luat mare har de la Dum -
nezeu. {i se afla ea întru lumin\ [i în
bucurie de negr\it, nu numai pentru
rug\ciunile fiului ei, ci [i pentru c\ a
suferit pentru Domnul felurite ispite
[i necazuri.

Tot în aceast\ zi, pomenirea chinuirii
Sfântului Sfin]it Mucenic Teodor, epis -
copul Chirinei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Teodot.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Donat, episcopul Libiei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Muceni]e Chiprila, care, strujit\ fiind, s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintelor
Aroa [i Lucia, care de sabie s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Asclipia, f\c\toarea de minuni, care cu
pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Sfin]it Mucenic Teofil, care de sabie s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Menign, care cu pace s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a:

Irmosul:

Domnul p\rin]ilor cel prea -
în\l]at a stins v\paia [i a

«rourat pe tinerii care cântau
«cu un glas: Dumnezeule, bine -
«cuvântat e[ti.»

Ca s\ vezi întru Duhul lu -
mina Sfin]ilor, Cuvioase, ]i-ai
luminat via]a cu str\lucirea
faptelor bune, cântând: Dum -
nezeule, binecuvântat e[ti.

Fiind îmbr\cat cu trup, ai
râvnit dup\ cetele celor f\r\ de
trup, Cuvioase, între care, vese-
lindu-te, într-un glas cu acestea
cân]i: Dumnezeule, binecu -
vântat e[ti.

Acum se vesele[te Ierusali -
mul, care te-a trimis în lume
lumin\tor cu mult\ lumin\, pe
tine, fericite, cel ce cân]i: Dum -
nezeule, binecuvântat e[ti.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel mai dinainte f\r\ de
trup, din pântecele t\u cel
sfânt, Preacurat\, S-a întrupat
pentru milostivirea cea nem\ -
surat\. Aceluia to]i cânt\m:
Dumnezeule, binecuvântat e[ti.
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Alt Canon

Irmos: Cel ce ai întemeiat...

De haina cea p\tima[\ dez -
br\ cându-te, în haina nep\ti -
mirii te-ai îmbr\cat, [i lui
Hristos, Mirele cel curat, te-ai
logodit, f\cându-I bucurie.

Stâlp de foc s-a ar\tat odrasla
ta, cinstit\ Marta, lumea lumi-
nând [i pe cele din lume cur\ -
]indu-le de nepriceperea cea în -
tunecoas\ [i de orice alt\ urgie.

Slav\...

Zburd\rile trupului le-ai
stins [i de m\iestriile vr\jma -
[ilor celor în]eleg\tori te-ai
scârbit, Preacuvioas\ Marta, [i
împletirile acestora le-ai surpat
la p\mânt.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

A vedea noi slava Fiului t\u,
[i curat a ne desf\ta de ea
dorim s\ ne învrednicim [i te
l\ud\m pe tine. Pentru aceea,
roag\-te cu dinadinsul pentru
noi, ceea ce de la Dumnezeu
e[ti cu har d\ruit\.

Cântarea a 8-a:

Irmosul:

}ie, F\c\torului a toate,
tinerii în cuptor, d\n]uire

«a toat\ lumea alc\tuind, cân -
«tau: Toate lucrurile pe Domnul
«l\uda]i-L [i preaîn\l]a]i-L întru
«to]i vecii.»

D\n]uind, luminat ai s\ltat
înaintea chivotului celui nou al
Bisericii, cântând: Toate lucru-
rile l\uda]i pe Domnul.

Cântarea cea nou\ în biseri-
ca celor cuvio[i cântai, P\rinte,
c\tre Atot]iitorul gr\ind: Toate
lucrurile l\uda]i pe Domnul [i-L
preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

Cu dumnezeiasc\ cuviin]\
rânduind faptele bun\t\]ii,
prea fericite Andrei, ai l\udat
nevoin]ele tuturor Sfin]ilor, ce -
lor ce mai înainte s-au m^ntuit
[i s-au s\vâr[it întru Hristos 
în veci.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Veni]i, în cânt\ri dumneze-
ie[ti s\ l\ud\m pe N\sc\toarea
de Dumnezeu, pe Preacurata
Fecioar\, zicând: Bucur\-te,
Fecioar\ binecuvântat\, prin
care s-a f\cut bucurie firii
omene[ti.

Alt Canon

Irmos: Pe Domnul, Cel ce S-a preasl\vit...

Cu s\r\cia de cele vremelni-
ce, ai câ[tigat bog\]ia [i slava
cea ve[nic\, Marta, [i, pentru
aceasta, ai gr\it cu dragoste: Pe
Domnul l\uda]i-L [i preaîn\l -
]a]i-L pe El în veci.

Marta preacuvioas\, n\s când
pe Simeon, inima [i dorirea ta
fiind cunoscute de Dumnezeu,
din pruncie cu credin]a inimii
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l-a încoronat Dumnezeu, C\ -
ruia el Îi cânt\ cu credin]\ întru
to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ziua cea luminoas\ a pr\z -
nuirii tale lumineaz\ cugetele
credincio[ilor [i str\luce[te ca
un luceaf\r tot p\mântul, pân\
la toate marginile.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce a zidit firea noastr\ 
S-a îmbr\cat cu aceasta din
tine, N\sc\toare de Dumnezeu;
[i acum închipuie[te [i înno -
ie[te, ca un iubitor de oameni,
pe cei ce în cânt\ri te sl\vesc [i
te m\rturisesc cu adev\rat
N\sc\toare de Dumnezeu.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m, [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Pe Domnul, Cel ce S-a
preasl\vit în muntele cel

«sfânt [i în rug prin foc a ar\tat
«lui Moise taina na[terii pu -
«rurea Fecioarei, l\uda]i-L [i
«preaîn\l]a]i-L întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Isaia, d\n]uie[te, Fecioara a
avut în pântece [i a n\scut

«Fiu pe Emanuel, pe Dumnezeu

«[i Omul; R\s\ritul este numele
«Lui, pe Care sl\vindu-L, pe
«Fecioara o fericim.»

Vestirea cuvintelor tale [i
frumuse]ea [i cur\]ia dogmelor
s-au r\spândit peste tot p\ -
mântul, Andrei, fericite. Pentru
aceasta, cu diadema bunei cu -
viin]e te-a încununat Hristos,
Împ\ratul tuturor.

Bucurându-te de unirea cea
dumnezeiasc\, de str\lucirea
cea cu trei lumini, Andrei,
t\inuitorule al lucrurilor celor
peste fire, p\ze[te de primejdii
acum, prin rug\ciunile tale, pe
cei ce cu dragoste [i cu sfin]enie
s\vâr[esc sfin]it\ pomenirea ta.

Acum te vesele[ti în ceruri cu
cetele celor f\r\ de trup, ca
unul care neab\tut ai petrecut
via]a lor pe p\mânt; c\ te-ai
ar\tat propov\duitor preaales
al credin]ei celei adev\rate,
gr\itorule de cele dumnezeie[ti,
vrednicule de laud\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Încetat-ai pornirea cea neo -
prit\ a mor]ii, care înghi]ea
toate, ca una care, cu adev\rat,
mai presus de cuget ai n\scut
cu trup Via]a cea ve[nic\, din
Care, mu[când iadul cu gust
amar, s-a surpat, N\sc\toare de
Dumnezeu, Maic\ Fecioar\.
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Alt Canon

Irmos: M\rimu-te pe tine...

Într-un chip împreun\ d\n -
]uind cu fiul t\u, Marta, roag\
pe Hristos, Dumnezeul nostru,
pentru cei ce te cinstesc pe tine.

Vie]uind cu bun\ credin]\,
b\rb\te[te te-ai nevoit întru
osteneli, din care ai agonisit
bog\]ie cereasc\.

Slav\...

S\rut\m racla moa[telor
tale, Marta preacinstit\, din
care scoatem ape de t\m\duiri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai mult decât razele soare-
lui r\s\rind rug\ciunea ta,
lumineaz\, Preacurat\, pe cei
ce te m\resc pe tine.

Irmosul:

Te m\rim pe tine, Maica
lui Dumnezeu, [i te

«sl\vim pe tine, N\sc\toare de
«Dumnezeu, Fecioar\; c\ ai
«n\scut pe Mântuitorul sufle -
«telor noastre.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea:

Via]\ îngereasc\ dorind,
prea cuvioase, pentru aceasta 
ai supus patimile trupului cu
b\r b\]ie, asemenea cu Îngerii
f\cându-te, de Dumnezeu pur -
t\ torule P\rinte.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine sprijinitoare te avem
to]i p\c\to[ii, o, Preasfânt\
Fecioar\! Prin rug\ciunile tale
cele de Maic\, îmblânze[te pe
Fiul t\u fa]\ de robii t\i.

S T I H O A V N A  din  Octoih.

Slav\..., a Sfântului, glasul al 6-lea:

Cuvioase P\rinte Andrei, în
tot p\mântul a ie[it vestirea is -
pr\vilor tale; pentru aceasta, în
ceruri ai aflat plata ostenelilor
tale; taberele diavole[ti le-ai
zdrobit [i cetele îngere[ti le-ai
ajuns, a c\ror via]\ f\r\ prihan\
ai urmat. Îndr\znire având
c\tre Hristos Dumnezeu, cere
pace pentru sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
podobie: A treia zi ai înviat...

Pe Cuvântul cel f\r\ de
început cu Tat\l [i cu Duhul,

prin glasul Arhanghelului,
N\sc\toare de Dumnezeu, în
pântece z\ mis lindu-L, te-ai ar\ -
tat mai presus decât Scaunele,
Heruvimii [i Serafimii.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Oarecând, în vremea r\stig-
nirii, Fecioara stând lâng\
Cruce, împreun\ cu Apostolul
cel iubitor de cur\]ie, plângând,
gr\ia: Vai, mie! Cum p\time[ti,
Hristoase, Cel ce e[ti nep\timi-
rea tuturor?

{i cealalt\ slujb\ a Utreniei, dup\ rân-
duial\, [i Otpustul.
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L A  L I T U R G H I E

Fericirile din Canonul Sfântului, Cân -
ta rea a 3-a [i a 6-a, pe 8. Prochimenul, 
glasul al 7-lea (Psalm 115: 6, 3): Cinstit\
este înaintea Domnului moartea cuvio[ilor
Lui. Stih: Ce vom r\spl\ti Domnului...
Apostolul din Epistola c\tre Galateni
(5: 22-6, 2): Fra]ilor, roada Duhului este...,
Aliluia, glasul al 6-lea (Psalm 111: 1, 2):
Fericit b\rbatul care se teme de Domnul...
Stih: Puternic\ pe p\mânt va fi s\mân]a
lui... Evanghelia de la Luca (6: 31-36): 
Zis-a Domnul: precum voi]i s\ v\ fac\...
Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pomenire
ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  CINCEA

Pomenirea Sfântului Cuvios
Atanasie Athonitul [i a Sfântului
Cuvios Lampadie, f\c\torul de
minuni (a c\rui Slujb\ s-a a[ezat la
Pavecerni]\).

L A  V E C E R N I E

Dup\ obi[nuitul psalm se cânt\: Fericit
b\rbatul..., starea întâi.

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile Sfântului pe 8, glasul al 2-lea, podobie:
Cu ce cununi de laud\...

Ce laud\ de cânt\ri s\
adu cem lui Atanasie, ce -

lui împodobit cu faptele [i îm -
bog\]it cu darurile rev\rs\rii
de lumin\ celei cu dumneze ie[ti

str\lu ciri; celui ce este sabie
care taie pornirile patimilor,
stâlp care str\luce[te prin ve -
dere duhovniceasc\, f\clie a
înfrân\rii, care str\luce[te în
sfe[nicul sufletului poruncile
lui Dumnezeu, Cel ce d\ via]\
tuturor? (de trei ori).

Cu ce cununi de cuvinte vom
încununa noi, nevrednicii, pe
Atanasie, pe c\l\re]ul cel cu
c\l\toria prin v\zduh, care se
înal]\ [i umbl\ prin cer cu
dumnezeie[tile aripi ale privi -
rilor; pe turnul smereniei cel
nesf\râmat; pe zidul chibzuirii
cel neclintit; pe bun\cuviin]a
cea cinstit\ a obiceiurilor cu
bun\ podoab\; pe cel ce se
roag\ pentru fiii s\i lui Hristos
Dumnezeu, Cel ce este singur
milostiv? (de trei ori).

Zori pururea luminate te-ai
ar\tat, Cuvioase, cu str\lucirea
darurilor, care pe cei orbi]i de
negura patimilor îi atragi c\tre
lumina cea neînserat\, P\rinte
Atanasie, cuget\torule de Dum -
nezeu. Drept aceea, ca pe unul
ce ai înmul]it talantul, te-a ar\ -
tat Hristos t\m\duitor suflete-
lor, cel ce, cu sabia cuvintelor,
tai stric\ciunea r\nilor nevin-
decate [i dai s\n\tate mântui-
toare celor ce se apropie de tine
(de dou\ ori).
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Slav\..., glasul al 6-lea:

Cât este de îndumnezeit\
via]a ta [i sfâr[itul t\u cu totul
sfin]it, P\rinte Atanasie! C\, la
acesta adunându-se toat\ mul -
]imea din Munte, dac\ te-a
v\zut pe pat, f\r\ suflare, stri-
ga cuvinte de jale: D\ cuvântul
cel de pe urm\ robilor t\i,
Sfinte; spune unde î]i la[i,
P\rinte, pe fiii t\i, pe care cu
adev\rat, ca un tat\ milostiv [i
iubitor de fii, i-ai miluit. Deci,
m\car c\ aici te acoperi în mor-
mânt, dar to]i te-am câ[tigat
sus ap\r\tor [i rug\tor c\tre
Dumnezeu, noi, cei ce te cin-
stim cu dragoste.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cine nu te va ferici pe tine,
Preasfânt\ Fecioar\? Sau cine
nu va l\uda, Preacurat\, na[te -
rea ta? C\ Cel ce a str\lucit
f\r\ de ani din Tat\l, Fiul
Unul-N\scut, Acela[i din tine
cea curat\ a ie[it, negr\it întru-
pându-Se, din fire Dumnezeu
fiind [i cu firea om f\cându-Se
pentru noi; nu în dou\ fe]e
fiind desp\r]it, ci în dou\ firi
neamestecat fiind cunoscut. Pe
Acela roag\-L, curat\ cu totul
fericit\, s\ se miluiasc\ sufle -
tele noastre.

Vohod, Lumin\ lin\..., 

Prochimenul zilei

P A R E M I I L E

Din În]elepciunea lui Solomon, citire:

(3: 1-9)

Sufletele drep]ilor sunt în mâna
lui Dumnezeu [i chinul nu se va
atinge de ele. În ochii celor nepri -
cepu]i ei au p\rut c\ sunt mor]i [i a
fost socotit\ nenorocire ie[irea lor [i
nimicire plecarea lor dintre noi, dar
ei sunt în pace. {i chiar dac\ înain-
tea fe]ei oamenilor au primit chinuri,
n\dejdea lor este plin\ de nemurire;
[i, pu]in fiind pedepsi]i, cu mari
binefaceri vor fi d\rui]i, c\ Dum -
nezeu i-a încercat [i i-a aflat vred-
nici de El. Ca aurul în topitoare i-a
l\murit [i ca pe o jertf\ de ardere
întreag\ i-a primit. {i în vremea cer-
cet\rii lor vor str\luci [i vor fi ca
scân teile ce alearg\ pe miri[te.
Judeca-vor neamuri [i vor st\pâni
popoare [i Domnul va împ\r\]i
peste ei în veci. Cei ce n\d\jduiesc
spre El vor în]elege adev\rul [i cre-
dincio[ii vor r\mâne lâng\ El în iu -
bire; c\ har [i mil\ va d\rui cu vio [i -
lor Lui [i va purta grij\ de ale[ii S\i. 

Din În]elepciunea lui Solomon, citire:

(5: 15-23; 6: 1-3)

Drep]ii în veci vor fi vii [i r\splata
lor este întru Domnul, iar Cel Prea -
înalt poart\ grij\ de ei. Pentru
aceasta, vor primi împ\r\]ia luminii
[i cununa frumuse]ii din mâna
Dom nului; c\ci cu dreapta Sa îi va
acoperi [i cu bra]ul S\u îi va ocroti.
Va lua râvna Lui în loc de arm\ [i va
întrarma f\ptura spre izbând\ asu-
pra vr\jma[ilor. Îmbr\ca-Se-va ca
într-o plato[\ cu dreptatea [i Î[i va
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pune coif judecata cea nef\]arnic\.
Va lua cuvio[ia ca pav\z\ nebiruit\
[i va ascu]i cumplita mânie ca o
sabie; [i lumea va porni r\zboi îm -
preun\ cu El asupra celor f\r\ de
minte. Ca ni[te s\ge]i bine îndrep -
tate, fulgerele vor porni din nori, ca
dintr-un arc bine încordat, [i vor lovi
la ]int\. {i, din mânia Sa, ca dintr-o
pra[tie, va fi aruncat  noian de grin-
din\. Se va înt\râta asupra lor apa
m\rii [i râurile îi vor îneca deodat\.
Va sta împotriva lor duhul Puterii [i
ca o vijelie îi va risipi. Astfel, f\r\ -
delegea va pustii tot p\ mântul [i
r\utatea va r\sturna tronurile celor
puternici. Auzi]i, dar, împ\ra]i, [i
în]elege]i! Înv\]a]i-v\, judec\tori ai
marginilor p\mântului! Asculta]i,
cei ce st\pâni]i mul ]imi [i cei ce v\
trufi]i cu mul]imea popoarelor; c\
de la Domnul s-a dat vou\ st\pâni-
rea, [i puterea de la Cel Preaînalt. 

Din În]elepciunea lui Solomon, citire:

(4: 7-15)

Dreptul, de va ajunge s\ se sfâr -
[easc\, întru odihn\ va fi. C\ b\trâ -
ne]ea cinstit\ nu este cea dat\ de
lungimea vie]ii, nici nu se m\soar\
dup\ num\rul anilor. Ci c\runte]ea
este, la oameni, în]elepciunea, iar
vârsta b\trâne]ii este via]a neînti-
nat\. Ajungând pl\cut lui Dum -
nezeu, Domnul l-a iubit [i, fiindc\
tr\ia între p\c\to[i, l-a mutat. R\pit
a fost, ca nu cumva r\utatea s\-i
schimbe gândul, nici în[el\ciunea s\
nu îi am\geasc\ sufletul. C\ vraja
r\ut\]ii întunec\ cele bune [i ame -
]eala poftei schimb\ mintea cea f\r\
de r\utate. Ajungând în scurt\

vreme la des\vâr[ire, dreptul a
dobândit o via]\ împlinit\, cum al]ii
n-au izbutit în ani îndelunga]i.
Pl\cut era Domnului sufletul lui.
Pentru aceasta, s-a gr\bit s\ ias\ din
mijlocul r\ut\]ii. Iar popoarele,
v\zând, n-au priceput [i nici n-au
pus în gând una ca aceasta: c\ har 
[i mil\ va d\rui Domnul ale[ilor Lui
[i va purta grij\ de cuvio[ii S\i.

L A  L I T I E

Stihira hramului [i ale Sfântului, glasul 1:

S\ l\ud\m pe Cuviosul Ata -
nasie, pe lumin\torul cel neapus
al lumii, c\ a str\lucit mai mult
decât soarele întru înt\rirea
credin]ei [i, cu lumi n\ri, a în -
dreptat adun\rile credincio -
[ilor c\tre virtute; întâi cu
înv\]\turi de Dumnezeu insu-
flate [i cu pov\]uiri de cu vinte
mântuitoare, care îi izvorau din
buze ca ni[te izvoare îndestu -
late de ap\; apoi, atr\ gând pe
to]i spre râvna c\tre fapta cea
bun\ [i cu vie]uirea cea întoc-
mai cu Îngerii, s-a ar\tat cu
dumnezeiasc\ bun\ cuviin]\ [i
în via]\ [i în cuvânt, ca un
preaales îndrept\tor de fii, pen-
tru ale c\rui sfinte ru g\ciuni,
Hristoase, Dum nezeul nostru,
p\ze[te aceast\ turm\ [i înt\ -
re[te credin]a ortodox\, ca un
iubitor de oameni.

Glasul al 2-lea:

Pe iubitorul de Hristos, pe
cel cu numele nemuririi, pe
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t\inuitorul cel adev\rat al Mân -
tuitorului, care este laud\ [i
m\rire [i îndrept\tor tuturor
siha[trilor, pe cel sfin]it Dom -
nului din pruncie, adunându-ne,
cetele p\rin]ilor, s\-l l\ud\m;
c\ acesta, z\mislind în sine dra-
gostea dumnezeiasc\, a p\r\sit
în[el\ciunea lumii [i a luat
jugul lui Hristos pe umeri, iar
taberele demonilor le-a înfrânt
cu b\rb\]ie, ar\tându-ne, prin
fapte, calea cea des\vâr[it\ a
dragostei dumnezeie[ti; c\,
aceea[i c\l\torie f\când [i el cu
sârguin]\, a ajuns la lumina
cea adev\rat\ a Treimii celei
atotf\c\toare. O, minune uimi-
toare [i lucru cuvios lui Dum -
nezeu! C\, fiind p\mântean din
fire, s-a f\cut întocmai cu fiin -
]ele cele în]eleg\toare, luând 
de la Dumnezeu nem\rginit\
slav\ [i cinste; [i rug\tor se
face pentru noi, ca s\ dobân-
dim bun\t\]ile cele ve[nice în
ziua judec\]ii.

Glasul al 4-lea:

Nevoin]ele cele preaminu -
nate ale vie]ii tale din sih\strie
au uimit cugetele îngere[ti [i au
sp\imântat pe oameni; c\ci, ca
[i cum ai fi fost f\r\ de trup, în
trup pe p\mânt te-ai luptat cu
vr\jma[ii cei nev\zu]i. Pentru
aceea, toate neamurile binecre-

dincio[ilor te laud\, dar mai
ales cinstit\ turma ta, în care
luminat au r\mas, ca [i cum ar
fi fost scrise pe un stâlp spre
amintire, ostenelile tale; ob[tea
pe care ai f\cut-o cetate fru-
moas\ în pustie [i ai rânduit-o
l\ca[ cu bun\cuviin]\ pentru
mul]imea monahilor, care se
înfrumuse]eaz\ precum cu o
îmbr\c\minte de mult pre] cu
minunile tale [i cu nevoin]ele
tale cele viteje[ti. P\rinte Ata -
nasie, cere de la Hristos, Cel ce
are mare mil\, s\ fim p\zi]i prin
rug\ciunile [i prin solirile tale.

Slav\..., glasul al 5-lea:

S\ trâmbi]\m cu trâmbi]\ de
cânt\ri; c\ harul Duhului, cu
glas mai frumos decât toat\
trâmbi]a, ne cheam\ pe to]i spre
lauda purt\torului de Dum -
nezeu P\rinte. Conduc\torii [i
mai-marii popoarelor s\ laude
pe robul cel ales al Împ\ratului
tuturor. Pe cel ce, cu întrarma-
rea dumnezeiescului Duh, a
biruit st\pânirile [i puterile
]iitorului lumii. P\storii [i
înv\]\torii s\ l\ud\m pe cel ce
este dreptar [i pild\ a p\storiei
celei des\vâr[ite, pe cel curat 
în dogme, pe cel viteaz în cre-
din]\, pe cel în privirile min]ii
cu gând înalt, în fapte mai pre-
sus de nori, în înv\]\turi pârâu
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de desf\tare, pe îndrept\torul
celor r\t\ci]i, pe înt\ritorul
celor ce se clatin\, pe cel milos-
tiv c\tre to]i bolnavii, pe lauda
cea mare a Muntelui Athos,
l\udându-l to]i, s\ zicem:
Cununa p\rin]ilor, Atanasie,
ap\r\-ne pe noi, robii t\i, tot-
deauna, [i mântuie[te turma ta
prin rug\ciunile tale, P\rinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

S\ trâmbi]\m cu trâmbi]\ de
cânt\ri, c\, plecându-se de sus
Împ\r\teasa tuturor, Maica
Fecioar\, încununeaz\ cu bine-
cuvântare pe cei ce o laud\ pe
ea. Conduc\torii [i mai-marii
popoarelor s\ se adune îm -
preun\ [i cu laude s\ vesteasc\
pe împ\r\teasa, care a n\scut
pe Împ\ratul, Cel ce a binevoit
s\ mântuiasc\, din iubire de
oameni, pe cei ]inu]i de moarte.
P\storii [i înv\]\torii, adunân-
du-ne, s\ l\ud\m pe Maica cea
preacurat\ a P\storului celui
bun, pe sfe[nicul de aur cel
luminat, pe norul cel purt\tor
de lumin\, pe cea mai cu prin -
z\toare decât cerurile, pe chi-
votul cel însufle]it, pe scaunul
St\pânului cel în chip de foc, pe
n\strapa cea de aur, care ]ine
mana, pe u[a Cuvântului cea
încuiat\, pe sc\parea tuturor
cre[tinilor, l\udând-o în cân t\ri

dumnezeie[ti, s\ zicem: C\ -
mar\ a Cuvântului, învredni-
ce[te-ne pe noi, smeri]ii, Îm -
p\r\]iei cerurilor, c\ nimic nu
este cu neputin]\ mijlocirii tale.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 5-lea,

podobie: Bucur\-te, c\mara...

Bucur\-te, cel ce vorbe[ti cu
cetele îngere[ti, Cuvioase Ata -
nasie. C\ci, cu adev\rat, pe
p\mânt ai petrecut via]a lor,
nevoindu-te întru virtute, P\ -
rinte. Iar, ar\tându-te oglind\
neîntinat\ a cur\]iei [i primind
str\lucirile Sfântului Duh cele
d\t\toare de raze, preafericite,
te-ai luminat [i vedeai cele 
viitoare, [i spuneai toate mai
dinainte, fiind înv\]at de la
dumnezeiasca ar\tare de lu -
min\ a lui Hristos. Pe Acela
roag\-L s\ d\ruiasc\ sufletelor
noastre mare mil\.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Bucur\-te, cel ce te-ai f\cut
pov\]uitor [i sprijinitor nebi-
ruit al siha[trilor; c\, t\ind
r\d\cinile patimilor [i r\bdând
b\rb\te[te n\v\lirea demoni-
lor, ai scos la iveal\ r\t\cirea
lor cea pierz\toare de suflet,
Atanasie. Iar lucrarea Crucii
Mântuitorului [i puterea ei cea
nebiruit\ ai ar\tat, cu care [i
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încingându-te, ai biruit pe to]i
cei ce se leap\d\ de dumneze-
iasca ar\tare în trup a lui
Hristos. Pe Acela roag\-L s\
d\ruiasc\ sufletelor noastre
mare mil\.

Stih: Fericit este b\rbatul care se teme
de Domnul; întru poruncile Lui va voi
foarte (Psalm 111: 1).

Ar\tatu-te-ai stâlp cu chip de
lumin\, înt\rit cu virtu]i, [i nor
umbritor celor din Muntele
Athonului, pov\]uind de la
p\mânt c\tre cer pe cei v\z\ -
tori de Dumnezeu. {i, cu toia-
gul Crucii, despicând marea
patimilor [i biruind pe Amalec
cel în]eleg\tor, ai aflat suire
neoprit\ c\tre cer, de Dum -
nezeu fericite, stând împreun\
cu cei f\r\ de trup înaintea
scaunului lui Hristos. Pe Acela
roag\-L s\ d\ruiasc\ sufletelor
noastre mare mil\.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Pe cel ce este podoaba p\ -
rin]ilor, lauda siha[trilor, izvo-
rul minunilor [i mijlocitor neîn -
fruntat c\tre Dumnezeu, adu-
nându-ne împreun\, o, iubito-
rilor de praznic, s\-l l\ud\m cu
laude de cântare, zicând: Bu -
cur\-te, dreptar, pecete [i chip
des\vâr[it al vie]ii sih\stre[ti;
bucur\-te, lumin\tor, care î]i
r\s pânde[ti razele pân\ departe,

care luminezi toat\ lumea cu
str\lucirile virtu]ilor; bucur\-te,
mângâietor al celor din sufe-
rin]e [i fierbinte sprijinitor al
celor din primejdii. P\rinte
Atanasie, nu înceta s\ te rogi
lui Hristos Dumnezeu pentru
aceast\ turm\ a ta [i pentru
to]i credincio[ii, care cinstesc
adormirea ta cea preacinstit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii, acela[i glas:

F\c\torul [i Mântuitorul
meu, Preacurat\, Hristos Dom -
nul, din pântecele t\u ie[ind [i
în mine îmbr\cându-Se, din
blestemul cel dintâi pe Adam 
l-a dezlegat. Pentru aceasta, ]ie,
Preacurat\, ca Maicii lui
Dumnezeu [i Fecioarei cu ade -
v\rat, gr\im f\r\ încetare, ca
Îngerul: Bucur\-te! Bucur\-te,
St\pân\, ocrotitoarea [i aco-
per\mântul [i mântuirea sufle-
telor noastre.

T R O P A R U L, glasul al 3-lea:

De via]a ta cea în trup s-au
minunat cetele îngere[ti, cum,
cu trupul, la luptele cele nev\ -
zute ai ie[it, pururea m\rite, [i
ai r\nit cetele demonilor. Drept
aceea, Atanasie, Hristos ]i-a
r\spl\tit cu bogate daruri; pen-
tru care, P\rinte, roag\-te lui
Hristos Dumnezeu s\ se mântu-
iasc\ sufletele noastre.
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Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii:

Pe tine, ceea ce ai mijlocit...

Caut\ la sfâr[itul c\r]ii.

Dac\ se face binecuvântarea pâinilor, se
cânt\ Troparul Sfântului de dou\ ori [i
N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\... o dat\.

L A  P A V E C E R N I } |

Punem Canonul Sfântului Lampadie pe 4,

f\r\ Irmoase:

Cântarea I, glasul al 2-lea:

Irmos: Veni]i, popoare, s\ cânt\m...

Cu adaosurile cele ad\p\ -
toare ale rug\ciunilor

tale, P\rinte, adap\ candela
mea cea sufleteasc\, purt\to -
rule de Dumnezeu, Lampadie,
[i insufl\ întru mine cuvânt, ca
s\ te pot l\uda, Cuvioase.

P\rinte, ridicând crucea pe
umerii t\i, ai urmat Celui ce a
r\bdat pentru tine r\stignirea
cea de bun\voie, omorându-]i
trupul, fericite.

Slav\...

Luptându-te sih\stre[te cu
vr\jma[ul [i chemând puterea
cea din în\l]ime, l-ai smerit pe
el, P\rinte, [i ]i-ai împletit ]ie
diadem\ de biruin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cine va putea s\ spun\ pre-
cum se cuvine z\mislirea ta cea
mai presus de cuvânt, c\ ne-ai

n\scut nou\ pe Dumnezeu în -
tru pat, Care S-a ar\tat Mân -
tuitorul nostru al tuturor,
Preasfânt\ Fecioar\.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Tu, Doamne, cu cuvântul...

Odihnindu-te în mun]i [i as -
cunzându-te în pe[teri, ai luat
har dumnezeiesc, fericite cuge -
t\torule de Dumnezeu.

În\l]ându-te cu smerirea, [i
cu dragostea întrarmându-te,
te-ai mutat c\tre odihna cea
în]eleg\toare, P\rintele nostru.

Slav\...

Vie]uit-ai cu postire, purt\ -
torule de Dumnezeu, P\rintele
nostru. Pentru aceea, te-ai ferit
de r\utatea vr\jma[ului, cuge -
t\ torule de Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe cei ce scap\ la tine,
izb\ve[te-i de toat\ îngrozirea,
ne rug\m ]ie, ceea ce ai n\scut
pe Hristos, Dumnezeul nostru.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Auzit-am, Doamne, glasul T\u...

F\cându-te bun\ mireasm\
întru Hristos, cu dumneze ie[ -
tile tale virtu]i, izvor\[ti miruri
de t\m\duiri, de Dumnezeu
insuflate.

Fiind ascuns mul]i ani, ai fost
descoperit de Dumnezeu, spre
slava Lui, preafericite P\rinte.
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Slav\...

Având noi acum racla moa[ -
te lor tale, scoatem din ea s\ -
n\ tate, l\udându-te, pe tine,
Lampadie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Rug\mu-ne ]ie, Preacurat\,
ceea ce mai presus de fire L-ai
z\mislit pe Dumnezeu, roag\-te
pururea pentru robii t\i.

Cântarea a 5-a:

Irmos: D\t\torule de lumin\...

Luminându-te cu str\lucirile
cele dumnezeie[ti, pururea ai
str\lucit luminoase raze de
t\m\duiri, luminând pe cei ce
cu credin]\ cinstesc aceast\
pomenire a ta, Cuvioase.

Ar\tând fapt\ asemenea cu
numirea ta, te-ai f\cut f\clie
aprins\ de dumnezeiescul foc al
Duhului [i arz\toare a materiei
p\catului.

Slav\...

Izvor\[ti izvor de mir cu
dulce mireasm\ din dumneze-
ie[tile vistierii, cele pururea
curg\toare, spre slava Dum -
nezeului nostru, izgonind, Cu -
vioase, toat\ suferin]a patimilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

}ie, celei ce ai n\scut pe
Hristos, Ziditorul tuturor,
gr\im: Bucur\-te, curat\; bu -
cu r\-te, ceea ce ne-ai r\s\rit

nou\ lumina; bucur\-te, ceea
ce ai înc\put pe Dumnezeu cel
neînc\put.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Din adâncul gre[elilor...

Fiind ocârmuit de sufl\rile
dumnezeiescului Duh, trecând
viforul vie]ii, ai ajuns la lima-
nurile odihnei celei de acolo,
Cuvioase.

Lini[tindu-te în pustie [i
uscând patimile trupului, ai
închipuit din nou pustiul lui
Ilie, Cuvioase, f\cându-te pild\
pustnicilor.

Slav\...

Adâncul lacrimilor tale, feri-
cite, s-a f\cut pierzare tuturor
demonilor [i lumin\ turmei
tale, care pururea te cinste[te
pe tine, fericite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Învrednice[te-m\ de milosti-
virea ta, ceea ce L-ai n\scut pe
Cuvântul cel preamilostiv, Care
cu sângele S\u a mântuit pe
oameni din stric\ciune.

Cântarea a 7-a:

Irmos: Cel ce a stins cuptorul...

Cu roua înfrân\rii stingând
cuptoarele cele fierbin]i ale
patimilor, fericite, cântai: Bine -
cuvântat e[ti, Dumnezeul p\ -
rin  ]ilor no[tri.
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Cu f\cliile darurilor tale cele
d\t\toare de lumin\, luminezi
inimile celor ce cu credin]\
cânt\: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri.

Slav\...

Smerit la inim\, înalt în vie -
]uire [i în minuni te-ai ar\ tat,
P\rinte, cântând: Binecuvântat
e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.
{i acum...., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce Te-ai s\l\[luit în pân-
tece [i Te-ai n\scut din Fecioar\,
Cel ce ai pr\dat iadul [i ai
luminat neamurile, binecuvân-
tat e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

Cântarea a 8-a:

Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Cu descoperiri înfrico[\toare
[i cu semne uimitoare te-ai f\cut
cunoscut celor ce nu te [tiau, de
Dumnezeu cuget\to rule, [i, fiind
ascuns mul]i ani, te-ai ar\tat iz -
vorându-ne mir de t\m\ duiri,
întru tot fericite P\rinte.

Ad\pându-te, fericite, din
izvoarele Mântuitorului, ne
izvor\[ti har pururea curg\tor
[i ne scapi de primejdii, de
patimi [i de nevoi, pe noi, cei ce
s\vâr[im sfânt\ pomenirea ta.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Îngere[te ai vie]uit pe p\ mânt
cu cuget curat; [i, dezlegându-te

de trup, te-ai unit cu Îngerii,
cântând: L\uda]i pe Iubitorul
de oameni [i preaîn\l]a]i-L
întru to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe cel Unul-N\scut, Care
dumnezeie[te era n\scut neîn-
trupat mai înainte de veci, dar în
vremurile de pe urm\ S-a n\s -
cut din Fecioara cu trup, l\u -
da]i-L, lucrurile, ca pe Dom nul,
[i preaîn\l]a]i-L întru to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a
pogorât în cuptorul cel 

«cu foc la tinerii evreie[ti, [i
«v\paia în r\coreal\ a pref\ -
«cut-o, ca pe Domnul l\uda]i-L,
«lucrurile, [i-L preaîn\l]a]i
«întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Pe Dumnezeu-Cuvântul,
cel din Dumnezeu, Care,

«cu negr\it\ în]elepciune, a
«venit s\ înnoiasc\ pe Adam cel
«c\zut r\u prin mâncare întru
«stric\ciune, din Sfânta Fecioa r\
«în chip de negr\it întrupân -
«du-Se pentru noi credincio[ii,
«cu un gând în laude Îl sl\vim.»

Cel ce pentru noi S-a n\scut
în pe[ter\ din Fecioar\, Acela a
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descoperit credincio[ilor lumina
Duhului cea ascuns\ în pe[ter\
cu sfin]enie, sicriul cel cinstit al
moa[telor tale, care izvor\[te
t\m\duiri, Lampadie, de Dum -
nezeu purt\torule.

Slav\...

Nevoitu-te-ai sih\stre[te, s\ -
vâr[ind nevoin]a ta, [i, c\lcând
toate cursele vr\jma[ului, ai
mântuit din stric\ciune pe cei
ce cu dragoste te cinstesc, pur -
t\torule de Dumnezeu, Lam -
padie. Pov\]uie[te-ne pe noi,
P\rinte, pe calea cereasc\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iart\-mi mie, Doamne, 
iart\-mi când vei vrea s\ m\
judeci. {i s\ nu m\ osânde[ti pe
mine la foc, nici cu mânia Ta s\
nu m\ înfrun]i, se roag\ }ie
Fecioara, care Te-a purtat pe
Tine în pântece, [i mul]imea
Îngerilor [i cetele Cuvio[ilor.

Stihirile Sfântului Lampadie, cele de 
la Vecernie, glasul al 8-lea, podobie: O,
preasl\vit\ minune...

P\rinte fericite Lampadie,
prin înfrânare [i rug\ciune
neîncetat\, ai supus sufletului
cugetul trupului [i te-ai f\cut
plin de darurile Preasfântului
Duh, de Care, înt\rit fiind, ai
supus toate taberele duhurilor
celor viclene [i le-ai surpat la
p\mânt, Cuvioase.

P\rinte Lampadie, de Dum -
nezeu insuflate, ar\tatu-te-ai
nou\ ca o comoar\ ascuns\,
z\când în pe[ter\, [i cu semne
[i cu minuni binemirositoare
sufletelor care cu credin]\ ve -
neau c\tre tine, de Dumnezeu
fericite. Pentru aceea, gr\im
]ie: R\pe[te-ne de la cele rele
prin rug\ciunile tale [i pe noi,
care te l\ud\m pe tine.

P\rinte Lampadie, de Dum -
nezeu în]elep]ite, cu nevoin]ele
sih\stre[ti lipindu-te de Dum -
nezeu [i cu str\lucirile Lui lu -
minându-te, sfin]it te-ai ar\tat
ca o f\clie ce lumineaz\ tuturor
totdeauna virtu]i mântuitoare.
De aceea, ast\zi, bucurându-ne,
cu credin]\ pr\znuim pomeni-
rea ta cea purt\toare de lu -
min\, de Dumnezeu fericite.

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, pierderea demo ni -
 lor; bucur\-te, fiica lui Adam,
care ai înflorit cu adev\rat floa -
 rea cea neve[tejit\; bucu r\-te,
sl\virea robilor t\i; bu cur\-te,
întru tot nevinovat\ dezlegare
a r\ut\]ilor; bucur\-te, darul
cel mântuitor, de la Dumnezeu
lumii d\ruit; bucu r\-te, Prea -
cinstit\, mântuirea celor ce se
roag\ ]ie. Bucur\-te, St\pân\,
slava celor ce te m\resc pe tine.

{i cealalt\ rânduial\ a Pavecerni]ei [i
Otpustul.
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, Slav\..., 
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu 
– al Învierii.

Dup\ Catisma întâi, se cânt\ Sedealna,
glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Ca o stea mult-luminoas\
a c\lug\rilor, hotar al

înfrân\rii [i oglind\ preacurat\
a cugetului te-ai ar\tat, prea -
cuvioase; cere dezlegare de
gre[eli pentru cei ce cu bucurie
s\vâr[esc pomenirea ta, întru
tot fericite Atanasie (de dou\ ori).

Slav\...., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Îndrepteaz\-ne pe calea po -
c\in]ei pe noi, care pururea
umbl\m pe calea r\ut\]ilor [i
mâniem pe preabunul Domn,
ceea ce e[ti neispitit\ de nunt\,
binecuvântat\ Marie, sc\parea
celor f\r\ de n\dejde, l\ca[ul
lui Dumnezeu.

Dup\ Catisma a doua, se cânt\
Sedealna, glasul al 3-lea, podobie: Pentru
m\rturisirea...

St\pânit fiind de dorirea cea
dumnezeiasc\ a nemuririi [i
luând crucea pe umeri, te-ai
s\l\[luit în Muntele Athonu -
lui, dup\ care mai înainte ai
dorit. Acolo ai adunat ob[te lui
Hristos, preacuvioase. Pentru

aceasta, te-am câ[tigat pe tine
c\lduros rug\tor c\tre Domnul
(de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeiesc cort te-ai f\cut
Cuvântului, Fecioar\ - Maic\,
singur\ Preacurat\, care co vâr -
[e[ti pe Îngeri întru cur\]ie; pe
mine, cel ce sunt întinat mai
mult decât to]i cu gre[elile
trupe[ti, cur\]e[te-m\ cu dum-
nezeie[tile ape ale rug\ciunilor
tale, dându-mi, Curat\, mare
mil\.

Dup\ Polieleu, M\rimurile:

Stih 1: A[teptând am a[teptat pe
Domnul [i El a c\utat spre mine [i a auzit
rug\ciunea mea (Psalm 39: 1).

Fericimu-te pe tine, Cuvioase
P\rinte Atanasie, [i cinstim
sfânt\ pomenirea ta, pov\]ui to -
rule al c\lug\rilor [i împreun\-
vorbitorule cu Îngerii.

Stih 2: Genunchii mei au sl\bit de post
[i trupul meu s-a istovit din lipsa untde -
lemnului (Psalm 108: 23).

Veni]i, toate cetele c\lug\ -
rilor, s\ l\ud\m pe Cuviosul
Atanasie, zicând: pe slava mo -
na hilor din Muntele Athonului.

Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, eu
am p\zit c\i aspre (Psalm 16: 4).

Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
întru bucurie, rupt-ai sacul meu [i m-ai
încins cu veselie (Psalm 29: 11).

Stih 5: S\ [ti]i c\ minunat a f\cut
Domnul pe cel cuvios al S\u (Psalm 4: 3).
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Stih 6: Cânta]i Domnului cei cuvio[i ai
Lui [i l\uda]i pomenirea sfin]eniei Lui
(Psalm 29: 4).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,

Dumnezeule (de trei ori)!

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Primind [tiin]\ [i lucrare [i
înfrumuse]ându-]i cugetul, ]i-ai
îndreptat via]a c\tre poruncile
dumnezeie[ti, Cuvioase; c\ te-
ai ar\tat lumin\tor c\lug\rilor,
îndreptând [i luminând pe to]i
c\tre cuno[tin]\. Pentru aceas-
ta, l\udând cu dragoste pome-
nirea mut\rii tale, gr\im c\tre
tine, de Dumnezeu purt\torule,
Atanasie: Roag\ pe Hristos
Dumnezeu, s\ ne d\ruiasc\ ier-
tare de gre[eli nou\, celor ce cu
dragoste cinstim pomenirea ta
(de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Pe ceea ce este u[\ cereasc\ [i
chivot, munte cu totul sfânt,
nor str\lucitor, s\ o l\ud\m, pe

scara cea cereasc\, raiul cel
cuvânt\tor, mântuirea Evei [i
podoaba cea mare a toat\ lu -
mea, c\ într-însa s-a lucrat
mântuirea lumii [i iertarea
gre[elilor celor de demult. Pen -
tru aceasta, gr\im c\tre dânsa:
Roag\ pe Fiul t\u [i Dum -
nezeu, s\ d\ruiasc\ iertare
gre[elilor, celor ce se închin\ cu
credin]\ preasfintei na[terii tale.

Apoi Antifonul întâi al glasului al 4-lea.

P R O C H I M E N, glasul al 4-lea 

(Psalm 115: 6, 3):

Cinstit\ este înaintea Dom -
nului moartea cuviosului S\u.

Stih: Ce voi r\spl\ti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie?

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Matei (11: 27-30): 
Zis-a Domnul c\tre ucenicii S\i: Toate Mi-
au fost date de c\tre Tat\l Meu... (caut\ joi
în s\pt\mâna a patra dup\ Rusalii)

Psalmul 50.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Cuvio -
sului T\u Atanasie, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre. 

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.
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Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i, dup\ mul]imea îndur\ -
rilor Tale, [terge f\r\delegea mea.

Stihira, glasul al 6-lea:

To]i s\ l\ud\m pe cel cu
numele nemuririi, pe cel ce
b\rb\te[te [i viteje[te a sih\s -
trit în Athos; cel ce a adunat [i
aceast\ turm\ [i, din dragoste,
a ridicat cas\ Domnului [i a
închinat-o Maicii lui Dum -
nezeu, c\reia se [i roag\ pentru
noi, cei ce cu credin]\ s\vâr[im
pomenirea lui.

C A N O A N E L E

Al N\sc\toarei de Dumnezeu (al Para -
clisului sau cel din 20 iulie), cu Irmosul, pe
6, [i al Sfântului pe 8.

C A N O N U L  Sfântului Atanasie

Cântarea I, glasul al 8-lea:

Irmos: Pe Faraon, cel ce se purta...

Având numirea nemuririi cât
ai fost în via]\, dup\ ce te-ai
mu tat de la cele vremelnice te-ai
ar\tat p\rta[ nemuririi celei
adev\rate, P\rinte Atanasie.
Stând, deci, acum înaintea lui
Hristos, adu-]i aminte de noi,
cei ce te pomenim pe tine.

Din copil\reasca pruncie
f\cându-te cinstitor de Dum -
nezeu, Cuvioase, lipsa p\rin]i -
lor t\i nicidecum nu te-a îm -
piedicat în dobândirea virtu]ii,
c\ toat\ pofta [i dorirea cu

totul ai întors-o c\tre Însu[i Cel
ce te-a zidit.

Slav\...

Fiind cuprins de dorirea ta [i
legat cu dragostea c\tre tine,
îndr\znind, cânt ]ie laud\ cu
buze întinate. Pentru aceea, P\ -
rinte, fii mie milostiv, [i d\-mi
putere s\-]i aduc laud\ dup\
vrednicie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prunc tân\r ai n\scut mai
presus de cuvânt pe Cel vechi
de zile, Care arat\ pe p\mânt
c\r\ri noi de virtute; de a C\ -
rui dragoste r\nindu-se vestitul
t\u slujitor Atanasie, ]i-a zidit
]ie aceast\ cas\, Fecioar\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel ce ai înt\rit cerurile...

Din copil\rie fiind cuprins de
dragostea cea c\tre Dumnezeu,
adunând copiii cei de o vârst\
[i f\când ceat\, îi îndreptai 
du hov nice[te, sco]ându-i în]e -
lep ]e[te din obiceiurile cele 
co pil\re[ti.

Fiind r\nit de dragostea în -
]elepciunii, ai venit c\tre ceta-
tea cea fericit\ a lui Con stan -
tin, P\rinte Atanasie, [i, ca o
albin\ în]eleapt\ [i f\c\toare
de miere, adunând cuvintele
cele mai de folos, ai lep\dat pe
cele netrebnice.
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Slav\...

Cu vetrela Crucii ocârmuind
luntrea cea sufleteasc\, ai trecut
lini[tit [i u[or pe marea vie]ii
cea cumplit\ [i ai ajuns la dum-
nezeie[tile limanuri ale lini[tii,
fericite P\rinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel în chip de negr\it din
Tat\l n\scut mai înainte de
veci, în vremurile mai de pe
urm\ a ie[it din pântecele t\u [i
a îndumnezeit firea noastr\,
Maic\ Fecioar\, adunând lumi-
nat mul]imile cuvio[ilor.

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Din tinere]e p\r\sind toate
cele pieritoare [i veselitoare ale
vie]ii, cu osârdie ai urmat lui
Hristos, Atanasie, [i, ridicând pe
umeri Crucea St\pânului t\u,
]i-ai topit trupul prin înfrân\ri.
Drept aceea, Domnul cel prea-
bun te-a [i ales pe tine p\stor
sufletelor, purt\torule de
Dumnezeu fericite. Iar, acum,
roag\-te lui Hristos Dumnezeu,
s\ d\ruiasc\ iertare de p\cate
celor ce pr\znuiesc cu dragoste
sfânt\ pomenirea ta (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Pe În]elepciunea [i Cuvântul
în pântecele t\u z\mislind f\r\

ardere, Maica lui Dumnezeu,
lumii ai n\scut pe Cel ce cu -
prinde lumea, [i la sân ai hr\nit
pe Cel ce pe to]i hr\ne[te, [i în
bra]e ai avut pe Cel ce poart\
toate. Pentru aceasta, te rog pe
tine, Preasfânt\ Fecioar\, s\
m\ izb\ve[ti de gre[eli, când va
fi s\ stau înaintea fe]ei Zidi -
torului meu. St\pân\ Fecioar\
curat\, s\-mi d\ruie[ti atunci
ajutorul t\u, c\ pe tine te am
n\dejde eu, robul t\u.

Cântarea a 4-a

Irmos: Tu e[ti t\ria mea, Doamne...

F\cându-]i mintea st\pâni-
toare patimilor [i îndreptân -
du-te cu fapte dumnezeie[ti, ai
s\vâr[it c\l\toria cea bun\. {i,
prin dreapta credin]\, ai biruit
pândirile, vicleniile [i m\ies -
triile demonilor, alegând ca un
în]elept partea cea bun\.

Luând jugul cel u[or al Dom -
nului [i îndreptându-te cu frica
cea dumnezeiasc\ [i cur\]in -
du-]i trupul [i sufletul, te-ai
f\cut pricin\ de cur\]ie [i de
întregimea min]ii, hotar al pos-
tirii [i pecete a nep\timirii [i a
dragostei, Atanasie.

Slav\...

Împ\rt\[indu-te tu de înv\ ]\ -
 tura Bisericii [i de cea lu meas -
c\, în chip în]elept ai d\ruit
fiec\ruia înv\]\tura cea dup\
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cuviin]\ [i de folos, fiind încon-
jurat cu dreptatea, cu în]elege-
rea, cu smerirea, cu mintea [i
cu b\rb\]ia, [i încuviin]at cu
celelalte daruri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pânul, Cel ce este purtat
cu înfrico[are pe umeri de
Heruvimi, S-a s\l\[luit în pân-
tecele t\u, Curat\, ca pe un
tron de foc [i, prin luarea
trupu lui, a îndumnezeit fiin]a
omeneasc\, precum înva]\ cel
ales între Cuvio[i Atanasie, ceea
ce e[ti singur\ pururea l\udat\.

Cântarea a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat...

Ar\tatu-te-ai ca un magnet,
atr\gând, cu dulcea]a cuvinte-
lor tale, c\tre înv\]\tur\ [i
c\tre ascultarea pov\]uirilor,
pe cei ce doreau s\ vad\ tot-
deauna [i s\ priveasc\ al t\u
chip cinstit [i veselitor, P\rinte.

Plecându-te dumnezeie[tilor
legi [i ascultând poruncile
Celui ce te-a f\cut, te-ai ar\tat
f\c\tor de lege siha[trilor, în -
drept\tor iscusit [i înv\]\tor
ce lor f\r\ de minte, pov\]uitor
celor r\t\ci]i [i lumin\tor celor
din întuneric, pururea pomenite.

Slav\...

Ar\tându-te chip virtu]ilor [i
l\ca[ darurilor Preasfântului
Duh, ai zidit sfin]it\ cas\ de în -

v\]\tur\ [i de veselie, rânduind
toat\ purtarea [i vie]uirea ce se
cuvin siha[trilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Gura cea ritoriceasc\ nu
poate a te l\uda dup\ vredni-
cie, preal\udat\, fiind tu mai
presus decât Heruvimii [i decât
toat\ zidirea. Pentru aceea,
împreun\ cu dumnezeiescul
Atanasie, roag\ pe St\pânul
pentru noi to]i.

Cântarea a 6-a

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Cu ostenelile tale, ai omorât
poftele trupului, [i te-ai r\stignit
pe tine însu]i lumii [i patimilor,
stând înaintea lui Dum nezeu cu
posturi [i rug\ciuni, cu lacrimi
[i cu laude neîncetate, Cuvioase
Atanasie.

Fiind mai mare pustnicilor
din Muntele Athos, [i chip [i
pil d\ de fapte bune, ai împodo-
bit toate s\l\[luirile siha[trilor
cele de acolo.

Slav\...

F\cutu-te-ai dulce, drept [i
bun, blând [i cump\tat, bine
primitor [i apropiat, milostiv [i
iert\tor, mult îndur\tor [i lin în
obi[nuin]e, urmând obiceiuri-
lor lui Hristos.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tându-te ca un nou Moise
[i ca pe un alt cort rânduind
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ob[tea pe care ai [i înmul]it-o
cu osteneli [i cu sudori, prea-
cinstite, ai închinat-o Maicii lui
Dumnezeu.

C O N D A C, glasul al 8-lea,

podobie: Ap\r\toare Doamn\...

Ca spre un v\z\tor al fiin -
]elor f\r\ de trup [i ca spre un
tâlcuitor cu adev\rat, strig\
c\tre tine turma ta, de Dum -
nezeu gr\itorule: Nu înceta a te
ruga pentru robii t\i, ca s\ fie
izb\vi]i de ispite [i de primejdii
cei ce î]i cânt\: Bucur\-te,
P\rinte Atanasie!

I C O S

De sus luând chemarea ta cu
pream\rire, ai mo[tenit via]a
cea nemuritoare; c\ci cu trupul
fiind pe p\mânt [i via]a petre-
când-o ca fiind f\r\ de trup, ai
fost nebiruit de patimi. Pentru
aceasta, te l\ud\m, P\rinte:
Bucur\-te, cel ce e[ti c\lug\ ri -
lor m\rire luminat\; bucur\-te,
stâlpul cel str\lucit al înfrâ n\rii.
Bucur\-te, cuno[tin]a b\rb\]iei
cea m\rit\; bucur\-te, ar\tarea
preaîn]eleptei [tiin]e. Bucur\-te,
cump\na drept\]ii cea întoc-
mai st\t\toare cu adev\rat;
bucur\-te, cel ce ai s\vâr[it cu
cuvântul pornirile lucr\rilor
tale. Bucur\-te, minte care te
îndulce[ti de gândurile cele de
negr\it; bucur\-te, cel ce ai mi -
nunat toat\ f\ptura cu dreapta

ta credin]\. Bucur\-te, cel prin
care au fost ru[ina]i demonii;
bucur\-te, cel prin care toat\ pa -
tima a fost omorât\. Bucur\-te,
izvor al râurilor celor de via]\
curg\toare; bucur\-te, izb\vi -
tor al celor ce strig\ c\tre tine
cu credin]\: Bucur\-te, P\rinte
Atanasie!

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a cincea, pomeni -
rea Cuviosului [i de Dumnezeu purt\to ru -
lui P\rintelui nostru, Atanasie cel din Athos,
[i cei împreun\ cu el, [ase ucenici ai lui.

Acest str\lucit luceaf\r al lumii
era din Trapezunt, fiind din p\rin]i
de bun neam [i de Dumnezeu iubi-
tori. Tat\l s\u se tr\gea cu neamul
din Antiohia; iar mama sa era cres-
cut\ acolo. P\rin]ii au dat pe copil la
înv\]\tura sfintelor c\r]i [i atât i s-a
deschis gustul de carte, încât, mer-
gând la Constantinopol, pe de o
parte înv\]a el de la al]ii, iar pe de
alta, înv\]a el pe al]ii. {i, fiind tân\r
de vârst\, avea minte de b\trân.
Iubea cu tot sufletul cur\]ia [i dorea
vie]uirea cea grea sih\streasc\, la
care gândind a ajunge, s-a dus la
Chiminan. {i este acest Chiminan
un munte în Asia, înalt [i anevoie de
umblat. Acolo era o M\n\stire ce
avea egumen pe Cuviosul Mihail, nu -
mit [i Maleinul, om dumnezeiesc [i
vie]ii c\lug\re[ti foarte ales nevoitor.
Acesta chivernisea [i pov\]uia pe mo -
nahii supu[i lui spre via]a ce reasc\.
Între ace[ti monahi num\ rân du-se
[i fericitul, a fost numit, în dum -
nezeiasca schim\, Atanasie, c\ci mai
înainte era numit Avramie. În scurt\
vreme întrecu Atanasie pe to]i cei ce

ZIUA  A  CINCEA 101



erau nevoitori la osteneli, robindu-[i
trupul [i c\utând numai bucuria
vie]ii cere[ti. Dar, pentru c\ era cin-
stit de to]i pentru virtu]ile sale sufle-
te[ti, a plecat de acolo [i s-a dus la
Muntele Athos, în Macedonia. Acolo
a intrat ucenic la un stare], primind
ascultarea cu dragoste [i cu în]e -
leap t\ cuviin]\ [i s-a ostenit cu
multe sudori duhovnice[ti. Apoi,
prin dumnezeiasc\ descoperire, s-a
dus spre p\r]ile cele mai din\untru
ale muntelui Athos. {i, fiind mult
rugat de Nichifor Foca, cel ce avea
s\ ajung\ mai apoi împ\rat, care îl
cuno[tea de mai înainte [i era în
bun\ prietenie cu el, Cuviosul a zidit
o biseric\ frumoas\ Maicii lui Dum -
nezeu, [i multe chilii [i case mari din
temelii le-a ridicat pentru s\l\[lui-
rea [i vie]uirea fra]ilor. El este ctito-
rul Marii Lavre din Sfântul Munte,
pe care a ridicat-o cu mari osteneli.
Moartea Sfântului Atanasie a[a a
fost: neîncetând fericitul se chinuia
cu grele osteneli [i se silea atunci s\
prefac\ bolta cea mai de sus a bise-
ricii, ca s\ o aduc\ la mai bun\
stare. Deci, suindu-se ca s\ încheie
lucrul, s-a surpat bolta [i l-a împre-
surat pe fericitul [i cu al]i [ase fra]i
dimpreun\. Sfântul Atanasie, pre-
cum spune cartea ce descrie pe larg
via]a lui, s-a ar\tat f\c\tor de mi nuni
atât în via]\, cât [i dup\ durerosul
s\u sfâr[it, încât pân\ ast\zi multe
minuni vrednice de pomenire [i de
cuvânt face Dumnezeu printr-însul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Lampadie.

Acest Sfânt din pruncie dându-se
pe sine spre via]a sih\streasc\, [i
duhului supunându-[i trupul, prin

înfrânarea poftelor [i prin dese
rug\ciuni, a str\lucit ca soarele [i a
luminat pe cei ce erau întuneca]i cu
demonice în[el\ciuni. {i, tr\ind, a
f\cut multe minuni, precum [i dup\
ce s-a mutat c\tre Domnul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea nevoin]ei
Sfântului Mucenic Vasile [i a celor îm -
preun\ cu el, 70 de Mucenici, care au
m\rturisit în Schitopole. 

Pomenirea târnosirii bisericii Sfântului
Mucenic Iulian, care era lâng\ Forul din
Constantinopol.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Nou Cuvios Mucenic Ciprian, care, la
Constantinopol, în anul 1679, de sabie s-a
s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu...

Vestirea vie]ii [i a ispr\vilor
tale, P\rinte, a p\truns mai
toat\ lumea [i ai ajuns la în\l -
]imea cea sl\vit\, m\rindu-te
pe tine Dumnezeu, ca pe unul
ce te-a f\cut la to]i vestit.

Urmând înv\]\torului t\u,
P\rinte, te-ai f\cut purt\tor de
grij\ s\racilor, p\rtinitor v\du -
velor, grabnic\ mângâiere celor
întrista]i, celor în primejdii li -
man [i celor n\p\stui]i ap\rare.

Slav\...

{tiindu-te c\ e[ti stea a toat\
lumea [i siha[trilor lumin\tor
neapus, ajutor celor din nevoi
[i celor p\c\to[i mare sc\pare,
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te pun înainte pe tine mijlocitor
[i solitor c\tre St\pânul Hristos,
preacinstite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Poftind sluga ta, Atanasie, a
vedea slava cea de negr\it a
Fiu lui [i Dumnezeului t\u, N\s -
c\ toare de Dumnezeu, luând
cinstit\ Crucea Sa, a mers pe
urmele Lui cele purt\toare de
via]\ [i dumnezeie[ti.

Cântarea a 8-a

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Viteje[te biruind încep\to riile
[i st\pânirile întunericului, te-ai
f\cut mare înv\]\tor [i pov\ ]ui -
tor de mântuire, c\ ai des cope rit
vicleniile, pândirile [i în[el\ -
ciunile lor, [i ai p\zit turma ta
nev\t\mat\ de toat\ me[te[u -
girea demonilor, Atanasie.

Umblând pe p\mânt ca un
om, ai vie]uit cu adev\rat ca în
ceruri, ar\tându-te asemenea
Îngerilor cu purtarea, [i împli-
nind întocmai vie]uirea acelora,
cu care împreun\ cân]i acum:
Preo]i, binecuvânta]i; popoare,
preaîn\l]a]i pe Hristos întru
to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Adunându-ne ast\zi dim-
preun\, te l\ud\m dup\ vred-
nicie [i cinstim racla moa[telor

tale, cerând, prin rug\ciunile
tale, izb\vire de patimi, iertare
de p\cate, dezlegare de toat\
nevoia, pentru noi, cei ce s\vâr -
[im sfânt\ pomenirea ta cu cre-
din]\ [i cu bucurie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Precum s-a s\l\[luit odini -
oar\ Ilie în Carmel, a[a [i tu,
vie]uind în Muntele Athonului,
ai dorit s\ fii singur deosebi 
îm preun\ cu Dumnezeu [i,
lumi nându-te cu priviri dum-
nezeie[ti, te-ai f\cut slug\ Prea -
curatei Maicii lui Dumnezeu,
strigându-i dimpreun\ cu Ar -
hanghelul: Bucur\-te!

Cântarea a 9-a

Irmos: Sp\imântatu-s-a de aceasta...

Având cur\]ie [i întregime de
minte, purtare curat\ [i via]\
nespurcat\ [i s\vâr[indu-]i vie -
]uirea pe p\mânt ca [i când ai fi
fost f\r\ de trup, te-ai suit c\tre
vie]uirea cereasc\ [i te vesele[te
dimpreun\ cu to]i Cuvio[ii [i
cu to]i Drep]ii, ru gându-te lui
Hristos pentru noi to]i.

Ai m\rit pe p\mânt pe St\ -
pâ nul t\u în chip m\rit [i,
sl\vindu-L pe Acesta în m\du -
larele tale prin f\ptuire [i prin
vedere duhovniceasc\, sl\vit 
te-ai ar\tat [i te-ai f\cut vestit
pretutindeni, purt\torule de
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Dumnezeu; c\ [i vr\jma[ii se
pleac\ în fa]a virtu]ii.

Slav\...

Împ\rt\[indu-te de îndum-
nezeirea cea adev\rat\ [i de
via]a cea nemuritoare, P\rinte,
te-ai unit cu o[tile celor f\r\ de
trup [i te-ai num\rat în cetele
Cuvio[ilor; iar acum d\n]uie[ti
cu to]i cei ale[i, împreun\ cu
care roag\-te St\pânului t\u
neîncetat pentru turma ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

{tiindu-te pe tine, cinstit\
St\pân\, sluga ta Atanasie, c\
e[ti biseric\ sfin]it\, în care a
înc\put Unul din Treime, a
ridicat în slava [i în cinstea ta
biseric\ cinstit\, în care nu
înceta a d\rui totdeauna ajutor,
prin rug\ciunile tale.

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, podobie: Privind ucenicii...

Ca un luceaf\r luminos ai
r\s\rit din p\r]ile R\s\ritului
[i, cu lumina virtu]ilor tale,
Ata nasie, ai luminat p\r]ile
Apu sului; drept aceea, nu în -
ceta a te ruga Domnului pentru
lume (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Preasfânt\ Împ\r\teas\ a tu -
turor, prin rug\ciunile cinstitului

t\u Atanasie, p\ze[te nea tins\
de toat\ împotrivirea tur ma ta,
care totdeauna te laud\ pe tine,
ceea ce e[ti ocrotitoarea lumii.

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Cinstit\ a fost, cu adev\rat,
moartea Cuviosului T\u înain-
tea Ta, Hristoase. C\, iat\,
sluji torul T\u a izvorât, dup\
moarte, sânge din piciorul cel
r\nit, prin care sunt izgonite
bolile de tot felul [i sunt alun-
gate duhurile r\ut\]ii, împo -
triva c\rora, înc\ fiind viu, a
luptat pân\ la sânge (de dou\ ori).

Domnul a ar\tat-o oamenilor
racla moa[telor tale, preaîn]e -
lepte Atanasie, izvor de minuni
[i râu de daruri; c\ a d\ruit
vedere orbilor, a cur\]it lepra
cea cumplit\, pe cei cuprin[i de
duhuri necurate îi izb\ve[te de
puterea lor [i îi face cu mintea
întreag\.

Bucur\-te, podoaba siha[tri-
lor, steaua monahilor, lauda
p\storilor [i locuitorule între
Cuvio[i, P\rinte Atanasie; bu -
cur\-te, izvorul dragostei [i al
cur\]iei; bucur\-te, l\ca[ul
Trei mii; bucur\-te, sfe[nicul
prealuminat al chibzuirii; bu -
cur\-te, dreptarul adev\rat [i
stâlpul însufle]it al virtu]ilor.
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Slav\..., glasul al 6-lea:

To]i s\ l\ud\m pe cel cu nu -
mele nemuririi, pe cel ce b\r -
b\ te[te [i viteje[te a sih\strit în
Athos; cel ce a adunat [i
aceast\ turm\ [i, din dragoste,
a ridicat cas\ Domnului [i a în -
chinat-o Maicii lui Dumnezeu,
c\reia se [i roag\ pentru noi,
cei ce cu credin]\ s\vâr[im po -
menirea lui.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, îm -
preun\ cu Cuviosul Atanasie, s\
se miluiasc\ sufletele noastre.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.

L A   L I T U R G H I E

Fericirile din Canonul Sfântului, Cân -
t\ rile a 3-a [i a 6-a, pe 8, Prochimenul, gla-
sul al 7-lea (Psalm 149: 5, 1): Se vor l\uda
Cuvio[ii întru slav\ [i se vor bucura întru
a[ternuturile lor. Stih: Cânta]i Domnului
cântare nou\, lauda Lui în biserica celor
cuvio[i. Apostolul din Epistola c\tre Gala -
teni (5: 22-26; 6: 1-2): Fra]ilor, roada
Duhului este dragostea... Aliluia, glasul al
6-lea (Psalm 111: 1, 3): Fericit este b\rba-
tul care se teme de Domnul, întru porun -
cile Lui va voi foarte. Stih: Slav\ [i bog\]ie
în casa lui [i dreptatea lui r\mâne în veacul
veacului. Evanghelia de la Luca (6: 17-23):
În vremea aceea a stat Iisus la loc [es...
Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pomenire
ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  {ASEA

Pomenirea Sfântului Cuvios Sisoe
cel Mare.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: 3 ale Octoihului [i 3 ale Sfântului,
glasul al 4-lea, podobie: Dat-ai semn...

Luminat a r\s\rit ca soa-
rele pomenirea ta cea de

to]i pr\znuit\, str\lucind cu
razele faptelor tale celor îmbu -
n\t\]ite, preafericite, [i lumi-
nând cugetele credincio[ilor cu
lumina minunilor tale, pe care,
pr\znuind-o cu bucurie, te l\u -
d\m [i cu credin]\ te fericim pe
tine, Cuvioase, cel ce e[ti lauda
c\lug\rilor.

Ca un înger p\mântesc ai
vie]uit, ve[tejindu-]i trupul t\u
prin înfrânare [i privegheri, cu
totul fericite, [i pururea ai
cugetat pomenirea mor]ii [i ai
sporit, P\rinte, în cele dumneze -
ie[ti, prin urcu[uri foarte mari
c\tre Culmea doririlor. Drept
aceea, ai ajuns cu adev\rat la
în\l]imea des\vâr[it\.

Minune mai presus de cuget
s-a f\cut la adormirea ta, dum-
nezeiescule, cel cu gând cuvios,
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când a sosit f\r\ de veste adu-
narea Sfin]ilor. Atunci fa]a ta,
P\rinte în]elepte, a str\lucit ca
soarele, ar\tând cur\]ia sufle-
tului t\u, cea cu chip de fulger,
[i încredin]ând pe to]i ce fel de
sfâr[it ai dobândit.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Pe tine, c\mara cea preacu-
rat\ a Împ\ratului, ceea ce e[ti
mult l\udat\, te rog cur\]e[te
mintea mea cea întinat\ cu tot
felul de p\cate [i o f\ l\ca[ de
veselie Treimii celei preaînalte,
ca, mântuit fiind eu, nevredni-
cul robul t\u, s\ sl\vesc puterea
ta [i mila ta cea nem\surat\.

A Crucii, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Suferit-ai în inima ta, Prea -
curat\, sabie cu dou\ t\i[uri,
precum ]i-a zis Simeon, [i ]i-ai
r\nit cu ea cele din\untru ale
tale, când ai v\zut pe Fiul t\u
r\stignit pe lemn, Preacurat\.
Pentru aceea, strigai: Fiul meu!
Nu m\ trece cu vederea, ci gr\ -
be[te de Te scoal\, precum ai
zis mai înainte, îndelung-R\b -
d\torule.

Tropar, glasul 1:

Locuitor pustiului [i înger în trup...

Slav\..., {i acum...., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Caut\-le la sfâr[itul c\r]ii.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50

C A N O A N E L E

Amândou\ din Octoih [i al Sfântului
Sisoe pe 4.

C A N O N U L  Sfântului

Cântarea I, glasul al 8-lea:

Irmosul:

S\ cânt\m Domnului, 
Ce lui ce a pov\]uit pe po -

«porul S\u prin Marea Ro[ie,
«cântare de biruin]\, c\ci cu
«slav\ S-a preasl\vit.»

Prin rug\ciunile tale, P\ -
rinte, înviaz\-m\ pe mine, care
sunt omorât de patimi, c\ tu
stai acum cu îndr\znire mult\
înaintea Vie]ii celor vii.

Lep\dând poftele trupului,
P\rinte, te-ai luminat cu dori-
rea cea dumnezeiasc\ [i ai
p\r\sit toat\ negura patimilor.

Slav\...

Primind, P\rinte, în\untrul
inimii tale, raza cea f\r\ mate-
rie, cu dragoste ai urmat pe Cel
ce te-a chemat, Sisoe fericite.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuie[te-m\ pe mine, care
sunt înviforat de furtuna tutu-
ror dezmierd\rilor, tu, ceea ce
ai n\scut pe Mântuitorul, Care
este lini[tea a toat\ lumea,
Prea curat\ Fecioar\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Tu e[ti înt\rirea...

Cu t\rie ai supus trupul
cugetului, Cuvioase, iar sufletul
l-ai ar\tat neplecat robiei pati-
milor.

Cu osteneli în]elep]e[te bine
lucrând ar\tura sufletului t\u,
Cuvioase, ai odr\slit spicul
nep\timirii [i al minunilor.

Slav\...

Cu nemurire f\c\toare de
via]\ te-ai îmbr\cat, m\rite,
urmând lui Hristos; drept
aceea, ]i-a dat harul de a învia
[i mor]ii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Loc de sfin]enie [i mas\ în -
]eleg\toare, care ai ]inut Pâi -
nea, pe Hristos, Via]a tuturor,
te l\ud\m pe tine, Preacurat\
Fecioar\.

Irmosul:

Tu e[ti înt\rire celor ce
alearg\ la Tine, Doamne;

«Tu e[ti lumina celor întune -
«ca]i [i pe Tine Te laud\ duhul
«meu.»

S E D E A L N A, 

glasul 1,

podobie: Mormântul T\u, Mântuitorule...

Cu puterea înfrân\rii [i cu
lucrarea virtu]ilor, ai omorât
dezmierd\rile trupului, în]e -
lepte. Drept aceea, bine înain-
tând în urcu[uri, ai ajuns c\tre
calea cea des\vâr[it\, pov\]ui -
to rule, [i stai pururea înaintea
lui Hristos, împreun\ cu În gerii,
Sisoe, P\rintele nostru.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

{i hr\nitoare a lui Dumnezeu
[i Maic\ te-a numit pe tine, prin
limba maicii sale, Ioan, propo -
v\duitorul harului, cunoscând
prin Duhul c\ este Dumnezeu
cel din pântecele t\u. Iar, 
dup\ ce S-a n\scut, L-a ar\tat,
Fecioa r\, cu degetul, zicând:
Iat\ Mielul cel ce ridic\ p\ca -
tele lumii.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Maica Ta cea f\r\ prihan\,
Hristoase, v\zându-Te mort în -
tins pe Cruce, striga: Fiul meu
cel împreun\ f\r\ de început cu
Tat\l [i cu Duhul, ce rându -
ial\ nespus\ este aceasta, prin
care ai mântuit zidirea cea în]e -
leapt\ a mâinilor Tale celor
prea curate?
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Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]e les-am

«lucrurile Tale [i am preasl\vit
«Dumnezeirea Ta.»

Cu ploaia harului ai izvorât
râuri de minuni, care cur\]\ de
spurc\ciuni pe cei ce cu cre-
din]\ n\zuiesc la tine, fericite
P\rinte.

Prin rug\ciunile cele de toat\
noaptea [i prin st\rile în pi cioa re
de toat\ ziua, cur\]indu-]i su -
fletul, l-ai f\cut l\ca[ Treimii,
Cuvioase.

Slav\...

Dep\rtatu-te-ai, fugind în
pus tie, [i ai a[teptat acolo pe
Cel ce te mântuia pe tine de îm -
pu  ]inarea sufletului [i de r\u -
tate, preafericite P\rinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Munte net\iat te-a v\zut pe
tine odinioar\ Avacum, Prea -
curat\, din care S-a ar\tat
Dumnezeu [i ne-a înnoit pe noi,
cei ce eram sub p\cat.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Dis-de-diminea]\ venind,
strig\m }ie, Doamne:

«Mântuie[te-ne pe noi, c\ Tu
«e[ti Dumnezeul nostru, afar\
«de Tine pe altul nu [tim.»

F\cându-te l\ca[ Dum nezei rii
celei în trei sori, ai [ters chipu-
rile patimilor din sufletul t\u.

Slav\...

Omorându-]i cugetul trupului
t\u, purt\torule de Dum nezeu,
ai înviat mor]ii cu ajutorul
harului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu,
Fecioar\, ceea ce ai n\scut pe
Soarele harului cel neapus, lu -
mi neaz\-m\ pe mine cel întu-
necat.

Cântarea a 6-a

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Având înfrânare, rug\ciune,
dragoste curat\, smerenie sta-
tornic\ [i iubire adev\rat\
c\tre Hristos, ai sc\pat de pier-
zarea chitului celui viclean.

Hristos ]i-a îndreptat pa[ii
c\tre El; Cel tare te-a f\cut cu
adev\rat tare, ca s\ calci pe
capetele [erpilor [i ale scorpii-
lor, purt\torule de Dumnezeu
preafericite.

Slav\...

Cu înclinarea cea c\tre Dum -
nezeu, te-ai f\cut ar\tat dum-
nezeu; cu dragostea cea deplin\
c\tre Lumin\, lumin\ te-ai
ar\tat, înger p\mântesc [i om
ceresc, purt\torule de Dum -
nezeu, P\rinte.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Marie, odorul cel preacurat
al fecioriei, cur\]e[te-mi gân-
dul de negura patimilor [i
umple inima mea de har [i de
dreptate, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\.

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântui to -
rule, c\ multe sunt f\r\ -

«delegile mele, [i Te rog ridi -
«c\-m\ din adâncul r\ut\]ilor.
«C\ci c\tre Tine am strigat [i
«m\ auzi, Dumnezeul mântui -
«rii mele.»

C O N D A C, 

glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Sih\strind, înger pe p\mânt
te-ai ar\tat, luminând, Cu -
vioase, gândurile credincio[ilor
cu dumnezeie[ti minuni totdea -
una. Pentru aceasta, pe tine,
Sisoe, cu credin]\ te cinstim.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a [asea, pomeni-
rea Preacuviosului P\rintelui nostru Sisoe
cel Mare.

Acest fericit, iubind pe Dum -
nezeu din pruncie [i ridicând pe
umerii s\i Crucea lui Hristos, L-a
urmat. {i, biruind în luptele [i bân-
tuielile nev\zu]ilor vr\jma[i, a mers
la luptele cele sih\stre[ti [i osteni-
toare. {i, smerindu-se în chip des\ -
vâr[it, a luat de la Domnul tuturor

harul de a învia mor]ii. Deci, vie]u -
ind îngere[te, s-a mutat spre via]a
cea curat\ [i f\r\ materie, unde sunt
l\ca[urile Sfin]ilor [i lumina cea de-
a pururea, rugând pe Hristos pen-
tru noi.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei Mu -
ceni]e Lucia fecioara [i a lui Rix vicarul [i
a altor 24 de p\timitori, care în Campania
Italiei de sabie s-au s\vâr[it.

Aceasta a fost prins\ de dreg\ to -
rul Rix [i silit\ s\ se plece a aduce
jertf\ la idoli, fiind înfrico[at\ c\ va
fi supus\ la multe chinuri. Ea, îns\,
l-a atras [i pe Rix la credin]a în
Hristos. {i li s-a t\iat capetele amân-
durora, precum [i altor 24 de cre[ -
tini, de c\tre ighemonul ce era acolo.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Sfin]it Mucenic Astie, episcopul Dirahiei.

Acesta a tr\it în zilele împ\ratu-
lui Traian (98-117) [i ale ighemonu-
lui Agricola. Fiind prins de cei mai
mari ai cet\]ii [i neplecându-se a
jertfi idolilor, a fost adus la Agricola
[i b\tut cu bice cu plumb [i cu vine
de bou. {i, r\mânând în credin]a lui
Hristos, l-au uns cu miere [i l-au
spânzurat deasupra zidului cu fa]a
în sus, pe vremea secerii, când ardea
soarele. {i, chinuindu-se fericitul de
în]ep\turile mu[telor [i ale viespilor,
[i-a dat sufletul la Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Arhip, Filimon [i Onisim, Apolo -
nie, Alexandrion [i Epimah, care în felurite
chipuri au p\timit.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. 
Amin.
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Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii evreie[ti au c\lcat
în cuptor v\paia cu în -

«dr\z neal\, [i focul în rou\ l-au
«preschimbat, cântând: Bine -
«cu vântat e[ti, Doamne, Dum -
«nezeule, în veci.»

Toat\ lumina Duhului ai pri-
mit-o cu minte cur\]it\ [i te-ai
f\cut lumin\tor credincio[ilor,
care cânt\: Binecuvântat e[ti,
Doamne, Dumnezeule, în veci.

Slav\...

Cu focul cel dumnezeiesc al
în frân\rii, ai ars spinii p\ca -
tului [i te-ai mutat c\tre lumina
cea în]eleg\toare, cântând:
Bine cuvântat e[ti, Doamne,
Dumnezeule, în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuie[te-m\, Maica Mân -
tuitorului, pe mine, cel cuprins
în adâncimea p\catelor, [i m\
r\pe[te din toat\ r\utatea vr\j -
ma[ului, ca, mântuindu-m\, s\
m\resc ajutorul t\u.

Cântarea a 8-a

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Slujindu-te de rug\ciuni ne în -
cetate, ai lep\dat stric\ciunea
patimilor din suflet [i ai cur\]it
vederea cugetului t\u. Drept
aceea, Sisoe, te-ai învrednicit ca
un proroc a vedea mai înainte

cele viitoare, cu bun\ credin]\
cântând: Preo]i, binecuvânta]i;
popoare, preaîn\l]a]i pe Hristos
întru to]i vecii.

Îngere[te ai vie]uit fiind în
trup, Cuvioase, [i taberele cele
potrivnice le-ai biruit. Drept
aceea, cu veselie te-ai s\l\[luit,
P\rinte, în via]a cea f\r\ mate-
rie, unde sunt cetele Îngerilor,
cu care acum cân]i: Preo]i, bine -
cuvânta]i; popoare, prea în\l]a]i
pe Hristos întru to]i vecii. 

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Cu sfin]itele tale rug\ciuni
c\tre Dumnezeu, cur\]e[te su -
fletul meu, c\ sunt împresurat
de spinii patimilor, iar de robia
care m\ cuprinde, mântuie[ -
te-m\, P\rinte, purt\torule de
Dumnezeu, ca, ajungând curat,
s\ cânt: Tineri, binecuvân -
ta]i; preo]i, l\uda]i; popoare,
prea în\l]a]i pe Hristos întru
to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiind sfin]it\ de Duhul, ai
primit în pântecele t\u pe
F\c\torul firii omene[ti [i, în
chip de negr\it, L-ai n\scut,
Fecioar\ preacurat\. Pe Acela
neîncetat l\udându-L, cânt\m:
Tineri, binecuvânta]i; preo]i,
l\uda]i; popoare, preaîn\l]a]i
pe Hristos întru to]i vecii.
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Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne în -
chin\m Domnului, cântându-I [i preaîn\l -
]ându-L întru to]i vecii.

De [apte ori cuptorul, chi-
nuitorul caldeilor l-a ars

«nebune[te, pentru cinstitorii de
«Dumnezeu. Dar, v\zându-i pe
«ace[tia de o putere mai mare
«mântui]i, F\c\torului [i Mân -
 «tuitorului a strigat: Tineri,
«binecuvânta]i; preo]i, l\uda]i;
«popoare, preaîn\l]a]i pe
«Hristos întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Înfrico[atu-s-a tot auzul...

Ar\tatu-s-a minune înfrico [\ -
toare în vremea adormirii tale,
c\ str\lucea fa]a ta, P\ rinte,
mai mult decât soarele, atunci
când au venit cetele Sfin ]ilor ca
s\ ia duhul t\u [i s\-l duc\ la
Dumnezeu, F\c\ torul t\u.

Îndulcindu-te de dumneze-
ie[tile frumuse]i, îndumnezein-
du-te dup\ har [i luminându-te
cu luminile cele preastr\luci-
toare de acolo, izb\ve[te, prin
rug\ciunile tale, de stric\ciunea
cea întunecoas\ a patimilor, 
pe cei ce cu credin]\ cinstesc
pomenirea ta cea purt\toare de
lumin\, fericite.

Slav\...

Slujind lui Dumnezeu întru
cuvio[ie, te-ai f\cut drept, f\r\

de prihan\, dep\rtat de toat\
r\utatea, cuvios [i f\r\ de r\u -
tate. Pentru aceea, în inima ta
S-a odihnit Treimea, iar acum,
în chip ar\tat te desf\tezi întru
Dânsa, P\rinte, vrednicule de
laud\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din fapte nicidecum nu este
întru mine mântuire, c\, um -
blând pe c\rarea cea potrivnic\,
m-am umplut de întuneric. Dar
tu, ceea ce ne-ai r\s\rit Lumina
cea din Lumin\, lumineaz\-m\
[i m\ mântuie[te [i nu m\ trece
cu vederea pe mine, care pier 
în chip cumplit, Preacurat\
Fecioar\.

Irmosul:

Înfrico[atu-s-a tot auzul de
nespusa lui Dumnezeu 

«po gorâre, cum Cel Preaînalt
«de voie S-a pogorât pân\ [i 
«în trup, din pântece fecioresc
«f\cându-Se om. Pentru aceea,
«pe preacurata N\sc\toare 
«de Dumnezeu credincio[ii o
«m\rim.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, 

podobie: Cu ucenicii s\ ne suim...

Patimile sufletului [i ale 
trupului omorându-le prin în -
frânare, de Dumnezeu purt\ -
torule, ai luat de sus harul de a
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învia mor]ii, de a vindeca bolile
[i de a izgoni duhurile cele
viclene, Cuvioase P\rinte Sisoe,
lauda siha[trilor [i slava Drep -
]ilor, cu care roag\-te neîncetat
pentru lume, dumnezeiescule.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\dejdea celor dezn\ d\j -
dui]i, preal\udat\ N\sc\toare
de Dumnezeu, cu lacrimi strig
]ie dintru adâncul inimii mele:
R\pe[te-m\, Fecioar\, din pân-
tecele iadului.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei [i
Otpustul.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  {APTEA

Pomenirea Sfintei Muceni]e
Chiriachi [i a Sfântului Cuvios
Toma din Maleon. 

Stihirile Sfintei s-au a[ezat înaintea
celor ale Cuviosului, deoarece Sfânta are
Doxologie mare. Iar, dup\ Slujba aceasta
(a celor doi Sfin]i împreun\), s-a a[ezat [i
Slujba Sfintei singure, cu Priveghere (a[a
cum a fost aprobat\ prin hot\r^rea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române), întrucât o parte din moa[tele
Sfintei se g\sesc în Catedrala Episcopiei
Hu[ilor. 

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: 3 ale Muceni]ei [i 3 ale Cuvio -
sului.

Stihirile Muceni]ei, 

glasul al 2-lea,

podobie: Când de pe lemn...

Muceni]\ a lui Hristos,
purt\toare de chinuri,

ai stat cu b\rb\]ie înaintea
scau nelor de judecat\, propo -
v\duind pe Hristos, Care a pri-
mit r\stignire de bun\voie. {i,
suferind leg\turi [i toate chinu-
rile, cu bucurie ai alergat c\tre
cele cere[ti, num\rându-te în
cetele Mucenicilor celor dintâi
[i câ[tigând slav\ ve[nic\.

Ar\tatu-te-ai aleas\ mireas\
Cuvântului celui ce S-a ar\tat
pe p\mânt. Cu adev\rat, str\ -
lucind cu frumuse]ea faptelor
dumnezeie[ti [i cu podoabele
cele luminate ale dumnezeie[tii
nevoin]e, ai locuit în c\mara
cereasc\, unde, d\n]uind puru-
rea, ca o fecioar\ [i Muceni]\,
adu-]i aminte de cei ce te pome-
nesc pe tine, Chiriachi. 

Din r\d\cin\ de bun\ laud\,
Chiriachi, te-ai ar\tat ramur\
preafrumoas\, aducând, ca rod
de mântuire, ispr\vile nevo in ]ei
[i ve[tejind, cu harul, odras lele
necredin]ei. Pentru aceea, cin-
stim, cu dragoste, sfin]it\ po -
menirea ta [i îmbr\]i[\m acum
racla moa[telor tale, luând din
ea darurile t\m\ duirilor.
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Stihirile Cuviosului, 

glasul 1, 

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Lumin\tor de Dumnezeu lu -
minat te-am cunoscut, P\rinte,
pe tine, cel ce luminezi lumea
cu razele cele în]eleg\toare [i
risipe[ti întunericul tulbur\rii
celei viclene a demonilor. Pen -
tru aceea, cu credin]\ pr\z -
nuim pomenirea ta cea purt\ -
toare de lumin\, fericite.

Fiind odinioar\ vestit în
via]\ cu averea [i cu puterea,
mai apoi cuviincios te-ai îm -
br\cat în chipul c\lug\resc,
P\rinte Toma, râvnind s\r\ciei
Celui ce pentru noi S-a întrupat.
Pentru aceea, te-a îmbo g\]it cu
multe daruri.

Cu stâlp de foc v\zut te-a
pov\]uit pe tine Dumnezeu
c\tre mântuire, c\tre limanul
cel lini[tit, c\tre ad\postirea
nep\timirii. {i, prin rug\ciu-
nea ta, P\rinte, ai izvorât ap\,
le-ai d\ruit vedere celor orbi,
iar ologilor puterea de a alerga.

Slav\...,

a Muceni]ei, glasul al 6-lea:

De-a dreapta Mântuitorului
a stat fecioara [i purt\toarea de
chinuri [i Muceni]a, îmbr\cat\
fiind cu str\lucirea virtu]ilor,
împodobit\ cu untdelemnul
cur\]iei [i cu sângele nevoin]ei,

]inând f\clie [i strigând c\tre
Dânsul cu bucurie: La mireas-
ma mirului T\u am alergat,
Hristoase Dumnezeule, c\ m-am
r\nit cu dragostea Ta; s\ nu m\
p\r\se[ti pe mine, Mire ceresc!
Pentru rug\ciunile ei, atotpu-
ternice Mântuitorule, trimite
nou\ milele Tale.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– Dogmatica, acela[i glas:

Cine nu te va ferici pe tine,
Preasfânt\ Fecioar\? Sau cine
nu va l\uda, Preacurat\, na[ -
terea ta? C\ Cel ce a str\lucit
f\r\ de ani din Tat\l, Fiul
Unul-N\scut, Acela[i din tine
cea curat\ a ie[it, negr\it întru-
pându-Se, din fire Dumnezeu
fiind [i cu firea om f\cându-Se
pentru noi; nu în dou\ fe]e
fiind desp\r]it, ci în dou\ firi
neamestecat fiind cunoscut. Pe
Acela roag\-L, curat\ cu totul
fericit\, s\ se miluiasc\ sufle -
tele noastre.

LA  S T I H O A V N |

Stihiri, glasul al 5-lea, 

podobie: Bucur\-te, c\mar\...

Bucur\-te, neînfricat\ fecioa -
r\ Chiriachi, bucuria Muceni -
cilor [i lauda credincio[ilor,
ceea ce te-ai ar\tat ca un stâlp
[i temelie a credin]ei în fa]a
dreg\torilor prigonitori, iar
n\dejdea mo[tenirii Împ\r\]iei
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cerurilor s-a f\cut pentru sufle-
tul t\u ancor\ tare [i nemi[cat\
împotriva uneltirilor lui Veliar.
C\ tu, ca un al doilea Moise, ai
trecut marea acestei vie]i, în -
fruntând, cu puterea Crucii,
toate furtunile [i primejdiile,
iar acum str\luce[ti în lumina
cea neapropiat\ a Sfintei Treimi,
C\reia roag\-te s\ ne mântu-
iasc\ pe noi.

Stih: R\bdând, am a[teptat pe Domnul,
c\ a c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea
mea (Psalm 39: 1-2).

În frumuse]ea trupului t\u 
s-a întrez\rit frumuse]ea chi-
pului celui nemuritor al lui
Hristos Dumnezeu, Care a p\ -
ti mit pentru mântuirea sufle -
telor noastre. A[a cum aurul se
l\mure[te în topitoare, tot a[a
[i sufletul t\u a str\lucit mai
mult decât lumina soarelui în
iure[ul chinurilor pe care le-ai
r\bdat, fericit\ fecioar\. Pen -
tru aceasta, dând slav\ lui
Dumnezeu pentru toate, cin-
stim numele t\u [i ne închin\m
sfintelor tale moa[te pline de
mireasma Duhului Sfânt. 

Stih: {i a pus pe piatr\ picioarele mele
[i a îndreptat pa[ii mei (Psalm 39: 3).

Îngerii din ceruri s-au mirat
de statornicia ta în credin]a lui
Hristos, Împ\ratul nev\zut [i
ve[nic, precum [i de chinurile

pe care împ\ratul p\mântesc [i
nelegiuit ]i le-a rânduit. De
aceea, tu, curat\ fecioar\, cea
numit\ cu numele zilei Dom -
nului Hristos, ai fost înconju-
rat\ de Îngerii trimi[i de
Dumnezeu s\ te îmb\rb\teze în
chinuri [i s\ aduc\ sufletului
t\u, curat precum crinul, ce -
reasca pace, care covâr[e[te
toat\ mintea omeneasc\.

Slav\..., a Muceni]ei, glasul al 2-lea:

În cetatea Dumnezeului nos-
tru, în muntele cel sfânt al Lui,
acolo s-a s\l\[luit Sfânta, p\ -
zindu-[i candela nestins\. S\
ascult\m, dar, lauda fecioarei:
O, feciorie, casa lui Dumnezeu!
O, feciorie, slava Mucenicilor!
O, feciorie, vorbitoare dim-
preun\ cu Îngerii!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ n\dejdea mea spre tine
o pun, Maica lui Dumnezeu,
p\ze[te-m\ sub acoper\mân -
tul t\u.

Troparul Muceni]ei, glasul al 4-lea:

Mielu[eaua Ta, Iisuse, Chiriachi...

Slav\..., al Cuviosului Toma, 
glasul al 8-lea:

Întru tine, P\rinte, cu osârdie...

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu 

– al Învierii, glasul al 8-lea.

Caut\-le la sfâr[itul c\r]ii.
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Muceni]ei (de dou\ ori); Slav\...,
al Cuviosului, {i acum..., al N\sc\toarei de
Dumnezeu – al Învierii.

Dup\ întâia Catism\ se cânt\ Sedealna,
glasul 1:

Sfânt\ Muceni]\ Chiriachi,
prin rug\ciunile p\rin -

]ilor t\i neroditori, te-a dat lor
Dum nezeu ca dar ceresc în zi
de sfânt\ duminic\; de aceea,
ai [i fost botezat\ cu acest sl\vit
nume, [i, p\zindu-]i fecioria [i
credin]a cea tare, ai suferit
tirania p\gânilor [i te-ai jertfit
Mielului ceresc, pe Care roag\-L
s\ d\ruiasc\ sufletelor noastre
pace [i mare mil\.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, acela[i glas:

Lumineaz\, ceea ce e[ti bun\,
cu lumina ta, sufletul meu, cel
întunecat, zdrobe[te împie -
trirea mea [i m\ înva]\ s\ fac
voia iubitului t\u Fiu, ca s\ aflu
[i eu iertare de gre[elile cele
multe, Preacurat\, [i s\ m\
izb\vesc de focul cel nestins, cu
sfintele tale rug\ciuni.

Dup\ a doua Catism\ se cânt\ Se dealna,
glasul al 8-lea:

Ai fost dus\, în capi[tea ido li -
lor, ca s\ te despart\ p\gânii de
Mirele ceresc, dar tu, Mu ceni]\,

rugându-te Lui cu c\l dur\, ido-
lii s-au nimicit, iar un fulger a
ars fa]a chinuitorului. Deci,
biruind prin credin]\, Sfânt\
Chiriachi, roag\-te acum s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, acela[i glas:

Ceea ce e[ti sfânt\ între
femei, N\sc\toare de Dum -
nezeu, Maic\ nenuntit\, roag\
pe iubitul t\u Fiu, pe Care L-ai
n\scut în chip mai presus de
fire, s\ ne mântuiasc\ pe noi, ca
un Iubitor de oameni.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu 
(al Paraclisului sau din Bogorodicin\), cu
Ir mo sul, pe 6, [i dou\ Canoane ale Sfin -
]ilor, pe 8.

C A N O N U L  Muceni]ei

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 2-lea:

Irmosul:

Veni]i, popoare, s\ cân -
t\m cântare lui Hristos

«Dumnezeu, Cel ce a desp\r]it
«marea [i a trecut pe poporul
«pe care l-a izb\vit din robia
«egiptenilor, c\ci cu slav\ S-a
«preasl\vit.»

Cu bucurie s\ d\n]uim întru
pomenirea Muceni]ei purt\ -
toare de chinuri [i s\ strig\m:
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Hristoase, Mântuitorule îndu-
rate, mântuie[te lumea Ta, prin
rug\ciunile ei.

Luminându-se m\rita Chi -
ria chi cu lumina Ta, Iubitorule
de oameni, a sc\pat de întune-
ricul în[el\ciunii celei cu mul]i
zei, [i tuturor a str\lucit lumina
t\m\duirilor.

Ca s\ fii binepl\cut\ lui
Hristos, Mirele cel nemuritor,
întru nimic ai socotit moartea
[i focul [i chinurile. Pentru
aceea, te-ai învrednicit de slava
cea nemuritoare.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Oprit-ai pornirea cea silnic\
a mor]ii, Preacurat\, n\scând
pe Hristos, Pricinuitorul nemu-
ririi, de Care, v\zându-L iadul
c\ a murit de a Sa bun\voie, s-a
cutremurat.

C A N O N U L  Cuviosului Toma

Acela[i Irmos

Primind în sufletul t\u lumi-
na dumnezeiescului har, m\ rite,
ai p\r\sit negura patimilor ca
pe alt Egipt, [i ai avut via]\
cereasc\.

Ajungând vestit în via]\,
P\rinte, ai ridicat multe semne
de biruin]\ împotriva vr\j ma -
[ilor [i, sih\strind dup\ cuvi-
in]\, tare ai r\nit mul]imea
demonilor.

Slav\...

Sih\stre[te luptându-te cu
vr\jma[ul, Cuvioase, l-ai supus
cu ajutorul dumnezeiescului
Duh [i ai luat din cer cunun\ de
biruin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Numai tu, Fecioar\, ai n\scut
pe Dumezeu, Cel ce întru toate
este neînc\put, f\cându-Se în -
c\put în tine, din bun\tatea Sa.
Pe Acela roag\-L s\ mântuiasc\
pe cei ce te laud\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Canonul Muceni]ei 

Irmosul:

Înt\re[te-ne pe noi întru
Tine, Doamne, Cel ce prin

«lemn ai omorât p\catul; [i
«frica Ta o s\de[te în inimile
«noastre, ale celor ce Te l\u -
«d\m pe Tine.»

Ar\tându-te, Muceni]\, cu
frumuse]e curat\, nestricat\ [i
frumoas\, te-a luat pe tine mi -
reas\ Cuvântul lui Dumnezeu,
îndr\gindu-te pentru bun\ta -
tea Lui cea des\vâr[it\. 

Ve[tejind frumuse]ile cele de
afar\, ]i-ai ar\tat frumuse]ea
cea din\untru Celui ce [tie cele
ascunse; pentru aceea, S-a lo -
go dit cu tine, Muceni]\.
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Ca o ramur\ sfin]it\, frumos
ai înflorit din r\d\cin\ sfânt\,
fecioar\ Muceni]\, [i ai odr\slit
roduri frumoase care ]i-au prici -
nuit desf\tarea cea nemuritoare.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\, ceea ce ai n\scut pe
În]elepciunea lui Dumnezeu
cea ipostatic\, mântuie[te-m\
de r\utatea în[el\torului cu
mijlocirea ta, ceea ce singur\
e[ti cu totul f\r\ prihan\.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

Plecându-Se Dumnezeu ru -
g\ ciunilor tale, te-a izb\vit din
leg\turi prin mâna Prorocului
Ilie [i te-a îndreptat s\ mergi
c\tre nevoin]ele cele osteni -
toare ale sih\striei.

Slav\...

Cel ce a binevoit odinioar\ s\
treac\ Israel pustiul, pov\]uit
prin stâlp, te-a pov\]uit pe tine
cu stâlp de foc, cunoscând mai
înainte sufletul t\u bun.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu adev\rat c\delni]\ de
aur, n\strap\ a manei, munte
dumnezeiesc [i c\mar\ veseli-
toare a lui Dumnezeu te numim
pe tine, Fecioar\.

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Mare biruin]\ b\rb\te[te ai
ar\tat, aprinzându-te de dra-

gostea cea dumnezeiasc\. Pe
împ\ratul cel stric\cios [i toate
cele frumoase le-ai biruit, s\ -
vâr[ind s\l\[luirea la Muntele
Maleon, din care te-ai suit la
cele cere[ti, c\tre Împ\ratul
îm p\ra]ilor, Toma; roag\-te
neîncetat pentru noi to]i.

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi lumii...

Binepl\când Domnului, Cu -
vioase, prin fapte dumnezeie[ti
[i prin vie]uirea curat\, te-ai în -
vrednicit mo[tenirii celor f\r\
de trupuri, Toma preafericite.

Slav\..., Sedealna Sfintei, glasul al 4-lea,

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Cu str\lucirea cur\]iei ai
înflorit ca [i crinul cel din v\i,
cu mirosul de bun\ mireasm\
al lui Hristos, preal\udat\ Mu -
ceni]\ Chiriachi, [i, cu luminile
dumnezeie[tii cuno[tin]e, te-ai
luminat, izgonind stric\ciunea
r\t\cirii cea nesuferit\. Drept
aceea, pr\znuim pomenirea ta,
Muceni]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

V\zând mai înainte cea
stear p\ venirea ta [i r\sunând
în urechi glasul închin\ciunilor
tale, nu se dumirea ce lucru va s\
fie; din\untru pruncul s\lta în
pântecele ei, la închin\ciunile
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tale, pentru c\ el cunoscuse
întruparea lui Dumnezeu în
pântecele t\u.

Cântarea a 4-a

Canonul Muceni]ei 

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, glasul
rânduielii Tale [i Te-am

«preasl\vit pe Tine, Unule, Iu -
«bi torule de oameni.»

Ai stat înaintea divanului,
Chiriachi, fiind judecat\ cu
nedreptate, dar uitându-te la
Judec\torul cel drept.

M\dularele trupului le-ai dat
spre chinuri [i, prin curgerile
sângelui, ai înecat pe vr\jma[ii
cei f\r\ de trup, fecioar\.

Fiind supus\ la chinuri, Chi -
riachi, ai r\mas neplecat\ [i ai
surpat sprânceana cea în\l]at\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuie[te de toat\ r\utatea
vr\jma[ului pe cei ce te [tiu pe
tine cu adev\rat Maic\ a lui
Dumnezeu, Preacurat\.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

Cu dumnezeiescul foc al în -
frân\rii ai ars spinii p\catului
[i ai str\lucit lumina minunilor,
P\rinte.

Cur\]ind ochii sufletului t\u
de noroiul patimilor, ai deschis

luminile ochilor celor ce nu
vedeau, fericite P\rinte.

Slav\...

Înstr\inatu-te-ai de tulbur\ -
rile cele lume[ti, purt\torule de
Dumnezeu, [i ai dobândit lini[ -
tea cea mai presus de lume.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, ceea ce e[ti neispi-
tit\ de nunt\, care ai z\mislit
pe Dumnezeu în chip de netâl-
cuit, izb\ve[te-ne pe to]i de
sup\r\ri [i de nevoi.

Cântarea a 5-a

Canonul Muceni]ei

Irmosul:

D\t\torule de lumin\ [i
F\c\torule al veacurilor,

«Doamne, întru lumina porun -
«cilor tale pov\]uie[te-ne pe
«noi, c\ afar\ de Tine pe alt
«Dumnezeu nu [tim.»

Ar\tând sufletul t\u curat
adev\rat l\ca[ lui Dumnezeu,
ai surpat capi[tile idolilor pân\
la p\mânt, chemând pe Hristos,
Cel ce te-a înt\rit pe tine,
Chiriachi. 

În\l]atu-]i-ai mâinile [i min-
tea c\tre Hristos, m\rit\ Chi -
riachi, [i cu cutremur groaznic
ai sp\imântat pe cei f\r\ de
Dumnezeu, care priveau la 
cele p\mânte[ti [i nu puteau 
s\ vad\.
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Dumnezeul tuturor, cu glas
viu de sus, te-a f\cut s\ îndr\z -
ne[ti, ca s\ rabzi chinurile celor
f\r\ de lege cu gând viteaz [i 
s\ te încununezi cu cununa
biru in]ei.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dezlegat-ai, Preacurat\, bles -
temul str\mo[ilor, ca una care,
f\r\ de voire trupeasc\, ai
n\scut pe Cel ce în chip ar\tat
a înfiin]at toate cu dumneze -
iasca Lui voire, Preacinstit\.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

Avut-ai c\l\uzitor de bun\
credin]\ pe Ilie Tesviteanul,
care, ar\tându-]i-se noaptea, te
pov\]uia c\tre pustie, P\rinte,
[i te înv\]a cele dumnezeie[ti,
Cuvioase.

Slav\...

Ca pe alt Carmel, ai locuit 
în Muntele Maleon, în]elepte,
în destulat fiind cu vedenii
dumnezeie[ti [i luând, în chip
minunat, darul minunilor, feri-
cite Toma.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce în chip de negr\it ai
n\scut pe Cel pironit cu trupul
pe Cruce, vindec\ inima mea
cea r\nit\ de n\p\dirile vr\j -
ma [ului, Preacurat\, ceea ce
e[ti milostiv\.

Cântarea a 6-a

Canonul Muceni]ei

Irmosul:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adân cul

«milostivirii Tale cel neurmat;
«din stric\ciune, Dumnezeule,
«scoate-m\.»

Întrecut-ai hotarele firii cu
chinuirea ta cea mai presus de
fire, preal\udat\, [i, cu ostene-
lile tale cele mari, ai r\nit pe cel
ce a r\nit pe Eva.

Cu pic\turile sângiurilor tale,
preacinstit\, ai uscat mul ]imea
zeilor [i ai izvorât noian de vin-
dec\ri celor ce cu credin ]\ se
apropie de tine.

Pe când st\teai la judecat\,
m\rit\ Chiriachi, fiarele s-au
plecat [i ]i-au dat cinste ]ie, mie -
lu[ea nestricat\, care ai cinstit
pe Hristos.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce ai n\scut pe Domnul
Împ\ratul, ca o Împ\r\teas\,
învrednice[te Împ\r\]iei ceru-
rilor pe cei ce n\zuiesc la tine,
de Dumnezeu d\ruit\.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

În pustiu f\r\ de ap\ ai lo -
cuit, [i ploaia rug\ciunilor tale,
Cuvioase, a plecat pe St\pânul
s\ izvorasc\ în pustiu ap\ din
destul.
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Ca Dreptul Avraam cel de
demult, te-ai dep\rtat de patria
ta, de p\mântul în care te-ai
n\scut, [i te-ai apropiat de
Dumnezeu [i în p\mântul celor
blânzi te-ai s\l\[luit.

Slav\...

Pustnic adev\rat ai ajuns [i,
dup\ îngropare, izvor\[ti, cu
puterea Duhului, daruri de vin-
dec\ri celor ce au trebuin]\ de
ele, P\rinte Toma.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce lucrezi toate cu voirea,
de bun\voie Te-ai s\l\[luit în
pântecele neispitit de nunt\, în -
vrednicindu-ne, ca un Milostiv,
de nestric\ciune, pe noi cei ce
boleam de stric\ciune.

C O N D A C, glasul al 2-lea,

podobie: Cele de sus c\utând...

Muceni]a lui Hristos ne-a
chemat acum pe noi s\ cânt\m
împreun\, cu laude, luptele [i
dumnezeie[tile ei nevoin]e. C\
ea, având cuget viteaz, dup\
numele ce poart\, este doamn\
a gândului [i a patimilor celor
necuvioase.

I C O S

În vremea împ\ratului r\u -
credincios [i f\r\ omenie, mai
mult decât to]i oamenii, peste
tot p\mântul se rev\rsase în[e -
l\ciunea idolilor. Atunci era în

cinste eresul cel spurcat [i cu
nume r\u al celor f\r\ de
Dumnezeu, c\ mul]imea ascul-
ta glasul împ\ratului r\u-cre-
dincios care, pe cei ce nu ascul-
tau de a lui p\gân\tate, îi înfri-
co[a cu moarte groaznic\. Dar
Muceni]a lui Hristos, nesoco-
tind poruncile [i îngrozirile
tiranilor, [i propov\duind pe
Hristos Dumnezeu în mijlocul
poporului, a c\lcat la p\mânt
pe vr\jma[i. Pentru aceea, s-a
ar\tat cu adev\rat st\pân\ a
gândului [i a patimilor celor
necuvioase.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a [aptea, pome-
nirea Sfintei Muceni]e Chiriachi.

Sfânta Chiriachi a tr\it pe vre-
mea împ\ratului p\gân Diocle]ian
(284-305). P\rin]ii ei, Dorotei [i
Eusebia, cre[tini plini de credin]\,
fiindc\ nu aveau fii, se rugau lui
Dumnezeu s\ le dea rod, f\g\duind
s\-l d\ruiasc\ Domnului pe copilul
ce se va na[te. Deci, a ascultat Dum -
nezeu rug\ciunea lor [i au n\scut
prunc de parte femeiasc\, în zi de
duminic\, pentru care au numit-o
Chiriachi, cuvânt care, în limba
greac\, înseamn\ duminic\. {i au
p\zit-o fecioar\, fiindc\ f\g\duiser\
s\ o d\ruiasc\ lui Dumnezeu. Dar,
pe când Sfânta Chiriachi era de 16
ani, p\gânul împ\rat Diocle]ian a
pornit prigoan\ împotriva cre[tini-
lor. Atunci au fost pârâ]i p\rin]ii
Sfintei, împreun\ cu ea, c\ sunt
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cre[tini. Deci, au venit slujitorii îm -
p\r\te[ti [i, luându-i pe to]i trei, au
desp\r]it pe fecioar\ de p\rin]ii ei.
Pe b\trâni i-au dus la Melitene în
Armenia, unde au p\timit pentru
Hristos de la dreg\torul Iustus, iar
pe tân\ra Chiriachi au trimis-o în
lan]uri, la cezarul Maximian Ga le -
riu (293-311), în Nicomidia. Acesta,
cercetând pe frumoasa fecioar\ [i
v\zând statornicia ei în credin]\, a
poruncit s\ fie crunt b\tut\. Sfânta
a primit, în t\cere, cumplitele lovi-
turi de toiege. Nu se v\ita, ci numai
se ruga în sine lui Dumnezeu. V\ -
zând prigonitorul c\ nu izbute[te s\
o înduplece pe tân\ra cre[tin\ s\ se
lepede de credin]a ei, a l\sat-o în
seama dreg\torului Ilarion al Biti -
niei. {i, venind acesta la judecat\
chiar în capi[tea idoleasc\, mai îna -
inte de a începe el s\ o întrebe pe
Chiriachi, s-a f\cut un mare cutre-
mur de p\mânt, idolii au c\zut [i 
s-au pref\cut în pulbere [i însu[i
Ilarian [i-a aflat, acolo, moartea.
Peste câtva timp, a venit un alt dre -
g\tor, care, aflând pe fecioar\ în
temni]\, a poruncit s\ se aprind\ un
foc mare [i Sfânta s\ fie aruncat\ în
fl\c\ri. {i, începând atunci o ploaie
mare, a potolit vâlv\taia [i a stins
focul, iar fecioara a sc\pat nev\t\ -
mat\. A fost, apoi, aruncat\ la fiare
s\lbatice, dar fiarele, sim]ind sfin -
]enia ei, se gudurau ca mieii. Mul]i
p\gâni, v\zând lucrul acesta, au 
crezut în Hristos. Iar dreg\torul,
în]elegând c\ nimic nu izbute[te, a
poruncit ca Sfânta s\ fie scoas\ din
cetate [i ucis\. {i, luând-o slujitorii,
au scos-o afar\ din cetate, ca s\-i

taie capul, în ziua de 7 iulie din anul
303. Iar Sfânta a cerut voie s\ se
roage. {i, dup\ ce s-a rugat, a po v\ -
]uit pe cre[tinii care îi urmaser\ s\
m\rturiseasc\ [i ei credin]a. Apoi,
culcându-se pe p\mânt, [i-a dat su -
fletul în mâinile lui Dumnezeu. {i
osta[ii, apropiindu-se de ea ca s\-i
taie capul [i v\zând-o deja moart\,
s-au mirat. Deci, s-a f\cut un glas
dumnezeiesc, zicând: „Merge]i, fra -
]ilor, [i propov\dui]i m\ririle lui
Dumnezeu”. Atunci osta[ii [i cei ce
erau de fa]\ au crezut în Hristos.

Moa[tele Sfintei au fost îngropate
cu evlavie de c\tre cre[tini, fiind
cunoscute pentru darul facerii de
minuni. Prin voia lui Dumnezeu [i
purtarea de grij\ a episcopului
Iacob Stamati al Hu[ilor, în anul
1763, o parte din sfintele ei moa[te,
[i anume mâna stâng\, a fost adus\
de la Marea Lavr\ din Muntele
Athos [i a[ezat\ în biserica M\n\sti-
rii Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel
din Hu[i, ctitoria Sfântului Voievod
{tefan cel Mare, catedrala de ast\zi
a Episcopiei Hu[ilor, Sfânta deve-
nind ocrotitoare a acestei eparhii.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Preacuvio -
sului P\rintelui nostru Toma cel din Maleon.

Acesta a str\lucit mai întâi cu
via]a în\l]at\ de voievod în o[tire,
f\când multe [i mari biruin]e împo-
triva barbarilor. Apoi, iubind pe
Hristos [i socotind toate ale lumii ca
nimic, a intrat sub jugul cel u[or al
Domnului. {i atât a întrecut pe cei-
lal]i în r\bdarea ostenelilor pentru
fapta bun\, [i cu numele [i via]a cea
cinstit\, încât p\rea un stâlp de foc,
pentru cei ce erau aproape de el,
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când se ruga. {i, suindu-se la mun -
tele ce se numea Maleon, a str\lucit
ca un luceaf\r [i, îndeletnicindu-se
cu privegheri [i rug\ciuni, a primit
darul t\m\duirilor: izgonind demo-
nii din oameni, dând vedere orbilor,
îndreptând pe [chiopi [i izvorând
ap\ prin rug\ciune. {i, alte minuni
f\când, a r\posat în Domnul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Acachie ascult\torul, cel amintit în Scara
Sfântului Ioan Sinaitul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Peregrin, Lucian, Pompei, Isihie,
Papias, Satornin [i Gherman.

Ace[tia erau din Italia, dar, din
pricina prigoanei ce se f\cea de
Traian (98-117), au venit la Dirahia,
unde, v\zând pe Sfântul Astie, epis-
copul, chinuit pe cruce [i, fericin -
du-l, au fost prin[i de osta[i. Deci,
m\rturisindu-se c\ sunt cre[tini, din
porunca ighemonului Agricola, au
fost arunca]i în Marea Adriatic\ [i
a[a au luat cununa muceniciei. Iar
moa[tele lor, sco]ându-le marea
afar\, le-a ascuns în nisip. Dup\ ce
au trecut 70 de ani, s-au ar\tat epis-
copului Alexandriei, care, luându-le,
le-a îngropat cu cinste, ridicând
deasupra lor o biseric\.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Evstatie, care de foc s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Policarp cel nou, care de sabie s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Evanghel, care de sabie s-a
s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Muceni]ei

Irmosul:

Cei trei tineri au def\imat
porunca cea f\r\ de

«Dumnezeu, de a cinsti chipul
«cel de aur din câmpul Deira [i,
«fiind arunca]i în mijlocul fo -
«cului, r\corindu-se, au cântat:
«Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri.»

Mintea ta cu lumina iubirii
de Dumnezeu luminându-]i, 
în mijlocul cuptorului celui 
ar z\ tor stând tu, nev\t\mat\
te-ai ar\tat, fecioar\, cântând
F\c\ torului t\u: Binecuvântat
e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

A[a cum pe cei trei tineri
nicidecum nu i-a ars cuptorul
odinioar\, tot a[a nici pe Mu -
ceni]a; c\, rugându-se, st\tea în
mijlocul cuptorului nemi[cat\,
primind roua dumnezeiasc\ [i
cu laude cântând: Binecu vân -
tat e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

Cu sabia îndr\znirii tale ai
omorât pe vr\jma[ul adev\ ru -
lui, fecioar\ Muceni]\ Chi ria chi,
dorind s\ dobânde[ti dorirea
cea ve[nic\ [i cântând: Binecu -
vântat e[ti, Dumnezeul p\rin -
]ilor no[tri.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Însu[i Dumnezeu a aflat pân-
tecele t\u curat [i S-a întrupat
din tine [i S-a f\cut om, ca s\-l
mântuiasc\ pe om. Pentru
aceea, fiind tu pricina bun\ t\ -
]ilor, î]i cânt\m: Binecuvântat\
e[ti, ceea ce L-ai n\scut pe
Dumnezeu cu trup.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

Cu puterea lui Hristos dând
orbilor vedere, [i ologilor bun\
umblare, celor surzi izb\vire [i
bolnavilor vindecare, P\rinte
Toma, cântai: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

Slav\...

Cu lini[te ]i-ai s\vâr[it via]a,
P\rinte fericite, luminându-te
cu lipsa de avere [i împodo -
bindu-te cu înfrânarea. Deci,
cântând cu umilin]a inimii,
gr\iai c\tre St\pânul: Bine cu -
vântat e[ti, Dumnezeul p\rin -
]ilor no[tri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu: 

Fecioar\ cinstit\, neispitit\
de nunt\, preacurat\, binecu-
vântat\, ceea ce e[ti îndrepta-
rea celor c\zu]i [i mântuirea
celor p\c\to[i, miluie[te-m\ pe
mine, cel nes\]ios, care cânt
Fiului t\u: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

Cântarea a 8-a

Canonul Muceni]ei

Irmosul:

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a
pogorât în cuptorul cel cu

«foc la tinerii evreie[ti, [i v\ -
«paia în r\coare a pref\cut-o,
«ca pe Domnul l\uda]i-L, lu -
«crurile, [i-L preaîn\l]a]i întru
«to]i vecii.»

Mireas\ lui Hristos te-ai
cunoscut, Chiriachi, înfrumu-
se]at\ cu podoabele fecioriei.
Pentru aceea, El Însu[i te-a
învrednicit de c\m\rile cere[ti,
dup\ vrednicie, pe tine, care-L
lauzi pe El întru to]i vecii.

Aruncat\ ai fost, ca Daniel,
în mijlocul fiarelor, preasl\vind
pe Hristos, [i s\lb\ticirea lor ai
schimbat-o prin dumnezeiescul
Duh, fecioar\. Pentru aceea, te
cinstim întru to]i vecii.

De tine, care te aduceai ca o
mielu[ea c\tre junghiere pentru
dragostea Mielului [i Cu vân -
tului lui Dumnezeu, milostivin-
du-Se ca un îndurat, ]i-a trimis
Îngeri lumino[i, care te-au dez-
legat de trup mai înainte de a fi
t\iat\ cu sabia, Muceni]\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeu cel mai presus 
de fiin]\ a luat fiin]\ din tine,
Fecioar\, asemenea cu noi; [i
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S-a ar\tat ca un prunc, Cel ce
mai înainte de veci este îm -
preun\ cu Tat\l [i cu dumneze-
iescul Duh. Pentru aceea, te
m\rim pe tine, o, Maica Lui.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

Cu frâul postirii supunând
patimile sufletului, cele cu ane-
voie de oprit, te-ai asem\nat 
cu Îngerii cei f\r\ de trup, 
cântând: L\uda]i, lucruri, pe
Domnul [i-L preaîn\l]a]i întru
to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Str\duindu-te a urma via]a
cea sfin]it\ a Tesviteanului Ilie,
te-ai suit în munte s\ vorbe[ti cu
Dumnezeu, cur\]indu-]i min tea
prin înfrânare [i cântând: Bine -
cuvânta]i pe Hristos în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti izvor viu, ca una
care ai n\scut Apa vie]ii, adap\
sufletul meu cel topit de v\paia
p\catelor, Fecioar\, N\sc\toare
de Dumnezeu, ca s\ te sl\vesc
întru to]i vecii.

Cântarea a 9-a

Canonul Muceni]ei

Irmosul:

Pe Dumnezeu – Cuvântul,
cel din Dumnezeu, Care,

«cu negr\it\ în]elepciune, a

«venit s\ înnoiasc\ pe Adam 
«cel c\zut r\u, prin mâncare,
«întru stric\ciune, din Sfânta
«Fecioar\, în chip de negr\it
«întrupându-Se pentru noi,
«credincio[ii, cu un gând în
«laude Îl sl\vim.»

Cu gând vitejesc, prin n\dej-
dea cea foarte tare c\tre Dum -
nezeu, ai sc\pat de n\p\dirile
fiarelor [i ale focului [i de du -
rerea chinurilor trupului, Mu -
ceni]\ fecioar\. Pentru aceea,
cu credin]\ [i cu dragoste te
fericim.

Purtând grij\ de podoaba
cea frumoas\ a sufletului t\u,
pentru Mirele cel preafrumos,
]i-ai p\zit fecioria nestricat\,
Muceni]\, [i ai adus ca o zestre
chinurile m\dularelor tale,
Chiriachi preal\udat\.

Trupul t\u mult chinuit,
fiind îngropat în p\mânt, iz vo -
r\[te râuri de t\m\duiri celor
ce cu dreapt\ credin]\ se apro-
pie de el, izgone[te întin\ciunea
patimilor [i îneac\ n\p\dirile
cele viclene ale demonilor, Chi -
riachi, mireas\ a lui Dumnezeu.

Preasfin]it\ pomenirea ta ca
soarele ne-a r\s\rit nou\, mu -
ceni]\ Chiriachi, risipind norii
patimilor [i luminând pe to]i cei
ce cu credin]\ adev\rat\, bu cu -
rându-se, te cinstesc pe tine [i cu
dragoste te fericesc, fecioar\.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu candelele cele prealumi-
noase ale Celui ce S-a întrupat
din tine, Preasfânt\ Fecioar\,
mai presus de minte ne lumi -
n\m prin credin]\, noi, cei ce 
te [tim pe tine N\sc\toare de
Dumnezeu, Fecioar\, [i ne iz -
b\vim de întunericul patimilor
[i de tot felul de primejdii [i de
toat\ nevoia.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

S\rac fiind cu duhul, P\ rinte,
ai luat Împ\r\]ia cerurilor,
umplându-te de slav\ nespus\,
împreun\ cu to]i ale[ii, [i,
luând r\spl\tirile dup\ vredni-
cia ostenelilor tale, Toma. Pen -
tru aceea, cu credin]\ [i cu dra-
goste te fericim.

Racla moa[telor tale izvo r\[te
râuri de t\m\duiri, pentru cei
ce cu credin]\ se apropie;
aceasta îneac\ patimile sufle-
te[ti [i ridic\ durerile trupu -
rilor, fericite Toma, cel ce te
rogi pentru cei ce cu credin]\ te
fericesc pururea.

Slav\...

Unindu-te cu cetele cele
prea  luminoase ale Cuvio[ilor [i
luminându-te cu lumina cea
neînserat\ dup\ în]elegere,
P\rinte Toma, lumineaz\ pe cei

ce s\vâr[esc cu credin]\ dum-
nezeiasc\ pomenirea ta [i-i
învrednice[te s\ dobândeasc\
mântuire, prin rug\ciunile tale.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Str\lucind tuturor cu raza
minunilor tale, ceea ce e[ti de
Dumnezeu d\ruit\, izgone[ti
negura patimilor [i a necazuri-
lor, Preacurat\, [i r\spânde[ti
lumina veseliei cea în]eleg\ -
toare peste cei ce te sl\vesc pe
tine, Maica lui Dumnezeu.

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce ai împodobit cerul...

În ceruri, ca o Muceni]\
stând tu, Chiriachi, înaintea lui
Dumnezeu, miluie[te-ne cu cin-
stitele tale rug\ciuni pe noi pe
to]i, cei ce cu credin]\ s\vâr[im
pomenirea ta.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu preasfintele mijlociri ale
cinstitei tale Chiriachi, Fecioa r\,
p\ze[te-ne pe noi, pe to]i robii
t\i, de nevoi [i de orice alt\ pri-
mejdie, ceea ce e[ti ap\r\toa-
rea lumii.

L A  L A U D E 

Stihirile, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Muceni]\ purt\toare de
nevoin]e, m\rit\, tu pe Mirele
Hristos din inim\ L-ai iubit [i

ZIUA  A  {APTEA 125



L-ai propov\duit înaintea tira-
nilor. Pentru aceasta, cu t\rie de
suflet vitejeasc\, ai suferit du -
re rile chinurilor [i, cu ade v\ -
rat, împreun\ cu El ai intrat în
c\mara cea de nunt\ nestri c\ -
cioas\ [i nesfâr[it\, prea l\udat\.

Muceni]\ purt\toare de
nevo in]e, m\rit\, tu ai stins
v\paia focului, Chiriachi, [i, cu
credin]a ta fierbinte [i cu mijlo-
cirea c\tre Domnul, ai domolit
n\ v\lirea fiarelor. Pentru aceas -
ta, dup\ datorie, l\ud\m în
cânt\ri, preacinstit\, nevoin]a
ta, mireas\ a lui Hristos, de
Dumnezeu fericit\.

Muceni]\ purt\toare de chi-
nuri, suferind b\rb\te[te, 
pentru Hristos Dumnezeu, chi-
nurile cele cu multe dureri [i
b\t\ile trupului, ]i-ai s\vâr[it
luminat nevoin]a [i ai luat
cununa muceniciei, de la Cel ce
d\ str\lucite r\spl\tiri de bi ru -
in]\ celor ce cu credin]\ Îl pro-
pov\duiesc pe El Dumnezeu [i
cu t\rie se nevoiesc.

Miruri ai adus, cinstit\, lui
Hristos, Dumnezeul tuturor,
fecioria cea neîntinat\ [i via]a
cea îndumnezeit\, Chiriachi,
bun\ fecioar\; [i, pe lâng\
acestea, [i sângele t\u drept [i
pe tine toat\, ca pe o pârg\ [i
jertf\ curat\. Pentru aceasta, ai
dobândit slava cea adev\rat\,

împreun\ cu cetele fecioarelor
[i ale Muceni]elor.

Slav\..., glasul al 2-lea:

În cetatea Dumnezeului nos-
tru, în muntele cel sfânt al Lui,
acolo s-a s\l\[luit Sfânta, p\ -
zindu-[i candela nestins\. S\
ascult\m, dar, lauda fecioarei:
O, feciorie, casa lui Dumnezeu!
O, feciorie, slava Mucenicilor!
O, feciorie, vorbitoare dim-
preun\ cu Îngerii!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ n\dejdea mea spre tine
o pun, Maica lui Dumnezeu, p\ -
ze[te-m\ sub acoper\mântul t\u.

Doxologia mare, Troparele, 
Ecteniile [i Otpustul.

L A   L I T U R G H I E

Fericirile pe 8: 4 din Canonul Muceni -
]ei, de la Cântarea a 3-a, [i 4 din Canonul
Cuviosului, de la Cântarea a 6-a. (Aposto -
lul [i Evanghelia Sfintei s\ se vad\ mai
departe, la Slujba ei cu Priveghere. Prochi -
menul Cuviosului, glasul al 7-lea (Psalm
115: 6, 3): Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuviosului S\u. Stih: Ce voi r\s -
pl\ti Domnului pentru toate câte mi-a dat
mie? Apostolul Cuviosului din Epistola
c\tre Galateni (5: 22-26; 6: 1-2): Fra]ilor,
roada Duhului este dragostea... Aliluia,
glasul al 6-lea (Psalm 111: 1, 3): Fericit este
b\rbatul care se teme de Domnul, întru
poruncile Lui va voi foarte. Stih: Slav\ [i
bog\]ie în casa lui [i dreptatea lui r\mâne
în veacul veacului. Evanghelia de la Luca
(6: 17-23): În vremea aceea a stat Iisus la
loc [es... Chinonic (Psalm 111: 6): Întru
pomenire ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.
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TOT ÎN ACEAST| ZI

Slujba Sfintei Mari Muceni]e
Chiriachi.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 4, glasul al 2-lea, podobie: Cu ce
cununi de laude…

Cu ce cununi de laude vom
încununa pe Muceni]a

lui Hristos, Chiriachi, ceea ce,
ca o mielu[ea cuvânt\toare, a
uimit pe chinuitorii s\i cu sta-
tornicia în dreapta credin]\?
C\ aceasta, fiind cinstit\ de fiii
Bisericii, a câ[tigat cununa cea
neve[tejit\ a Împ\r\]iei ceru -
rilor [i se roag\ Domnului s\
mântuiasc\ sufletele noastre.

Cu ce cânt\ri duhovnice[ti
vom l\uda pe fecioara cea prea   -
frumoas\ a lui Hristos, Chi ri -
achi? C\ ea se roag\ lui Dum -
nezeu pentru sufletele noastre,
iar prin sfintele ei moa[te izvo -
r\[te t\m\duiri celor bolnavi [i
alinare celor neputincio[i, de -
grab împlinind tuturor cererile
cele spre mântuire.

Cum vom l\uda dup\ cuvi-
in]\ pe Sfânta Chiriachi? C\
aceasta este frumuse]e a virtu ]i -
 lor fecioriei, podoab\ a Mu ceni -

cilor [i laud\ a Îngerilor. Ea a
sem\nat cu îndr\zneal\ cre-
din]a în inimile cele luminate
de harul Duhului Sfânt, pre-
cum [i n\dejdea în sufletele
care cu dragoste o cinstesc.

Slav\…, glasul al 6-lea:

Îngerii au purtat la ceruri
sufletul t\u curat [i feciorelnic,
în]eleapt\ Chiriachi, [i l-au a[e -
zat înaintea tronului Prea sfintei
Treimi, spre a fi încoronat cu
diadema cea neve[tejit\ a Sfin -
]ilor Mucenici. Pentru aceasta,
noi, credincio[ii, te l\u  d\m cu
evlavie [i cinstim sfin tele tale
moa[te, care izvo r\sc t\m\ duiri
celor ce se roag\ ]ie cu evlavie.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Muceni]a Chiriachi [i cu to]i
Sfin]ii, s\ se miluiasc\ sufletele
noastre.

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 2-lea, 

podobie: Casa Efratului…

Chinuri ai suferit pentru
dreapta credin]\ în atotputer-
nicul Dumnezeu, Creatorul ce -
rului [i p\mântului, de la Care
ai primit ve[nic\ r\spl\tire.
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Stih: A[teptând am a[teptat pe Domnul,
c\ a c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea
mea (Psalm 39: 1-2).

Dumnezeu [i Domnul, Cel ce
[ade pe tronul împ\r\]iei Sale,
a fost pream\rit de Sfânta Chi -
riachi, mult p\timitoarea, care
acum se roag\ pentru noi.

Stih: {i a pus pe piatr\ picioarele mele [i
a îndreptat pa[ii mei (Psalm 39: 3).

Din pruncie te-ai ar\tat iubi-
toare de Dumnezeu, Sfânt\ Mu -
ceni]\ Chiriachi, odor desf\tat
al Raiului [i rug\toare pentru
sufletele noastre. 

Slav\…, a Muceni]ei, acela[i glas:

Chinuri ai r\bdat, Chiriachi
îndelung p\timitoare, c\, ur -
mând lui Hristos, Mirele t\u, 
s-au împletit în fiin]a ta jertfa
[i r\scump\rarea, sângele mu -
ceniciei cu neîntinata feciorie.
Pentru aceea, cunun\ nepieri-
toare ]i-a d\ruit R\scum p\ -
r\torul cel ve[nic al sufletului
t\u, atunci când Îngerii l-au
adus pe acesta înaintea tronu-
lui pururea str\lucitor al Prea -
sfintei Treimi, de unde te rogi [i
pentru sufletele noastre. 

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

Maica lui Dumnezeu, ceea ce
e[ti lauda fecioarelor, mijlo -
ce[te la Fiul t\u, împreun\ cu

fecioara Muceni]\ Chiriachi,
pentru a noastr\ mântuire.

Tropar, glasul al 4-lea:

Mielu[eaua Ta, Iisuse, Chi -
ria  chi strig\ cu mare glas: Pe
Tine, Mirele meu, Te iubesc [i,
pe Tine c\utându-Te, m\ chi-
nuiesc [i împreun\ m\ r\stig-
nesc [i împreun\ m\ îngrop cu
botezul T\u [i p\timesc pentru
Tine, ca s\ împ\r\]esc îm preu n\
cu Tine; [i mor pentru Tine, ca
s\ [i vie]uiesc întru Tine; deci,
ca pe o jertf\ f\r\ de prihan\,
prime[te-m\ pe mine, ceea ce
cu dragoste m\ jertfesc }ie.
Pentru rug\ciunile ei, ca un
Milostiv, mântuie[te sufle tele
noastre. 

Alt Tropar, glasul 1, 

podobie: Piatra fiind pecetluit\…

Ca dintr-un izvor bogat,
fecioar\ Muceni]\ a lui Hristos,
Chiriachi, totdeauna ai ad\pat
pe cei binecredincio[i cu în]e -
lep ciunea înv\]\turilor mân-
tuitoare, iar, prin sfintele tale
moa[te, rever[i balsamul vin-
dec\rilor peste cei ce te cinstesc
cu evlavie. Pentru aceasta, l\u -
dându-te, sl\vim pe Dum nezeu,
zicând: Slav\ Celui ce ]i-a dat
putere! Slav\ Celui ce te-a în -
cununat! Slav\ Celui ce lu crea -
z\ prin tine tuturor t\m\duiri! 
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Slav\…, {i acum..., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii,

acela[i glas:

Gavriil, zicând ]ie, Fecioar\:
Bucur\-te!, deodat\ cu glasul
S-a întrupat St\pânul tuturor,
întru tine, chivotul cel sfânt,
precum a zis Dreptul David.
Ar\tatu-te-ai mai cuprinz\ -
toare decât cerurile, ceea ce ai
purtat pe F\c\torul t\u. Slav\
Celui ce S-a s\l\[luit întru tine!
Slav\ Celui ce a ie[it din tine!
Slav\ Celui ce ne-a mântuit pe
noi, prin na[terea ta!

LA VECERNIA MARE

Dup\ Psalmul 103, cânt\m Fericit
b\rbatul…, starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am…, punem Stihirile pe 8, glasul al 
2-lea, podobie: Când de pe lemn...

Muceni]\ a lui Hristos,
purt\toare de nevoin]e

Chiriachi, ai stat cu b\rb\]ie
înaintea judec\torilor, propo -
v\duind cu îndr\zneal\ pe
Hristos, Cel ce a primit r\stig-
nire de bun\voie, [i pentru El
ai suferit temni]\ [i chinuri,
nu m\rându-te în cetele Mu ceni -
cilor din cer [i câ[tigând slava
cea ve[nic\.

Dumnezeu-Cuvântul te-a ar\ -
 tat pe p\mânt mireas\ aleas\,
str\lucind cu frumu se ]ea fapte-

lor bune [i cu lumina sfintelor
p\timiri, pentru care te-ai s\ -
l\[luit în c\mara de nunt\ în
ceruri, unde, bucurându-te pu -
rurea, ca o fecioar\ [i Mu ceni]\,
te rogi pentru to]i cei ce cu cre-
din]\ te cinstesc. 

Din r\d\cin\ de bun neam
r\s\rind, Chiriachi, te-ai ar\ tat
vl\star preafrumos al Bise ricii
lui Hristos, aducând, prin ha -
rul dumnezeiesc, roadele r\b -
d\rii mucenice[ti [i ve[tejind
r\sadurile necredin]ei. Pentru
aceea, cinstim sfânt\ pomeni-
rea ta [i s\rut\m cu dragoste
racla moa[telor tale, din care
izvor\[ti t\m\duiri.

Slav\..., glasul al 6-lea:

De-a dreapta Mântuitorului
a stat fecioara purt\toare de
chinuri, cinstita Muceni]\ Chi -
riachi, împodobit\ fiind cu
podoabele virtu]ilor [i cu haina
de porfir\ a p\timirii muceni-
ce[ti pân\ la sânge, iar în mâini
purtând candel\ aprins\ plin\
de untdelemnul cur\]iei, întru
a c\rei str\lucire a strigat: „La
mireasma mirului T\u am aler-
gat, Hristoase Dumnezeule, c\
m-am r\nit de dragostea Ta.
Nu m\ desp\r]i de Tine, Mirele
meu ceresc!” Pentru rug\ciu -
nile ei, trimite-ne nou\, Atot -
puternice, milele Tale. 
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{i acum..., Dogmatica glasului al 6-lea: 

Cine nu te va ferici, Prea -
sfânt\ Fecioar\? Sau cine nu va
l\uda preacurat\ na[terea ta?
C\ Fiul Unul-N\scut, Cel ce a
str\lucit f\r\ de ani din Tat\l,
Acela[i din tine, cea curat\, a
ie[it, în chip de negr\it întru-
pându-Se; din fire Dumnezeu
fiind [i cu firea om f\cându-Se
pentru noi, nu în dou\ fe]e
fiind desp\r]it, ci în dou\ firi
neamestecat fiind cunoscut. Pe
Acela roag\-L, curat\ cu totul
fericit\, s\ se miluiasc\ sufle -
tele noastre.

Vohod cu c\delni]a, Lumin\ lin\... 

Prochimenul zilei 

PAREMIILE

Din Prorocia lui Isaia citire 

(43: 9-14)

Acestea zice Domnul: Nea mu rile
toate s\ se adune laolalt\ [i s\ se
strâng\ c\peteniile lor! Cine va da
de [tire despre acestea sau cine va
vesti vou\ cele dintru început? S\-[i
aduc\ martorii [i s\ dovedeasc\ [i s\
gr\iasc\ adev\rul. Fi]i Mie martori
[i v\ voi fi [i Eu martor, zice Dom -
nul Dumnezeu, [i sluga Mea pe care
am ales-o, ca s\ [ti]i, s\ crede]i [i s\
în]elege]i c\ Eu sunt; înainte de
Mine n-a fost Dumnezeu [i nici dup\
Mine nu va fi! Eu sunt Dum nezeu [i
nu este Mântuitor afar\ de Mine!
Eu sunt Cel ce am vestit [i Cel ce am
mântuit [i Cel ce v-am certat, ca s\

nu fie între voi dumnezeu str\in. Voi
sunte]i martorii Mei [i Eu sunt
Domnul Dumnezeu dintru început
[i nimeni nu poate s\ ias\ de sub
puterea Mea. Ceea ce fac Eu, cine
poate strica? A[a zice Domnul Dum -
nezeu, Izb\vitorul vostru, Sfântul
lui Israel.

Din În]elepciunea lui Solomon citire

(3: 1-9)

Sufletele drep]ilor sunt în mâna
lui Dumnezeu [i chinul nu se va
atinge de ele. În ochii celor nepri -
cepu]i ei au p\rut c\ sunt mor]i [i a
fost socotit\ nenorocire ie[irea lor [i
nimicire plecarea lor dintre noi, dar
ei sunt în pace. {i chiar dac\ înain-
tea fe]ei oamenilor au primit chi-
nuri, n\dejdea lor este plin\ de
nemurire; [i, pu]in fiind pedepsi]i,
cu mari binefaceri vor fi d\rui]i, c\
Dumnezeu i-a încercat [i i-a aflat
vrednici de El. Ca aurul în topitoare
i-a l\murit [i ca pe o jertf\ de ardere
întreag\ i-a primit. {i în vremea 
cercet\rii lor vor str\luci [i vor fi ca
scânteile ce alearg\ pe miri[te.
Judeca-vor neamuri [i vor st\pâni
popoare [i Domnul va împ\r\]i
peste ei în veci. Cei ce n\d\jduiesc
spre El vor în]elege adev\rul [i cre-
dincio[ii vor r\mâne lâng\ El în
iubire; c\ har [i mil\ va d\rui cuvio -
[ilor Lui [i va purta grij\ de ale[ii S\i.

Din În]elepciunea lui Solomon citire 

(5: 15 – 6: 3)

Drep]ii în veci vor fi vii [i r\splata
lor este întru Domnul, iar Cel prea -
înalt poart\ grij\ de ei. Pentru
aceasta, vor primi împ\r\]ia luminii
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[i cununa frumuse]ii din mâna
Domnului; c\ci cu dreapta Sa îi va
acoperi [i cu bra]ul S\u îi va ocroti.
Va lua râvna Lui în loc de arm\ [i va
întrarma f\ptura spre izbând\ asu-
pra vr\jma[ilor. Îmbr\ca-Se-va ca
într-o plato[\ cu dreptatea [i Î[i va
pune coif judecata cea nef\]arnic\.
Va lua cuvio[ia ca pav\z\ nebiruit\
[i va ascu]i cumplita mânie ca o
sabie; [i lumea va porni r\zboi îm -
preun\ cu El asupra celor f\r\ de
minte. Ca ni[te s\ge]i bine îndrep -
tate, fulgerele vor porni din nori, ca
dintr-un arc bine încordat, [i vor
lovi la ]int\. {i din mânia Sa, ca
dintr-o pra[tie, va fi aruncat  noian
de grindin\. Se va înt\râta asupra
lor apa m\rii [i râurile îi vor îneca
deodat\. Va sta împotriva lor duhul
Puterii [i ca o vijelie îi va risipi.
Astfel,  f\r\delegea va pustii tot p\ -
mântul [i r\utatea va r\sturna tro-
nurile celor puternici. Auzi]i, dar,
împ\ra]i, [i în]elege]i! Înv\]a]i-v\,
judec\tori ai marginilor p\mântu-
lui! Asculta]i, cei ce st\pâni]i mul -
]imi [i cei ce v\ trufi]i cu mul]imea
popoarelor. C\ de la Domnul s-a dat
vou\ st\pânirea, [i puterea de la Cel
preaînalt.

LA LITIE

Stihiri, glasul 1:

Ca una ce te-ai înt\rit pe pia-
tra credin]ei [i a m\rturisirii
lui Hristos, Chiriachi prea l\u -
dat\, ai scufundat în adâncul
întunericului pe vr\jma[ul cel
uciga[ [i ai primit cununa ve[ -
nic\ a biruin]ei. Pentru aceasta,

cu cetele cele de sus te-ai nu m\ -
rat, p\r\sind lumea cea de[art\
[i dorind pe Hristos, de la Care
ne trimi]i nou\, p\mântenilor,
mare mil\.

Cu bogate [i nenum\rate
daruri te-a r\spl\tit Hristos,
preal\udat\ Chiriachi, c\ ai
nimicit viteje[te îndr\znirea
celor f\r\ de lege [i ai adus lui
Dumnezeu jertf\ cuvânt\toare
feciorelnicul t\u trup; c\, în -
fruntându-]i sl\biciunea firii,
sufletul t\u l-ai dat lui Dum -
nezeu, strigând precum David:
Lipitu-s-a sufletul meu de Tine,
Mire ceresc! Pentru aceea, Mu -
ceni]\, cere lui Hristos s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre. 

Glasul al 2-lea:

Ca un alabastru cu mir ai
adus sângele t\u mucenicesc lui
Hristos, Mirele t\u, nebiruit\
purt\toare de chinuri Chiriachi,
[i ai primit r\spl\tire de la El
cunun\ nestric\cioas\, vrednico
de laud\, c\ ai biruit pe vr\j -
ma [ul încep\tor al r\ut\]ii,
prin chemarea numelui izb\ vi -
tor al Mântuitorului Hristos, [i
te-ai învrednicit de c\mara de
nunt\ în ceruri, ca o fecioar\ [i
Muceni]\ mult p\timitoare.  

Încep\torul cel de demult 
al în[el\rii este zdrobit de
picioa rele Miresei lui Hristos,
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Chi riachi, c\, întrarmat\ fiind
cu v\paia credin]ei dreptsl\vi -
toare, a mustrat închinarea la
idoli [i pe tiranul vr\jma[ l-a
biruit cu r\bdarea [i în]elep-
ciunea min]ii luminate de harul
Duhului Sfânt. Pentru rug\ -
ciunile ei, Hristoase, d\ruie[te
pace lumii Tale [i sufletelor
noastre mare mil\. 

Glasul al 4-lea:

Sl\vim multa ta milostivire 
[i bun\tate, Hristoase, care 
din bel [ug s-a rev\rsat asupra
noas tr\; c\, prin puterea Cru -
cii Tale, Iubitorule de oameni,
mielu[eaua Ta, Chiriachi, nu 
s-a însp\imântat de tiran, c\l -
când în picioare vicle[ugul lui,
a râvnit s\ vin\ dup\ Tine,
c\utând la mireasma mirului
T\u [i rugându-se pentru sufle-
tele noastre. 

P\r\sind bog\]ia p\rinteasc\
[i dorindu-L curat pe Hristos,
ai primit, Muceni]\, slav\ [i bo -
g\]ie cereasc\. {i, ap\rat\ fiind
cu plato[a harului [i cu arma
Crucii, ai c\lcat în picioare pe
tiranul cel preaviclean. Pentru
aceea, Îngerii, v\zând nevo in -
]ele tale, gr\iau: A c\zut vr\j -
ma[ul, fiind biruit de o femeie
[i s-a pream\rit Dumnezeu, Cel
minunat întru Sfin]ii S\i! 

Minuni a lucrat puterea Cru -
cii Tale, Hristoase, c\ Muceni]a
Chiriachi a ales calea cea strâm -
t\ a nevoin]elor [i a chinurilor
mucenice[ti, ca Dumnezeu s\-[i
recunoasc\ chipul S\u cel ne -
mu ritor întru ea. Pentru aceea,
lep\dând cu vitejie sl\biciunea
firii, a stat cu îndr\zneal\ îm -
potriva tiranilor [i a primit
cununile biruin]ei [i slava vie]ii
ve[nice.

Slav\…, glasul al 4-lea:

}inând în mâini Crucea ca
pe o arm\ puternic\, Muceni]\
Chiriachi, ai ]inut credin]a ca
pe o vistierie de mult pre], ai
p\zit n\dejdea ca pe o ancor\
tare [i nemi[cat\, iar, prin dra-
goste, te-ai unit pentru ve[nicie
cu Dumnezeu cel nev\zut. De
aceea, Sfânt\ mare p\timi -
toare, mireas\ preafrumoas\ a
lui Hristos, ai urcat pe treptele
cele înalte ale des\vâr[irii,
unde s\l\[luie[ti în lumina cea
necreat\ a Preasfintei Treimi,
rugându-te neîncetat pentru
sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

De tot felul de primejdii
p\ze[te pe robii t\i, binecuvân-
tat\ N\sc\toare de Dumnezeu,
ca s\ te sl\vim pe tine, n\dej-
dea sufletelor noastre. 
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LA STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 5-lea, 

podobie: Bucur\-te, c\mar\…

Bucur\-te, neînfricat\ fecioa -
r\, Chiriachi, bucuria muceni-
cilor [i lauda credincio[ilor,
ceea ce te-ai ar\tat ca un stâlp
[i temelie a credin]ei în fa]a
dreg\torilor prigonitori, iar
n\dejdea mo[tenirii Împ\r\]iei
cerurilor a devenit pentru su -
fletul t\u ancor\ tare [i nemi[ -
cat\ împotriva uneltirilor lui
Veliar. C\ tu, ca un al doilea
Moise, ai trecut marea acestei
vie]i, înfruntând, cu puterea
Crucii, toate furtunile [i pri-
mejdiile, iar acum str\luce[ti în
lumina cea neapropiat\ a Sfin -
tei Treimi, C\reia roag\-te s\
ne mântuiasc\ pe noi.

Stih: A[teptând am a[teptat pe Domnul,
c\ a c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea
mea (Psalm 39: 1-2).

În frumuse]ea trupului t\u 
s-a întrez\rit frumuse]ea chi-
pului celui nemuritor al lui
Hristos Dumnezeu, Care a p\ -
timit pentru mântuirea suflete-
lor noastre. A[a cum aurul se
l\mure[te în topitoare, tot a[a
[i sufletul t\u a str\lucit mai
mult decât lumina soarelui în
iure[ul chinuirilor pe care le-ai
r\bdat, fericit\ fecioar\. Pen -
tru aceasta, dând slav\ lui
Dum nezeu pentru toate, cinstim

numele t\u [i ne închin\m sfin-
telor tale moa[te pline de mi -
reasma Duhului Sfânt. 

Stih: {i a pus pe piatr\ picioarele mele [i
a îndreptat pa[ii mei (Psalm 39: 3).

Îngerii din ceruri s-au mirat
de statornicia ta în credin]a lui
Hristos, Împ\ratul nev\zut [i
ve[nic, precum [i de chinurile
pe care împ\ratul p\mântesc [i
nelegiuit ]i le-a rânduit. De
aceea, tu, curat\ fecioar\, cea
numit\ cu numele zilei Dom -
nului Hristos, ai fost încon -
jurat\ de Îngerii trimi[i de
Dumnezeu s\ te îmb\rb\teze în
chinuri [i s\ aduc\ sufletului
t\u, curat precum crinul, ce -
reasca pace, care covâr[e[te
toat\ mintea omeneasc\.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Luând pe umeri Crucea lui
Hristos, ai urcat Golgota sufe-
rin]elor, fugind de sf\tuirea
celor f\r\ de lege, Chiriachi,
mult p\timitoare; te-ai ar\tat
ca o fecioar\ în]eleapt\, pur -
t\toare de candel\ aprins\, [i ai
intrat în cur]ile Domnului t\u.
O, Muceni]\ preaviteaz\, ai
primit de la Dumnezeu alabas-
trul harului vindec\tor din
care s\ torni pe r\nile suflete[ti
[i trupe[ti ale oamenilor celor
credincio[i, cuprin[i de boli [i
suferin]e. De aceea, începând
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din zorii cre[tin\t\]ii, când ai
p\timit pentru Hristos, [i pân\
la sfâr[itul veacurilor, minunat\
fecioar\, se cinste[te numele
t\u în cer [i pe p\mânt.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Muceni]a Chiriachi [i cu to]i
Sfin]ii, s\ se miluiasc\ sufletele
noastre.

Dac\ se face binecuvântarea pâinilor, se
cânt\ Troparul Sfintei (de dou\ ori) [i N\s -
c\toare de Dumnezeu, Fecioar\... (o dat\).

Dac\ nu se face binecuvântarea pâini-
lor, se cânt\ Troparele precum se arat\ mai
departe:

Tropar, glasul al 4-lea:

Mielu[eaua Ta, Iisuse, Chi -
riachi strig\ cu mare glas: Pe
Tine, Mirele meu, Te iubesc [i,
pe Tine c\utându-Te, m\ chi-
nuiesc [i împreun\ m\ r\stig-
nesc [i împreun\ m\ îngrop cu
botezul T\u [i p\timesc pentru
Tine, ca s\ împ\r\]esc îm -
preun\ cu Tine; [i mor pentru
Tine, ca s\ [i vie]uiesc întru
Tine; deci, ca pe o jertf\ f\r\ de
prihan\, prime[te-m\ pe mine,
ceea ce cu dragoste m\ jertfesc
}ie. Pentru rug\ciunile ei, ca
un milostiv, mântuie[te sufle -
tele noastre. 

Alt Tropar, glasul 1, 

podobie: Piatra fiind pecetluit\…

Ca dintr-un izvor bogat,
fecioar\ Muceni]\ a lui Hristos,
Chiriachi, totdeauna ai ad\pat
pe cei binecredincio[i cu în]e -
lepciunea înv\]\turilor mân-
tuitoare, iar prin sfintele tale
moa[te rever[i balsamul vin-
dec\rilor peste cei ce te cinstesc
cu evlavie. Pentru aceasta, l\u -
dându-te, sl\vim pe Dumnezeu,
zicând: Slav\ Celui ce ]i-a dat
putere! Slav\ Celui ce te-a în cu -
nunat! Slav\ Celui ce lu creaz\
prin tine tuturor t\m\duiri! 

Slav\…, {i acum..., 
al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii,

acela[i glas:

Gavriil, zicând ]ie, Fecioar\:
Bucur\-te!, deodat\ cu glasul
S-a întrupat St\pânul tuturor,
întru tine, chivotul cel sfânt,
precum a zis Dreptul David.
Ar\tatu-te-ai mai cuprinz\ -
toare decât cerurile, ceea ce ai
purtat pe F\c\torul t\u. Slav\
Celui ce S-a s\l\[luit întru tine!
Slav\ Celui ce a ie[it din tine!
Slav\ Celui ce ne-a mântuit pe
noi, prin na[terea ta!

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfintei (de dou\ ori), Slav\..., 
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu 
– al Învierii, acela[i glas.
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Dup\ prima Catism\, Sedelnele, glasul
al 4-lea, podobie: Degrab ne întâmpin\…

S\vâr[ind preacurat\ po -
menirea ta, Muceni]\

Chiriachi, ne minun\m de r\b -
darea [i statornicia ta în dreap-
ta credin]\ [i te rug\m s\ ne
sco]i din necazurile [i primej-
diile ce ne îm presoar\, ca s\
ajungem la limanul mântuirii. 

Slav\…, {i acum…,
a N\sc\toarei de Dumnezeu, 

îns\[i podobia:

Degrab s\ ne întâmpine pe
noi îndur\rile Tale pân\ ce nu
vom fi robi]i, când vr\jma[ii Te
hulesc pe Tine [i ne îngrozesc
pe noi, Hristoase, Dumnezeul
nostru; pierde-i cu Crucea Ta
pe cei ce se lupt\ cu noi, ca s\
cunoasc\ t\ria credin]ei drept -
sl\vitorilor, pentru rug\ciunile
N\sc\toarei de Dumnezeu, unule
Iubitorule de oameni.

Dup\ a doua Catism\, Sedelnele, glasul
al 4-lea, podobie: Degrab ne întâmpin\…

Cu diadema str\lucitoare a
cur\]iei fiind încununat\, Chi -
riachi, lauda Mucenicilor, te-ai
luminat prin razele dumneze-
ie[tii cuno[tin]e, îndep\rtând
în[el\ciunea cinstirii idolilor.
Pentru aceea, pr\znuim, cu
dragoste, pomenirea ta. 

Slav\…, {i acum…,
a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Degrab prime[te, St\pân\,
rug\ciunile noastre [i le du

Fiului t\u, St\pân\ preanevi-
novat\. Risipe[te nenorocirile
ce lor ce alearg\ la tine, poto le[te
uneltirile [i doboar\ în dr\z -
neala celor f\r\ de Dum nezeu
ce se întrarmeaz\ împotriva
robilor t\i. 

Polieleu: Robii Domnului…

[i M\rimurile, glasul 1:

Stih 1: Dumnezeu este sc\parea noastr\
[i puterea, ajutor întru necazurile cele ce
ne împresoar\. (Psalm 45: 1).

M\rimu-te pe tine, Sfânt\
Mare Muceni]\ Chiriachi [i
cinstim sfânt\ pr\znuirea ta, c\
tu te rogi pentru noi lui Hristos,
Dumnezeul nostru. 

Stih 2: V\rsat-au sângele lor ca apa,
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78: 3).

Veni]i, to]i credincio[ii, s\ l\u -
d\m pe Muceni]a lui Hristos,
Chiriachi [i, s\rutându-i sfin -
tele moa[te, într-un glas s\-i zi -
cem: Bucur\-te, de Dumnezeu
aleas\ fecioar\!

Stih 3: C\ pentru Tine suntem uci[i
toat\ ziua (Psalm 43: 24).

Stih 4: Socoti]i am fost ca ni[te oi de
junghiere (Psalm 43: 24).

Stih 5: Trecut-am prin foc [i prin ap\,
dar ne-ai scos pe noi la odihn\ (Psalm
65: 11).

Stih 6: Prin sfin]ii care sunt pe p\mân-
tul Lui, minunate a f\cut Domnul toate
voile Sale (Psalm 15: 3).

ZIUA  A  {APTEA 135



Slav\..., glasul 1:

 Slav\ }ie, Treime Sfânt\,
P\ rinte, Cuvinte [i Duhule
Sfinte, (zicând:) slav\ }ie, Dum -
nezeule!

{i acum..., acela[i glas:

 Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine (zicând:) [i, prin tine, cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,

Dumnezeule (de trei ori)!

Sedealna dup\ Polieleu, glasul al 4-lea, 

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at pe Cruce…

Pe Hristos L-ai iubit, pe Cel
ce ]i-a înfrumuse]at chipul cu
lumina neînserat\ a slavei Sale
[i te-a înt\rit s\ fii r\bd\toare
în osteneli [i necazuri. Roag\-
te, Sfânt\ Muceni]\, s\ se mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

Slav\…, {i acum…,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Mul]imea cugetelor mele
necurate [i a gândurilor nele-
giuite, cine va putea s\ o spun\,
Preanevinovat\, iar r\zvr\ti -
rile vr\jma[ilor mei netrupe[ti
[i r\utatea acestora cine le va
povesti? Dar, prin rug\ciunea
ta, Fecioar\-Maic\, d\ruie[te-mi
izb\vire din toate acestea. 

Antifonul întâi al glasului al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea (Psalm 67: 36, 3):

Minunat este Dumnezeu întru
sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Drep]ii s\ se bucure [i s\ se vese-
leasc\ înaintea lui Dumnezeu. 

Toat\ suflarea... 

Evanghelia de la Matei (25: 1-13):
Împ\r\]ia cerurilor se va asem\na cu zece
fecioare… (caut\ sâmb\t\ în s\pt\mâna a
17-a dup\ Rusalii).

Psalmul 50

Slav\..., 

glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Sfintei
Muceni]e Chiriachi, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i, dup\ mul]imea îndu r\ -
rilor Tale, [terge f\r\delegea mea.

Stihir\, 

glasul al 6-lea:

Lucrat-a vr\jma[ul cel vi -
clean prin tiranul Maximian [i
multe feluri de ispite [i neca-
zuri a adus prin acesta asupra
ta, ca s\ te opreasc\ de la fapta
cea bun\. Dar tu, în]eleapt\
fecioar\, pe toate cu b\rb\]ie
le-ai suferit. Pentru aceasta, cu
sfâr[it mucenicesc te-ai [i
s\vâr[it, iar Hristos a pus pe
capul t\u cununa neve[tejit\ a
bucuriei ve[nice.
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C A N O A N E L E

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu, cu
Irmosul, pe 8, [i al Sfintei Muceni]e
Chiriachi, pe 6.

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu, 

glasul al 2-lea:

Cântarea 1

Irmos:

Veni]i popoare s\ cânt\m
cântare lui Hristos Dum -

«nezeu, Cel ce a desp\r]it ma -
«rea [i a trecut pe poporul pe
«care l-a izb\vit din robia egip -
«tenilor, c\ S-a preasl\vit.»

Stih: Preasfânt\ N\sc\toare de Dum -
nezeu, miluie[te-ne pe noi!

Pe mine cel ce cu bun\ cre-
din]\, cu sufletul [i cu graiul te
m\rturisesc pe tine, N\sc\toare
de Dumnezeu, curat\ [i f\r\ de
prihan\, scap\-m\ acum de
cumplitele primejdii, de boli [i
de gre[eli.

Adâncul darurilor l-am cu -
noscut c\ este învistierit întru
tine, N\sc\toare de Dumnezeu.
Pentru aceea, alergând acum
cu osârdie la dumnezeiescul t\u
acoper\mânt, ne mântuim.

Pentru noi, cei ce te l\ud\m
pe tine, Preacurat\, roag\ pe
Cel ce S-a întrupat din preacu-
ratele [i cinstitele tale sângiuri,
s\ ne izb\veasc\ de gre[eli [i de
cumplitele ispite.

To]i credincio[ii te-au dobân-
dit ap\r\toare neînfricat\ [i su -
fletelor bun\ n\dejde, ceea ce
e[ti N\sc\toare de Dum nezeu [i
pururea Fecioar\.

Canonul Sfintei Muceni]e

Glasul al 4-lea:

Irmos: Noianul M\rii Ro[ii, cu urme
neudate...

Stih: Sfânt\ Mare Muceni]\ Chiriachi,
roag\-te lui Dumnezeu pentru noi!

D\n]uind acum cu dumneze-
ie[tile cete netrupe[ti [i bucu-
rându-te în chip v\dit de lumi-
na razelor dumnezeie[ti, Sfânt\
Muceni]\ Chiriachi,  pe  to]i cei
ce te laud\ lumineaz\-i [i le
ascult\ cererile.

Înt\rit\ fiind de harul Du hu -
lui Sfânt, sl\biciunea firavului
t\u trup a dobândit dumneze-
iasca putere, înfruntând chinu-
rile mucenice[ti. 

Slav\...

V\zându-Te înaintea ochilor
min]ii pe Tine, St\pâne, r\stig-
nit pe Cruce, Chiriachi, fecioa-
ra cea cuvioas\, r\bda chinul
caznelor, înt\rit\ de puterea
Ta, a Celui ce înt\re[ti firea
noastr\. 

{i acum… 

F\r\ de s\mân]\, cu voia Ta -
t\lui, de la dumnezeiescul Duh,
ai z\mislit pe Fiul lui Dum -
nezeu [i ai n\scut cu trup pe
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Cel ie[it din Tat\l f\r\ de mam\
[i, pentru noi, din tine f\r\ de
tat\. 

Catavasie: 

Deschide-voi gura mea [i se
va umple de Duh, [i cuvânt r\s -
punde-voi împ\r\tesei Maici;
[i m\ voi ar\ta luminat pr\z -
nuind, [i voi cânta minunile ei,
bucurându-m\.

Cântarea a 3-a

Irmos:

Înt\re[te-ne pe noi întru
Tine, Doamne, Cel ce prin

«lemn ai omorât p\catul, [i
«frica Ta o s\de[te în inimile
«noastre, ale celor ce Te l\u -
«d\m pe Tine.»

Prin rug\ciunile tale, Cu rat\,
pe Dumnezeu, pe Care L-ai n\s -
cut, f\-L milostiv robilor t\i, ce -
lor ce alearg\ la acoper\ mântul
t\u [i cu credin]\ se închin\
na[terii tale.

Ascult\, Fecioar\, graiurile
sufletului meu, pe care le aduc
]ie, Preal\udat\, din adâncul
inimii mele, iar din patimi [i
din primejdii izb\ve[te-m\.

Chivernise[te-mi toat\ via]a
mea, Fecioar\, n\dejdea [i folo-
sitoarea mea, [i m\ ocrote[te de
ispite [i de cumplitele primej-
dii, dumnezeiasc\ Mireas\.

Maica lui Dumnezeu, ceea ce
ai purtat în bra]ele tale pe
În]elepciunea lui Dumnezeu
cea ipostatic\, roag\-te s\ ne
izb\vim din necuno[tin]\ [i din
uitare.

Canonul Sfintei

Irmosul: Se vesele[te de Tine Biserica…

În\l]ându-]i sufletul cu dum-
nezeiasca iubire a lui Hristos, ai
putut îndura durerile chinuri-
lor cu trupul. 

Cu puterea primit\ de la
Dum nezeu, ai zdrobit capul
vr\j ma[ului, suferind, o, Chi -
riachi, t\ierea capului. 

Slav\...

Izvoarele sângelui t\u au stins
v\paia necredin]ei [i au d\ ruit
credincio[ilor în]elepciu nea
drep tei cinstiri de Dumnezeu. 

{i acum…

Tu singur\, Maica lui Dum -
nezeu, ai d\ruit bun\t\]i mai
presus de fire celor de pe p\ -
mânt; pentru aceea, î]i cânt\m:
Bucur\-te!

Catavasie:

Pe ai t\i cânt\re]i, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, izvorul cel
viu [i îndestulat, care s-au îm -
preunat ceat\ duhovniceasc\,
înt\re[te-i [i, întru dumneze-
iasc\ m\rirea ta, cununilor sla-
vei învrednice[te-i.
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Sedealna, glasul al 5-lea,

podobie: Pe Cuvântul...

Chinurile tiranilor r\bdân-
du-le cu vitejie, neînfricata
fecioar\ a c\lcat în picioare pe
iscusitul vr\jma[ [i s-a ar\tat
cu adev\rat purt\toare de bi -
ruin]\, primind cununa slavei
de la Hristos Dumnezeu, Cel ce
[tie s\ r\spl\teasc\ pe cei ce nu
se abat de la dreapta credin]\.

Slav\..., {i acum..., asemenea:

Bucur\-te, u[a Domnului cea
neumblat\. Bucur\-te, zid [i
sc\pare a celor ce alearg\ la
tine. Bucur\-te, liman neînvi -
forat [i neispitit\ de nunt\.
Ceea ce ai n\scut cu trup pe
F\c\torul t\u [i Dumnezeu, nu
înceta a te ruga pentru cei ce
laud\ [i se închin\ sl\vitei
na[terii tale. 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Te laud, c\ am auzit,
Doamne, c\ ai venit pân\

«la mine, c\utându-m\ pe mine
«cel r\t\cit, [i m-am însp\i -
«mântat. Pentru aceea, sl\vesc
«smerenia Ta cea mult\ c\tre
«mine, mult Milostive.»

D\ruie[te-mi vindecare de
r\nile sufletului [i de bolile 
trupului, St\pân\, ceea ce L-ai
n\scut pe Dumnezeu cu trup.

Pe mine cel cuprins de pa -
timi, de gânduri [i de întreitele
valuri ale vie]ii, înt\re[te-m\,
Fecioar\, în n\dejde [i în cre-
din]\.

Prin rug\ciunile tale, Maica
lui Dumnezeu, izb\ve[te-m\ de
n\v\lirile vr\jma[ilor v\zu]i [i
nev\zu]i, ceea ce e[ti întru tot
l\udat\.

Pe mine, cel înv\luit de valu-
rile lume[ti, r\pe[te-m\ dintru
acestea, Fecioar\, pov\]uin -
du-m\ la limanul t\u.

Canonul Sfintei

Irmos: Ridicat pe Cruce v\zându-Te
Biserica...

Prigonitorii cei f\r\ de mil\
s-au n\pustit asupra trupului
t\u [i l-au adus, ca pe o jertf\
curat\, înaintea lui Dumnezeu. 

Pe cel ce urm\rea, prin în[e -
lare, c\lcâiul str\moa[ei Eva,
prin muceniceasca ta r\bdare
doborându-l l-ai nimicit, cân-
tând lui Hristos: Slav\ puterii
Tale, Doamne!

Slav\…

Inima ta, plin\ de dragostea
Mirelui ceresc, a stins cu vite-
jie, prin v\rsarea sângelui t\u,
c\rbunii în[el\ciunii [i a uscat
marea mul]imii zeilor. 

{i acum…

Neispitit\ de nunt\ fiind, ai
n\scut, Fecioar\, [i dup\ na[tere
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te-ai ar\tat iar\[i fecioar\.
Pentru aceea, cu glasuri f\r\ 
de t\cere strig\m ]ie cu cre-
din]\ neîndoielnic\: St\pân\,
bucur\-te!

Catavasie:

Sfatul cel neurmat [i dum -
nezeiesc, al întrup\rii Tale celei
de sus, celei din Fecioar\, pro-
rocul Avacum avându-l în
minte, a strigat: Slav\ puterii
Tale, Doamne!

Cântarea a 5-a 

Irmosul:

D\t\torule de lumin\ [i
F\c\torule al veacurilor,

«Doamne, la lumina poruncilor
«Tale îndrepteaz\-ne pe noi, c\
«afar\ de Tine pe alt Dumnezeu
«nu cunoa[tem.»

Arm\ nebiruit\ asupra ispi-
telor celor de multe feluri avân-
du-te, de toat\ sup\rarea vr\j -
ma[ilor ne izb\vim, noi, cei ce
de-a pururea N\sc\toare de
Dumnezeu te [tim pe tine.

Ceea ce e[ti mai presus decât
Heruvimii, tu ai n\scut pe Cel
ce este Plinirea Legii, pe Unul-
N\scut Fiul lui Dumnezeu,
Care S-a întrupat din tine, pe
Care roag\-L pentru robii t\i.

Preacurat\, ceea ce pe F\c\ -
torul tuturor în bra]ele tale 

L-ai purtat, pe Acesta, prin
rug\ciunile tale, f\-L milostiv
nou\, celor ce din inim\ acum
alerg\m la tine.

Din strâmtorare [i durerea
sufletului rug\ciune aduc eu,
tic\losul, ]ie, celei ce ai n\scut
pe Cuvântul, Izvorul îndur\ ri -
lor; deci, milostivindu-te, milu-
ie[te-m\.

Canonul Sfintei

Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea, 

în lume ai venit...

Pe Mirul cel de mult pre], pe
Hristos iubindu-L, Chiriachi,
I-ai urmat Lui cu gând vitejesc,
sl\vindu-L în cânt\ri. 

Privind fecioara Chiriachi
frumuse]ea chipului T\u, St\ -
pâne, a trecut cu vederea fru-
muse]ile cele sim]ite, str\lucind
prin nevoin]\. 

Slav\…

Întreag\ te-ai adus lui Dum -
nezeu jertf\ curat\, Sfânt\
Chiriachi, [i ai oglindit, pe chi-
pul t\u, frumuse]ea chipului lui
Hristos, pe Care L-ai iubit. 

{i acum…

Pe tine pav\z\ tare împo tri va
vr\jma[ului te punem îna inte,
avându-te ancor\ a n\dejdii
noastre de mântuire, Mi reas\
dumnezeiasc\. 
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Catavasie:

Sp\imântatu-s-au toate de
dumnezeiasc\ slava ta; c\ tu,
Fecioar\ neispitit\ de nunt\, ai
avut în pântece pe Dumnezeu
cel peste toate [i L-ai n\scut pe
Fiul cel f\r\ de ani, Cel ce
d\ruie[te pace tuturor celor ce
te laud\ pe tine.

Cântarea a 6-a

Irmos:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adân -

«cul milostivirii Tale cel neur -
«mat: din stric\ciune, Dum -
«nezeule, scoate-m\.»

Liman de mântuire cunos-
cându-te, St\pân\, [i înotând
eu în marea vie]ii cea plin\ de
griji, te chem pe tine ca s\ fii
îndrept\toare sufletului meu.

Îmbr\catu-m-am în haina
ne buniei mele, r\u p\timind; dar
tu, Maic\ pururea Fecioa r\,
care pe Dumnezeu L-ai n\scut,
d\-mi mie ve[mântul bucuriei.

Din sfin]ita vie]uire am c\ zut,
mâhnindu-m\ eu, tic\lo sul; deci
întoarce-m\, St\pân\, ceea ce
e[ti binecuvântat\, îndreptân -
du-m\ la poruncile Fiului t\u.

Învrednice[te-m\ dumneze-
ie[tilor milostiviri, ceea ce ai
n\s cut pe Cuvântul cel preami-
lostiv, Care cu scump Sângele

S\u i-a izb\vit pe oameni din
stric\ciune.

Canonul Sfintei

Irmos: Jertfi-voi }ie cu glas de laud\,
Doamne...

Cuget b\rb\tesc în trup
femeiesc având, ai ie[it la lupt\,
Muceni]\, împotriva tiranilor [i
cu sabia r\bd\rii i-ai doborât. 

S\vâr[indu-te mucenice[te în
via]a aceasta, te-ai înf\]i[at
Mirelui t\u, împodobit\ cu tot
felul de daruri [i de frumuse]ea
Lui te bucuri pururea. 

Slav\...

Cuprins\ de dumnezeiasc\
dragoste ai strigat: M\ gr\besc
s\-L ajung pe Hristos, pe Cel
împodobit cu frumuse]e ve[ nic\.
Pentru aceea, rabd chinuri, cu
gând neab\tut, bucurându-m\! 

{i acum...

O, minune mai nou\ decât
toate minunile, c\, fecioar\
fiind [i z\mislind în pântece,
neispitit\ de b\rbat, pe Cel ce
poart\ grij\ de toate L-ai purtat.

Catavasie:

În]elep]ii de Dumnezeu, care
face]i acest praznic dumnezeiesc
[i cu totul cinstit al Maicii lui
Dumnezeu, veni]i s\ batem din
palme, sl\vind pe Dum nezeu,
Cel ce S-a n\scut dintr-însa.
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CONDACUL, glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus c\utând...

Muceni]a lui Hristos ne-a
che mat acum s\ cânt\m cu
laude dumnezeie[tile ei nevo -
in]e [i lupte, c\ ea, ca o viteaz\,
cu numele zilei Domnului fiind
numit\, s-a n\scut în ceruri [i a
fost a[ezat\ între prietenii [i
casnicii lui Dumnezeu, a[tep-
tând cea de-a doua venire a lui
Hristos.

ICOSUL

În vremea când st\pânea
peste tot p\mântul în[el\ciunea
idolilor, împ\ratul r\u-credin-
cios [i f\r\ omenie îi amenin]a
pe cei ce nu ascultau de a lui
p\gân\tate cu înfrico[\toare
chinuri [i cu moarte groaznic\;
dar Muceni]a lui Hristos,
neluând în seam\ poruncile [i
îngrozirile cele f\r\ de Dum -
nezeu ale tiranilor, L-a pro-
pov\duit pe Hristos Dumnezeu
în mijlocul poporului [i a biruit
în[el\ciunea nev\zutului vr\j -
ma[. Pentru aceea, s-a ar\tat
cu adev\rat, ca o vrednic\ Mu -
ceni]\ a Bisericii lui Hristos.

SINAXAR

În ziua a [aptea a lunii iulie, s\vâr[im
pomenirea Sfintei Mari Muceni]e Chiriachi.

Sfânta Chiriachi a tr\it pe vre-
mea împ\ratului p\gân Diocle]ian
(284-305). P\rin]ii ei, Dorotei [i

Eusebia, cre[tini plini de credin]\,
fiindc\ nu aveau fii, se rugau lui
Dumnezeu s\ le dea rod, f\g\duind
s\-l d\ruiasc\ Domnului pe copilul
ce se va na[te. Deci, a ascultat Dum -
nezeu rug\ciunea lor [i au n\scut
prunc de parte femeiasc\, în zi de
duminic\, pentru care au numit-o
Chiriachi, cuvânt care, în limba
greac\, înseamn\ duminic\. {i au
p\zit-o fecioar\, fiindc\ f\g\duiser\
s\ o d\ruiasc\ lui Dumnezeu. Dar,
pe când Sfânta Chiriachi era de 16
ani, p\gânul împ\rat Diocle]ian a
pornit prigoan\ împotriva cre[ti -
nilor. Atunci au fost pârâ]i p\rin]ii
Sfintei, împreun\ cu ea, c\ sunt
cre[tini. Deci, au venit slujitorii
împ\r\te[ti [i, luându-i pe to]i trei,
au desp\r]it pe fecioar\ de p\rin]ii
ei. Pe b\trâni i-au dus la Melitene în
Armenia, unde au p\timit pentru
Hristos de la dreg\torul Iustus, iar
pe tân\ra Chiriachi au trimis-o în
lan]uri, la cezarul Maximian Gale -
riu (293-311), în Nicomidia. Acesta,
cercetând pe frumoasa fecioar\ [i
v\zând statornicia ei în credin]\, a
poruncit s\ fie crunt b\tut\. Sfânta
a primit, în t\cere, cumplitele lovi-
turi de toiege. Nu se v\ita, ci numai
se ruga în sine lui Dumnezeu. V\ -
zând prigonitorul c\ nu izbute[te s\
o înduplece pe tân\ra cre[tin\ s\ se
lepede de credin]a ei, a l\sat-o în
seama dreg\torului Ilarion al Biti -
niei. {i, venind acesta la judecat\
chiar în capi[tea idoleasc\, mai
înainte de a începe el s\ o întrebe pe
Chiriachi, s-a f\cut un mare cutre-
mur de p\mânt, idolii au c\zut [i s-au
pref\cut în pulbere [i însu[i Ilarian
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[i-a aflat, acolo, moartea. Peste câtva
timp, a venit un alt dreg\tor, care,
aflând pe fecioar\ în temni]\, a
poruncit s\ se aprind\ un foc mare
[i Sfânta s\ fie aruncat\ în fl\c\ri.
{i, începând atunci o ploaie mare, a
potolit vâlv\taia [i a stins focul, iar
fecioara a sc\pat nev\t\mat\. A fost,
apoi, aruncat\ la fiare s\lbatice, dar
fiarele, sim]ind sfin]enia ei, se gudu-
rau ca mieii. Mul]i p\gâni, v\zând
lucrul acesta, au crezut în Hristos.
Iar dreg\torul, în]elegând c\ nimic
nu izbute[te, a poruncit ca Sfânta s\
fie scoas\ din cetate [i ucis\. {i,
luând-o slujitorii, au scos-o afar\
din cetate, ca s\-i taie capul, în ziua
de 7 iulie din anul 303. Iar Sfânta a
cerut voie s\ se roage. {i, dup\ ce 
s-a rugat, a pov\]uit pe cre[tinii care
îi urmaser\ s\ m\rturiseasc\ [i ei
credin]a. Apoi, culcându-se pe p\ -
mânt, [i-a dat sufletul în mâinile lui
Dumnezeu. {i osta[ii, apropiindu-se
de ea ca s\-i taie capul [i v\zând-o
deja moart\, s-au mirat. Deci, s-a
f\cut un glas dumnezeiesc, zicând:
„Merge]i, fra]ilor, [i propov\dui]i
m\ririle lui Dumnezeu”. Atunci
osta[ii [i cei ce erau de fa]\ au crezut
în Hristos.

Moa[tele Sfintei au fost îngropate
cu evlavie de c\tre cre[tini, fiind
cunoscute pentru darul facerii de
minuni. Prin voia lui Dumnezeu [i
purtarea de grij\ a episcopului
Iacob Stamati al Hu[ilor, în anul
1787, o parte din sfintele ei moa[te a
fost adus\ de la Marea Lavr\ din
Muntele Athos [i a[ezat\ în biserica
M\n\stirii Sfin]ilor Apostoli Petru
[i Pavel din Hu[i, ctitoria Sfântului

Voievod {tefan cel Mare, catedrala
de ast\zi a Episcopiei Hu[ilor, Sfânta
devenind ocrotitoare a acestei eparhii.

Pentru rug\ciunile ei, Hristoase Dum -
nezeule, miluie[te-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos:

Chipul de aur fiind cinstit
în câmpul Deira, cei trei

«tineri au c\lcat porunca cea
«f\r\ de Dumnezeu [i, fiind
«arunca]i în mijlocul focului,
«r\corindu-se au cântat: Bine -
«cuvântat e[ti, Dumnezeul p\ -
«rin]ilor no[tri!»

N\sc\toare de Dumnezeu, za -
pisul lui Adam a fost rupt prin
r\stignirea pe Cruce a Celui ce
S-a întrupat din tine, pe Care
acum, Fecioar\, roag\-L, s\-i
izb\veasc\ de toat\ r\utatea 
pe cei ce cu credin]\ strig\:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri!

Ceea ce e[ti icoana Bisericii,
Maic\ a lui Dumnezeu, te ru -
g\m s\ d\ruie[ti noianul mi -
lostivirii tale tuturor celor ce
n\ d\jduiesc în tine [i strig\
Fiului t\u: Binecuvântat e[ti,
Dum nezeul p\rin]ilor no[tri!

Cu str\lucirea ta, Fecioar\,
îm pr\[tie negura gre[elilor mele
[i lumineaz\-m\ pe mine, cel ce
cânt: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri!
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Haina cea frumoas\ a mântui -
toarelor porunci îmbr\când-o
la botez, prin lenevire am înne-
grit-o eu, tic\losul. {i acum alerg
la tine, Fecioar\, cerând s\ m\
îmbrac iar\[i, prin tine, cu
ve[mântul întregii în]elepciuni.

Canonul Sfintei

Irmos: În cuptorul din Babilon, tinerii lui
Avraam...

Îndurând cu r\bdare f\cliile
de foc, ai ajuns la ceruri, îm -
preun\ cu fecioarele purt\ toare
de candel\, cântând: Bine cu -
vântat e[ti în Biserica slavei
tale, Doamne! 

Ai adus cu tine Mirelui
Hristos, ca o zestre, pe poporul
care a crezut prin tine, înde -
p\rtând întunericul în[el\ciu-
nii cu razele minunilor tale.

Slav\...

Nu te-ai temut, ci, mai de -
grab\, cu gând b\rb\tesc te-ai
apropiat de v\paie, Sfânt\
Chiriachi, sim]ind r\corire [i
strigând: Binecuvântat e[ti în
Biserica slavei Tale, Doamne! 

{i acum… 

Ceea ce e[ti l\ca[ dumneze-
iesc sfin]it al Celui Preaînalt,
bucur\-te, c\ prin tine s-a dat
bucuria, N\sc\toare de Dum -
nezeu, celor ce strig\: Binecu -
vântat\ e[ti tu între femei,
preanevinovat\ St\pân\! 

Catavasie:

N-au slujit f\pturii în]elep]ii
de Dumnezeu, ci numai F\c\ -
torului; deci, groaza focului
b\rb\te[te înfruntând-o, se bu -
curau, cântând: Preal\udate
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri [i
Doamne, binecuvântat e[ti!

Cântarea a 8-a

Irmos:

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a
pogorât în cuptorul cel 

«cu foc, la tinerii evrei [i v\paia
«în rou\ a preschimbat-o, ca pe
«Domnul l\uda]i-L, lucrurile,
«[i-L preaîn\l]a]i întru to]i
«vecii!»

Îmi sl\be[te mintea, c\ am
c\ zut acum în adâncurile ne -
cin stirii, cu felurite rele fiind
cuprins. Dar tu, Fecioar\, t\ m\ -
duie[te-m\, îmbr\cându-m\ cu
lumina nep\timirii.

Turn de t\rie neclintit, teme-
lie, cetate de sc\pare [i p\rtini-
toare agonisindu-te pe tine, to]i
ne mântuim, l\udând na[terea
ta, Preacurat\, [i preaîn\l]ând-o
întru to]i vecii.

Izvor str\lucit al nemuririi 
te [tim pe tine, N\sc\toare de
Dumnezeu, ca una ce ai n\s -
cut pe Cuvântul Tat\lui f\r\ 
de moar te, Care izb\ve[te de
moarte pe to]i cei ce-L prea -
înal]\ întru to]i vecii.
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Rev\rsare de t\m\duiri de-a
pururea curg\toare ne izvo r\[ti
nou\, credincio[ilor, Prea cu rat\,
din care cu îndestulare sco]ând
darurile tale, l\ud\m na[terea
ta, Preacurat\ [i o preaîn\l]\m
întru to]i vecii.

Canonul Sfintei

Irmosul: Mâinile întinzându-[i Daniel...

Podoaba frumuse]ii chipului
t\u, sp\lat\ în sângele muceni-
cesc, a fost binepl\cut\ Mirelui
Hristos, Dumnezeu-Cuvântul,
Cel ce din Fecioar\ S-a întru-
pat pentru noi, C\ruia Îi stri -
g\m: Toate lucrurile, l\uda]i-L
pe Domnul! 

Binecuvânt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Locuie[ti împreun\ cu Înge rii
în lumina cea neînserat\ din
ceruri, pr\znuind cu cetele
fecioarelor [i vezi pe Dumnezeu
fa]\ c\tre fa]\, împreun\ cu
mul]imile Mucenicilor, împ\r -
t\[indu-te de str\lucit\ slav\ [i
strigând: Toate lucrurile, l\u -
da]i-L pe Domnul!

{i acum…

Tu singur\ în toate neamu -
rile, Fecioar\ preacurat\, te-ai
ar\tat Maic\ a lui Dumnezeu,
tu singur\ te-ai f\cut s\la[
Dumnezeirii, Preanevinovat\,
nefiind ars\ de focul Luminii

ce lei neapropiate. Pentru aceea,
to]i te binecuvânt\m, Marie,
Mireasa lui Dumnezeu. 

Catavasie:

Stih: S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\
ne închin\m Domnului, cântându-I [i
preaîn\l]ându-L pe El întru to]i vecii.

Pe tinerii cei binecredincio[i,
în cuptor, na[terea N\sc\toarei
de Dumnezeu i-a mântuit, atunci
fiind închipuit\, iar acum pli-
nit\, pe toat\ lumea ridic\ s\
cânte: Pe Domnul, lucrurile,
l\uda]i-L [i-L preaîn\l]a]i întru
to]i vecii!

Cântarea a 9-a

Irmos:

Pe Dumnezeu-Cuvântul
cel din Dumnezeu, Care

«cu negr\it\ în]elepciune a
«venit s\-l înnoiasc\ pe Adam,
«cel c\zut r\u în stric\ciune
«prin mâncare, negr\it întru -
«pându-Se din Sfânta Fecioar\
«pentru noi, credincio[ii, cu un
«gând în laude s\-L m\rim».

Fecioar\, de Dumnezeu feri-
cit\, toat\ n\dejdea mea, cu
osârdie, spre tine o pun; milu-
ie[te-m\, Maica Vie]ii celei ade -
v\rate, [i te roag\, Preacurat\,
ca s\ m\ satur de ve[nica bucu-
rie, eu, cel ce cu credin]\ [i cu
dragoste în cânt\ri te m\resc.
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Ar\tându-te, Fecioar\, lu  -
mi neaz\ întunericul sufletu lui
meu, cu str\lucirile f\r\ de
materie ale luminii tale, ceea ce
e[ti u[a dumnezeie[tii Lumini,
[i învrednice[te-m\ s\ m\ satur
de lumina cea ve[nic\ [i de 
nesfâr[ita fericire, Curat\, pe
mine, cel ce cu credin]\ [i cu
dragoste în cânt\ri te m\resc.

Pe noi, cei bolnavi cu sufletul
[i cu trupul [i c\zu]i în patimi
cumplite, v\zându-ne, St\pân\,
t\m\duie[te-ne cu milostivirea
ta [i ne scap\ acum din întris -
t\rile ce ne sup\r\, ca to]i neîn-
cetat în cânt\ri s\ te m\rim.

În pântecele t\u s\l\[luin -
du-Se Fiul, pe Care din pân -
tece mai înainte de veci Tat\l 
L-a n\scut, S-a f\cut Om des\ -
vâr[it, iar pe tine, Maica lui
Dumnezeu, izvor de daruri te-a
ar\tat nou\, celor ce cu cre-
din]\ ne închin\m na[terii tale
celei de negr\it.

Canonul Sfintei

Irmos: Hristos, Piatra cea net\iat\ 
de mân\...

Ca o fecioar\ preafrumoas\,
minunat\ [i preaîn]eleapt\, ca
o Muceni]\ nebiruit\ [i ca o
mireas\ duhovniceasc\ a St\ -
pâ nului preanevinovat\, cu ari-

pile virtu]ilor ai zburat la cele
cere[ti. 

Pe tine, rândunica cea în]e  -
 le g\toare [i nestric\cioasa tur-
turea [i porumbi]\, care te-ai
în\l]at cu aripi aurite la mu -
cenicie [i care ai zburat [i 
te-ai odihnit la Dumnezeu, te
l\ud\m.

Slav\...

Înl\untrul c\m\rii de nunt\
s\l\[luindu-te, cuget\toare de
Dumnezeu, Chiriachi, str\lu cit\
fiind pururea de razele primite
de la Hristos, Mirele sufletului
t\u, roag\-te pentru noi, cei ce
cu credin]\ te l\ud\m. 

{i acum…

Izb\ve[te-m\, Fecioar\, din
toat\ de[ert\ciunea p\catului
[i f\-m\ p\rta[ slavei cere[ti pe
mine, cel ce scap la mila ta, ca
s\ te sl\vesc pe tine, ceea ce e[ti
cu adev\rat sl\vit\.

LUMINÂNDA, 

glasul al 2-lea, 

podobie: Cu ucenicii s\ ne suim…

Pe Sfânta Chiriachi fecioara,
în cânt\ri duhovnice[ti s\ o l\u -
d\m, c\ aceasta, ca o împ\r\ -
teas\ purt\toare de biruin]\,
este a[ezat\ în ceata Sfin]ilor
Mucenici [i poart\ rug\ciunile
noastre înaintea tronului Prea -
sfintei Treimi. 
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A N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Noi întru tine ne l\ud\m,
N\sc\toare de Dumnezeu, [i
c\tre Dumnezeu te avem ocro-
tire; întinde bra]ul t\u cel nebi-
ruit [i zdrobe[te-i pe vr\jma[ii
no[tri; trimite robilor t\i aju-
tor de la Cel Preasfânt.

LA LAUDE 

Stihiri pe 4, glasul al 8-lea, 

podobie: O preasl\vit\ minune…

Muceni]\ purt\toare de
nevo in]e, m\rit\, tu pe Mirele
Hristos din inim\ L-ai iubit [i
L-ai propov\duit înaintea tira-
nilor. Pentru aceasta, cu t\rie
de suflet, ai suferit durerile 
chinurilor [i cu adev\rat îm -
preun\ cu El ai intrat în c\ -
mara de nunt\, nestric\cioas\
[i nesfâr[it\, preal\udat\. 

Muceni]\ purt\toare de
nevoin]e, m\rit\ Chiriachi, tu
ai stins v\paia focului, iar cu
credin]a ta fierbinte [i cu mijlo-
cirea c\tre Domnul ai domolit
n\v\lirea fiarelor. Pentru aceea,
dup\ datorie, l\ud\m în cân -
t\ri preacinstit\ r\bdarea ta,
mireas\ a lui Hristos, de Dum -
nezeu fericit\. 

Muceni]\ purt\toare de chi-
nuri, m\rit\, suferind b\rb\ -
te[te pentru Hristos Dumnezeu

chinurile cele cu multe dureri [i
b\t\ile trupului, ]i-ai s\vâr[it
luminat nevoin]a [i ai luat
cununa muceniciei de la Cel ce
d\ str\lucite r\spl\tiri celor ce
cu credin]\ Îl propov\duiesc pe
El Dumnezeu [i Om [i cu t\rie
se nevoiesc. 

Miruri ai adus lui Hristos,
Dumnezeul tuturor, fecioria
cea neîntinat\ [i via]a cea în -
dumnezeit\, cinstit\ Chiriachi,
bun\ fecioar\, [i, pe lâng\ aces-
tea, chiar sângele t\u [i pe tine
îns\]i, ca pe o pârg\ [i jertf\
f\r\ de prihan\. Pentru aceas-
ta, ai dobândit slava cea ve[ -
nic\ [i adev\rat\, împreun\ 
cu cetele fecioarelor [i ale Mu -
ceni cilor.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Veni]i, to]i iubitorii de Mu -
cenici, cu dulce cântare s\
gl\suim în cetatea Hu[ilor [i s\
l\ud\m, ca pe un odor de mare
pre], pe fecioara [i aleasa
Muceni]\ Chiriachi [i într-un
glas s\-i strig\m: Bucur\-te,
ceea ce, prin harul lui Dum -
nezeu, ai biruit puterea vr\j -
ma[ului nev\zut! Bucur\-te,
ceea ce, prin st\ruin]a în ru -
g\ciune, închinarea la idoli ai
risipit-o! Bucur\-te, cea ale
c\rei sfinte moa[te aduc alinare
în necazuri [i vindecare de boli
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credincio[ilor din ]inutul Hu -
[ilor! Bucur\-te, Sfânt\ Mare
Muceni]\ Chiriachi, rug\toare
fierbinte c\tre Dumnezeu pentru
mântuirea sufletelor noastre!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas: 

Fericimu-te pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
[i te sl\vim, noi, credincio[ii,
dup\ datorie, pe tine, cetatea
cea neclintit\, zidul cel nesur-
pat, ocrotitoarea cea tare [i
sc\parea sufletelor noastre.

Doxologia mare, Troparul, 

Ecteniile [i Otpustul. 

LA SFÂNTA LITURGHIE

La Fericiri punem: din Canonul Sfintei,
Cânt\rile a 3-a [i a 6-a, pe 8. Prochimenul,
glasul al 4-lea (Psalm 67: 36, 3): Minunat
este Dumnezeu întru Sfin]ii S\i, Dum -
nezeul lui Israel. Stih: Drep]ii s\ se bucure
[i s\ se veseleasc\ înaintea lui Dumnezeu,
s\ se desf\teze întru veselie. Apostolul
Sfintei, din Epistola c\tre Galateni (3: 23-
4: 2): Fra]ilor, înainte de venirea credin]ei,
noi eram p\zi]i sub Lege... (caut\ a doua
pericop\ din Duminica a cincea a Postului
Mare). Aliluia, glasul 1 (Psalm 39: 1-2, 3):
A[teptând, am a[teptat pe Domnul, c\ a
c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea mea.
Stih: {i a pus pe piatr\ picioarele mele [i a
îndreptat pa[ii mei. Evanghelia de la Matei
(5: 14-19): Zis-a Domnul: Voi sunte]i lumi-
na lumii... (caut\ la Liturghie în 30 ianua-
rie). Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pome-
nire ve[nic\ va fi dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  OPTA
Pomenirea Sfântului Mare

Mucenic Procopie [i a Sfin]ilor
Mucenici Epictet preotul [i Astion
Monahul (a c\ror Slujb\ s-a a[ezat
dup\ cea a Sfântului Procopie).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun
Stihirile pe 6, glasul 1, podobie: Ceea ce e[ti
bucuria...

De Dumnezeu fiind rân-
duit, din pântecele maicii

tale, foarte în]elep]e[te ai luat
chemarea din cer, ca [i Pavel.
Drept aceea, urmând P\timiri-
lor lui Hristos cele de bun\voie,
te-ai ar\tat propov\duitor [i 
cu adev\rat râvnitor al Lui,
Mucenice Procopie.

Cu toat\ întrarmarea cea tai-
nic\ fiind întrarmat, în]elepte
Procopie, ai biruit seme]iile
vr\j ma[ilor celor r\i cu semnul
lui Hristos cel d\t\tor de biru -
in]\, cuget\torule de Dum nezeu,
[i, surpând chipurile idolilor, ai
fost chinuit pân\ la sânge.

Precum odinioar\, împreun\
cu femeile cele credincioase, ai
adus ceat\ Domnului, Împ\ra -
tului [i St\pânului celui ceresc,
Mucenice, a[a [i acum adu lui
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Hristos, prin rug\ciunile tale,
pe cei ce s\vâr[esc pomenirea
ta, o, podoaba Mucenicilor!

Alte Stihiri, glasul al 4-lea, podobie:

Dat-ai semn...

Stea mult-luminoas\ ai r\ s\ -
rit dinspre partea R\s\ritului,
luminând cu adev\rat margi nile
lumii prin minuni dum neze -
ie[ti, prin r\bdarea necazurilor
[i prin luminile cele mari ale
str\lucirilor tale. Drept aceea,
ast\zi, s\vâr[im pr\znuirea ta
cea pururea pr\znuit\ [i adu -
c\ toare de lumin\, purt\torule
de chinuri, Procopie.

Trupul t\u, m\rite Procopie,
fiind f\cut [uvi]e, topit cu foc,
închis în temni]\, supus la tot
felul de chinuri [i t\iat cu sa bia,
în]elepte, ]i-a pricinuit Împ\ -
 r\ ]ia cerurilor, preafericite, în
care acum d\n]uie[ti veselin -
du-te, purt\torule de chinuri,
mult p\timitorule, cel ce locu-
ie[ti împreun\ cu Îngerii.

Adus-ai Ziditorului popor
prin credin]\, care s-a nevoit cu
sfin]enie, cuget\torule de Dum -
nezeu, Procopie. Cu aceia îm -
preun\ te-ai num\rat în cetele
Mucenicilor, surpând pe vr\j -
ma [ul cu cuget b\rb\tesc,
vred nicule de laud\. Pentru
aceea, te fericim ca pe un osta[

nebiruit, ca pe un mare viteaz,
ca pe un ap\r\tor al credin]ei.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Str\lucit-a ast\zi m\rit\ po -
menirea ta, Procopie, mult
p\timitorule, chemându-ne pe
noi, cei iubitori de praznic, spre
lauda [i slava lui Hristos Dum -
nezeul nostru. Pentru aceea,
alergând la racla moa[telor
tale, lu\m daruri de t\m\duiri
[i sl\vim în veci, l\udând neîn-
cetat, pe Mântuitorul Hristos,
Cel ce te-a încununat pe tine.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Sfin]ii Apostoli [i cu to]i Sfin]ii,
s\ se miluiasc\ sufletele noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: A treia zi ai înviat...

N\sc\toarea de Dumnezeu
preacurata, v\zând Via]a noas -
tr\ r\stignit\ pe lemn, ca o
maic\ tânguindu-se, striga:
Fiul meu [i Dumnezeul meu!
Mântuie[te pe cei ce Te laud\
cu dragoste!

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Din cer s-a f\cut chemarea
ta, Procopie pururea pomenite,
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ca [i a propov\duitorului nea -
murilor, [i, luminându-]i-se
cugetul, ai p\r\sit întunericul
idolilor [i te-ai f\cut lumin\tor
credincio[ilor, luminând toat\
lumea cu dumnezeie[tile lumini
ale cinstitelor tale p\timiri, o,
m\rirea [i lauda Mucenicilor!

Stih: Minunat este Dumnezeu întru Sfin -
]ii S\i, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67: 36).

Prin înfrânare adormind mai
dinainte mi[c\rile trupului, pe
urm\ ai mers c\tre chinuire cu
gând b\rb\tesc, fericite Pro -
copie, necru]ându-]i trupul, cu
puterea Duhului. Pentru aceea,
r\bdând tot felul de chinuri, 
te-ai suit, purtând cunun\, c\ -
tre cetele cele de sus.

Stih: Prin Sfin]ii care sunt pe p\mântul
Lui, minunate a f\cut Domnul toate voile
Sale (Psalm 15: 3).

Fiind înarmat cu Crucea, ca
o c\petenie de osta[i nebiruit\,
prin v\rsarea sângelui t\u ai
înecat toat\ puterea potrivni -
cilor [i ai izvorât ploi de vin-
dec\ri îndestulate, vrednicule
de laud\, ad\pând pe to]i cei
cuprin[i de v\paia patimilor, de
Dumnezeu insuflate.

Slav\..., glasul al 8-lea,

alc\tuirea lui Procopie Hartofilaxul:

Luminându-te cu str\lucirile
cele tainice ale Treimii celei mai
presus de lumin\, viteaz te-a

f\cut Dumnezeu dup\ har, Mu -
cenice Procopie, îndumneze -
indu-te prin p\rt\[ie. Pentru
aceea, pe cei ce cu credin]\ s\ -
vâr [esc praznicul t\u cel pur -
t\tor de lumin\, p\ze[te-i, prin
rug\ciunile tale, de sup\r\rile
cele de multe feluri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
podobie: O, preasl\vit\ minune...

Bucur\-te, tronul cel în chip
de foc; bucur\-te, diminea]\ de
tain\, care ai adus în lume pe
Soarele cel luminos, neapus [i
neînserat; bucur\-te, ro[eala
care ai vopsit porfira Împ\ra -
tului tuturor, din sângiurile
tale; bucur\-te, ceea ce e[ti cu
totul neîntinat\; bucur\-te, p\ -
zi toarea tuturor credincio[ilor,
care, cu n\dejdea sufletului, te
cheam\ spre ajutor.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
asemenea:

Ce priveli[te este aceasta pe
care o v\d ochii mei, St\pâne?
Cel ce ]ii toat\ f\ptura ai fost
ridicat pe lemn [i mori, Tu, 
Cel ce dai tuturor via]\! gr\ia
N\sc\toarea de Dumnezeu,
plângând, când a v\zut în\l]at
pe Cruce pe Dumnezeu [i Omul,
Cel ce a r\s\rit în chip de
negr\it dintr-însa.

T R O P A R, glasul al 8-lea:

Nu de la oameni, ci de la
Dum nezeu primind chemare,
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Sfinte, ai l\sat credin]a p\rin-
teasc\ cea rea [i slujbele cele
orânduite; [i, râvnind dup\
Hristos, ca un al doilea Pavel,
ai suferit multe osteneli [i r\ni.
Deci, primind acum cununa
cea f\g\duit\, Mare Mucenice
Procopie, roag\-te lui Hristos
Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respec -
tive, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Amândou\ ale Octoihului, f\r\ muceni-

cine, [i al Sfântului pe 6.

C A N O N U L  Sfântului

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul M\rii Ro[ii, cu
urme neudate, pedestru

«trecându-l Israel cel de demult,
«cu mâinile lui Moise în chipul
«Crucii, puterea lui Amalec în
«pustie a biruit.»

Cel ce e[ti luminat cu boga -
tele raze ale Duhului, izb\ve[te
de negura patimilor [i de pri-
mejdii pe cei ce laud\ aceast\
sfânt\ [i purt\toare de lumin\
pr\znuire a ta, Mucenice Pro -
copie.

Chemarea ta, Procopie, nu a
fost de la oameni, ci din cer te-a
vânat Hristos, precum odini -
oar\ pe Pavel, f\cându-te cu
ade v\rat m\rturisitor al P\ti -
mi rilor Lui.

Slav\...

În locul ost\[iei celei vremel-
nice ai luat în schimb ost\[ia
cea ve[nic\; [i, în locul împ\ -
ratului celui muritor, ai ales a
sluji pe Cel Nemuritor, Care 
]i-a dat Împ\r\]ia cea nestric\ -
cioas\, fericite Procopie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai pe Cel din fire zidi-
tor, Care cu adev\rat ne-a în -
dumnezeit cu unirea Sa cea mai
presus de minte, N\sc\toare de
Dumnezeu, preal\udat\. Pe
Acela roag\-L neîncetat s\
lumineze pe cei ce te laud\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu în în]elepciune...

În mijlocul Crucii preasl\vit
]i S-a ar\tat Hristos, înv\]ân -
du-te de fa]\ pogorârea Sa cea
c\tre noi, [i pe tine chemându-te
la p\timire.
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L\ca[ [i stâlp ridicându-te pe
tine dumnezeiescului Duh [i
fiind plin de râvn\ dumneze-
iasc\, ai sf\râmat capi[tile de -
monilor [i idolii cei f\r\ de
suflet, Mucenice Procopie.

Slav\...

Fiindu-]i f\cut trupul [uvi]e,
ai lep\dat hainele cele de piele
[i te-ai îmbr\cat cu podoaba
nestric\ciunii; [i a[a ai golit de
putere pe vicleanul diavol, Mu -
cenice Procopie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Izb\ve[te-m\ de toat\ po triv -
nica n\v\lire a [arpelui, Maic\
Fecioar\ curat\, [i lumineaz\
inima mea, care cu credin]\ te
m\resc pe tine, ceea ce e[ti f\r\
de prihan\.

Irmosul:

Nu în în]elepciune [i în
putere [i în bog\]ie ne

«l\ud\m, ci întru Tine În]elep -
«ciunea Tat\lui cea ipostatic\,
«Hristoase; c\ nu este sfânt
«afar\ de Tine, Iubitorule de
«oameni.»

S E D E A L N A, glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

Precum mai înainte a chemat
Hristos din cer pe Pavel, a[a 
te-a chemat [i pe tine c\tre cre-
din]\, Procopie în]elepte, [tiind

mai dinainte frumuse]ea dum-
nezeiasc\ a inimii tale. Pentru
aceea, viteje[te te-ai nevoit,
pro pov\duind P\timirile [i
venirea lui Hristos la oameni,
preafericite (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

N\dejdea cre[tinilor, Prea -
sfânt\ Fecioar\, roag\-te neîn-
cetat lui Dumnezeu, pe Care 
L-ai n\scut mai presus de în]e -
legere [i de cuvânt, împreun\
cu puterile cele de sus, ca s\ ne
dea iertare de p\cate [i îndrep-
tare vie]ii, nou\ tuturor, celor
ce cu credin]\ [i cu dragoste te
m\rim pururea.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Mielu[eaua cea neîntinat\,
v\zându-[i Mielul [i P\storul
mort, r\stignit pe Cruce, tân-
guindu-se ca o maic\, zicea,
v\i tându-se: Cum voi suferi
smerirea Ta cea mai presus de
cuvânt, Fiul meu, [i P\timirile
cele de bun\voie, Preabunule
Dumnezeu?

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Ridicat pe Cruce v\zân -
du-Te Biserica pe Tine,

«Soarele drept\]ii, a stat întru
«a sa rânduial\, precum se

LUNA  IULIE152



«cuvine gr\ind: Slav\ puterii
«Tale, Doamne.»

Prin dumnezeie[tile în\l]\ri
c\tre St\pânul, ai surpat pe ti -
ranul cel trufa[, care se în\l]a cu
puterea necredin]ei, [i ai gr\it:
Slav\ puterii Tale, Doamne.

Ar\tatu-]i-S-a Mântuitorul,
când erai închis în temni]\,
Procopie, umplându-te de în -
dr\znire, dându-]i [i numire pe
potriva dobândirii tale plin\ de
daruri.

Slav\...

Cei ce erau acoperi]i cu
negura necredin]ei, v\zându-]i
chipul t\u luminat cu harul
dumnezeiesc, au luat lumina
credin]ei prin insuflare dum -
nezeiasc\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin rug\ciunea ta cea nea -
dor mit\, pe mine cel îngreuiat
de somnul lenevirii, de[teap -
 t\-m\ c\tre zorile poc\in]ei [i
m\ izb\ve[te, St\pân\, ceea ce
singur\ ai n\scut pe Mântui -
torul.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Necredincio[ii nu vor ve -
dea slava Ta, Hristoase;

«dar noi pe Tine, Unul-N\scut,
«str\lucirea slavei Dumnezeirii
«Tat\lui, de noapte venind, Te
«l\ud\m, Iubitorule de oameni.»

Cu lumina cuvintelor tale,
Procopie, prin sângele muceni-
ciei ai adus oaste plecat\ lui
Hristos Dumnezeu; [i aceea a
mo[tenit Împ\r\]ia cea nemi[ -
cat\ împreun\ cu tine.

Femeile cele din adunarea
sfa tului, lep\dându-se de mân-
dria neamului ales [i alegând 
a muri pentru Tine, Cuvinte
nemu ritorule, s-au ar\tat p\r -
ta[e adun\rii celei de sus.

Slav\...

Femeile cele m\rite, care au
dorit Împ\r\]ia Ta, mult-Mi -
los tive, fiind aprinse la suflet cu
focul cel dumnezeiesc, au def\i -
mat trupul [i schingiuirea cea
f\r\ de mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Z\mislind pe Emanuel-Dum -
nezeu, cu trup L-ai n\scut, spre
înnoirea oamenilor, Preasfânt\,
f\r\ de prihan\. Pe Acela
roag\-L pururea s\ mântuiasc\
sufletele noastre.

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi }ie cu glas...

Din limba ta cea curg\toare
de miere, curgeau înv\]\turi de
miere duhovniceasc\, [i cu ade -
v\rat izb\veau de am\r\ciunea
nedumnezeirii pe cei ce cu
bun\ credin]\ alergau la tine,
Mucenice Procopie.
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Câ[tigând tu, Mucenice, ca
mam\ dreapta credin]\, ai
întors de la p\gân\tate pe cin-
stit\ mama ta cea dup\ trup, [i
ai adus-o la Tat\l ceresc, prin
chinuire.

Slav\...

Tiranul, zgâriindu-]i fa]a ta
cu fierul, Mucenice, n-a putut
mi[ca t\ria cugetului t\u, c\
era înt\rit\ cu dragostea Celui
ce a r\bdat P\timirile cu trupul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ Fecioar\, în chip
de negr\it L-ai n\scut pe
Sfântul Sfin]ilor, Care pururea
sfin]e[te pe cei credincio[i, iar
cetele Mucenicilor le une[te cu
Îngerii.

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

C O N D A C, glasul al 2-lea,

podobie: Cele de sus c\utând...

Cu dumnezeiasca râvn\ pen-
tru Hristos fiind aprins [i cu
cinstita Cruce p\zit, înt\râtarea
[i îndr\znelile vr\jma[ilor le-ai
surpat, Procopie. {i cinstita
Biseric\ ai în\l]at-o, în credin]\
sporind [i luminându-ne pe noi.

I C O S

Gur\ de în]elegere d\-mi,
Cu vinte cel f\r\ de început, mie,
celui ce vreau s\ laud pe Pro -
copie, viteazul T\u; c\ ai bog\ -
]ie de milostivire, Hristoase al
meu, în noianul cel nem\surat
al judec\]ilor Tale; ca [i eu s\
m\ cur\]esc de întunericul su -
fletului, s\ [terg toat\ în[el\ -
ciunea min]ii [i, f\cându-m\
biseric\ a sfin]eniei prin fapte
dumnezeie[ti, s\ aduc laude
vrednice Mucenicului care a
în\l]at cinstita Biseric\, în cre-
din]\ sporind [i luminându-ne
pe noi. 

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a opta, pomeni-
rea Sfântului Mare Mucenic Procopie.

Acest Mucenic al lui Hristos a
tr\it pe vremea împ\ratului Diocle -
]ian (284-305). Era din cetatea Elia,
adic\ din Ierusalim, n\scut din tat\
binecredincios, care m\rturisea pe
Hristos, anume Hristofor, [i din
mam\ necredincioas\, anume Teo -
do sia, care era slujitoare de idoli.
Dup\ moartea tat\lui s\u, aducân-
du-l mama lui la Diocle]ian, care se
afla în Antiohia, l-a f\cut duce al
Alexandriei, cu porunc\ s\ chinu-
iasc\ pe cre[tini. Dac\ a purces pe
cale spre Alexandria, f\r\ veste se
f\cur\ tunete [i fulgere, iar el auzi un
glas din cer, chemându-l pe nume:
Neania!, c\ acesta îi era numele cel
dintâi. Rugându-se ca s\ i se arate
mai limpede cel ce-i gr\ia, i s-a ar\ tat
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o cruce ca de cristal, [i glas s-a f\cut
de la cruce zicând: Eu sunt Iisus cel
r\stignit, Fiul lui Dum nezeu! {i,
înv\]ând toat\ taina rânduielii cre-
din]ei noastre, s-a întors la Schito -
pole [i a poruncit s\ i se fac\ o cruce
de aur [i de argint, dup\ chipul ce i
se ar\tase. Îndat\ ce s-a f\cut cru-
cea, s-au ar\tat pe ea trei icoane,
având scriere evreiasc\, care ar\ta
ale cui sunt icoanele. Dea su pra scria:
Emanuel, iar pe de o parte scria
Mihail, [i de alt\ parte, Gavriil.
Închinându-se [i s\rutând Crucea [i
icoanele, Procopie s-a întors în Ieru -
salim. Dup\ aceea, f\când izbând\
mare asupra saracinilor, l-a silit
mama sa s\ aduc\ jertf\ de mul]u -
mire la idoli. Atunci el a v\dit în cine
crede [i numaidecât a fost pârât de
mama sa la împ\rat c\ este cre[tin.
Iar împ\ratul a trimis porunc\ la
Ulchie, ighemonul Cezareei Pales -
tinei, s\ cerceteze pe Sfântul. {i,
fiindc\ Sfântul nu s-a l\sat înduple-
cat s\ jertfeasc\ idolilor, a fost chi-
nuit în multe feluri, dar a fost elibe-
rat prin ar\tarea Domnului [i numit
Procopie în loc de Neania. Fiind dus
la capi[tea idolilor, prin rug\ciunea
sa a surpat idolii. V\zând minunea
aceasta, osta[ii a dou\ c\petenii, cu
tribunii lor, anume Nicostrat [i An -
tioh [i dou\sprezece femei de neam
senatorial, împreun\ [i cu mama sa
Teodosia, au crezut în Hristos.
Pentru aceasta, osta[ilor li s-au t\iat
capetele, iar pe femei le-au chinuit
f\r\ mil\. Dup\ aceea, Sfântul a fost
supus la grele [i nenum\rate chinuri,
în timpul c\rora a s\vâr[it multe
minuni. Apoi [i-a luat sfâr[itul prin

sabie [i s-a suit încununat la cer.
Praznicul lui se s\vâr[ea, în Con stan -
tinopol, în biserica ce se afla aproa-
pe de Helona [i se numea Condilion.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Teodosia, mama Sfântului Procopie, care
de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintelor
dou\sprezece femei de neam senatorial,
care de sabie s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
doi tribuni Antioh [i Nicostrat, care de
sabie s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Avda, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Teofil, care a sih\strit la Chilia Sfântul
Vasilie, ce se afl\ pe locul Sfintei M\n\stiri
Pantocrator, din Sfântul Munte Athos, [i
care cu pace s-a s\vâr[it în anul 1548.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Nou Sfin]it Mucenic Anastasie din Ioanina,
care a m\rturisit la Constantinopol în anul
1743, [i care de sabie s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

În cuptorul persienesc, tine-
rii lui Avraam, de râvna

«dreptei credin]e, mai mult
«decât de v\paia focului fiind
«aprin[i, au cântat: Bine cu -
«vântat e[ti în Biserica slavei
«Tale, Doamne.»

Fiindu-]i zdruncina]i, gru-
majii cu greutatea plumbului,
Mucenice, nu sim]eai, c\ ai
dorit s\ por]i pe grumajii t\i
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jugul cel u[or al Celui ce S-a
unit cu noi, din milostivire.

Primind de sus darul t\m\ -
dui rilor, izgone[ti bolile [i
alungi de la oameni duhurile
cele viclene, Mucenice, cântând:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
meu [i Domnul.

Slav\...

Primind b\t\ile cele ca ni[te
ploi ale vr\jma[ilor, fericite, [i
tare fiind ars cu focul, ai ars
p\gân\tatea, cântând: Binecu -
vântat e[ti, Dumnezeul meu [i
Domnul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din Doamna nestricat\, mai
presus de fire Se na[te Cu vân -
tul, Cel ce toate le zide[te prin
cuvânt, vrând s\ mântuiasc\ din
necuvântare pe cei ce sl\ vesc
pogorârea Lui cea de bun\voie.

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Fiind ars cumplit cu f\clii [i
împuns cu frig\ri, [i la r\nile
cele vechi primind din nou zgâ-
rieturi, [i tare durându-te, Mu -
cenice, cântai: Binecu vân ta]i,
toate lucrurile Domnului pe
Domnul.

Cu dreapta ta, fericite, ai
p\l muit obrajii cei întuneca]i ai
demonilor, c\ ai ar\tat judec\ -

to rului celui f\r\ de lege ca s\-]i
ard\ mâna cu jeraticul, stându-i
împotriv\, m\rite, [i cântând:
Toate lucrurile, binecuvânta]i
[i l\uda]i pe Domnul.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Având temelie nesf\râmat\
pe Piatra-Hristos, preafericite,
te bucurai, m\rite Procopie,
fiind împov\rat cumplit cu pie-
tre, c\ Domnul î]i d\dea u[u -
rare c\tre bucuria cea f\r\ de
greutate, cântând: Toate lucru-
rile, binecuvânta]i [i l\uda]i pe
Domnul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iat\, toate neamurile te feri-
cesc pe tine, Fecioar\, precum
ai prorocit. C\ ai n\scut pe
fericitul Dumnezeu, Care face
ferici]i pe cei ce urmeaz\ po -
runcilor Lui cu credin]\ [i
cânt\: Toate lucrurile, binecu-
vânta]i [i l\uda]i pe Domnul.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne în -
chin\m Domnului, cântându-I [i preaîn\l -
]ându-L întru to]i vecii.

Mâinile întinzându-[i Da -
niel, gurile leilor cele

«deschise în groap\ le-a încuiat
«[i puterea focului a stins, cu
«buna fapt\ încingându-se,
«tinerii cei iubitori de dreapt\

LUNA  IULIE156



«credin]\, cântând: Bine cu -
«vânta]i, toate lucrurile Dom -
«nului, pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, piatra cea net\iat\...

Viteje[te câ[tigând sfâr[itul
cel dorit de tine, ]i-ai plecat lui
Dumnezeu grumajii; [i, fiind lo -
vit cu sabia, te-ai suit pe sânge-
le t\u ca pe un car, [i ai aler gat
în sus c\tre Dânsul, Mu cenice
Procopie.

Cu dumnezeiasca înt\rire
cea atotputernic\ a Duhului
Sfânt, izvor\[ti râuri de t\ m\ -
duiri [i opre[ti v\p\ile pati -
milor [i taberele diavole[ti le
îneci, vrednicule de minune.

Slav\...

Pe cei ce s\vâr[esc cu bucu-
rie sfânt\ pomenirea ta, izb\ -
ve[te-i de toat\ îngrozirea, de
toat\ boala, de toat\ primejdia,
Procopie, cu sfintele tale rug\ -
ciuni cele c\tre Domnul [i Zidi -
torul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ziditorul soarelui [i al stele-
lor [i a toat\ zidirea lumin\
ne-a r\s\rit nou\, Fecioar\, 
din pântecele t\u cel purt\tor
de Lumin\. Pe Acela roag\-L
neîn cetat s\ lumineze pe cei ce
te laud\.

Irmosul:

Hristos, piatra cea net\ -
iat\ de mân\, cea din

«capul unghiului, din tine,
«muntele cel net\iat, Fecioar\,
«s-a t\iat, adunând firile cele
«osebite. Pentru aceasta, vese -
«lindu-ne, te m\rim pe tine,
«N\sc\toare de Dumnezeu.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Lumin\ neschimbat\...

Din cer, ca [i Pavel, ]i-a fost
chemarea, în care ai sporit, po -
trivit în]elesului numelui t\u,
Procopie, [i ai adus Domnului
cete de Mucenici, cu care îm -
preun\ te rogi pentru cei ce te
laud\.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Pe poporul T\u înt\re[te-l 
în lupte, Cuvinte, dându-i biru -
in]\ asupra potrivnicilor, pen-
tru rug\ciunile N\sc\toarei de
Dumnezeu, pe care ai d\ruit-o
sprijinitoare cre[tinilor.

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul al 2-lea, însu[i glasul,

alc\tuire lui Vizantie:

Ca unul care ai sporit în
Dum nezeu [i ai îndr\znire c\ -
tre Dânsul [i totdeauna stai
înaintea tronului S\u, roag\-te,
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purt\torule de chinuri, s\ spo-
reasc\ întru Domnul to]i cei ce
merg pe c\i pl\cute lui Dum -
nezeu [i s\vâr[esc fapte dum-
nezeie[ti, [i te fericesc pe tine,
lauda Mucenicilor, Mare Pro -
copie.

Glasul al 3-lea,

alc\tuire a lui Gherman:

Fiind tân\r cu vârsta, ai pri-
mit dumnezeiescul har de sus,
ca [i dumnezeiescul Pavel; [i,
cu toat\ întrarmarea Crucii, ai
surpat seme]iile vr\jma[ului
celui cumplit, lauda Mu ceni -
cilor; purt\torule de chinuri
Procopie, roag\-te pentru noi
c\tre Domnul, s\ se mântuiasc\
sufletele noastre.

Glasul al 4-lea,

alc\tuire a lui Ciprian:

Laud\ cânt\m lui Dumnezeu
din buze de lut, la dumnezeias-
ca ta pomenire, Procopie mult
p\timitorule; c\ tu te-ai ar\tat
osta[ curat al credin]ei Cuvân -
tului, oc\rând în priveli[te chi-
purile idolilor, iar acum te-ai
apropiat c\tre lumina Treimii,
luminând cugetele noastre prin
rug\ciunile tale.

Glasul al 5-lea:

Biserica se vesele[te ast\zi,
fiind împodobit\ cu p\timirile

tale, Mucenice al lui Hristos, [i,
dup\ vrednicie cinstind pome-
nirea ta cea pururea cinstit\,
cânt\ l\udându-te: Bucur\-te,
cel ce ai râvnit  lui Pavel [i ai
ridicat Crucea lui Hristos, iar
cursele potrivnicului le-ai sf\ râ -
mat; bucur\-te, lauda Mu ceni -
cilor [i înt\rirea împ\ra ]ilor,
Procopie, mult p\timitorule;
nu înceta a te ruga pentru noi
c\tre Domnul, ca unul ce ai în -
dr\znire, podoaba purt\torilor
de chinuri.

Slav\...,

glasul al 8-lea,

Alc\tuire a lui Anatolie:

Primind de la Dumnezeu
chemare ca [i Pavel, Mucenice
Procopie, [i sporind întru
Dumnezeu, cu n\dejdea Crucii
ai ru[inat b\rb\te[te credin]a
cea rea, chinurile [i cruzimea
tiranilor. Drept aceea, luptân-
du-te cu vr\jma[ii cei nev\zu]i,
ai stat împotriva p\catului,
luptându-te pân\ la sânge, iar
acum te rogi neîncetat Mân -
tuitorului [i Dumnezeu, s\ d\ -
ruiasc\ lumii pace [i sufletelor
noastre mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciuni-
le robilor t\i [i ne izb\ve[te pe
noi din toat\ nevoia [i necazul.
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A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Mucenicii T\i, Doamne...

Pe Cruce r\stignit v\zându-Te
Preacurata, care Te-a n\scut pe
Tine, Doamne, [i stând aproa-
pe, plângând striga: Fiule, cum
p\time[ti acestea cu trupul [i
Te sârguie[ti s\ m\ la[i f\r\ de
Fiu? Gr\be[te-te s\ Te prea sl\ -
ve[ti, ca s\ m\ sl\vesc eu prin
P\timirile Tale.

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Mucenicului, glasul al 6-lea:

Veni]i, toate marginile p\ -
mântului, s\ alc\tuim ceat\ du -
hovniceasc\ [i, cântând cu glas
de trâmbi]\, s\ aducem cânt\ri
de mul]umire, zicând: Bucu -
r\-te, osta[ule al lui Hristos,
Mucenice Procopie, c\ pentru
dragostea Lui ai p\timit, feri -
cite; bucur\-te, cel ce ]i-ai dat
trupul la r\ni cumplite, pentru
ve[nica [i cu adev\rat fericita
via]\; bucur\-te, cel ce cu suflet
nes\]ios neîncetat te îndulce[ti
de Hristos, Dumnezeul nostru.
Pentru aceasta, roag\-te pen-
tru cei ce cu credin]\ s\vâr[esc
sl\vit\ pomenirea ta, ca s\ fie
izb\vi]i de toat\ mânia, stric\ -
ciunea [i nevoia.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: A treia zi ai înviat...

N\sc\toare de Dumnezeu
prea l\udat\, ceea ce e[ti singura

ocrotitoare a cre[tinilor, învese-
litoarea celor mâhni]i, s\n\ta -
tea celor bolnavi, împ\ciuirea
celor învr\jbi]i, lini[tea celor
învifora]i, izb\ve[te cet\]ile [i
popoarele, Preasfânt\ Fecioar\
Marie.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Am fost pironit pe Cruce ca
un om, am fost omorât [i în
mormânt am fost pus ca un
mort, dar, ca un Dumnezeu,
iar\[i M\ voi scula a treia zi
întru slav\, Maic\ Fecioar\
curat\.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Octoihului pe 4, [i, din Ca -
nonul Sfântului, Cântarea a 3-a pe 4.
Prochimenul, glasul al 7-lea (Psalm 63: 11,
1): Veseli-se-va cel drept de Domnul [i va
n\d\jdui în El [i se vor l\uda to]i cei drep]i
la inim\. Stih: Auzi, Dumnezeule, glasul
meu, când m\ rog ]ie. Apostolul din
Epistola întâi c\tre Timotei (4: 9-15): Fiule
Timotei, vrednic de credin]\ este acest
cuvânt... Aliluia, glasul al 4-lea (Psalm 91:
12, 13): Dreptul ca finicul va înflori [i pre-
cum cedrul din Liban se va înmul]i. Stih:
R\s\dit fiind în casa Domnului, în cur]ile
casei Dumnezeului nostru va înflori.
Evanghelia de la Luca (6: 17-19; 9: 1-2; 10:
16-21): În vremea aceea, a stat Iisus la loc
[es... Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pome-
nire ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.
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TOT ÎN ACEAST| ZI

Pomenirea Sfin]ilor Mucenici
Epictet Preotul [i Astion Monahul.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am…, Stihirile pe 4,

glasul al 4-lea:

Ast\zi, adunarea drept-
credincio[ilor, în cânt\ri

de laud\, sl\ve[te pe Mucenicii
lui Hristos, pe Epictet preotul
cel în]elept [i pe Astion, uceni-
cul cel mult râvnitor, doimea
cea preal\udat\, slava c\lug\ -
rilor [i podoaba Mucenicilor (de

dou\ ori).

Pe Epictet [i pe Astion, pe
doctorii cei far\ de argin]i [i
Mucenicii lui Hristos, veni]i
to]i credincio[ii s\-i l\ud\m, pe
cei ce în Dobrogea s-au nevoit
oarecând, iar în vremurile din
urm\ sfintele lor moa[te ni le-au
d\ruit spre înt\rirea [i mângâ-
ierea noastr\. 

Din dragoste pentru Dum -
nezeu, toate cele vremelnice 
le-a]i socotit de[ert\ciune, înc\
[i via]a cu bucurie v-a]i pus
pentru Cel ce este singur izvo-
rul dragostei. Drept aceea, v\
l\ud\m, zicând: Bucura]i-v\,
cei ce a]i cucerit cerurile, în\l -
]ându-v\ la prestolul Celui

Preaînalt în carul cel de foc al
iubirii voastre!

Slav\..., glasul al 5-lea:

Mul]imea c\lug\rilor [i adu-
narea credincio[ilor împreun\
se bucur\, Sfin]ilor Mucenici
Epictet [i Astion, c\ sfintele
voastre moa[te ca un soare
duhovnicesc au r\s\rit nou\,
risipind întunecimea din sufle-
tele noastre [i mijlocindu-ne
tuturor har [i binecuvântare,
prin rug\ciunile voastre.

{i acum…, a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

Pe cea mai cinstit\ decât
Heruvimii [i mai sl\vit\ decât
Serafimii, pe cea una curat\ [i
binecuvântat\ cu adev\rat, pe
N\sc\toarea de Dumnezeu [i
St\pâna lumii, pe Împ\r\teasa
[i Doamna [i Maica noastr\ cea
mult milostiv\ [i cu totul iubi-
toare, din inim\ s\ o m\rim, cu
mul]umire.

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul 1:

Pe Epictet, sfin]itul preot, [i
pe Astion, ucenicul cel ascult\ -
tor, veni]i to]i s\-i l\ud\m, c\
ace[tia apostoli ai Dobrogei 
s-au ar\tat [i împreun\ au bine-
vestit Evanghelia lui Hristos
întru adev\r, urmând Sfântului
Andrei celui întâi chemat: au
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str\lucit cu minunile [i cu pu -
terea cuvântului, pentru care [i
r\ni au r\bdat de la chinuitori
[i bine încununându-se, pu -
rurea se roag\ pentru sufletele
noastre. 

Stih: Preo]ii T\i, Doamne, se vor îm -
br\ca întru dreptate [i cuvio[ii T\i se vor
bucura (Psalm 131: 9).

Înv\]\tor preaîn]elept [i doc-
tor f\r\ de argin]i, chip al blân-
de]ilor [i dreptar credin]ei te-ai
ar\tat pe tine tuturor, Cuvioase
Epictet, c\ darul preo]iei cu
cinste l-ai purtat [i pe mul]i cu
în]elepciunea [i cu blânde]ea la
Hristos i-ai pov\]uit. Pentru
aceasta te fericim.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuvio[ilor Lui (Psalm 115: 6).

Cu adev\rat, s-a împlinit
întru tine cuvântul St\pânului
Hristos, fericite Astion, c\, l\ -
sând casa [i p\rin]ii pentru
Evanghelie, iar  averile cele tre -
c\toare nesocotindu-le, însutit
ai luat în Împ\r\]ia cerurilor;
c\ nu numai sufletul t\u s-a
mân tuit, ci [i sfintele tale moa[ -
te s-au f\cut izvor de t\m\duiri
tuturor celor ce le s\rut\ cu
credin]\.

Slav\…, glasul al 4-lea:

Cu cine v\ vom num\ra pe
voi, ferici]ilor, c\, purtând voi
chipul îngeresc al c\lug\riei, ca

ni[te apostoli a]i propov\duit
Evanghelia [i v-a]i ar\tat doc-
tori f\r\ de argin]i [i f\c\tori de
minuni, iar, la sfâr[it, a]i primit
cununa muceniciei, încât multe
daruri [i vrednicii au prisosit
întru voi. Pentru aceasta, ca
unii ce ave]i îndr\znire c\tre
Domnul, ruga]i-v\ pentru su -
fletele noastre.

{i acum…, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De tine se bucur\ toat\ f\p -
tura, de Dumnezeu fericit\, ceea
ce covâr[e[ti cu frumu se ]ea [i
cu sfin]enia cetele îngere[ti.
Întru tine este toat\ n\dejdea
noastr\, pe tine te l\ud\m [i ]ie
ne rug\m: Mântuie[te pe to]i
cei ce te cinstesc pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu.

TROPAR, glasul 1:

Pe cei de o cinste cu Sfin]ii
doctori Ermolae [i Pantelimon,
pe Epictet, preotul cel în]elept,
[i pe Astion, ucenicul cel mult
râvnitor, pe Mucenicii lui
Hristos [i podoaba Dobrogei,
veni]i to]i credincio[ii s\-i l\u -
d\m, zicând: Bucura]i-v\, cei
ce pururea mijloci]i pentru
sufletele noastre!

Slav\…, {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu 

– al Învierii, acela[i glas:

Gavriil, zicând ]ie, Fecioar\:
Bucur\-te!, deodat\ cu glasul
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S-a întrupat St\pânul tuturor,
întru tine, chivotul cel sfânt,
precum a zis Dreptul David.
Ar\tatu-te-ai mai cuprinz\ -
toare decât cerurile, ceea ce ai
purtat pe F\c\torul t\u. Slav\
Celui ce S-a s\l\[luit întru tine!
Slav\ Celui ce a ie[it din tine!
Slav\ Celui ce ne-a mântuit pe
noi, prin na[terea ta!

LA VECERNIA MARE

Dup\ Psalmul 103, cânt\m Fericit
b\rbatul…, starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am…, punem Stihirile pe 8, glasul al 
4-lea:

Ast\zi este ziua pr\znuirii
[i diminea]a cea duhovni -

ceasc\ pentru toat\ Dobro gea,
c\ moa[tele Sfin]ilor Mu cenici
Epictet [i Astion, ca un soare
du hovnicesc [i bineînmiresmat,
au r\s\rit tuturor. Luminea -
z\-te, întreag\ adunare a Bise -
ricii, [i salt\, c\ ni s-au dat
nou\ mijlocitori buni înaintea
scaunului Celui Preaînalt.

Pe Epictet cel preaîn]elept
veni]i to]i s\-l l\ud\m, c\ aces-
ta din tinere]e binepl\când lui
Hristos, cu darul facerii de mi -
nuni s-a împodobit: pe bolnavi
t\m\duind, demonii izgonind [i
tuturor blând pov\]uitor fiind,
pentru aceasta [i darul preo]iei
a primit de la Hristos Dum -

nezeu, iar acum mijloce[te pen-
tru sufletele noastre.

Frumuse]ea [i iscusin]a cu -
ge tului t\u nu ai voit a le pune
în slujba celor p\mânte[ti, feri-
cite Astion, c\ neamul cel ales [i
bog\]ia tat\lui t\u drept nimic
socotindu-le, ca un cerb sprin-
ten ai alergat spre izvoarele cele
vii ale înv\]\turii lui Hristos, pe
care sorbindu-le din cuvintele
preotului Epictet, te-ai aprins
de dragostea cea dumnezeiasc\
[i te-ai botezat în numele Prea -
sfintei Treimi, C\reia roag\-te
pentru sufletele noastre.

Mai degrab\ a]i l\sat s\ vi se
desprind\ carnea de pe oase,
decât s\ se desprind\ mintea
voastr\ de la cele înalte, mult-
p\timitorilor, c\ nici cârligele
de fier cu care vi s-au scrijelit
coastele, nici loviturile de pia -
tr\ care v-au zdrobit fa]a, nici
cazanele de smoal\, nici m\car
sabia nu au putut s\ v\ despart\
pe voi de Hristos, Cel iubit.

Alte Stihiri:

Ast\zi Dobrogea, ca o mi -
reas\, iese întru întâmpinarea
Mirelui ceresc, împodobit\ nu
cu aur [i nici cu m\t\suri scum-
pe, ci cu sângele Mucenicilor [i
lacrimile Cuvio[ilor. Bucur\-te,
fiic\ aleas\ a patriei române[ti,
c\ a dorit Împ\ratul cel ceresc
frumuse]ea ta!
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Aprinzându-te în inim\ de
râvna cea dumnezeiasc\, feri -
cite Astion, ai rugat pe dasc\lul
t\u, preotul Epictet, s\ p\r\si]i
cetatea, în care tat\l t\u era
mare dreg\tor, [i a]i ajuns în
}ara Sci]ilor, în cetatea Hal -
myris, unde a]i propov\duit
Evanghelia lui Hristos [i, f\când
minuni nenum\rate, a]i stârnit
pizma urâtorului de oameni
diavol, care a ridicat împotriva
voastr\ pe dreg\torul Latro nian.
Dar voi, b\rb\te[te r\bdând
chinurile, v-a]i dat sufletele în
mâinile Celui iubit, de Care v\
bucura]i pururea.

Ca pe ni[te Apostoli [i uce-
nici ai lui Hristos v-au primit
locuitorii cet\]ii Halmyris, c\
semne [i puteri apostole[ti a]i
ar\tat cu adev\rat: pe fata cea
paralizat\ a]i f\cut-o s\n\toas\
doar prin cuvânt, orbului i-a]i
redat vederea [i i-a]i izb\vit pe
îndr\ci]i. Pentru aceasta, mul -
]ime mult\ a]i adus la Hristos,
binecuvântând pe Cel ce d\
oamenilor puteri ca acestea.

Atunci când chinuitorii au
t\ iat sfintele voastre capete,
tru purile voastre au str\lucit
ca soarele [i v\zduhul s-a um -
plut de bun\ mireasm\; pentru
aceasta, harul dumnezeiesc a
p\strat în p\mânt comoara

ascuns\ a moa[telor voastre
vreme de [aptesprezece vea-
curi, apoi ne-a ar\tat-o în anii
din urm\ ca izvor de t\m\duiri
[i înt\rire în m\rturisirea lui
Hristos.

Slav\…, glasul al 5-lea:

Pe Epictet, preotul cel prea -
în]elept [i pe Astion, ucenicul
cel mult râvnitor, veni]i to]i s\-i
l\ud\m, c\ ace[tia asemenea lui
Ermolae [i Pantelimon fiind,
împreun\ au binevestit Evan -
ghelia lui Hristos întru adev\r,
ca ni[te apostoli ai Dobrogei, [i
urm\tori s-au ar\tat Sfântului
Andrei celui întâi chemat; pe
bolnavi t\m\duind [i demonii
izgonind, au str\lucit cu minu-
nile [i cu puterea cuvântului,
pentru care [i r\ni au r\bdat
de la chinuitori [i, bine încu -
nunându-se, pururea se roag\
pentru sufletele noastre.

{i acum…, Dogmatica, glasul al 5-lea:

În Marea Ro[ie, chipul mire-
sei celei neispitite de nunt\ s-a
ar\tat de demult. Acolo Moise
era desp\r]itor al apei, iar aici
Gavriil, slujitor al minunii.
Atunci a trecut Israel adâncul
cu piciorul neudat, iar acum
Fecioara L-a n\scut f\r\ s\ -
mân ]\ pe Hristos. Marea, dup\
trecerea lui Israel, a r\mas ne -
str\ b\tut\; iar cea f\r\ prihan\,
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dup\ na[terea lui Ema nuel, a
r\mas nev\t\mat\. Cel ce e[ti
[i mai înainte ai fost [i Te-ai
ar\ tat ca om, Dumnezeule, mi -
luie[te-ne pe noi.

Vohod. Lumin\ lin\…

Prochimenul zilei.

PAREMlILE

Din Prorocia lui Isaia citire 

(43: 9-14)

Acestea zice Domnul: Nea mu rile
toate s\ se adune laolalt\ [i s\ se
strâng\ c\peteniile lor! Cine va da
de [tire despre acestea sau cine va
vesti vou\ cele dintru început? S\-[i
aduc\ martorii [i s\ dovedeasc\ [i s\
gr\iasc\ adev\rul. Fi]i Mie martori
[i v\ voi fi [i Eu martor, zice Dom -
nul Dumnezeu, [i sluga Mea pe care
am ales-o, ca s\ [ti]i, s\ crede]i [i s\
în]elege]i c\ Eu sunt; înainte de
Mine n-a fost Dumnezeu [i nici dup\
Mine nu va fi! Eu sunt Dumnezeu [i
nu este Mântuitor afar\ de Mine!
Eu sunt Cel ce am vestit [i Cel ce am
mântuit [i Cel ce v-am certat, ca s\
nu fie între voi dumnezeu str\in. Voi
sunte]i martorii Mei [i Eu sunt
Domnul Dumnezeu dintru început
[i nimeni nu poate s\ ias\ de sub
puterea Mea. Ceea ce fac Eu, cine
poate strica? A[a zice Domnul Dum -
nezeu, Izb\vitorul vostru, Sfântul
lui Israel.

Din În]elepciunea lui Solomon citire

(3: 1-9)

Sufletele drep]ilor sunt în mâna lui
Dumnezeu [i chinul nu se va atinge
de ele. În ochii celor nepricepu]i ei

au p\rut c\ sunt mor]i [i a fost soco-
tit\ nenorocire ie[irea lor [i nimicire
plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în
pace. {i chiar dac\ înaintea fe]ei
oamenilor au primit chinuri, n\dej-
dea lor este plin\ de nemurire; [i,
pu]in fiind pedepsi]i, cu mari bine-
faceri vor fi d\rui]i, c\ Dumnezeu 
i-a încercat [i i-a aflat vrednici de
El. Ca aurul în topitoare i-a l\murit
[i ca pe o jertf\ de ardere întreag\ 
i-a primit. {i în vremea cercet\rii
lor vor str\luci [i vor fi ca scânteile
ce alearg\ pe miri[te. Judeca-vor
neamuri [i vor st\pâni popoare [i
Domnul va împ\r\]i peste ei în veci.
Cei ce n\d\jduiesc spre El vor în]e -
lege adev\rul [i credincio[ii vor
r\mâne lâng\ El în iubire; c\ har [i
mil\ va d\rui cuvio[ilor Lui [i va
purta grij\ de ale[ii S\i.

Din În]elepciunea lui Solomon citire:

(5: 15 – 6: 3)

Drep]ii în veci vor fi vii [i r\splata
lor este întru Domnul, iar Cel prea -
înalt poart\ grij\ de ei. Pentru
aceasta, vor primi împ\r\]ia luminii
[i cununa frumuse]ii din mâna Dom -
nului; c\ci cu dreapta Sa îi va aco-
peri [i cu bra]ul S\u îi va ocroti. Va
lua râvna Lui în loc de arm\ [i va
întrarma f\ptura spre izbând\ asu-
pra vr\jma[ilor. Îmbr\ca-Se-va ca
într-o plato[\ cu dreptatea [i Î[i va
pune coif judecata cea nef\]arnic\.
Va lua cuvio[ia ca pav\z\ nebiruit\ [i
va ascu]i cumplita mânie ca o sa bie;
[i lumea va porni r\zboi împreun\
cu El asupra celor f\r\ de minte. Ca
ni[te s\ge]i bine îndreptate, fulgerele
vor porni din nori, ca dintr-un arc
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bine încordat, [i vor lovi la ]int\. {i
din mânia Sa, ca dintr-o pra[tie, va
fi aruncat  noian de grindin\. Se va
înt\râta asupra lor apa m\rii [i râu-
rile îi vor îneca deodat\. Va sta îm -
potriva lor duhul Puterii [i ca o vije-
lie îi va risipi. Astfel,  f\r\delegea va
pustii tot p\mântul [i r\utatea va
r\sturna tronurile celor puternici.
Auzi]i, dar, împ\ra]i, [i în]elege]i!
Înv\]a]i-v\, judec\tori ai marginilor
p\mântului! Asculta]i, cei ce st\ -
pâ ni]i mul]imi [i cei ce v\ trufi]i cu
mul ]imea popoarelor. C\ de la Dom -
nul s-a dat vou\ st\pânirea, [i pu -
terea de la Cel preaînalt.

LA LITIE

Stihirile, glasul 1:

Înflorit-a ca finicul dreptatea
voastr\ [i ca cedrul cel din Li ban
s-au înmul]it faptele voastre
cele bune, Sfin]ilor Epictet [i
Astion, c\ a]i vie]uit pe p\ mânt
ca ni[te f\r\ de trupuri, nepur-
tând grij\ de cele trec\ toare.
Ie[it-a]i din mijlocul po porului
vostru [i casa p\rin ]i lor a]i p\ -
r\sit-o [i ca ni[te mielu[ei preg\ -
ti]i spre t\iere a]i urmat glasul
P\storului celui Bun. Slav\ Ce -
lui ce v-a dat vou\ putere; slav\
Celui ce v-a încununat pe voi;
slav\ Celui singur bun [i iubi-
tor de oameni cu adev\rat!

Auzind glasul Mirelui celui
smerit [i blând, nu te-ai trân -
 d\ vit a ie[i în întâmpinarea
Lui, fericite Astion, ci, p\r\sind

cul cu [ul cel moale al casei p\ -
rin te[ti, ai alergat în grab\ pe
uli ]ele cele întunecoase ale str\ -
i   n\t\]ii, de dorul Celui prea -
iubit, r\bdând oc\rile [i n\v\ -
lirile str\jerilor celor r\i, c\ ai
ales a fi cu Cel iubit în p\mânt
str\in, decât a r\mâne în casa
p\rin]ilor t\i, îns\ des p\r]it de
Acela. Bucur\-te, Sfinte Astion,
c\ sufletul t\u ca o mireas\ cu -
rat\ a intrat în c\ mara Mirelui
ceresc, al\turi de fecioarele cele
în]elepte!

În]elept te-ai ar\tat întru
toate, P\rinte Epictet, c\, aflând
pe Astion ca pe un m\r g\ritar
de mare pre], lep\dând toate,
în dat\ ai fugit cu el unde ni meni
s\ nu ]i-l poat\ r\pi. O, icono-
mule preaiscusit! O, aurarule
care ai f\urit o podoab\ atât de
str\lucitoare cum este Astion,
pe care l-ai [i înf\]i[at Împ\ra -
tului ceresc, iar acum str\lu -
ce[te pe cerul Bisericii Sale,
împreun\ cu tine, ca un soare
prealuminos.

Slav\…, glasul al 8-lea:

Pe lumin\torii cei neînsera]i
ai Dobrogei, care au str\lucit în
toat\ lumea, pe doimea cea
prea l\udal\, pe Epictet [i pe
As tion, acum în cânt\ri s\-i
fericim; c\ ace[tia chip al c\lu -
g\riei s-au ar\tat [i ca ni[te
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apostoli, pe urmele lui Andrei
cel întâi chemat, Evanghelia au
propov\duit; în fa]a tiranilor
au m\rturisit pe Hristos [i în
adun\ri au binevestit minunile
Lui. Pentru aceea, îndr\znire
având c\tre Domnul, pururea se
roag\ pentru sufletele noastre.

{i acum…, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Domnul este cu tine! 
C\ nu încetezi a c\uta spre noi
[i a te ruga pentru izb\virea
noastr\. Bucur\-te, Maic\
preamilostiv\; bucur\-te, Ap\ -
r\ toare [i Doamn\! Bucur\-te,
Împ\ r\ teas\ care te pleci cu
smerenie spre to]i cei ce te
cheam\ pe tine cu credin]\!

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 5-lea:

Bucura]i-v\, Sfin]ilor Epictet
[i Astion, odrasle ale R\s\ ri -
tului, care pe p\mântul Do -
brogei a]i venit [i aici bine v-a]i
nevoit! Bucura]i-v\, f\c\torilor
de minuni [i t\m\duitori f\r\
de plat\ ai celor bolnavi! Bu -
cura]i-v\, cei ce v-a]i ostenit
întru propov\duirea Evan ghe -
liei printre p\gâni, prin cuvânt,
dar mai mult prin purtarea
voastr\ cea cu smerenie [i cuvi-
in]\! Bucura]i-v\, cei ce, având
prilej de m\rturisire, f\r\ fric\
a]i p\timit pentru credin]a în

Hristos [i a]i primit de la
Dânsul cununi de biruin]\! Pe
Acela, ca pe un bun, ruga]i-L s\
d\ruiasc\, celor ce v\ cinstesc
pe voi, mare mil\. 

Stih: Preo]ii T\i, Doamne, se vor îm -
br\ca întru dreptate [i cuvio[ii T\i se vor
bucura (Psalm 131: 9).

Bucur\-te, P\rinte Epictet,
cel ce ai trimis înaintea ta, în
Împ\r\]ia cea de sus, sufletul
ucenicului, c\, voind chinui -
torii a v\ t\ia capetele, tu cu
îndr\znire ai cerut s\ mearg\
la t\iere mai întâi Astion, ca nu
cumva, v\zând ucenicul moar-
tea dasc\lului s\u, s\ se înfri-
co[eze, ca oarecând Apostolii,
care au fugit în fa]a p\timirii
Înv\]\torului Hristos, de vreme
ce [tiai c\ mare [i ascuns\ este
viclenia diavolului [i scris este:
Bate-voi p\storul [i se va risipi
turma. Iar tu, ca un p\stor
preabun, nu ai voit a pierde pe
mielu[elul pe care l-ai scos din
h\]i[urile necredin]ei pe umerii
t\i. Deci, împreun\ cu acesta
roag\-te s\ se d\ruiasc\ nou\
mare mil\.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuvio[ilor Lui (Psalm 115: 6).

Bucur\-te, Sfinte Astion, c\,
de[i cu trupul te-ai desp\r]it de
p\rin]ii t\i necredincio[i, su -
fletul pururea ]i-l ridicai în
rug\ciune pentru ei înaintea
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Domnului, cerând ca s\-i lumi-
neze cu str\lucirea credin]ei!
Bucur\-te, c\ nu ai avut alt\
co moar\ decât Sfânta Evan -
ghelie [i cinstita Cruce, pe care
le-ai l\sat mo[tenire p\rin]ilor
t\i! Bucur\-te, c\ ace[tia pri-
mind duhovniceasca bog\]ie
cea de mare pre] de la tine, s-au
bucurat mai mult decât de
toate avu]iile [i desf\t\rile lu -
me[ti [i, luminându-se cu bote-
zul lui Hristos, acum împreun\
cu tine se bucur\ în Împ\r\]ia
celor vii, unde pururea te rogi
s\ se d\ruiasc\ [i nou\ mare
mil\.

Slav\…, glasul al 6-lea:

R\s\rit-au, ca un soare,
moa[tele Sfin]ilor Epictet [i
Astion, risipind întunecimea
din sufletele noastre. S\ se
bucure Dobrogea [i s\ salte tot
neamul românesc, c\ [i-a ago-
nisit bog\]ie ve[nic\ pe care
furii nu o fur\ [i moliile nu o
stric\, aur luminos din care
izvor\sc t\m\duiri, soare ce
lumineaz\ sufletele întunecate
de p\cate, foc ce mistuie [i risi-
pe[te duhurile necurate, putere
din puterea Celui Atot]iitor, c\
prin daruri de minuni a bine-
voit Domnul cel milostiv a
preasl\vi pe to]i cei ce cred în
El [i Îl iubesc pe Dânsul.

{i acum…, a N\sc\toarei de Dumnezeu

– a Învierii, acela[i glas:

F\c\torul [i izb\vitorul meu,
Hristos Domnul, din pântecele
t\u ie[ind, Preacurat\, întru
mine îmbr\cându-Se, din bles-
temul cel dintâi pe Adam l-a
slobozit. Pentru aceasta ]ie,
Preacurat\, ca Maicii lui Dum -
nezeu [i Fecioarei cu adev\rat,
gr\im neîncetat, ca Îngerul:
Bucur\-te! Bucur\-te, St\pân\,
folositoarea [i acoper\mântul
[i mântuirea sufletelor noastre!

Dac\ se face binecuvântarea pâinilor, 
se cânt\ Troparul Sfin]ilor (de dou\ ori) 
[i N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\... 
(o dat\).

Dac\ nu se face binecuvântarea pâini-
lor, se cânt\ Troparele precum se arat\ mai
departe:

TROPAR, glasul 1:

Pe cei de o cinste cu Sfin]ii
doctori Ermolae [i Pantelimon,
pe Epictet, preotul cel în]elept,
[i pe Astion, ucenicul cel mult
râvnitor, pe Mucenicii lui
Hristos [i podoaba Dobrogei,
veni]i to]i credincio[ii s\-i
l\ud\m, zicând: Bucura]i-v\,
cei ce pururea mijloci]i pentru
sufletele noastre!

Slav\…, {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu 

– al Învierii, acela[i glas:

Gavriil, zicând ]ie, Fecioar\:
Bucur\-te!, deodat\ cu glasul
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S-a întrupat St\pânul tuturor,
întru tine, chivotul cel sfânt,
precum a zis Dreptul David.
Ar\tatu-te-ai mai cuprinz\ -
toare decât cerurile, ceea ce ai
purtat pe F\c\torul t\u. Slav\
Celui ce S-a s\l\[luit întru tine!
Slav\ Celui ce a ie[it din tine!
Slav\ Celui ce ne-a mântuit pe
noi, prin na[terea ta!

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul…, se cânt\
Troparul Sfin]ilor (de dou\ ori), Slav\..., 
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu 
– al Învierii, acela[i glas.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
8-lea, podobie: Pe În]elepciunea...

Nu de la oameni a]i luat
chemare [i nu trupul [i

sângele v-au descoperit vou\
în]elesul cel de tain\, ci Însu[i
Hristos, Cel ce a lucrat în voi
lucruri minunate, Acela v-a [i
chemat, v-a înt\rit s\ gr\i]i cu
îndr\zneal\ înaintea tiranilor
[i a primit sufletele voastre ca
pe o bun\ mireasm\ în jertfel-
nicul S\u cel mai presus de
ceruri, iar cinstitele voastre
moa[te le-a împodobit cu darul
facerii de minuni. Pentru aceas -
ta, Aceluia ruga]i-v\, Sfin]ilor
Epictet [i Astion, s\ d\ruiasc\
iertare de p\cate tuturor celor
ce s\vâr[esc cu dragoste cin-
stit\ pomenirea voastr\.

Slav\…, {i acum…, 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Pe ceea ce este u[\ cereasc\ [i
chivot, munte cu totul sfânt,
nor str\lucitor, s\ o l\ud\m; pe
scara cereasc\, Raiul cel cu -
vân t\tor, mântuirea Evei [i
odorul cel mare a toat\ lumea;
c\ prin ea s-a s\vâr[it mântui-
rea lumii [i iertarea gre[elilor
celor de demult. Pentru aceas-
ta, gr\im c\tre dânsa: Roag\
pe Fiul t\u [i Dumnezeu s\ d\ -
ruiasc\ iertare de gre[eli, celor
ce se închin\ cu dreapt\ credin]\
na[terii tale celei preasfinte.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, glasul 1,
podobie: Mormântul T\u...

Întru Împ\r\]ia cea neînse-
rat\, unde Drep]ii ca lumin\ -
torii str\lucesc, acolo [i voi v-a]i
s\l\[luit, bunilor biruitori, c\,
înc\ în trup fiind, v-a]i ar\tat
nep\mânte[ti, r\bdând chinu-
rile ca ni[te f\r\ de trupuri.
Dar apunând pentru lumea
trec\toare, în cea nestri c\ cioas\
a]i r\s\rit, rugându-v\ pentru
cei ce v\ cinstesc cu credin]\.

Slav\…, {i acum…, 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Marie, ceea ce e[ti cinstit
l\ca[ al St\pânului, ridic\-ne
pe noi, cei c\zu]i în pr\pastia
cumplitei dezn\d\jduiri [i a
gre[elilor [i a necazurilor, c\ tu
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e[ti mântuire [i ajut\toare a
p\c\to[ilor, ocrotitoare tare [i
mântuie[ti pe robii t\i.

Dup\ Polieleu, M\rimurile:

Stih 1: Dumnezeu este sc\parea noastr\
[i puterea, ajutor întru necazurile cele ce
ne-au aflat pe noi foarte (Psalm 45: 1).

M\rimu-v\ pe voi, Sfin]ilor
Mucenici Epictet [i Astion din
Dobrogea, [i cinstim pomenirea
voastr\, r\bd\torilor de chinuri. 

Stih 2: V\rsat-au sângele lor ca apa,
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78: 3).

Veni]i, to]i credincio[ii, într-
un glas s\ l\ud\m pe p\timito-
rii lui Hristos, pe Epictet [i
Astion, zicând: pe Mucenicii
f\c\tori de minuni.

Stih 3: C\ pentru Tine suntem uci[i
toat\ ziua (Psalm 43: 24).

Stih 4: Socoti]i am fost ca ni[te oi de
junghiere (Psalm 43: 24).

Stih 5: Trecut-am prin foc [i prin ap\,
dar ne-ai scos pe noi la odihn\ (Psalm
65: 11).

Stih 6: Prin sfin]ii care sunt pe p\mân-
tul Lui, minunate a f\cut Domnul toate
voile Sale (Psalm 15: 3).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine zicând: [i, prin tine, cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori)!

Sedealna dup\ Polieleu, glasul al 5-lea,
podobie: Pe Cuvântul…

Ar\tatu-v-a]i str\luci]i birui-
tori, c\, având în inimi pe
Hristos, Piatra cea din capul
unghiului, a]i surpat cu pra[tia
cea duhovniceasc\ pe Goliat cel
în]eleg\tor [i a]i scos din st\ pâ -
nirea lui multe suflete întune-
cate cu p\gân\tatea. Pentru
aceasta, Sfin]ilor Epictet [i
Astion, trimite]i binecuvân -
tarea voastr\ peste to]i cei ce v\
cheam\ cu credin]\.

Slav\…, {i acum…, 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Bucur\-te, munte sfânt [i de
Dumnezeu umblat. Bucur\-te,
rug însufle]it [i nears. Bucu -
r\-te, ceea ce singur\ e[ti lumii
punte c\tre Dumnezeu, care
treci pe cei mor]i la via]a ve[ -
nic\. Bucur\-te, Fecioar\ f\r\
prihan\, care f\r\ ispit\ b\rb\ -
teasc\ ai n\scut Mântuirea
sufletelor noastre.

Antifonul întâi al glasului al 4-lea.

Prochimen, glasul al 8-lea 

(Psalm 115: 6, 3):

Cinstit\ este înaintea Dom -
nului moartea cuvio[ilor Lui.

Stih: Ce vom r\spl\ti Domnului pentru
toate câte ne-a dat nou\?
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Toat\ suflarea…

Evanghelia de la Matei (10: 16-22):
Zis-a Domnul c\tre ucenicii S\i: Iat\, Eu
v\ trimit... (caut\ miercuri în s\pt\mâna a
treia dup\ Pogorârea Sfântului Duh).

Psalmul 50

Slav\…, glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile p\timito-
rilor T\i, Milostive, cur\]e[te
mul]imea gre[elilor noastre.

{i acum…

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta...

Stihira, glasul al 6-lea:

R\s\rit-au, ca un soare,
moa[tele Sfin]ilor Epictet [i
Astion, risipind întunecimea
din sufletele noastre. S\ se
bucure Dobrogea [i s\ salte tot
neamul românesc, c\ [i-a ago-
nisit bog\]ie ve[nic\ pe care
furii nu o fur\ [i moliile nu o
stric\, aur luminos din care
izvor\sc t\m\duiri, soare ce
lumineaz\ sufletele întunecate
de p\cate, foc ce mistuie [i risi-
pe[te duhurile necurate, putere
din puterea Celui Atot]iitor, 
c\ prin daruri de minuni a
binevoit Domnul cel milostiv a
preasl\vi pe to]i cei ce cred în
El [i Îl iubesc pe Dânsul.

CANOANELE

Al N\sc\toarei de Dumnezeu (al Para -
clisului, sau din Bogorodicin\), cu Irmosul,
pe 6, [i al Sfin]ilor, pe 8.

CANONUL  Mucenicilor

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos:

Adâncul M\rii Ro[ii, cu
urme neudate, pedestru

«trecându-l Israel cel de demult,
«cu mâinile lui Moise în chipul
«Crucii, puterea lui Amalec în
«pustie a biruit.»

Pe lumin\torii cei duhovni-
ce[ti ai Bisericii [i propov\dui-
torii credin]ei care de la R\ s\ rit
au ie[it [i lumea au luminat, în
cânt\ri duhovnice[ti s\-i m\rim.

Împodobit cu darul facerii 
de minuni înc\ din tinere]e ai
fost, Cuvioase P\rinte Epictet,
t\ m\  duitor [i propov\duitor
preaîn]elept al Evangheliei;
pentru aceea, jugul cel bun al
preo]iei ai luat [i pe mul]i cu
înv\]\turile tale i-ai pov\]uit la
calea mântuirii.

Ca unul ce ai deschis pânte-
cele maicii tale, de parte b\r b\ -
teasc\ fiind, închinat Dom nului
ai fost, precum s-a scris în
Lege, preafericite Astion, c\
de[i ai r\s\rit dintre p\gâni, 
ca o vi]\ bine rodit\ te-ai în\l -
]at pân\ la tronul Împ\ratului
ceresc.
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Slav\…

Minunat este Dumnezeu
întru Sfin]ii S\i, a zis Dreptul
David, [i noi cu acela m\rturi-
sim [i gr\im: Minunat e[ti,
Hristoase Dumnezeule, c\ în
tot neamul [i în tot locul bine-
cuvintezi pe cei ce Te cinstesc
pe Tine.

{i acum…

Binecuvântat\ e[ti, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
c\ ai avut în sfintele tale bra]e
pe Dumnezeul tuturor, c\tre
Care având acum îndr\znire,
ca o Maic\ mijloce[ti pentru
sufletele noastre.

Catavasie: Deschide-voi gura mea…

Cântarea a 3-a

Irmos:

Nu în în]elepciune [i în
putere [i în bog\]ie ne

«l\ud\m, ci întru Tine În]elep -
«ciunea Tat\lui cea ipostatic\,
«Hristoase; c\ nu este sfânt
«afar\ de Tine, Iubitorule de
«oameni.»

Ca pe un bun lucr\tor al viei
lui Hristos, pe Astion, strugu rele
cel binemirositor [i împlinit, 
cu grij\ l-ai cules, ca s\-l duci 
la masa Împ\ratului ceresc. {i
rod însutit aducând, P\rinte
Epictet, te-ai f\cut bucurie St\ -
pânului t\u.

Odrasl\ singur\ fiind în casa
p\rin]ilor t\i, ca o rândunea
preafrumoas\ ai zburat spre
cerurile cele duhovnice[ti ale
înv\]\turii lui Hristos, pentru
dragostea C\ruia faima nea -
mu lui celui ales nesocotind-o,
ai ales mai bine a p\timi pentru
El, decât a te bucura de via]a
cea trec\toare din care moartea
ne de[teapt\ ca dintr-un vis.

Atunci când Duhul Sfânt S-a
atins de inima ta, fericite Astion,
te-ai alipit cu toat\ inima de
p\rintele t\u Epictet, de la care
ai aflat înv\]\tura Evangheliei,
mai mult decât de p\rin]ii cei
trupe[ti. {i alegând mai de grab\
a merge în p\mânturi str\ine,
spre a putea fi cu Hristos, ai
p\r\sit casa cea bogat\ a p\ -
rin]ilor t\i, care nu-l aveau pe
Dumnezeul cel adev\rat.

Slav\…

Pe cei ce i-ai ales [i }i-au
urmat }ie cu credin]\ voit-ai
s\-i a[ezi împreun\ cu Tine în
Împ\r\]ia Tat\lui, Mântuito rule
bun, [i slava care }i se cuvine
numai }ie voit-ai a o împ\rt\[i
[i lor. Cu adev\rat negr\it\ este
iubirea Ta de oa meni [i mila Ta
este f\r\ de sfâr[it. Pentru ru g\ -
ciunile Sfin ]ilor T\i, Hristoase
Dumnezeule mântuie[te sufle-
tele noastre.
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{i acum…

Ca una ce e[ti singur\ aleas\
[i binecuvântat\ între femei,
[ezut-ai de-a dreapta Împ\ra -
tului ceresc întrecând cu fru-
muse]ea [i cu str\lucirea cetele
Îngerilor [i ale Arhanghelilor.
Pe tine ca pe Maica lui Dum -
nezeu [i Împ\r\teasa lumii cre-
dincio[ii to]i te m\rim.

SEDEALNA, glasul al 4-lea:

În cetatea Halmyris v-a]i
ar\tat mari nevoitori [i pro-
pov\duitori neînfrica]i ai drep-
tei credin]e, str\lucind cu mi -
nu nile [i cu faptele bune, ca
vrednici urm\tori ai Aposto lu -
lui celui întâi chemat, Sfin]ilor
Epictet [i Astion. Cei ce lupta
cea bun\ a]i luptat [i v-a]i încu-
nunat, izb\vi]i-ne pe noi acum
de eresurile cele p\gubitoare,
p\zind întreag\ turma cea cu -
vânt\toare [i nestr\mutat\ în
veacul veacului.

Slav\…, {i acum…

N\sc\toare de Dumnezeu
Fecioar\, ap\r\toarea [i mân-
gâietoarea noastr\, împreun\
cu Sfin]ii Mucenici, roag\ pe
milostivul Dumnezeu s\ mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

Cântarea a 4-a

Irmos:

Ridicat pe Cruce v\zân -
du-Te Biserica pe Tine,

«Soarele drept\]ii, a stat întru

«a sa rânduial\, precum se
«cuvine, gr\ind: Slav\ puterii
«Tale, Doamne.»

Dac\ au v\zut p\rin]ii t\i,
fericite Astion, c\ nu te mai g\ -
sesc, au plâns cu amar, ca oare-
când Patriarhul Iacov pe fiul
s\u, Dreptul Iosif. Dar, precum
acela în p\mântul egiptenilor 
s-a ar\tat str\lucit [i a izb\vit
din moarte pe p\rintele [i pe
fra]ii s\i, a[a [i tu, p\timind de
bun\voie asprimea str\in\t\]ii,
ai izb\vit din foametea cre -
din]ei idole[ti pe p\rin]ii t\i,
hr\nindu-i cu pâinea cea vie a
Evangheliei lui Hristos.

În cetatea Halmyris popo-
sind, Sfin]ilor Mucenici, prin
via]a voastr\ curat\ [i prin nu -
meroasele minuni a]i câ[tigat
dragostea locuitorilor, pe mul]i
întorcând la dreapta credin]\.
Ca apostolii odinioar\, [i voi pe
ologi i-a]i ridicat, orbilor le-a]i
întors vederea [i pe demoni ca
pe ni[te neputincio[i i-a]i izgo-
nit de la cei ce v\ cereau ajuto-
rul cu credin]\.

V\zând faptele voastre cele
minunate [i dragostea care spo-
rea în popor, r\ucredinciosul
Latronian, mai marele cet\]ii,
s-a pornit cu ur\ împotriva
voastr\. Dar voi, ca ni[te miei
r\bdând sfâ[ierile cele cumplite,
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necontenit l\uda]i pe Dum -
nezeu, Cel ce a f\cut r\nile
voastre mai str\lucitoare decât
soarele.

Slav\…

Auzind un oarecare dreg\tor
Vigilan]iu glasurile voastre care
din mijlocul chinurilor necon-
tenit strigau „Suntem cre[tini,
o, tirane! Fie, dar, voia Dum -
nezeului nostru cu noi!” s-a mi -
nunat de puterea care izvora din
aceste cuvinte [i, rostindu-le [i
el în inima sa, a fost aprins de
dragostea cea dumnezeiasc\,
m\rturisind pe Dumnezeul cel
adev\rat.

{i acum…

Pe tine te laud\ cetele Proro -
cilor [i ale Apostolilor, de tine
se bucur\ Mucenicii, iar Cu -
vio[ii ]i se închin\ ]ie, Prea -
sfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu
Fecioar\. Prime[te, dar, [i de la
noi, smeri]ii, aceast\ nevred-
nic\ laud\, pe care ]i-o aducem
ca unei Maici [i izb\vitoare a
noastr\, a tuturor.

Cântarea a 5-a

Irmos:

Necredincio[ii nu vor ve -
dea slava Ta, Hristoase;

«dar noi pe Tine, Unul-N\scut,
«str\lucirea slavei Dumnezeirii
«Tat\lui, de noapte venind, Te
«l\ud\m, Iubitorule de oameni.»

Fiind lumina]i cu lumina cea
neînserat\, a]i str\lucit ca ni[te
sfe[nice în lumea cea cuprins\
de întunericul p\catelor [i, cu
buna mireasm\ a faptelor voas-
tre bune, a]i trezit inimile cele
amor]ite de duhoarea credin]ei
idole[ti, pov\]uindu-le la cre-
din]a cea adev\rat\.

Pe tân\rul cel bogat [i de
neam bun, care a venit la tine,
l-ai înv\]at cu dragoste taina
adev\ratei bog\]ii [i în]elep-
ciuni, P\rinte Epictet, c\ str\ -
lucirea aurului trec\tor [i slava
lumii în zadar acoper\ goli -
ciunea celui ce se pogoar\ în
p\mânt.

Lep\dând de bun\voie aurul
cel trec\tor [i slava cea de[art\,
pentru Evanghelie, v-a]i f\cut
voi în[iv\ comoar\ de mult pre]
[i slav\ pentru toat\ lumea, c\
sfintele voastre moa[te s-au ar\ -
tat mai str\lucite decât orice aur
[i mai înmiresmate decât mi rul,
izvorând t\m\duiri tu turor
celor ce le s\rut\ cu credin]\.

Slav\…

Atunci când iudeii îl loveau
cu pietre pe {tefan, întâiul între
Mucenici, fa]a aceluia a str\ lu -
cit ca o fa]\ de Înger, c\ a v\zut
pe Hristos, Lumina lumii, îm -
b\rb\tându-l s\ rabde pân\ la
sfâr[it. A[a [i trupurile voastre,
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Mucenicilor, când au fost puse
în mormânt, au str\lucit cu lu -
min\ orbitoare, umplând v\z -
du  hul de bun\ mireasm\.

{i acum…

Ceea ce e[ti Maica Luminii [i
vie]uie[ti întru lumin\, pe tine
te rug\m: Lumineaz\ mintea [i
sim]urile noastre, ca s\ nu mai
p\[im în întuneric, ci s\ ur m\m
calea poruncilor Fiului T\u [i
Dumnezeului nostru, ceea ce
e[ti una binecuvântat\.

Cântarea a 6-a

Irmos:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

V\zând un oarecare târgove]
p\timirile voastre, Mucenicilor,
a recunoscut pe tân\rul Astion
c\ este fiu al mai marelui cet\]ii
din care se tr\gea, [i, mergând,
a vestit p\rin]ilor despre locul
afl\rii fiului lor. Iar acestea
toate s-au f\cut din purtarea de
grij\ a Celui Preaînalt, Care
vo ie[te ca tot sufletul s\ se în -
toarc\ [i la cuno[tin]a adev\ -
rului s\ vin\.

Cine va povesti chinurile
voastre, mult-p\timitorilor, c\

trupurile voastre ca ni[te lemne
fiind strujite, mintea voastr\
pu rurea se în\l]a c\tre cele
înalte, iar, cu inima [i cu gura
m\rturisind pe Cel ce v\ înt\ -
rea, a]i ru[inat îndr\znirile cele
neputincioase ale chinuitorilor.

Ca o minune v-a]i f\cut tutu-
ror, c\ci mai degrab\ oboseau
chinuitorii vo[tri, nemai[tiind
ce fel de chinuri s\ mai n\sco-
ceasc\, decât s\ sl\beasc\ vi -
tejia voastr\. Pentru aceea,
tiranul cel cumplit, temându-se
ca nu cumva t\ria voastr\ s\ în -
mul]easc\ num\rul cre[tinilor,
a poruncit s\ vi se taie capelele
afar\ din cetate.

Slav\…

Când a]i voit a merge la
nunta Mielului, ferici]ilor, în
hain\ prealuminat\ v-a]i împo-
dobit, ]esut\ nu din m\t\suri,
ci din sângiurile voastre cele
mu cenice[ti, care str\lucesc mai
tare decât soarele.

{i acum…

Fericimu-te pe tine, de Dum -
nezeu N\sc\toare, Fecioar\, c\
în pântecele t\u S-a copt Pâi -
nea cea adev\rat\, Care S-a
pogorât din cer, Hristos Dum -
nezeul nostru, din Care tot 
cel ce cu vrednicie m\nânc\ se
mântuie[te.
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CONDACUL, glasul al 5-lea,

podobie: Pe Cuvântul...

Din cer a]i luat dumnezeies-
cul har [i tuturor v-a]i f\cut
izvor de t\m\duiri [i sfe[nice
prealuminate în calea mân -
tuirii. În dar a]i luat, în dar
da]i-ne nou\, Sfin]ilor Mu -
cenici [i doctori f\r\ de argin]i,
t\m\duind r\nile cele trupe[ti
[i suflete[ti ale celor ce s\vâr -
[esc cu dragoste sfânt\ pomeni-
rea voastr\.

ICOSUL

Iubind pe Dumnezeu din tot
cugetul [i din toat\ inima
voastr\, a]i socotit de[ert\ciune
[i vis cele vremelnice, ferici]ilor
Epictet [i Astion, c\ci nu numai
roada sufletelor voastre a]i
înf\]i[at-o Ziditorului, ci pân\
[i trupurile vi le-a]i adus ca pe
o jertf\ curat\ [i binepl\cut\;
deci, ca unii ce pr\znui]i acum
în lumina cea neapropiat\,
rug\mu-v\, mijloci]i pentru cei
ce s\v^r[esc cu dragoste sfânt\
pomenirea voastr\.

SINAXAR

În aceast\ lun\, în ziua a opta, s\vâr[im
pomenirea Sfin]ilor Mucenici Epictet preo-
tul [i Astion monahul, din Dobrogea.

Nu departe de bra]ul Sfântul
Gheor ghe al Dun\rii [i de satul
Dunav\]ul de Jos, în Dobrogea, se
afl\ ruinele unei fort\re]e romano-
bizantine care se numea în vechime

Halmyris. În aceast\ cetate au p\ti -
mit Sfin]ii Epictet [i Astion, m\rtu-
risindu-[i credin]a în Hristos, în
anul 290. Pe vremea nelegiuitului
împ\rat Diocle]ian (284-305) tr\ia
în p\r]ile Asiei Mici un preot cu
numele Epictet, care ducea o via]\
curat\ [i evlavioas\. Din fraged\
copil\rie el fusese crescut în fric\ de
Dumnezeu, urmând poruncile Mân -
tui torului. Ca [i odinioar\ Samuel, a
fost cinstit din tinere]e cu haina
preo]iei [i, plin fiind de harul lui
Dumnezeu, el f\cea multe semne [i
minuni. Adeseori, prin puterea ru g\ -
ciunii sale, deschidea ochii orbilor,
vindeca pe lepro[i [i pe ologi [i sco-
tea duhurile necurate din cei în -
dr\ci]i. Odat\, pe când Epictet se
afla acas\ [i-[i f\cea obi[nuita ru -
g\ciune c\tre Hristos, i-a fost adus\
fiica unui om care era paralizat\ în
a[a m\sur\, c\ nu putea mi[ca altce-
va decât limba. Tat\l s\u, aducând-o
la u[a preotului, a l\sat-o afar\ [i a
intrat la Sfânt rugându-l fierbinte
s\-i t\m\duiasc\ fiica. Auzind aces-
tea, preotul a zis tat\lui s-o aduc\
în\untru, apoi s-a rugat fierbinte, a
uns cu ulei sfin]it trupul fetei [i ea 
s-a f\cut s\n\toas\. Alt\ dat\, i-a
fost adus un îndr\cit. Când acela a
ajuns lâng\ omul lui Dumnezeu,
duhul cel r\u a început s\ strige [i s\
zic\ timp de trei zile: „O, cruce, o,
chin, cum sunt pus la cazne! Cât de
bine îmi mergea când eram în
Frigia!”. Certat de Sfântul Epictet,
duhul cel r\u a trebuit dup\ trei zile
s\ p\r\seasc\ trupul în care se
cuib\rise. Izb\vit de diavol, omul a
adus îndat\ mul]umire Mântuito -
rului Hristos. În alt\ zi, i-au înf\]i[at
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lui Epictet o femeie oarb\. Aceasta
plângea cu amar c\ doctorii n-o
putuser\ vindeca [i-l ruga fierbinte
s\-[i pun\ dreapta sa peste ochii ei.
Sfântul i-a îndeplinit rug\mintea [i
femeia [i-a rec\p\tat vederea. Astion
era un tân\r, fiul unui om de vaz\
din ora[, foarte bogat. Mama sa era
[i ea de vi]\ nobil\, fiica senatorului
Iulian. P\rin]ii îl iubeau nespus,
fiind [i singurul copil, privindu-l ca
pe odorul lor cel mai de pre]. Epictet
i-a l\murit acestuia care este ade v\ -
rata nestemat\ a vie]ii, spunându-i
c\ aurul de aici nu este de cel mai
mare pre], deoarece el în[al\ multe
suflete. La fel [i argintul. „Vino, îi
zise el, [i-]i voi ar\ta care aur trebuie
s\ alegi [i dup\ care argint trebuie
s\ tinzi. Este acela pe care Domnul
[i Mântuitorul nostru l-a dat celor
ce cred în El. Tat\l t\u, pe care-l
vezi, nu este adev\ratul t\u tat\, ci
atotputernicul Dumnezeu este tat\l
t\u. Acesta a poruncit, iar tu ai de -
venit om. El a hot\rât, [i tu ai fost
pl\m\dit în pântecele mamei tale. El
a voit, [i tu ai putut ajunge pân\ la
vârsta tinere]ii. De asemenea, mama
noastr\ adev\rat\ nu este fiin]a pe
care o vedem, ci Sfânta Biseric\”. A
doua zi, tân\rul s-a trezit la rev\rsa-
tul zorilor [i s-a îndreptat în grab\
spre acela[i loc unde cu o zi înainte
gustase din mierea florilor cere[ti.
Intrând în locuin]a preotului lui
Hristos, Astion a vorbit cu acesta [i
la sfâr[it i-a zis: „Îng\duie-mi s\ fiu
chiar ast\zi catehumen [i supune-m\
la post atâtea zile câte crezi de cuvi-
in]\; dup\ trecerea acestui timp do -
resc s\ primesc Botezul. Atunci îmi
voi fi însu[it tot ce prive[te credin]a

cre[tin\. Te rog ca, dup\ aceea, s\
p\r\sim amândoi acest ora[ [i s\ ne
ducem într-o ]ar\ îndep\rtat\, acolo
unde ne va îndrepta Duhul Sfânt, ca
nu cumva tat\l meu s\-mi schimbe
gândul curat cu lacrimile sale”.
Dup\ ce a împlinit dorin]ele în]elep-
tului tân\r, preotul Epictet [i uceni-
cul s\u, Astion, au p\r\sit ora[ul, 
s-au îmbarcat pe o corabie [i au
sosit la hotarul sci]ilor, oprindu-se
în cetatea Halmyris, din Dobrogea,
unde nu era nimeni care s\-i cu -
noasc\. P\rin]ii lui Astion î[i c\utau
îns\ fiul [i se tânguiau c\ nu-l g\ sesc.
Dup\ ce s-au a[ezat la Hal myris,
Epictet [i Astion au continuat s\
duc\ aceea[i via]\ curat\, a[a cum
tr\iser\ în patria lor. Epictet a f\cut
[i aici multe semne [i minuni. Unei
femei i-a vindecat fiul surdo-mut [i
paralitic. Cel vindecat s-a întors la
Dumnezeu, [i împreun\ cu el s-au
convertit mai mult de 1000 de locui-
tori din Halmyris, care v\zuser\
minunea. {i Astion a c\p\tat darul
facerii de minuni, având o deosebit\
putere asupra diavolului. Într-o zi,
pe când Astion mergea gr\bit spre
Dun\re ca s\ ia ap\, s-a întâlnit cu
un om care era chinuit de duhul cel
r\u. Apropiindu-se de el, Astion s-a
rugat, a f\cut semnul crucii pe frun-
tea [i pe trupul lui, [i în aceea[i clip\
duhul cel r\u a fugit din cel chinuit.
Alt\ dat\, Astion a v\zut cum un om
a c\zut de la mare în\l]ime [i z\cea
la p\mânt, pe jum\tate mort. În
tain\ s-a rugat fierbinte lui Hristos
[i [i-a amintit de Sfântul Apostol
Pavel cum l-a izb\vit pe Eutihie,
care c\zuse de la o fereastr\, cum
Petru i-a dat putere s\ mearg\ lui
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Eneea, care z\cea de opt ani pe pa -
tul de suferin]\. Atunci, L-a rugat
fierbinte [i el pe Domnul, pentru
nefericitul din fa]a lui, zicând c\ „[i
acesta este unul din turma Sa”. {i a
rostit Astion c\tre cel c\zut cuvin -
tele Sfântului Apostol Petru: „În nu -
mele lui Iisus Hristos Nazari neanul,
scoal\-te [i umbl\!” (Fapte 3: 6).
Astion l-a ridicat, [i acela a devenit
apoi unul din catehumenii s\i, bote-
zându-l dup\ aceea. În acea vreme a
sosit în ora[ul Halmyris dreg\torul
Latronian. În a patra zi de la sosire,
i s-a spus de c\tre unii dintre sluj-
ba[ii s\i c\ sunt în ora[ doi str\ini,
care ar fi „vr\jitori” [i „ghicitori” [i
c\ prin cuvânt\rile lor au întors pe
mul]i de la cinstirea zeilor. Auzind
acestea, dreg\torul s-a mâniat [i a
poruncit ca dup\ apusul soarelui cei
doi Sfin]i s\ fie prin[i [i du[i la în -
chisoare. Pe drum, ei cântau psalmi,
rosteau lungi [i fierbin]i rug\ciuni [i
s-au în]eles ca a doua zi, când vor fi
du[i la judecat\, s\ nu spun\ nimic
despre familia lor [i despre ]ara de
unde veneau, ci doar s\ repete c\ ei
sunt cre[tini, c\ acesta este numele,
neamul [i patria lor [i c\ ei nu sunt
altceva decât cinstitori ai Dum -
nezeului adev\rat. Foarte devreme,
în ziua urm\toare, comandantul
Latronian a poruncit s\ fie f\cut\ o
tribun\ în mijlocul ora[ului [i acolo
s\ fie chemat cât mai mult popor.
Aici au fost adu[i [i cei doi învinui]i.
Latronian abia putea s\ priveasc\ la
ei, deoarece fa]a lor str\lucea ca
soa rele. Epictet era un b\rbat cam
de 60 de ani, înalt [i cu barba înc\ -
run]it\, iar Astion, un tân\r de 35 de
ani, frumos [i cuvios la înf\]i[are. În

timpul cercet\rii lor, cei doi Sfin]i î[i
m\rturiseau credin]a în Iisus Hristos
[i ar\tau c\ ei nu pot s\ se închine
zeilor. Mâniat, dreg\torul a porun-
cit ca amândoi s\ fie lega]i, chinui]i
[i s\ li se rup\ carnea de pe trup cu
ghiare de fier. Sfin]ii nu r\spundeau
la toate decât cu cuvintele: „Noi
sun tem cre[tini, fac\-se cu noi voia
lui Dumnezeu”. Unuia dintre jude -
c\ tori, pe nume Vigilan]iu, auzind
din gura Sfin]ilor cum cinstesc [i
m\rturisesc f\r\ încetare credin]a în
Iisus Hristos, nu i-au ie[it din minte
aceste cuvinte timp de trei zile; în a
patra zi, s-a dus [i a m\rturisit: „{i
eu sunt cre[tin, fac\-se [i cu mine
voia lui Dumnezeu”. Vigilan]iu s-a
dus apoi la Mucenici în închisoare,
ca s\ primeasc\ de la ei înv\]\tur\.
Apoi, împreun\ cu toat\ casa lui, au
devenit cre[tini. În a cincea zi, cei
doi Sfin]i au fost iar\[i adu[i la
judecat\. Atunci, Epictet a rostit o
cu vântare, care s-a terminat cu
m\r turisirea: „Noi suntem cre[tini”.
Latronian s-a mâniat [i urla ca un
leu: „Aduce]i sare [i o]et [i freca]i 
cu ele r\nile de deasupra, pune]i
smoal\ [i untur\ într-un cazan [i
când vor începe s\ fiarb\ în clocot,
arunca]i pe înd\r\tnicii ace[tia
în\untru”. Auzind porunca, cei doi
Sfin]i repetau [i mai aprig cuvintele:
„Suntem cre[tini, fac\-se cu noi voia
lui Dumnezeu”. Dar la chinul care li
se preg\tise, ei au r\mas nev\t\ma]i
[i de aceea au fost osândi]i ca 30 de
zile s\ nu primeasc\ nimic de mân-
care [i de b\utur\. Ei s-au hr\nit
îns\ din bog\]ia Cuvântului lui Dum -
nezeu, înt\rindu-se zilnic cu Pâinea
care coboar\ din cer, cântând psalmi.
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Pe când Epictet [i Astion îndurau
chinuri, a ap\rut la Halmyris un
str\in care, v\zând pe Astion în fa]a
scaunului de judecat\, l-a recunos-
cut. Degrab\ s-a suit în corabie, a
c\l\torit pe mare [i a ajuns la ]\r mul
]\rii unde tr\iau p\rin]ii lui Astion.
El le-a spus ce v\zuse [i auzise în
leg\tur\ cu fiul lor. Înso]i]i de trei
slujitori, p\rin]ii s-au îmbarcat în
grab\ [i, c\l\torind pe mare, au
ajuns în ora[ul Halmyris, în ]ara
sci]ilor (Dobrogea). Aici, ne spune
Actul martiric, „episcopul [i întâi -
st\t\torul sfintelor Biserici era prea -
fericitul Evangelicus”. Dup\ cele 30
de zile au fost adu[i din nou în fa]a
judec\]ii cei doi p\timitori. Latro -
nian a început prin a zice c\ el înc\
nu [tie de unde vin ei [i din ce neam
se trag [i, fiindc\ ei nu vor s\ spun\,
îi consider\ demoni; apoi i-a osândit
la moarte prin t\ierea capului. Atât
Epictet cât [i Astion [i-au m\rturisit
din nou credin]a în Hristos, zicând
c\ ei demoni nu sunt, ci c\ ei au scos
demoni din oameni cu ajutorul lui
Hristos, [i anume pe acei demoni pe
care judec\torii îi cinstesc [i li se
roag\ ca unor dumnezei. Auzind
acestea, Latronian a poruncit sluji-
torilor s\-i loveasc\ peste gur\ cu
pietre [i s\-i lege din nou. Dar pen-
tru c\ [i în urma acestor chinuri ei
au r\mas senini [i veseli, dreg\torul
a dat ultima porunc\, cerând s\ fie
sco[i afar\ din cetate [i acolo s\ li se
taie capul. Cu bra]ele întinse [i cu
privirea ridicat\ la cer, Mucenicii au
rostit o lung\ rug\ciune, iar poporul
a r\spuns „Amin!”. Epictet a l\sat
mai întâi pe Astion s\ i se taie capul;
acesta, spunând o rug\ciune, a ter-

minat-o cu cuvintele Mântuitorului:
„În mâinile Tale încredin]ez duhul
meu” (Luca 23, 46). Epictet s-a a[e -
zat lâng\ trupul ucenicului s\u [i în -
dat\ i s-a t\iat [i lui capul. Era ziua
de 8 iulie a anului 290. Tru pu rile
Mucenicilor s-au f\cut albe precum
z\pada [i cei care sufereau de vreo
boal\, durere sau sl\biciune, [i se
atingeau cu credin]\ de ele, se vinde-
cau. La apusul soarelui, Vigi lan]iu
împreun\ cu al]i cre[tini au venit [i
au luat trupurile Sfin]ilor, au turnat
peste ele mir [i alte miresme de pre]
[i, cântând psalmi [i laude, le-au
înmormântat într-un loc potrivit.
Dup\ uciderea celor doi Martiri [i
înmormântarea lor, La tronian a
înnebunit [i [i-a sfâr[it via]a în chip
jalnic. În a treia zi de la înmormân-
tare, Astion i s-a ar\tat lui Vigilan]iu
spunându-i c\ în ziua aceea vor sosi
p\rin]ii s\i ca s\-l caute [i c\ îl roag\
s\ mearg\ în port, s\-i primeasc\, 
s\ le dea g\zduire [i s\-i mângâie.
Ducându-se în port, Vigi lan]iu a
aflat pe p\rin]ii lui Astion, care
întrebau despre fiul lor. Vigi lan]iu
le-a povestit cum Astion plecase cu
trei zile mai înainte într-o ]ar\
îndep\rtat\, apoi, înf\]i[ându-le cu
vorbe alese frumuse]ile cere[ti [i ale
vie]ii ve[nice, le-a spus adev\rul
des pre moartea muceniceasc\ a fiu-
lui lor, ad\ugând c\ to]i cei care se
învrednicesc de un asemenea sfâr[it
sunt numi]i „Mucenici”. Timp de o
s\pt\mân\ p\rin]ii lui Astion au
primit înv\]\tur\ de la Vigilan]iu, în
urma c\reia s-au hot\rât s\ devin\
cre[tini. Preotul Bonosus, care, pen-
tru a sc\pa de prigonitori, se ascun-
sese într-un loc t\inuit, i-a f\cut ca -
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tehumeni [i dup\ 40 de zile de la
moartea lui Astion, p\rin]ii lui au
fost boteza]i de episcopul Evange -
licus. Acesta din urm\ a r\mas cu ei
8 zile, dup\ care a plecat într-un ora[
apropiat. P\rin]ii lui Astion s-au
întors apoi în patrie, luând cu ei pe
Vigilan]iu [i pe preotul Bonosus.
Dup\ încetarea persecu]iilor, cre[ -
tinii au ridicat o biseric\ deasupra
criptei ce ad\postea moa[tele muce-
nicilor, dar, din pricina n\v\lirilor
barbare, atât biserica Sfin]ilor, cât [i
cetatea Halmyris, au c\zut în ruin\.
De-abia peste 17 veacuri, la prazni-
cul Adormirii Maicii Domnului (15
august) din anul 2001, moa[tele
Sfin  ]ilor au fost descoperite în chip
nea[teptat în cripta de sub altarul bi -
sericii ruinate din cetatea Halmy ris,
al\turi de un fragment de in scrip ]ie,
care cuprinde cuvintele Martir [i
Astion. Sfintele moa[te se afl\ la M\ -
n\stirea Halmyris, din eparhia Tulcii,
fiind purtate în procesiune în fiecare
an la ziua pomenirii lor, 8 iulie.

Pentru rug\ciunile lor, Hristoase Dum -
nezeule, miluie[te-ne pe noi. Amin. 

Cântarea a 7-a

Irmos:

În cuptorul persienesc, ti -
nerii lui Avraam, de râvna

«drep tei credin]e, mai mult
«decât de v\paia focului fiind
«aprin[i, au cântat: Binecu vân -
«tat e[ti în Biserica slavei Tale,
«Doamne.»

Tinerii cei binecredincio[i în
cuptor au c\lcat v\paia [i focul
în rou\ l-au pref\cut prin cre-

din]a în Dumnezeu, iar voi
unel tirile tiranilor întru nimic
le-a]i pref\cut, cântând: Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti!

Cu postul, cu înfrânarea [i
cu privegherile cele îndelun -
gate a]i f\cut trupurile voastre
ca pe ni[te unelte de cântare,
c\ci loviturile cele de multe
feluri ca pe ni[te degete care
alearg\ pe strune le-a]i socotit,
izvodind cântare binepl\cut\ lui
Dum nezeu: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri!

V\zând Vigilan]iu, dreg\ to -
rul cel insuflat de Dumnezeu,
m\rturisirea voastr\, s-a aprins
de focul credin]ei în Hristos [i
împreun\ cu voi a cântat: Bine -
cuvântat e[ti, Dumnezeul p\ -
rin ]ilor no[tri!

Slav\…

Pe Dumnezeu nimeni nu L-a
v\zut vreodat\, Fiul, Carele este
în sânurile Tat\lui, Acela L-a
f\cut cunoscut, iar voi, ca ni[te
slugi vrednice [i credincioase,
a]i intrat în bucuria St\pânului
ceresc, pe Care ruga]i-L pentru
sufletele noastre.

{i acum…

Cine va povesti m\ririle tale
[i cine te va l\uda dup\ vred -
nicie, Preacurat\? C\ însu[i 
În ge  rul n-a g\sit nimic a zice,
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decât numai: Bucur\-te! Pen tru
aceasta [i noi, ca ni[te necunos -
c\tori, dar mâna]i de dragostea
cea c\tre tine, gr\im ]ie: Bu -
cur\-te, ceea ce e[ti plin\ de
har, Domnul este cu tine [i, prin
tine, cu noi!

Cântarea a 8-a

Irmos:

Mâinile întinzându-[i Da -
niel, gurile leilor cele

«deschise în groap\ le-a încuiat
«[i puterea focului a stins, cu
«buna fapt\ încingându-se, ti -
«nerii cei iubitori de dreapt\
«credin]\, cântând: Binecu vân -
«ta]i, toate lucrurile Domnului,
«pe Domnul.»

Cu adev\rat nimic nu a pu tut
s\ v\ despart\ pe voi de dra-
gostea lui Hristos, c\ nici focul
urii chinuitorilor, nici în\l]i mea
mândriei lui Latronian, nici
adâncul durerilor celor aseme-
nea cu iadul, nici sabia, nu au
putut sl\bi râvna voastr\ cea
curat\, mult-p\timitorilor, c\
voi cânta]i: Binecuvântat e[ti,
Hristoase Dumnezeule, întru
to]i vecii!

Îndat\ dup\ p\timirea voas -
tr\, te-ai ar\tat în vis dreg\to -
rului Vigilan]iu [i ca un viu i-ai
vorbit, fericite Astion, porun-
cindu-i s\ aib\ grij\ de p\rin]ii
t\i care aveau s\ vin\ în cetate

c\utându-te, iar acela, ca o
slug\ credincioas\, a împlinit
cele rânduite, cântând: L\udat
e[ti, Hristoase Dumnezeule,
întru to]i vecii!

Nu vom t\cea, P\rinte Astion,
a pomeni aici [i pe p\rin]ii 
t\i cei dup\ trup, pe ferici]ii
Alexan dru [i Marcelina, cei ce
odinioar\ ca ni[te p\gâni au
deplâns pierderea ta, iar la
urm\ s-au luminat cu lumina
credin]ei. C\ tu însu]i te-ai
ar\tat lor dup\ p\timirea ta,
îmbr\]i[ându-i [i vorbindu-le
cu dulce glas despre tainele Îm -
p\r\]iei ce va s\ fie, ca [i ace[ -
tia dimpreun\ cu tine s\ cânte
lui Hristos întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Pe Tine Te binecuvânt\m [i
}ie mul]umim, P\rinte al lumi-
nilor [i Tat\l Domnului nostru
Iisus Hristos, c\ toate le-ai
f\cut spre mântuirea noastr\ [i
acum ne-ai d\ruit comoara cea
nepre]uit\, aurul ceresc, moa[ -
tele Mucenicilor T\i Epictet [i
Astion, împreun\ cu care [i noi
Î]i cânt\m: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeule, întru to]i vecii!

{i acum…

Nu vom t\cea a spune puterile
tale, N\sc\toare de Dumnezeu,
c\ nu î]i întorci fa]a ta de la noi,
chiar dac\ [i gre[im, ci, ca o
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Maic\ îndelung r\bd\toare [i
mult iubitoare, pururea izb\ -
ve[ti pe cei ce cânt\: Tineri,
binecuvânta]i; preo]i, l\uda]i;
popoare, preaîn\l]a]i-L pe
Hristos întru to]i vecii!

Cântarea a 9-a

Irmos:

Hristos, piatra cea net\ iat\
de mân\, cea din capul

«unghiului, din tine, muntele
«cel net\iat, Fecioar\, s-a t\iat,
«adunând firile cele osebite.
«Pentru aceasta, veselindu-ne,
«te m\rim pe tine, N\sc\toare
«de Dumnezeu.»

Ca ni[te slugi bune [i credin-
cioase, iubirea St\pânului ce -
resc a]i câ[tigat [i a]i intrat în
bun\voin]a Preacuratei Sale
Maici, c\ci cinstitori ai fecioriei
ei celei de-a pururea a]i fost [i,
cu via]a voastr\ cea curat\, pe
cea singur\ curat\ a]i urmat-o.
Pentru aceasta [i ea [i-a ar\tat
bun\voin]a c\tre voi, desco -
perind nou\ sfintele voastre
moa[ te la Praznicul cel ales al
Adormirii ei.

În timpul vie]ii voastre p\ -
mânte[ti, ca dou\ vl\stare rodi-
toare a]i r\s\rit din tulpina Bi -
sericii, preal\uda]ilor, [i acum
rodi]i vinul cel bine înmiresmat
[i t\m\duitor, potolind ar[i]a
cea pricinuit\ de patimi.

Izvor de binefaceri s-au ar\ -
tat sfintele voastre moa[te, mult
p\timitorilor, dintru care se
adap\ turma cea cuvânt\toare,
[i racla voastr\ ca o sc\ld\ toare
duhovniceasc\ st\ înaintea tu -
turor, întru care ne sp\l\m de
toat\ necur\]ia sufleteasc\.

Slav\…

Cu Mucenicii [i cu feciorelni-
cii a]i intrat la nunta Mielului,
Sfin]ilor Epictet [i Astion, [i,
stând la Jertfelnicul cel mai
pre sus de ceruri, cu to]i Sfin]ii
[i cu înfrico[\torii Îngeri, pu -
rurea striga]i: Vrednic este
Mie lul cel înjunghiat s\ ia pu -
terea [i bog\]ia [i în]elepciunea
[i t\ria [i cinstea [i slava [i
binecuvântarea în vecii vecilor!

{i acum…

Înfrico[\toare [i nep\truns\
este na[terea ta, Preacurat\, c\
pe Cel pe Care muritorul nu
poate s\-L vad\, L-ai purtat în
pântecele t\u cel fecioresc.
Pentru aceasta, ca pe o adev\ -
rat\ N\sc\toare de Dumnezeu
[i izb\vitoare a noastr\ to]i te
m\rim.

LUMINÂNDA, glasul al 3-lea:

Pe doimea cea mult l\udat\,
pe dasc\lul Epictet [i pe uceni-
cul Astion, care în Dobrogea 
s-au nevoit [i doctori f\c\tori
de minuni s-au ar\tat, iar prin
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mucenicie s-au încununat, ve -
ni]i credincio[ilor s\-i l\ud\m. 

Slav\…

Sufletele voastre în mâna lui
Dumnezeu le-a]i dat, precum se
cuvine Drep]ilor, l\sând p\ -
mân tului trupurile voastre cele
mult p\timitoare; pe care, dup\
mult\ vreme ni le-a]i d\ruit ca
pe un izvor de t\m\duiri [i de
binecuvântare.

{i acum…

Preabinecuvântat\ e[ti N\s -
c\ toare de Dumnezeu, Fecioar\,
c\ ]i-a f\cut ]ie m\rire Cel Pu -
ternic [i sfânt este numele Lui,
c\, iat\, dup\ vrednicie te cin-
stesc toate neamurile [i numele
t\u se sl\ve[te în veacul veacului.

LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul 1, 

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Cu sângiurile voastre ca [i cu
o porfir\ [i cu vison împodobi]i
fiind, intrat-a]i la nunta Mie lu -
lui Celui ce ridic\ p\catul lumii,
Sfin]ilor Mucenici Epictet [i
Astion, unde Drep]ii ca lumi -
n\torii str\lucesc [i, împreun\
cu cetele îngere[ti, l\uda]i pe
Dumnezeu, Cel singur vrednic
de laud\ cu adev\rat.

Ar\tatu-te-ai vas ales al
Duhului Sfânt P\rinte Epictet,
c\ nimeni nu poate veni la Fiul,
de nu-l va atrage mai înainte

Tat\l. În inim\ L-ai avut pe
Hristos, Cel ce st\pâne[te peste
toate, c\ Acela binevoie[te în
cei ce p\zesc poruncile Lui [i,
împreun\ cu Tat\l [i cu Duhul
a venit [i l\ca[ întru tine a f\ cut,
precum Însu[i a f\g\duit.

Ascult\tor p\rintelui t\u te-ai
ar\tat înc\ [i în moarte, Cu -
vioase Astion, pentru care ai
primit ascultare pentru ascul-
tare, c\, oricâte cereai de la
Dumnezeu, îndat\ le primeai,
ar\tând c\ oricine ascult\ de
p\rintele s\u duhovnicesc, este
[i el ascultat de Dumnezeu.

Fericimu-v\ pe voi, Sfin]ilor
Epictet [i Astion, c\ mai înainte
de Marele Antonie a]i fost pild\
de nevoin]\ pustniceasc\. Str\ -
ini a]i fost pe p\mânt, având
patria voastr\ în ceruri [i tr\ -
ind în trup ca ni[te f\r\ de tru-
puri. Pentru aceea [i chinurile
le-a]i socotit o bucurie, c\ ele
v-au mutat la locuin]a voastr\
cea din ceruri.

Slav\…, glasul al 6-lea:

Ast\zi este pr\znuirea cea
minunat\ [i bucurie celor cre-
dincio[i, c\ p\mântul precum
cerul s-a înseninat, r\s\rind din
sine moa[tele Sfin]ilor Epictet
[i Astion cele mai str\lucitoare
decât soarele [i mai înmires -
mate decât mirul. Veni]i, mul -
]imile celor dreptcredincio[i, s\
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ne ad\p\m cu raze de lumin\ [i
s\ ne s\tur\m cu apa cea vie
care nu s\r\ce[te niciodat\, c\
întru aceasta sunt t\m\duirile [i
mil\ [i har nem\surat tuturor
celor ce cu credin]\ cinstesc pe
m\rturisitorii lui Hristos, care
se roag\ Domnului cu st\ruin]\
pentru sufletele noastre.
{i acum…, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii; ]ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Sfin]ii Mucenici [i cu to]i
Sfin]ii, s\ se miluiasc\ sufletele
noastre.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.

LA LITURGHIE

Fericirile pe 8, din Canonul Sfin]ilor, de
la Cânt\rile a 3-a [i a 6-a. Prochimenul,
gla sul al 7-lea (Psalm 63: 11, 1): Veseli-se-va
cel drept de Domnul [i va n\d\jdui în El [i
se vor l\uda to]i cei drep]i la inim\. Stih:
Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când m\
rog ]ie. Apostolul din Epistola c\tre Romani
(8: 14-21: Fra]ilor, to]i câ]i sunt c\l\uzi]i
de Duhul lui Dumnezeu... Aliluia, glasul al
4-lea (Psalm 33: 16, 18): Strigat-au Drep]ii
[i Domnul i-a auzit [i din toate necazurile
lor i-a izb\vit. Stih: Multe sunt necazurile
Drep]ilor, dar din toate acelea îi va izb\vi
pe ei Domnul. Evanghelia de la Ioan (17:
18-26): În vremea aceea, a stat Iisus la loc
[es... (vineri în s\pt\mâna a 7-a dup\ Pa[ti).
Chinonic (Psalm 32: 1): Bucura]i-v\, Drep -
]ilor, întru Domnul; celor drep]i se cuvine
laud\. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  NOUA

Pomenirea Sfântului Sfin]it Mu -
cenic Pangratie, episcopul Tavro -
me niei, [i cinstirea Sfintei Icoane a
Maicii Domnului Îndrum\toarea
de la M\n\stirea Neam] (a c\rei
Slujb\, cu Priveghere, s-a a[ezat
dup\ cea a Sfântului Pangratie).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: 3 din Octoih [i 3 ale Sfântului,
glasul al 2-lea, podobie: Când de pe lemn...

Când temeiul Apostolilor,
înconjurând toat\ lu -

mea, a înt\rit-o, atunci, aflân-
du-te pe tine ca pe o piatr\ de
cinste, te-a pus temelie Bise ricii,
fericite P\rinte, ca s\ surpi
stâlpii [i capi[tile cele idole[ti,
prin dumnezeiasca putere a
Cuvântului, Care a binevoit a
Se uni cu oamenii prin trup.

Izgonind, prin cuvânt, duhu-
rile cele viclene ale r\ut\]ii, cu
harul Duhului Sfânt ai f\cut ca
popoarele s\ ajung\ a fi duhov-
nice[ti, Mucenice Pangratie,
arând brazda inimilor [i sem\ -
nând s\mân]a cea dumneze-
iasc\, pe care ai adus-o rod Plu -
garului ceresc. Pentru aceea,
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roag\-te pentru noi, cei ce cu
credin]\ te l\ud\m.

Cu lumin\rile cele în]ele g\ -
toare, ai f\cut apusul r\s\rit
care poart\ Soarele dumneze-
ie[tii cuno[tin]e, Cel ce mai pre -
sus de gând ne-a r\s\rit nou\
din Fecioar\. {i, apunând, P\ -
rinte, prin mucenicie, ai r\s\rit
c\tre Lumina cea neînserat\;
acolo, dezlegându-se oglinzile,
vezi frumuse]ea cea dorit\ a
Celui ce a primit p\timirea Ta,
Pangratie.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tuturor celor ce alearg\ cu
credin]\ la acoper\mântul t\u
cel tare, le e[ti sprijinitoare,
ceea ce e[ti bun\; c\ nu avem
noi, p\c\to[ii, alt\ mijlocitoare
pururea c\tre Dumnezeu, în
pri mejdii [i în nevoile noastre,
noi, cei ce suntem cuprin[i de
multe p\cate, Maica Dum nezeu -
 lui celui Preaînalt. Pentru aceea,
c\dem c\tre tine: Izb\ ve[te de
toat\ primejdia pe robii t\i.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zând, Preacurat\, pe F\c\ -
torul tuturor c\ rabd\ multe
oc\ri [i este în\l]at pe Cruce,
suspinai zicând: Preal\udate
Doamne, Fiule [i Dumnezeul
meu, cum suferi necinste cu

trupul, vrând s\ cinste[ti zidi-
rea Ta, St\pâne? Slav\ milosti-
virii celei multe [i smereniei
Tale, Iubitorule de oameni.

Troparul, glasul al 4-lea:

{i p\rta[ obiceiurilor...

Slav\..., {i acum,

al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respec -
tive, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

Cele din Octoih pe 10 [i al Sfântului pe 4.

C A N O N U L  Sfântului

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul 1

Irmosul:

Cântare de biruin]\ s\
cânt\m to]i lui Dum -

«nezeu, Cel ce a f\cut minuni
«uimitoare cu bra] înalt [i a
«mântuit pe Israel, c\ S-a
«preasl\vit.»

Preacinstit\ piatr\ te cu noa[te
pe tine Biserica, Pangratie, în -
t\rindu-se pururea cu t\ria
cuvintelor tale. Pentru aceea,
cinste[te ast\zi pomenirea ta.
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Cu plugul dumnezeie[tilor
tale cuvinte arând inimile cele
în]elenite mai înainte de usc\ -
ciu nea relei credin]e, le-ai ar\ -
tat cu adev\rat roditoare prin
credin]\, Pangratie.

Slav\...

Propov\duind Unimea cea în
trei Ipostasuri, Care este unit\
într-o fire, ai stins negura neîn -
]elegerii dreptei credin]e [i, cu
înv\]\turile cele d\t\toare de
lumin\, ai luminat popoarele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din tine a r\s\rit D\t\torul
de lumin\ Iisus Domnul, lumi-
nând pân\ la marginile lumii,
Preacurat\ St\pân\, prin Care
cei din întuneric [i din umbr\
au v\zut lumin\.

Cântarea a 3-a

Irmos: S\ se înt\reasc\ inima mea...

Înt\rit fiind de Duhul Sfânt,
ai izgonit duhurile cele viclene;
[i, cu pârghia rug\ciunilor, ai
surpat pân\ la p\mânt capi[tile
idolilor, ridicând biserici, vred-
nicule de minuni.

Cu al t\u cuvânt ascu]it, ai
t\iat spinii credin]ei celei rele [i
ai s\dit dogmele cele de mân-
tuire în sufletele care se îndrep-
teaz\ prin sporirea în virtu]i,
Pangratie Cuvioase.

Slav\...

Dumnezeiescul Apostol Petru,
aflându-te vas al Sfântului Duh,
primitor de raze curate, te-a tri -
mis c\tre Apus, ca s\ risi pe[ti
negura neîn]elegerii dreptei
credin]e, preacinstite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, nor cu totul luminos
[i n\strapa lui Dumnezeu cea
cu totul de aur, pe tine, cea mai
cuprinz\toare decât cerul [i
scar\ înalt\, Fecioar\ neispitit\
de nunt\, noi, credincio[ii, te
fericim.

Irmosul:

S\ se înt\reasc\ inima mea
întru voia Ta, Hristoase

«Dumnezeule, Cel ce peste ape
«ai înt\rit cerul al doilea [i ai
«întemeiat p\mântul pe ape,
«Atotputernice.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Ap\r\tor al dreptei credin]e,
purt\tor de biruin]\ te-ai ar\ -
tat, Sfin]ite Pangratie, înainte
stând în ceruri, împreun\ cu
cei f\r\ de trup. Pentru aceas-
ta, roag\-te Domnului s\ ne
mântuiasc\ pe noi.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Primind rug\ciunea de la noi,
care sc\p\m sub acoper\mântul
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t\u, Preacurat\ Fecioar\, nu
înceta a te ruga c\tre Fiul t\u,
s\ ne izb\vim noi, robii t\i.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zând pe Fiul [i Domnul
t\u pironit pe Cruce, tânguin-
du-te ca o maic\ [i v\itându-te,
strigai: Vai mie! Cum p\ti -
me[ti, Fiul meu preaiubit?

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Cu duhul v\zând mai îna -
inte, Prorocule Avacum,

«întruparea Cuvântului, ai pro -
«pov\duit, gr\ind: Când se vor
«apropia anii Te vei cunoa[te,
«când va veni vremea Te vei ar\ -
 «ta; slav\ puterii Tale, Doamne.»

Ar\tându-te suflând foc din
focul Mângâietorului, ai ars
în[el\ciunea, Pangratie în]elep-
te. {i, luminând ca un sfe[nic
pe cei ce erau îneca]i în marea
necuno[tin]ei, îi îndreptezi c\ tre
limanul voirii lui Dum nezeu.

Din Piatra cea vârtoas\ ad\ -
pându-te Petru [i umplându-te,
te-a trimis, ca pe un alt râu, s\
ad\pi sufletele [i s\ usuci pâra-
iele necredin]ei prin rev\rs\rile
dumnezeie[tilor propov\duiri,
cuget\torule de Dumnezeu.

Slav\...

Str\lucind via]a ta cu dum-
nezeie[tile frumuse]i, a întunecat

n\v\lirile tuturor demonilor.
{i, risipind întunericul neîn]e le -
gerii dreptei credin]e, ai ar\ tat
fii ai zilei pe cei ce cu dragoste
s-au plecat înv\]\turilor tale.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai, Preacurat\ Fecioa -
r\, pe Cuvântul întrupat în
dou\ firi [i în dou\ voiri, pe Cel
ce ne-a ar\tat intr\rile minunate
ale mântuirii, nou\, celor ce am
fost robi]i de în[el\ciune, Prea -
curat\ Fecioar\, preal\udat\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pacea Ta d\-ne-o nou\,
Fiule al lui Dumnezeu; c\,

«afar\ de Tine, alt dumnezeu
«nu cunoa[tem, numele T\u 
«nu mim; c\ Tu e[ti Dumnezeu
«al celor vii [i al celor mor]i.»

Cu ar\t\rile minunilor, ai
pescuit popoare [i, prin cuvânt,
ai surpat capi[tile [i ai zidit fru-
muse]ile Bisericilor, spre înnoi-
rea oamenilor, preasfin]ite.

Cu sângele t\u ]i-ai înro[it
ve[mântul cel sfin]it, iar sân gele
cel spurcat, ce se aducea de mo -
nilor, l-ai uscat; [i pur t\ tor de
biruin]\ c\tre ceruri te-ai suit,
primind cununa biruin]ei.

Slav\...

Dinaintea fe]ei tale s-a rupt
îngr\direa cea idoleasc\ [i s-a
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deschis u[a neamurilor p\gâne
[i s-a împ\r]it har dumnezeiesc
inimilor credincio[ilor, P\rinte,
înv\]\torule de cele sfinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca ploaia S-a pogorât Hristos
în pântecele t\u, Preacurat\, [i
a uscat ploile mul]imii zeilor, [i
a izvorât apa cuno[tin]ei de
Dumnezeu, celor ce erau în
v\paia în[el\ciunii.

Cântarea a 6-a

Irmos: Prorocului Iona...

Iisus, Cel ce este lumina tutu-
ror [i Dumnezeu, umplându-]i
mintea de har [i luminându-te
din destul, prin cuvântul t\u a
izb\vit popoarele de necuvân-
tare.

Izb\vit-ai popoarele de stro-
pirile cele idole[ti [i de sângiu-
rile cele spurcate; [i, fiind jun-
ghiat ca un miel, te-ai adus jertf\
vie lui Dumnezeu, Pan gratie.

Slav\...

Slujit-ai cu sfin]enie Evan -
gheliei lui Dumnezeu, în]elepte,
pecetluind luminat înv\]\turile
cele dumnezeie[ti cu sângele
t\u, sfin]ite t\inuitorule, Mu -
cenice Pangratie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiind înecat de n\p\dirile cu   -
getelor celor neroditoare, în -

toar ce-m\ c\tre lumina mân-
tuirii [i a vie]ii, ceea ce ai
n\scut pe Mântuitorul Hristos,
Preacurat\.

Irmosul:

Prorocului Iona urmând,
strig: Scoate via]a mea

«din stric\ciune, Bunule, [i m\
«mântuie[te, Mântuitorul lumii,
«pe mine, cel ce strig: Slav\ }ie.»

C O N D A C, 

glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Ar\tatu-te-ai ca o stea lumi-
noas\ tavromenienilor, Pan gra -
tie, [i ai fost sfin]it p\timitor
pentru Hristos, înaintea C\ruia
stând acum, roag\-te pentru cei
ce te cinstesc pe tine, fericite.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a noua, pomeni-
rea Sfântului Sfin]it Mucenic Pangratie,
episcopul Tavromeniei.

Acest sfânt era antiohian de neam
[i a fost adus la credin]a în Hristos
de Apostolul Petru, care l-a hiroto-
nit episcop al Tavromeniei (cetate a
Italiei, care ast\zi se nume[te Taor -
mina). Aflând pe cor\bierii Romil [i
Licanid, pe care mai înainte îi f\cuse
s\ cread\ în Hristos, a mers în Si -
cilia. Acolo a risipit idolii lui Falcon
[i ai lui Lison [i ai celorlal]i demoni
[i a f\cut s\ cread\ în Hristos pe
Bonifatie, st\pânitorul locului, [i a
zidit acolo o biseric\. T\m\duind
Sfântul toat\ boala, ad\uga în toate
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zilele mul]imea de oameni la Dum -
nezeu, prin dumnezeiescul botez. {i,
neîntâmplându-se ighemonul Boni -
fatie acolo, a fost omorât Sfântul de
p\gânul Montan.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Sfin]it Mucenic Chiril, episcopul Gortinei.

Acesta a tr\it în zilele lui Dio cle -
]ian (284-305), [i-a fost adus înain-
tea st\pânitorului fiindc\ propov\ -
duia pe Hristos, [i a fost supus la
chi nuire prin foc. Dar, sc\pând
nev\t\mat [i fiind b\trân, a fost eli-
berat. Dup\ aceea, aflând c\ mul]i
prin el sunt adu[i la credin]a lui
Hristos, au poruncit de i s-a t\iat
capul. {i a[a fericitul a luat cununa
muceniciei. 

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Andrei [i Prov, care prin foc s-au
s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

De tinerii T\i cei din cup-
tor, Mântuitorule, nu s-a

«atins focul, nici nu i-a sup\rat.
«Atunci, cei trei cu o gur\ cân -
«tau [i binecuvântau, gr\ind:
«Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri.»

În sângele t\u te-ai botezat,
Pangratie, cel ce botezai mai
îna inte popoarele cu ap\. {i,
bucurându-te, te-ai mutat c\tre
Hristos, cu Care fiind îm preu n\

[i f\cându-te dumnezeiesc prin
har, Îl sl\ve[ti pe El totdeauna.

Pe cei afunda]i în marea cea
s\rat\ a r\ut\]ilor, i-ai scos cu
undi]a cuvintelor tale, Sfinte.
{i, cu ploaia cea preasfin]it\ a
rug\ ciunilor tale, ai uscat adân -
cimea cea tulbure a relei cre-
din]e, sfin]ite t\inuitorule al lui
Hristos.

Slav\...

Piatra cea cu adev\rat nesf\ -
râmat\ te-a pus pe tine temei [i
înt\rire nemi[cat\ Bisericii,
în]elepte, întru care se surp\ la
p\mânt toat\ r\utatea cea co -
pi l\reasc\ a vr\jma[ului, des-
coperitorule de cele sfinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântul lui Dumnezeu cel
preacurat, aflându-te pe tine
singur\ preacurat\ [i n\scân-
du-Se din pântecele t\u, a cu -
r\]it pe cei credincio[i de spur -
c\ciunea pricinuit\ nou\ de
neoprirea de la r\ut\]i, Mi reas\
a lui Dumnezeu, Preacurat\.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel de Care se înfrico[eaz\...

Înro[indu-te de focul sup\r\ -
rilor celor multe, ai r\mas
neto  pit, fiindu-]i gândul ascu]it
cu descoperiri luminoase, [i 
te-ai ar\tat sabie, care taie
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materia închin\rii la mul]i zei,
în]elepte.

Aducând popoarele la cuno[ -
tin]a lui Hristos, în chip v\dit
ai s\vâr[it semne [i minuni, iar,
prin insuflarea Mângâieto -
 ru lui, ai spus mai dinainte cele
viitoare ca un Proroc al lui
Dumnezeu, cuget\torule de
Dumnezeu.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Ar\tând popoarelor chipul
pe care Ziditorul l-a purtat de
bun\voia Lui unindu-Se cu noi,
printr-însul s\vâr[e[ti puteri
de minuni, oprind ura închi n\ -
torilor la mul]i zei.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca ploaia S-a pogorât Hristos,
Cel ce singur este f\c\ tor de
bine, în pântecele t\u, Fecioa r\,
[i cu adev\rat a ad\ pat toat\
zi direa, uscând râu rile cele tul-
buri ale nebuniei idole[ti.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l ]ându-L întru to]i vecii.

Pe Cel de Care se înfri  -
co [eaz\ Îngerii [i toate

«o[ti rile, ca pe Ziditorul [i
«Domnul, l\uda]i-L, preo]i;
«preasl\vi ]i-L, tineri; binecu -

«vânta]i-L, po poare, [i-L prea -
«în\l]a]i întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe izvorul cel purt\tor...

Luminându-]i-se [i sufletul 
[i cugetul cu str\lucirile cele
d\t\toare de lumin\ ale lui
Petru, ai ajuns c\tre Apus ca o
stea mult-luminoas\, luminând
cu înv\]\turi pe cei c\zu]i 
în pr\p\stiile necuno[tin]ei,
Cu vioase Pangratie.

{tiind tu c\ cinstea icoanei
trece la chipul cel dintâi, pretu-
tindeni ridicai pe stâlpi chipul
cel preacurat al lui Iisus, Dum -
nezeul nostru, spre surparea
chipurilor demonice, m\rite
Pangratie.

Slav\...

Fiind încuviin]at cu luminile
cele preasfin]ite [i luminând cu
str\lucirile cele mucenice[ti,
vezi slava lui Dumnezeu cu
suflet vesel, Sfin]ite Pangratie,
cel ce e[ti podoaba Ierarhilor [i
a Mucenicilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Milostive[te-Te, Doamne, spre
noi, cei ce l\ud\m na[terea Ta
cea în chip de negr\it din
Fecioar\, c\ Tu ne izb\ve[ti 
de sup\r\ri, de patimi [i de
nevoi, pe noi, robii T\i, prin
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rug\ciunile ei, ca un Bine -
f\c\tor [i singur Iubitor de
oameni.

Irmosul:

Pe izvorul cel purt\tor de
via]\ [i pururea curg\tor,

«pe f\clia purt\toare de lumin\
«[i cu totul de aur, pe biserica
«cea însufle]it\, pe cortul cel
«f\r\ prihan\, pe cea mai
«cuprinz\toare decât cerul [i
«p\mântul, pe N\sc\toarea de
«Dumnezeu întru cânt\ri s\ o
«cinstim.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Lumin\ neschimbat\...

Petru te-a pus pe tine, Mu -
cenice, piatra credin]ei, temelie
tare Bisericii; cu acela îm -
preun\ [i tu p\ze[ti turma ta
nev\t\mat\ de cei ce se trag din
Agar, P\rinte Pangratie.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Singur\ mijlocitoare c\tre
Fiul t\u [i Dumnezeu te-am pus
noi, to]i credincio[ii cei r\stig -
ni]i dimpreun\ cu El. Pentru
aceea, nu înceta a te ruga, 
N\s c\toare de Dumnezeu, pen-
tru cei ce cu credin]\ te laud\
pe tine.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

TOT ~N ACEAST| ZI

Slujba Icoanei Maicii Domnului
~ndrum\toarea de la M\n\stirea
Neam].

LA VECERNIA MIC|

Se pun Stihirile pe 4, glasul 1, podobie:
Ceea ce e[ti bucuria…

Veni]i, to]i cei cu inim\ cu -
rat\, s\ l\ud\m în cân -

 t\ri pe Preacurata Fecioar\
Maria, Maica lui Hristos, p\zi -
toarea noastr\, cea de Dum nezeu
trimis\; s\ cinstim preasfin]itul
ei chip [i al preaiubitului s\u
Fiu, închinându-ne cu bucurie
[i s\rutându-le cu evlavie.

O, preaminunatele tale lu -
cr\ri, Preasfânt\ Fecioar\,
Maica lui Hristos Dumnezeu!
C\ dar de minuni rever[i prin
chipul fe]ei tale [i al Fiului t\u
din icoana Îndrum\toarea, cea
împodobit\ în chip luminos, pe
care o cinstim noi, dreptcredin-
cio[ii, primind alinare de felu-
rite suferin]e.

Veni]i, mul]imile cuvio[ilor
monahi [i ale dreptsl\vitorilor
cre[tini, s\ ne închin\m cu
evla vie cinstitei [i f\c\toarei 
de minuni icoane a Maicii lui
Hristos Dumnezeu, care puru-
rea ne ap\r\, izb\vindu-ne de
tot felul de ispite [i de primejdii.
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Bucur\-te, Împ\r\teasa tu -
tu ror, care ai d\ruit nou\,
nevrednicilor, icoana ta numit\
Îndrum\toarea, grabnic\ sc\ -
pare [i vindecare de felurite
boli; de aceasta ne apropiem 
cu evlavie [i ne închin\m ]ie cu
credin]\, sl\vind pe Fiul t\u,
Hristos Dumnezeul nostru.

Slav\…, {i acum…, 

glasul 1:

Ast\zi, Preacurata Fecioar\,
N\sc\toarea de Dumnezeu
Maria, privind de sus spre noi,
ne cerceteaz\ prin preacinstitul
[i str\lucitorul s\u chip, d\ ru -
ind sfin]ire sufletelor [i s\vâr -
[ind felurite minuni celor ce se
apropie de ea cu credin]\ [i i se
închin\ cu evlavie; drept aceea,
cu dragoste s\-i strig\m: Prea -
sfânt\ Maic\ [i Fecioar\, ceea ce
e[ti mângâierea [i ajut\toarea
noastr\, izb\ve[te-ne din pri -
 mejdii [i de ve[nicele chinuri pe
noi to]i, cei ce n\d\jduim în
ajutorul t\u.

LA STIHOAVN|

Stihirile glasul al 2-lea,

podobie: Casa Efratului…

Fecioar\ [i Maic\ a St\pânu-
lui, izb\ve[te de toate nevoile
pe cei ce cu credin]\ [i cu dra-
goste se închin\ sfintei tale
icoane.

Stih: Fe]ei tale se vor ruga mai marii
poporului (Psalm 44: 14).

N\dejdea cre[tinilor, Împ\ r\ -
teasa tuturor, Marie, cu harul
Fiului t\u, miluie[te pe cei ce
cu dragoste cinstesc icoana ta.

Stih: Pomeni-voi numele t\u întru tot
neamul [i neamul (Psalm 44: 20).

Veni]i, binecredincio[ilor ro -
mâni de pretutindeni, s\ cinstim
în cânt\ri icoana Maicii Prea -
curate a Dumnezeului nostru.

Slav\…, {i acum…, 

asemenea:

Maica lui Hristos Dumnezeu,
Împ\r\teasa tuturor, mijlo ce[te
mântuire celor ce cu evlavie cin -
stesc chipul t\u [i al Fiului t\u.

Troparul  Sfintei Icoane

Glasul 1:

N\sc\toare de Dumnezeu,
pu rurea Fecioar\, cu dragoste
[i cu credin]\ ne închin\m sfin-
tei tale icoane numit\ Îndru -
m\ toarea [i, mul]umind, o
s\rut\m cu evlavie, c\ prin ea
d\ruie[ti celor binecredincio[i
t\m\duiri sufletelor [i trupuri-
lor. Pentru aceasta, gr\im c\tre
tine: Slav\ fecioriei tale! Slav\
milostivirii tale! Slav\ purt\rii
tale de grij\, ceea ce e[ti una
binecuvântat\!

Apoi Ectenia întreit\ [i Otpustul mic.
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LA VECERNIA MARE

Dup\ Psalmul 103, cânt\m: Fericit
b\rbatul…, starea întâi. Iar dac\ va fi spre
Duminic\, se cite[te toat\ Catisma. La
Doamne, strigat-am…, se pun Stihirile pe 8,
glasul 1, podobie: O, preasl\vit\ minune…

O, preasl\vit\ minune a
Preacuratei [i dumneze-

ie[tii Fecioare Maria, Maica lui
Hristos, singura care a n\scut
f\r\ de prihan\, în chip de
negr\it, pe Dumnezeu, Zidi -
torul nostru. Ast\zi, prin lucra-
rea harului, ne-a adunat pe to]i
din toate p\r]ile la duhovni-
ceasca pr\znuire a cinstitei sale
icoane numit\ Îndrum\toarea.

O, cât de minunate sunt lu cr\ -
rile tale, Preacurat\ Fecioar\!
C\ preacinstit\ icoana ta s-a
ar\ tat ca un izvor de minuni;
c\ tre aceasta alerg\m noi, cre -
din cio[ii, [i cu evlavie o s\ ru t\m,
primind daruri du hovnice[ti [i
t\m\duiri, pentru care cânt\m
]ie: Bucur\-te, cea plin\ de har,
Domnul este cu tine, Cel ce d\
lumii prin tine mare mil\!

O, N\sc\toare de Dumnezeu,
s\rut\m cinstit\ icoana ta cu
mult\ evlavie [i, îngenunchind
înaintea ei, ne închin\m ]ie noi,
nevrednicii, c\ pe aceasta ai
d\ruit-o nou\ acoper\mânt de
felurite ispite [i n\dejde de

mântuire. Drept aceea, nou\
pr\znuire s\vâr[im, vestind
tuturor harul [i puterea mijlo-
cirilor tale pentru noi.

Bucur\-te, Preasfânt\ Fecioa -
r\, ceea ce e[ti tuturor sc\pare
[i ajutor, lauda dreptcredincio -
[ilor [i acoper\mânt împotriva
vr\jma[ilor, c\ ocrotirea ta
asupra noastr\ ai v\dit-o prin
trimiterea icoanei tale în p\ mân -
tul Moldovei, unde de veacuri
revars\ minuni [i vindec\ri,
binecuvântare [i sfin]ire celor
ce te cinstesc. 

Alte stihiri, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz…

Veni]i acum, o, iubitorilor 
de pr\znuire, dreptsl\vitorilor
cre[  tini, s\ în\l]\m cânt\ri de
laud\ [i s\ cinstim cu bucurie
duhovniceasc\ cinstita icoan\ a
Preasfintei Fecioare, Maica lui
Hristos Dumnezeu. Deci, ves-
tind lucr\rile ei cele mari, cu
un glas s\-i zicem: Mijloci toa -
rea noastr\, roag\-te Fiului t\u
pentru noi, robii t\i.

Veni]i acum, o, iubitorilor de
pr\znuire, s\ cinstim to]i cu
cre din]\ [i cu evlavie, pe Prea -
curata Maic\ a lui Dumnezeu,
care s\vâr[e[te minuni mai pre -
 sus de fire; s\ o l\ud\m în cân -
t\ri dumnezeie[ti [i cu sârguin]\
s\ ne închin\m preacinstitei
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sale icoane, în care vedem cum
]ine în bra]ele sale Fiu, pe Dum -
nezeul tuturor.

Mul]imile monahilor [i ale
credincio[ilor, adunându-ne,
St\ pân\, te fericim cu dragoste
[i sl\vim lucr\rile tale; c\
d\ruie[ti dumnezeie[ti bine -
faceri celor ce alearg\ la tine cu
gând smerit. Deci, pe tine te
rug\m: Ap\r\ [i acoper\ cu
milostivire pe cei ce te laud\ în
aceast\ zi de pr\znuire, în care
cinstim icoana chipului t\u [i al
Fiului t\u.

N\sc\toare de Dumnezeu, în
Sfânta Lavr\ de la Neam] ne-ai
d\ruit nou\, robilor t\i, chipul
fe]ei tale cel preacinstit, p\zin -
du-ne de necazuri [i acoperin-
du-ne de toate relele întâm pl\ri;
pe acesta îl avem ca semn al
binecuvânt\rii tale spre credin-
ciosul nostru popor [i spre ]ara
aceasta, pe care o socotim gr\ di -
n\ a darurilor tale, Preacurat\. 

Slav\…, {i acum…, glasul al 6-lea:

S\ cânt\m [i s\ propov\duim
minunile Maicii lui Hristos-
Dumnezeu [i lucr\rile ei cele
mai presus de fire; c\ str\luci-
torul [i preacinstitul ei chip a
fost d\ruit spre ajutorul [i ap\ -
rarea noastr\. Pentru aceasta,
pr\znuind pomenirea cinstitei
sale icoane Îndrum\toarea,

rugându-ne st\ruitor, s\-i zi cem:
Preasfânt\ Fecioar\-Maic\, p\ -
ze[te-ne cu puterea ta cea mare,
izb\vind de primejdii [i de
necazuri pe cei ce cu credin]\ [i
cu dragoste te cinstesc pe tine,
Preabinecuvântat\.

Vohod, Lumin\ lin\..., Prochimenul zilei.

PAREMIILE

De la Facere citire:

(28: 10-17)

A ie[it Iacov de la fântâna jur\ -
mân tului [i s-a dus în Haran. Ajun -
gând îns\ la un loc, a r\mas s\
adoarm\ acolo, c\ asfin]ise soarele.
{i, luând una din pietrele locului
aceluia [i punând-o c\p\tâi, s-a cul-
cat în locul acela. {i a visat c\ era o
scar\, sprijinit\ pe p\mânt, dar cu
vârful atingea cerul; iar îngerii lui
Dumnezeu se suiau [i se coborau pe
ea. Apoi S-a ar\tat Domnul în capul
sc\rii [i i-a zis: „Eu sunt Domnul,
Dumnezeul lui Avraam, tat\l t\u, [i
Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme!
P\mântul pe care dormi ]i-l voi da
]ie [i urma[ilor t\i. Urma[ii t\i vor fi
mul]i ca pulberea p\mântului [i tu
te vei întinde la apus [i la r\s\rit, la
miaz\noapte [i la miaz\zi, [i se vor
binecuvânta în tine [i în urma[ii t\i
toate neamurile p\mântului. Iat\,
Eu sunt cu tine [i te voi p\zi în orice
cale vei merge; te voi întoarce în p\ -
mântul acesta [i nu te voi l\sa pân\
nu voi împlini toate câte ]i-am spus”.
Iar când s-a de[teptat din somnul
s\u, Iacov a zis: „Domnul este cu
ade v\rat în locul acesta [i eu n-am
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[tiut!”. {i, însp\imântându-se Iacov,
a zis: „Cât de înfrico[\tor este locul
acesta! Aceasta nu e alta f\r\ numai
casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta
cerului!”.

Din Prorocia lui Iezechiel citire:

(43: 26-27; 44: 1-4)

A[a gr\ie[te Domnul: „{apte zile
s\ fac\ isp\[ire pentru jertfelnic, s\-l
cure]e [i s\-l sfin]easc\. Iar dup\
sfâr[itul acestor zile, în ziua a opta [i
mai departe, preo]ii vor în\l]a, pe
jertfelnic, arderile de tot ale voastre
[i jertfele cele spre mântuirea voas -
tr\ [i Eu v\ voi primi pe voi”, zice
Domnul. Apoi m-a dus b\rbatul acela
înapoi la poarta cea din afar\ a tem-
plului, spre r\s\rit, [i aceasta era
închis\. {i mi-a zis Domnul: „Fiul
omului, poarta aceasta va fi închis\,
nu se va deschide [i nimeni nu va
trece prin ea, c\ Domnul Dumnezeul
lui Israel va intra pe ea. De aceea va
fi închis\. Cât prive[te pe rege, el se
va a[eza acolo, ca s\ m\nânce pâine
înaintea Domnului; pe calea por]ii
va intra [i pe aceea[i cale va ie[i”.
Dup\ aceea m-a dus pe calea por]ii
de la miaz\noapte, în fa]a templului,
[i am privit, [i, iat\, era plin\ de
slav\ casa Domnului.

De la Pilde citire:

(9: 1-11)

În]elepciunea [i-a zidit cas\ reze-
mat\ pe [apte stâlpi, a înjunghiat
vite pentru osp\], a preg\tit vinul cu
mirodenii [i a întins masa sa. Ea a
trimis slujnicele sale s\ strige pe vâr -
furile dealurilor cet\]ii: „Cine este
neîn]elept s\ intre la mine!” {i celor

lipsi]i de buna-chibzuial\ le zice:
„Veni]i [i mânca]i din pâinea mea [i
be]i din vinul pe care eu l-am ames-
tecat cu mirodenii. P\r\si]i neîn]e -
lepciunea ca s\ r\mâne]i cu via]\ [i
umbla]i pe calea cea dreapt\ a pri-
ceperii!”. Cel care-l ceart\ pe batjo-
coritor î[i atrage dispre]ul, [i cel
care-l dojene[te pe cel f\r\ de lege
î[i atrage ocara. Nu certa pe cel bat-
jocoritor ca s\ nu te urasc\; doje-
ne[te pe cel în]elept, [i el te va iubi.
D\ sfat celui în]elept [i el se va face
[i mai în]elept; înva]\ pe cel drept [i
el î[i va spori [tiin]a lui. Începutul
în]elepciunii este frica de Dumnezeu
[i priceperea este [tiin]a Celui Sfânt.
C\ prin Domnul se vor înmul]i zilele
tale [i se vor ad\uga ]ie ani de via]\.

LA LITIE

Stihirile, glasul 1:

Ast\zi împreun\ ne cheam\
pe to]i credincio[ii minunatul
praznic al sfintei icoane a Mai cii
lui Hristos Dumnezeu. Veni]i,
dar, iubitorilor de pr\znuire [i
cinstitori ai Preacuratei Fecioare
Maria, s\ l\ud\m în cânt\ri
aceast\ sfânt\ lucrare a ei, prin
care cei ce alearg\ cu credin]\
[i cu dragoste c\tre ea primesc
binecuvântare [i împlinirea ce -
rerilor celor spre folos. Pentru
aceasta, s\ strig\m: St\pân\,
N\sc\toare de Dumnezeu, p\ -
ze[ te-ne de toat\ v\t\marea
vr\jma[ilor v\zu]i [i nev\zu]i,
pe noi, cei ce ne închin\m cin-
stitei tale icoane. 
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Glasul al 2-lea:

Chipul Preasfintei N\sc\ toare
de Dumnezeu, care poart\ în
bra]ele sale pe Fiul ei [i Dum -
nezeul nostru, s-a ar\tat tutu-
ror ca o preasl\vit\ minune [i îl
vedem în cinstita icoan\ Îndru -
m\toarea. Cei ce cu credin]\
alearg\ la ea primesc cele de
folos, c\, prin mijlocirile Maicii
Fecioare, în cinstita ei icoan\ 
s-a s\l\[luit harul Sfântului
Duh trimis de Tat\l prin Fiul.
Pentru aceasta, s\ strig\m:
St\pân\ preacurat\, pe cei ce te
cinstesc ocrote[te-i de orice pri-
mejdie.

Glasul al 3-lea:

Ne minun\m de darurile tale
cele multe [i mai presus de fire,
N\sc\toare de Dumnezeu, pu -
rurea Fecioar\. C\ tu împli -
ne[ti cererile celor ce se roag\
]ie cu st\ruin]\ [i cu bun\ cre-
din]\. Pentru aceea, cu dragoste
te l\ud\m pe tine, ceea ce e[ti
mai cinstit\ decât Heruvimii [i
mai sl\vit\ f\r\ de asem\nare
decât Serafimii, [i cu c\ldur\
cerem: D\ruie[te-ne ajutorul
t\u, c\, întru tine n\d\jduind,
ne vom mântui.

Glasul al 4-lea:

Iat\, acum a r\s\rit ziua
aceas ta de str\lucit\ pr\znuire
a preacinstitei tale icoane, nu -
mite Îndrum\toarea, N\sc\ -

toare de Dumnezeu, înaintea
c\reia cu fric\ [i cu dragoste
închinându-ne, ne izb\vim noi,
robii t\i, de primejdii, de pa timi
[i de felurite dureri [i afl\m 
alinare [i t\m\duire; c\ tu e[ti
sc\parea [i acoper\mântul nos-
tru [i prin tine n\d\jduim s\
afl\m mil\ de la Fiul t\u,
Hristos, Mântuitorul sufletelor
noastre.

Slav\…, {i acum…, glasul al 4-lea: 

St\pân\, Mireas\ dumneze-
iasc\, tu e[ti, cu adev\rat, mi -
nunea preasl\vit\ a minunilor,
ceea ce umpli de t\m\duiri [i
de daruri duhovnice[ti pe cei ce
se închin\ chipului t\u plin de
lumin\ cereasc\. Izb\ve[te-ne
pe noi, cei ce ne rug\m ]ie, c\
tu, în chip de negr\it, ai n\scut
neamului omenesc pe Soarele
Hristos. Deci, o, preamilostiv\
Maic\, nu înceta a ne acoperi
pe noi, cei ce s\vâr[im cu dra-
goste pomenirea icoanei tale
celei preacinstite [i purt\toare
de har dumnezeiesc.

LA STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 5-lea,

Podobie: Bucur\-te, c\mara…

Bucur\-te, Maic\ Fecioar\,
preacurat\ [i preacinstit\, de
lumin\ purt\toare [i de foc
izb\vitoare, nor purt\tor de
ploaie, ceea ce ai plouat lumii
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pe Hristos, Ploaia cea dumneze -
iasc\. Scar\ cereasc\ de la p\ -
mânt în\l]at\, care duci c\tre
Raiul bucuriilor duhovnice[ti,
mas\ dumnezeiasc\, ceea ce
hr\ne[ti cu man\ cereasc\ pe
robii t\i, acoper\mânt care
p\ze[ti pe to]i cei ce cu n\dejde
vin în sfânt l\ca[ul acesta [i
cinstesc icoana ta.

Stih: Fe]ei tale se vor ruga mai-marii
poporului (Psalm 44: 14).

Minune nou\ s-a ar\tat cu
adev\rat chipul icoanei tale. O,
fa]\ preacinstit\ a Preacuratei
Fecioare, pe care v\zând-o, to]i
se minuneaz\, iar pe noi, cei ce
o cinstim, ne sfin]e[te. Aceasta
împarte tuturor daruri cu îm -
bel[ugare, fiind ca un izvor de
via]\ d\t\tor, care pe cei bine-
credincio[i îi r\core[te de ar [i]a
p\catului. Pentru aceasta, minu -
nându-ne, zicem: Prea curat\,
acoper\ [i p\ze[te pe to]i cei ce
se închin\ sfintei tale icoane în
care cinstim chipul t\u [i al
Fiului t\u, Hristos Dumnezeul
nostru.

Stih: Cel Preaînalt a sfin]it l\ca[ul S\u;
Dumnezeu este în mijlocul lui [i nu se va
clinti (Psalm 45: 4-5).

Maic\ a lui Dumnezeu, Marie,
prin icoana ta purt\toare de
lumina harului, îi acoperi pe
cei binecredincio[i [i izgone[ti
de la noi ap\sarea p\catelor;
izb\ve[te-ne [i de tulburarea

cea lumeasc\ pentru ca, mân-
tuindu-ne cu ajutorul t\u, s\ te
l\ud\m cu duhovnice[ti cân -
t\ri, s\ te cinstim cu dragoste [i
cu mul]umire, [i s\ sl\vim pe
Fiul t\u, pe Care Îl ]ii în sfin -
tele tale bra]e, pe Mântuitorul
sufletelor noastre.

Slav\…, {i acum…, glasul al 5-lea:

Pe norul cel purt\tor de lu -
mi n\, pe crinul cel ceresc adu c\ -
tor de bucurie, pe N\sc\toarea
de Dumnezeu, Maria, s\ o l\u -
d\m cu dragoste la pr\znuirea
preacinstitei sale icoane f\c\ -
toare de minuni din Lavra
Neam]ului, zicând: Bucur\-te
împlinirea prorocirilor! Bucu -
r\-te, adeverirea propov\duirii
Apostolilor! Bucur\-te, slava
ar hiereilor! Bucur\-te, podoaba
preo]ilor! Bucur\-te, str\luci-
rea [i înt\rirea Mucenicilor!
Bu cur\-te, înfrumuse]area Cu -
vio [ilor! Bucur\-te, ocrotitoarea
monahilor [i ajut\toarea tutu-
ror credincio[ilor! Bucur\-te,
t\m\duitoarea bolnavilor, pur -
t\ toarea de grij\ a celor singuri
[i bog\]ia cea nede[ertat\ a s\ -
racilor! Bucur\-te, fântân\ ce
ai Apa vie]ii nemuritoare, care
lucreaz\ mântuirea sufletelor
noastre! 

Dac\ se face binecuvântarea pâinilor, se
cânt\ Troparul de trei ori (caut\ la sfâr [i tul
Vecerniei mici), iar dac\ nu se face binecu-
vântarea pâinilor, se cânt\ Troparul o dat\.
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LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul…, se cânt\
Troparul Sfintei Icoane de trei ori. 

Dup\ Catisma întâi, se cânt\ Sedealna,
glasul 1, podobie: Mormântul T\u, Mântui -
torule…

Pe tine, Preacurat\, te
cunoa[tem lespede scris\

de Dumnezeu, asemeni tablelor
Legii, [i împ\r\tesc tron al St\ -
pânului Hristos cu adev\ rat;
pentru aceasta, ne închin\m
cinstitei tale icoane cu evlavie [i
cu dragoste, primind în dar
t\m\duire de boli suflete[ti [i
trupe[ti.

Slav\…, {i acum…, 

tot aceasta.

Dup\ a doua Catism\, se cânt\ Sedealna,
glasul al 4-lea, podobie: Sp\imântatu-s-a
Iosif…

Preacurat\ Marie, neispitit\
de nunt\, cum ai z\mislit în
pântece pe Dumnezeu, Zidito -
rul tuturor? Tâlcuie[te-ne nou\
cuvântul tainei. Cu adev\rat de
netâlcuit ~ngerilor [i de neîn ]e -
les oamenilor sunt în\l]imea [i
adâncimea, m\rimea [i l\]imea
necuprinsei tale na[teri. Pentru
aceasta, l\ud\m [i taina aduce-
rii la noi a cinstitei tale icoane
numite Îndrum\toarea, cea de
minuni f\c\toare.

Slav\…, {i acum…, tot aceasta.

Apoi, se cânt\ Polieleul: Cuvânt bun…,
[i M\rimurile, glasul 1:

Stih 1: Adu-]i aminte, Doamne, de Da -
vid [i de toate blânde]ile lui (Psalm 131: 1).

M\rimu-te pe tine, Prea sfânt\
N\sc\toare de Dum nezeu, Maic\
[i Fecioar\, [i cinstim to]i icoa-
na ta numit\ Îndrum\toarea.

Stih 2: Lucruri sl\vite s-au gr\it despre
tine, cetatea lui Dumnezeu (Psalm 86: 2).

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie, Domnul este cu
tine, zicând: [i prin tine cu noi!

Alte stihuri:

Stih 3: Din rodul pântecelui t\u voi
pune pe scaunul t\u (Psalm 131: 11).

Stih 4: Cel Preaînalt a sfin]it l\ca[ul
S\u; Dumnezeu este în mijlocul lui, de aceea
nu se va clinti (Psalm 45: 4-5).

Stih 5: Casei Tale se cuvine sfin]enie,
Doam ne, întru lungime de zile (Psalm 92: 7).

Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu în
veac [i în veacul veacului (Psalm 88: 51).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\: P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie, Domnul este cu
tine, zicând: [i prin tine cu noi!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule! (de trei ori).
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Dup\ Polieleu, Sedealna, glasul al 8-lea,
podobie: Pe În]elepciunea [i Cuvântul…

Preasfânt\ [i preacinstit\
icoa na ta, adus\ din cetatea
Sfântului Împ\rat Constantin
[i d\ruit\ de Dumnezeu româ-
nilor prin mâinile binecredin-
ciosului Voievod Alexandru cel
Bun, o cinstim cu mult\ evlavie
noi, credincio[ii, [i în toat\ 
vremea vestim minunile tale,
s\ vâr[ite prin aceasta, al c\ror
num\r cine poate s\-l spun\?
Cu adev\rat, preasl\vite sunt
lu cr\rile tale, dumnezeiasc\
St\ pân\, prin care ne binecuvin -
tezi, ne vindeci, ne pov\ ]u ie[ti,
ne aperi, ne sfin]e[ti [i ne în -
drumi spre dobândirea Împ\ -
r\ ]iei cere[ti.

Slav\…, {i acum…, tot aceasta.

Antifonul întâi, glasul al 4-lea:

Din tinere]ile mele…

Prochimenul, glasul al 4-lea 

(Psalm 44: 20, 1):

Pomeni-voi numele T\u
întru tot neamul [i neamul.

Stih: R\spuns-a inima mea cuvânt bun.

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Luca (1: 39-49, 56; 
vezi la 8 septembrie, la Utrenie).

Psalmul 50.

Slav\…, glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum…, tot aceasta.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i dup\ mul]imea îndur\rilor
Tale, [terge f\r\delegea mea.

Stihira, glasul al 6-lea:

Preal\udat\ N\sc\toare de
Dumnezeu, izb\ve[te de toat\
v\t\marea pe cei ce se apropie
cu credin]\ de chipul t\u sfin]it
[i cu evlavie se închin\ ]ie. {i te
rug\m pe tine, Maic\ [i St\ -
pân\: Mântuie[te-i pe cei ce cu
credin]\ cinstesc sfânt\ icoana
ta [i n\d\jduiesc în mijlocirile
tale c\tre Fiul t\u [i Dum -
nezeul nostru. 

CANONUL  Sfintei Icoane 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul: 

Pe voievozii cei tari, pe cele
trei p\r]i ale sufletului,

«Cel ce Te-ai n\scut din Fecioa -
 «r\, îneac\-i, Te rog, în adâncul
«nep\timirii, ca, întru omorâ -
«rea patimilor trupului, ca
«într-o al\ut\, s\ cânt\m }ie
«cântare de biruin]\.»

Stih: Preasfânt\ N\sc\toare de Dum -
nezeu, miluie[te-ne pe noi!

D\ruie[te-mi darul cuvântu-
lui, Preasfânt\ Fecioar\, ca s\
încep a l\uda cu luminat\ cu -
no[tin]\ sl\vitele tale minuni
s\vâr[ite prin preacinstit\ icoa-
na ta, numit\ Îndrum\toarea,
de la M\n\stirea Neam], St\ -
pân\, de Dumnezeu d\ruit\.
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Veni]i, mul]imile monahilor,
[i degrab alerga]i, precum cer-
bul cel însetat spre izvoarele
apelor, ca s\ aduce]i laud\ [i
împreun\ s\ cânta]i cântare de
biruin]\ Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu, cea minunat\
întru icoana sa numit\ Îndru -
m\toarea.

A l\uda cu bun\-cuviin]\ [i a
încununa în cânt\ri de laud\
preacinstit\ icoana ta, nu este
lesne, Preanevinovat\. Pentru
aceea, în loc de cuvinte frumoa-
se, prime[te credin]a noastr\
cea slab\ [i iart\-ne pe noi,
nevrednicii, robii t\i.

Având pe Hristos, Vistierul
în]elepciunii, Care ascult\ ca
un Fiu preamilostiv rug\ciunile
tale, Maica Sa cea preaiubit\,
îndur\-te [i picur\ o pic\tur\
de har dumnezeiesc, Fecioar\
Preacurat\, în inimile noastre,
ca s\ te l\ud\m, cinstind minu-
nat\ [i sfânt\ icoana ta din
Lavra Neam]ului.

Slava p\mântenilor, Fecioar\
plin\ de bun\-cuviin]\ cereas -
c\, ceea ce ai n\scut mai presus
de fire pe Cuvântul Tat\lui, în -
vrednice[te-ne de dumnezeiasca
slav\ pe noi, cei ce dup\ cuvi-
in]\ cinstim sfânt\ icoana ta. 

Preacurat\ Fecioar\, condu -
c\torii [i judec\torii poporului,

arhiereii [i to]i credincio[ii,
v\zând sfânt l\ca[ul acesta atât
de m\re] [i minunat\ icoana ta,
numit\ Îndrum\toarea, care
str\juie[te în el, pe tine te sl\ -
vesc, î]i vestesc minunile [i feri-
cesc ob[tea monahal\ de nevoi-
tori [i rug\tori.

Mintea omeneasc\ nu poate
s\ în]eleag\ milostivirea ta, dar
credem cu t\rie c\ tu, Prea -
sfânt\ Fecioar\, e[ti ap\r\toarea
ob[tii monahale, care cinste[te
[i se închin\ cu evlavie sfintei
tale icoane numite Îndrum -
toarea.

Slav\…

Pe Hristos, Soarele drept\]ii
cel neapus, pe Care ni-L ar\]i
în icoan\ c\ este Fiul t\u ca pe
un prunc ]inut în sfintele tale
bra]e purt\toare de Dumnezeu,
roag\-L Fecioar\, ca s\ lumi -
neze ochii mei cei întuneca]i de
negura patimilor [i de st\pâni-
rea celui r\u.

{i acum…

N\sc\toare de Dumnezeu,
toate minunile tale, pe care le-ai
s\vâr[it în via]a noastr\ prin
sfânt\ icoana ta de la M\n\s -
tirea Neam], sunt preasl\vite [i
de folos spre mântuire celor
binecredincio[i, Maic\ preami-
lostiv\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...
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Cântarea a 3-a

Irmosul:

Cel ce e[ti mai presus
decât toat\ încep\toria,

«de voie Te-ai pogorât din în\l -
«]ime pe p\mânt [i firea ome -
«neasc\ cea smerit\ ai în\l]at-o
«din iadul cel mai de jos. C\ 
«nu este sfânt afar\ de Tine,
«Iubitorule de oameni.»

Preacurat\ Fecioar\, v\zând
noi cum este cinstit\ icoana ta de
poporul cel binecredincios din
p\mântul Moldovei, str\lu cind
ca un nor luminat, gr\im: Ce
minune înfrico[\toare, ce tain\
nea[teptat\ este aceasta, fra]ilor?

Vestea minunilor s\vâr[ite de
tine prin sfânt\ icoana ta de la
M\n\stirea Neam] s-a r\s pân -
dit în tot p\mântul românesc.
Pentru aceasta, Prea sfânt\
Fecioar\, mai-marii poporului
[i dreptcredincio[ii alearg\
împreun\ c\tre ea [i îngenun-
chind, se închin\ ei cu mult\
evlavie, cinstindu-te pe tine,
Maic\ preal\udat\.

Ca de un nor luminos [i str\ -
lucitor, sfântul t\u l\ca[ este
ocrotit prin tine, Mireasa lui
Dumnezeu, [i cunoa[tem c\ e[ti
de fa]\ prin sfânt\ icoana ta;
deci, tu, Maica Luminii, lumi-
neaz\ [i ochii sufletelor noastre,
cei ce sunt întuneca]i prin lu -
crarea p\catului.

U[\ a milostivirii fiind Marie,
dumnezeiasc\ Mireas\ [i bun\
p\zitoare a sfântului l\ca[,
ocrotit de tine prin lucrarea
nevoitorilor monahi rug\tori,
u[a mântuirii deschide-o nou\
[i ne ajut\ ca în toat\ vremea
s\ vie]uim în fapte cuvioase [i
în cur\]ie sufleteasc\.

Precum sunt ochii robilor la
mâinile st\pânei lor, a[a [i ochii
no[tri c\tre milele tale, prea -
nevinovat\ Fecioar\, al c\rei
chip îndur\tor îl vedem în sfân-
ta icoan\ a Lavrei nem]ene, ca
pe o minune dumnezeiasc\.

Ca un fulger luminos, str\lu -
cind f\r\ încetare preacinstit\
icoana ta, Îndrum\toarea, în
biserica M\n\stirii Neam], pe
cei ce privesc îi îndeamn\ s\
strige c\tre tine: Binecuvântat\
Fecioar\, multe sunt minunile
tale!

Preasfânt\ Fecioar\, ceea ce
e[ti grabnic ajut\toare, sârgu-
ie[te a ne da puternicul t\u aju-
tor nou\, celor ce de-a pururea
stând înaintea sfintei tale icoa-
ne, cu dragoste [i cu credin]\ ne
închin\m ]ie, ceea ce e[ti f\r\
de prihan\ [i a noastr\ bun\
mijlocitoare c\tre Mântuitorul.

Slav\…

}ie, Preacurat\ Fecioar\, cu
evlavie î]i gr\im: Bucur\-te,

LUNA  IULIE200



fiica P\rintelui celui ve[nic,
Maica Fiului întrupat [i Mi -
reasa Preasfântului Duh; tu
e[ti lauda îngerilor, ]ie î]i cânt\
adunarea oamenilor, cerul [i
p\mântul, marea [i v\zduhul,
adâncurile [i toate câte sunt,
binecuvinteaz\ preacinstitul
t\u nume [i cinste[te cu evlavie
icoana ta.

{i acum…

O, Preasfânt\ Fecioar\, cum
vom l\uda darurile pe care ni
le trimi]i prin sfânt\ icoana ta,
c\ ne izb\ve[ti de multe pri-
mejdii pe noi, robii t\i, p\zind
sfânt l\ca[ul acesta în pace [i
ob[tea monahilor f\r\ de tul-
burare.

Sedealna, glasul al 8-lea,

podobie: Porunca cea cu tain\…

S\ se bucure cerul [i s\ se ve -
seleasc\ p\mântul, c\ Fecioara
cea mai presus de Heruvimi
ast\zi cheam\ tot neamul ome-
nesc [i îngeresc la pr\znuirea
cinstitului ei chip [i al Fiului
s\u, prin care ne d\ruie[te
nou\ toate cele de folos [i t\ -
m\duiri de felurite boli. Pentru
aceasta, N\sc\toare de Dum -
nezeu, cu bucurie cânt\m ]ie:
Slav\ minunatei veniri în chipul
t\u la noi, Preacurat\ Maic\,
ceea ce cu adev\rat s\vâr[e[ti
minuni preasl\vite.

Slav\…, {i acum…, tot aceasta.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Sfatul cel neurmat [i dum-
nezeiesc al Întrup\rii Tale

«celei de sus, celei din Fecioar\,
«prorocul Avacum avându-l în
«minte a strigat: Slav\ puterii
«Tale, Doamne!»

Preacurat\, ast\zi ne-am
adu nat noi, nevrednicii, s\ pr\z -
nuim împreun\ minunile s\ -
vâr[ite de tine în via]a noastr\,
având cinstit\ icoana ta ca pe o
fereastr\ deschis\ c\tre ceruri.
De aceea, te rug\m s\ ne ocro-
te[ti de-a pururea, preamilos-
tiv\ Doamn\.

Precum ai dat biruin]\ drept -
credincio[ilor asupra vr\jma [i -
lor lupt\tori împotriva icoanelor
mai înainte, a[a [i acum, dum-
nezeiasc\ Mireas\, pe noi, robii
t\i, întrarmeaz\-ne cu putere
asupra celor trei vr\jma[i: ispi-
tele trupe[ti, încerc\rile lu me[ti
[i luptele diavole[ti.

Totdeauna ocrote[te-ne pe
noi, care cinstim sfin]it\ icoana
ta din Lavra M\n\stirii Neam],
N\sc\toare de Dumnezeu, [i nu
te dep\rta de fiii t\i niciodat\,
c\ pe tine te avem bun\ mijlo -
citoare c\tre Fiul t\u [i Dum -
nezeul nostru.
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Miluie[te, miluitoarea lumii,
miluie[te sfântul l\ca[ care
ad\ poste[te cinstit\ icoana ta,
primit\ din Constantinopol 
de binecredinciosul Voievod
Alexan dru cel Bun; p\ze[te-l
de cutremur [i de orice necaz 
ce ar veni asupr\-i, c\ tu e[ti
p\zitoarea noastr\, St\pân\.

Fiind tu cle[te dumnezeiesc
al Focului Celui nematerialnic,
v\zut de Isaia Prorocul, ca un
foc scânteietor se arat\ icoana
ta, care mustr\ pe p\c\to[i [i
arde cu totul materia patimilor
noastre. Dar te rug\m, izb\ -
ve[te-ne, mai ales, St\pân\, de
focul cel ve[nic.

În ceasul mor]ii mele, St\ -
pân\, învrednice[te-m\ s\ te
v\d în sfânt\ icoana ta, cu chi-
pul blând [i vesel\ la fa]\, a[a
cum te-au v\zut Apostolii Petru
[i Ioan în Lida, dându-mi dezle -
gare de gre[eli, mergere u[oar\
c\tre cer [i sufletului des\vâr -
[it\ mântuire.

Preacurat\ Fecioar\, pe noi,
cei ce ne închin\m cu credin]\
sfintei tale icoane, care în chip
minunat a venit în l\ca[ul aces-
ta spre înt\rirea nevoitorilor
monahi, p\ze[te-ne de toat\
pri mejdia ce ne amenin]\ din
pricina ne[tiin]ei, a uit\rii [i a
trând\viei noastre, c\ tu e[ti cu

lucrarea [i cu numele dulcea]\
a toat\ lumea. 

Slav\…

În biserica slavei talei stând,
în cer mi se pare a sta, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, St\pân\; c\
icoana ta Îndrum\toarea este
ca luna de str\lucitoare [i mi -
nunile tale ca stelele de multe,
iar pe Fiul t\u soare str\lucitor
Îl numesc, pe Care Îl ]ii în sfin-
tele tale bra]e [i Îl ar\]i lumii
c\ este Mântuitorul tuturor.

{i acum…

Preasfânt\ Fecioar\, ceea ce
d\ruie[ti tot felul de bun\t\]i,
tu e[ti numit\ cu dreptate Îm -
p\ r\teasa [i St\pâna tuturor,
Marie, dumnezeiasc\ Mireas\!
Tu ne-ai d\ruit preasl\vit\
icoa na ta, care este lauda de
ob[te a M\n\stirii Neam]; în -
vrednice[te-ne mai adev\rat s\
te vedem în l\ca[urile cere[ti,
pe tine, Maica Vie]ii ve[nice.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Acum M\ voi scula dup\
prorocie, a zis Dum -

«nezeu; acum M\ voi sl\vi;
«acum M\ voi în\l]a, luând 
«din Fecioar\ pe cel c\zut, [i la
«lumina cea minunat\ a Dum -
«nezeirii Mele îl voi în\l]a.»

O, cât de înfrumuse]at\, 
cât de str\lucit\ [i luminând ca
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soa rele, s-a ar\tat preasfânt\
icoana ta Patriarhului Gherman,
când s-a închinat chipului t\u
din bi serica Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe în Lida!
Prin razele sale r\spânditoare
de lumin\, arat\ milele tale,
nou\ [i tuturor celor ce se în -
chin\ ei cu su fletul smerit.

Toat\ ob[tea de monahi ne voi -
tori din Lavra Neam]ului, de
tine adunat\ [i ocrotit\, cu fier-
binte dragoste cinste[te sl\vit\
[i minunat\ icoana ta În dru -
m\ toarea, Fecioar\ Maic\, ceea
ce e[ti ocrotitoare a monahilor.
Asemenea [i to]i dreptcredin-
cio[ii, cu credin]\ neclintit\, cu
inimi înv\p\iate de dragoste, o
primim [i o cinstim cu laude.

Prin sfânt\ icoana ta cea
aduc\toare de bucurie, ar\]i
mi lostivirea ta de Maic\ a mi -
lostivului Dumnezeu [i vesele[ti
pe to]i vie]uitorii din acest sfânt
l\ca[ de închinare, Lavra Mol -
dovei. Pentru aceea, arat\-te
milostiv\ [i spre noi [i ajut\-ne
s\ împlinim voia Fiului t\u,
Hristos, Mântuitorul nostru.

Cum vom l\uda fapta minu-
nat\ a cuvioasei femei, c\reia,
ar\tându-te în vis, i-ai poruncit
ca degrab s\ alerge în biserica
M\n\stirii Neam], unde se afl\
dumnezeiescul t\u chip f\c\tor
de minuni, [i, c\zând înaintea

lui, s\ i se închine; ceea ce cu bu -
 curie [i neîntârziat a împlinit.

Pe to]i dreptcredincio[ii
cre[tini, care alearg\ la sfânt\
biserica aceasta, St\pân\, înge-
nunchind înaintea chipului t\u
din icoan\, aducându-]i [i da -
ruri, Preacurat\,  ocrote[te-i în
toat\ via]a lor.

Pe binecredincio[ii cre[tini
din locuri dep\rtate, care alear -
g\ cu evlavie la sfânt\ icoana ta
din M\n\stirea Neam], binecu-
vinteaz\-i, St\pân\, [i fere[te
casa fiec\ruia de toate relele
întâmpl\ri.

Pe tine, St\pâna lumii [i
Maica Izb\vitorului, p\zitoarea
noastr\, te rug\m s\ binecuvin-
tezi intr\rile [i ie[irile noastre
din sfânt l\ca[ul acesta, l\u -
dân du-te [i cântând: Bine cu -
vân tat\ e[ti tu, Preacurat\!

Slav\…

{tiindu-te pe tine carte pe -
cetluit\ cu Duhul Sfânt, în 
care s-a scris Cuvântul-Hristos,
Prea sfânt\ Fecioar\, te rog,
scrie-m\ în cartea celor vii [i de
via]a cea nestric\cioas\ învred-
nice[te-m\ pe mine, care cin-
stesc chipul t\u [i al Fiului t\u,
Dumnezeul nostru.

{i acum…

N\sc\toare de Dumnezeu, în
toat\ vremea [i în tot locul s\
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ne fii izb\vitoare nou\, drept-
credincio[ilor, ocrotindu-ne de
toat\ asuprirea [i de cumplita
n\v\lire a celor de alt neam,
care nu se închin\ sfintei tale
icoane; c\ ai aflat har la Dum -
nezeu, F\c\torul cerului [i al
p\mântului.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Ajuns-am în adâncurile
m\rii [i m-a înecat vifo -

«rul p\catelor mele celor multe.
«Dar Tu, ca un Dumnezeu,
«scoate din stric\ciune via]a
«mea, mult Milostive.»

Arhanghelii [i Îngerii, Heru -
vimii [i Serafimii, Încep\toriile
[i Domniile, St\pâniile [i Tro -
nu rile, cu toate Puterile cere[ti,
laud\, Fecioar\, sfânt\ icoana ta.

Caut\, Doamn\ [i St\pân\,
din cer spre noi, robii t\i, care
pururea te cinstim cu laude [i
îngenunchem înaintea icoanei
tale; lini[te[te ispitele, care vin
ca o furtun\ asupra noastr\, [i
opre[te necazurile pe care nu le
putem r\bda.

R\nit fiind de s\ge]ile r\ut\ -
]ilor, t\m\duie[te-m\ cu docto-
ria Fiului t\u, Preasfânt\ Maic\
[i Fecioar\, c\ci cu evlavie m\
închin sfintei tale icoane [i, cu
credin]\ în ajutorul lui Hristos

pe Care Îl por]i în bra]e, o
s\rut cu smerenie.

U[a poc\in]ei deschide-o mie,
N\sc\toare de Dum nezeu, ceea
ce e[ti u[a milostivirii, ca prin
mijlocirea ta s\ mi se deschid\
[i mie u[ile Raiului; c\ tu e[ti
u[a celor ce se mântuiesc, p\ zi -
toarea [i înt\rirea dreptcredin-
cio[ilor.

Nedesp\r]indu-Se de sânu -
rile P\rintelui ceresc, Hristos
Dumnezeul tuturor a fost ]inut
în feciore[tile tale bra]e, Maic\
f\r\ de prihan\, mijlocind
odihn\ [i toate bun\t\]ile tutu-
ror celor ce se închin\ preasfin-
tei tale icoane.

Înt\rire, sprijin [i ocrotire
e[ti robilor t\i, Fecioar\, ceea
ce nu [tii de nunt\. Zid nesur-
pat e[ti în fa]a vr\jma[ului, c\
ne izb\ve[ti de necazuri [i de
primejdii [i pui pe fug\ tabere-
le diavole[ti, prin razele cele de
foc purt\toare ale cinstitei tale
icoane.

Limba omeneasc\ nu va pu -
tea spune mul]imea minunilor
tale, Preasfânt\ N\sc\toare de
Dumnezeu, pe care le faci celor
binecredincio[i prin sfânt\ [i
cinstit\ icoana ta Îndrum\ -
toarea, din biserica M\n\stirii
Neam], Fecioar\, n\dejdea [i
slava cre[tinilor.
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Slav\…

Precum Fiul t\u a cur\]it pe
leprosul, St\pân\, a[a [i tu
cur\]e[te mintea mea cea cu -
prins\ de lepra gândurilor
urâte; deci, spune-mi [i mie:
Voiesc, cur\]e[te-te!, c\ tu,
Maica lui Dumnezeu, po]i face
toate câte voie[ti, ceea ce ai
n\scut pe Cuvântul, Care ne
arat\ voia Tat\lui Celui f\r\ 
de început.

{i acum…

Marie, dumnezeiasc\ Mi -
reas\, ceea ce nu [tii de nunt\,
numele cel preadulce [i mai
scump decât vistieriile lume[ti,
tu e[ti comoar\ nepre]uit\ [i
neîmpu]inat\ [i izb\ve[ti de
orice r\utate pe robii t\i, care
neîncetat se închin\ chipului
t\u, cel zugr\vit de un monah
rug\tor.

CONDAC, glasul al 8-lea,

podobie: Ap\r\toare Doamn\…

Chipului t\u, Preacurat\ N\s -
c\toare de Dumnezeu Fecioa r\,
care str\juie[te în biserica M\ -
n\stirii Neam], ne închin\m cre -
dincio[ii, cinstindu-l cu evlavie;
c\ prin mijlocirile tale ne p\ -
ze[ti [i ne izb\ve[ti de ispite, 
de necazuri [i de toate relele
întâm pl\ri. Pentru aceea, mul -
]umind, strig\m c\tre tine:
Bucur\-te, Maica Domnului,
Îndrum\toarea cea sl\vit\!

ICOS

Veni]i, mul]imea îngerilor
din cer [i ob[tea dreptcredin-
cio[ilor cre[tini de pe p\mânt,
ca într-un gând s\ l\ud\m pe
Preasfânta N\sc\toare de Dum -
nezeu, cea de îngeri l\udat\ [i
de oameni închinat\, care ne
arat\ chipul s\u, în icoana În -
drum\toarea, cel cu frumuse]e
dumnezeiasc\, din biserica
M\n\stirii Neam]. Deci, cu
mul ]umire s\ strig\m c\tre ea:
Bucur\-te, Maica Domnului,
Îndrum\toarea cea sl\vit\!

SINAXAR

Tot în aceast\ zi, pr\znuim pomenirea
Sfintei Icoane f\c\toare de minuni a Maicii
lui Hristos Dumnezeu, numit\ Îndrum\ -
toarea, de la M\n\stirea Neam].

Sfânta icoan\ a Maicii Domnului
cu Pruncul, numit\ Îndrum\toarea,
este unul dintre odoarele cele mai de
pre] ale M\n\stirii Neam]. Tradi]ia
spune c\ ea a fost pictat\ dup\ mo -
delul icoanei de la Lida, din }ara
Sfânt\, numit\, de aceea, Lidianca.
Aceasta nu era f\cut\ de mân\ ome-
neasc\, ci ap\rut\ prin minune, la
rug\ciunea Maicii Domnului, pe un
stâlp al primului l\ca[ cre[tin ridi-
cat de Sfin]ii Apostoli Petru [i Ioan
în Lida. În anul 665, Sfântul Gher -
man, înainte de a deveni patriarh al
Constantinopolului, a mers în peleri -
naj în }ara Sfânt\ [i a f\cut o copie a
acestei icoane, iar pe spatele ei a pic tat
[i icoana Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, ale c\rui sfinte moa[te se
aflau atunci în aceea[i biseric\. 
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Dup\ modelul icoanei care a
apar]inut Sfântului Gherman, a fost
pictat\ [i sfânta icoan\ aflat\ ast\zi
la Neam], de c\tre un monah al
M\n\stirii Sfântul Gheorghe zis\ a
Manganelor, din Constantinopol, 
în vremea când Sfântul Grigorie
Palama lua parte la Sinoadele care
au precizat înv\]\tura ortodox\ 
des pre harul dumnezeiesc, lumina
necreat\ [i nevoin]a isihast\, între
anii 1341-1351. În biserica acestei
m\n\stiri, în fa]a acestei sfinte icoane
a Maicii Domnului cu Pruncul [i a
Sfântului Gheorghe, osta[ii armatei
bizantine depuneau jur\mântul [i pri   -
meau binecuvântare înainte de lupt\.

Prin rânduial\ dumnezeiasc\,
aceast\ icoan\ a fost trimis\ de îm -
p\ratul bizantin Ioan al VII-lea Pa -
leologul (în acea vreme regent), la 31
martie 1401, ca dar, binecredin -
ciosului Voievod Alexandru cel Bun,
domnitorul Moldovei (1400-1432).
Ea a fost adus\ de c\tre Protopopul
Petru, exarh al Patriarhiei Ecume -
nice, [i a fost a[ezat\ în catedrala
mitropolitan\ Mir\u]i din Suceava.
Astfel, nu cu mult înainte de c\derea
Constantinopolului (29 mai 1453)
sub st\pânire otoman\, Maica Dom -
nului [i-a pus la ad\post icoana sa,
f\când-o dar poporului binecredin-
cios din Moldova. În anul 1447, fiul
lui Alexandru cel Bun, domnitorul
{tefan al II-lea (1433-1447), o d\ru -
ie[te M\n\stirii Neam], unde, în
ace la[i an a fost înmormântat. În
aceast\ sfânt\ m\n\stire icoana
Maicii Domnului Îndrum\toarea a
devenit cunoscut\ prin darul facerii
de minuni [i a ar\tat purtarea de
grij\ a Maicii Domnului fa]\ de mo -

nahii lavrei [i de binecredincio[ii
închin\tori. În anul 1491 este con-
semnat\ minunea s\vâr[it\ la hra-
mul m\n\stirii, praznicul În\l]\rii
Domnului, când icoana, scoas\ în
pro cesiune, s-a ridicat în v\zduh,
fiind v\zut\ de toat\ mul]imea în -
chi n\torilor. Aceast\ minune s-a
repetat în anul 1655, cu prilejul pro-
cesiunii din ziua de Pa[ti.

De mai multe ori, ob[tea de mo -
nahi a fost nevoit\ s\ se refugieze din
calea cotropitorilor, luând [i sfânta
icoan\ [i r\mâneau în locuri t\inui-
te pân\ când pericolul se îndep\rta,
iar monahii puteau reveni la locul lor
de nevoin]\. A[a s-a întâmplat când
au n\v\lit polonezii în Mol dova, la
1697; atunci, dup\ m\rturia con-
semnat\ de Sfântul Ierarh Paho mie,
episcopul Romanului, care era în acel
timp frate la M\n\stirea Neam],
„soborul marii lavre s-a re tras din
fa]a primejdiilor [i, înso]it de sfânta
f\c\toare de minuni icoa n\ a Pre cis -
tei, a plecat în bejanie la Strâmba,
un schit al M\n\stirii Neam], din
p\r]ile Tutovei”, iar când s-a f\cut
pace, în anul 1700, atunci soborul a
revenit în m\n\stire cu icoana.

De asemenea, o grea încercare
pentru ob[te a fost n\v\lirea o[tirii
otomane pentru a înfrânge mi[carea
de eliberare numit\ Eteria, început\
de greci în }\rile Române, în anul
1821. În acel an, în ziua de 3 iunie,
stare]ul Ilarie a trimis mai mul]i mo -
nahi care au dus icoana îm preun\ cu
multe din obiectele sfin]ite, într-un
loc mai sus de m\n\stire, pe apa
Nem]i[orului, unde ast\zi este Schi -
tul Icoana Veche, ascunzând-o în
p\mânt. Maica Domnului s-a ar\tat
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în vis unui cuvios b\trân [i i-a zis:
„Voi m\ ascunde]i, dar eu tot nu v\
voi p\r\si”. {i cu adev\rat mare
minune a fost, c\ turcii, dup\ ce au
ucis pe to]i vie]uitorii M\n\stirii
Secu [i pe cei ce se refugiaser\ acolo
[i dup\ ce au dat foc acelei m\ n\s -
tiri, s-au pornit de mai multe ori ca
s\ prade [i M\n\stirea Neam]. Îns\,
cum ajungeau aproape, îndat\ li se
schimba mânia lor în blânde]e, de
care lucru [i ei singuri se mirau,
nepricepând ce este aceasta. Dup\
ce s-a lini[tit toat\ tulburarea, la 28
octombrie 1822 s-a f\cut scoaterea
icoanei din locul de tain\, printr-o
procesiune la care a participat toat\
ob[tea monahal\ [i mul]ime de cre-
dincio[i din împrejurimi. Când
icoa na a ajuns în marginea poienii
spre m\n\stire, s-a observat, dup\
cum se vede însemnat pe crucea de
piatr\, ad\postit\ în Aghiasmatarul
de acolo, c\ fa]a sfintei icoane s-a
înnegrit deodat\. Dar, dup\ ce au
stat cu to]ii la rug\ciune [i au adus
cânt\ri în cinstea Preasfintei N\s c\ -
toare de Dumnezeu, a început a se
lumina fa]a câte pu]in, devenind mai
frumoas\ ca înainte. Adus\ în bise-
ric\ [i a[ezat\ în strana sa, în care
st\ [i acum, sfânta icoan\ r\spân-
de[te în inimile credincio[ilor o pace
sfânt\ [i o bucurie nespus\ cu bun\
n\dejde în ajutorul lui Dumnezeu,
pentru rug\ciunile care se fac înain-
tea ei. Între anii 1844-1845, prin
osârdia stare]ului Neonil arhi man dri -
 tul, în parte cu cheltuiala m\n\stirii
[i în parte cu sprijinul unor dona-
tori, icoana Maicii Domnului cu
Pruncul [i icoana Sfântului Gheor -
ghe au fost ferecate în argint aurit [i
împodobite cu pietre pre]ioase. 

În anul 1846 un mo[ier rus,
Certkov, a f\cut o copie pe pânz\ a
icoanei Maicii Domnului [i a a[ezat-o
în biserica din satul Mihailovka (în
]inutul Boguciar, Rusia), unde s-au
s\vâr[it multe minuni [i vindec\ri,
încât icoana de la Neam] a devenit
cunoscut\ [i cinstit\ în toat\ Bise rica
Rus\. De asemenea, în anul 1864 s-a
f\cut o alt\ copie a acestei icoane
pentru M\n\stirea Noul Neam], din
Basarabia, care s-a prosl\vit prin da -
rul facerii de minuni. Astfel, icoana
Maicii Domnului de la M\n\stirea
Neam] se bucur\ de mult\ cinstire [i
este una din renumitele icoane f\c\ -
toare de minuni, cunoscut\ în toat\
lumea ortodox\.

Înaintea acestei icoane s-au rugat
Sfântul Voievod {tefan cel Mare,
Sfântul Cuvios Paisie de la Neam] [i
Sfântul Ierarh Grigorie Dasc\lul pe
când era monah, dar [i ceilal]i sfin]i
nem]eni. Aici a venit pentru a cere
c\l\uzire în via]\ [i ocrotire de la Îm -
p\r\teasa cerurilor, Sfântul Cu vios
Antipa de la Calapode[ti, înainte de
a lua jugul cel bun al monahismului.
Înaintea acestei sfinte icoane a venit,
în anul 1933, tân\rul Ioan Iacob,
rugându-se Maicii Domnului s\-i
binecuvinteze intrarea în ob[tea nem -
]ean\, sub ascultarea Epis co pu lui
Nicodim, viitorul Patriarh al Ro mâ -
niei. Secole de-a rândul, Maica Dom -
nului, prin icoana ei de la M\ n\s ti -
rea Neam], a rev\rsat mila [i ajutorul
ei peste credincio[ii care o cinstesc,
s\vâr[ind nenum\rate minuni. Icoa -
na f\c\toare de minuni a Maicii
Domnului Îndrum\toarea este odo-
rul cel mai de pre] al M\n\stirii
Neam] [i str\juie[te în naosul biseri-
cii cu hramul În\l]area Domnului,
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ctitorit\ de Sfântul {tefan cel Mare,
Domnitorul Moldovei. De trei ori pe
an, la Izvorul T\m\duirii, la În\l  -
]a rea Domnului (hramul M\n\stirii
Neam]) [i la Pogorârea Sfântului Duh,
sfânta icoan\ este scoas\ în proce-
siune, dup\ care, Dumnezeu trimite
asupra m\n\stirii [i `n împrejurimi
o ploaie binef\c\toare pentru holde.
Prin rug\ciuni st\ruitoare înaintea
sfintei icoane a N\sc\toarei de Dum -
nezeu, credincio[ii [i monahii afl\ ali -
nare în necazuri [i t\m\ duire de boli.

Pentru rug\ciunile Preasfintei N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluie[te-ne
pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a 

Irmosul:

Chipului celui de aur neîn-
chinându-se tinerii lui

«Avraam, s-au l\murit ca aurul
«în topitoare; c\ în cuptorul 
«cel cu foc d\n]uiau ca într-o
«c\mar\ luminat\, cântând:
«Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri.»

Acum arat\-ne [i nou\, p\c\ -
to[ilor, milele tale cele cunos -
cute de mult\ vreme, St\pân\,
pe care noi le [tim, dup\ cum
spune psalmistul, c\ p\rin]ii
no[tri cu adev\rat le-au v\zut,
ca s\ putem vesti tuturor minu-
nile tale d\ruite prin sfânt\
icoana ta.

Sfin]itul l\ca[ al M\n\stirii
Neam], Fecioar\, ast\zi se vede
ca o parte a Raiului [i are semn

de via]\ [i lumin\ icoana fru-
muse]ii tale, pe care o s\rut\m
to]i cu credin]\, cu dragoste [i
cu bun\ cucernicie, bucurân-
du-ne de a ta ocrotire.

L\ud\m cu mult\ cucernicie
sfânt\ icoana ta, Preacurat\,
c\, intrând cu evlavie [i cre-
din]\ în sfânt l\ca[ul t\u, to]i
primim bucurie sufleteasc\ [i
s\n\tate trupeasc\, prin mijlo-
cirile tale, Mireas\ a lui Dum -
nezeu.

Cinstit\ icoana ta, Fecioar\,
zugr\vit\ cu mult\ cuviin]\, ai
d\ruit-o ob[tii de monahi din
M\n\stirea Neam] mângâiere
su fleteasc\ în necazuri [i p\zi -
toare în primejdii, dar [i tuturor
celor ce se închin\ cu credin]\
Fiului t\u [i Dumnezeului 
nostru, Cel Unul din Sfânta
Treime.

Seara [i diminea]a [i în miezul
nop]ii, în toat\ vremea [i în tot
locul, ne rug\m ]ie, Fecioar\,
cu lacrimi [i cu suspine; [i, cin-
stind sfânt\ icoana ta, o s\ru -
t\m cu fric\ [i cu bucurie: cu
fric\ pentru c\ suntem p\c\ -
to[i, iar cu bucurie pentru
harul care ne vine de la Hristos,
Fiul t\u, prin mijlocirile tale.

To]i dreptsl\vitorii cre[tini
strig\m c\tre tine, ca s\ primim
ajutor; c\, de nu vei p\zi ceta-
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tea noastr\, a[a cum ai p\zit în
multe rânduri marea cetate a
Sfântului Constantin, dup\
cuvântul lui David, în zadar ar
priveghea cel ce o p\ ze[te. Pen -
tru aceasta, p\ze[te-ne, St\ -
pân\, sub acoper\mântul t\u.

To]i ne apropiem cu evlavie
de cinstit\ icoana ta, rugându-ne
st\ruitor: Preacurat\, nu ne
l\sa pe noi, robii t\i, ca s\ pie-
rim, ci ne izb\ve[te chiar dac\
noi nu voim.

Slav\…

Ca într-o icoan\ a ar\tat
dreptul Ghedeon oarecând chi-
pul na[terii tale, c\ pântecele
t\u a primit pe Hristos ca pe o
rou\ cereasc\, r\corind pe to]i
cei st\pâni]i de setea p\catului,
Preal\udat\, iar în aceast\
icoan\, numit\ Îndrum\toarea,
ni-L ar\]i Prunc ]inut în sfin -
tele tale bra]e.

{i acum…

Vezi, o, închin\torule, l\ca[ul
acesta sfânt [i preasl\vit, în care
locuie[te Preasfânta St\pân\,
N\sc\toarea de Dumnezeu, prin
cinstita ei icoan\, numit\ În dru -
m\toarea? Prive[te [i închi n\-te
dumnezeiescului ei chip, cu
dragoste [i cu evlavie, gr\ ind
c\tre ea: Ceea ce ai n\scut pe
Dumnezeu Cuvântul, pe tine te
m\rim.

Cântarea a 8-a 

Irmosul:

Izb\vitorule al tuturor,
Atot puternice, pe cei ce

«]ineau dreapta credin]\, în
«mijlocul v\p\ii pogorându-Te,
«i-ai rourat [i i-ai înv\]at s\
«cânte: Toate lucrurile, binecu -
«vânta]i [i l\uda]i pe Domnul!»

Când a sosit, St\pân\, prea -
sfânt\ icoana ta în M\n\stirea
Neam], fiind d\ruit\ de domni-
torul {tefan, fiul marelui Voie -
vod Alexandru cel Bun, toat\
ob[tea monahilor nevoitori a
alergat cu nespus\ bucurie spre
întâmpinarea ei [i, cu duhovni-
ce[ti cânt\ri, au a[ezat-o în
biseric\ la loc de cinste.

Pe Via]a ipostatic\ ai n\s -
cut-O, Fecioar\, pe Fiul [i Cu -
vântul lui Dumnezeu. Pe Acela
ca pe un bun, Preacurat\,
roag\-L ca s\ ne scrie în cartea
vie]ii pe noi, cei ce cu dragoste
cinstim chipul t\u [i al Fiului
t\u din sfânta icoan\.

Rupe zapisul f\r\delegilor
mele, dumnezeiasc\ Mireas\,
ceea ce ai n\scut Bucuria lumii
[i umple de har sufletul meu prin
mijlocirea ta c\tre Fiul t\u, ca
s\ cânt ]ie, bucurându-m\: Bu -
cur\-te, sc\parea [i mijlocitoa-
rea mea cea preabun\!

St\pân\, sfânt\ icoana ta s-a
ar\tat liman de mântuire [i
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t\m\ duitoare de felurite boli
mo  nahilor care vie]uiesc [i se ne -
voiesc rugându-se în ob[tea M\ -
 n\stirii Neam]. Pentru aceas  ta,
pururea sl\vim mila [i puterea
ta mijlocitoare c\tre Fiul t\u.

Biserica Sfintei M\n\stiri
Neam], St\pân\, se împodo be[te
cu cinstit\ icoana ta, având-o
ca pe o vistierie de mult pre], c\
str\luce[te prin harul Fiului
t\u, Cel ]inut în sfintele tale
bra]e; de aceea, te l\ud\m cu
dumnezeie[ti cânt\ri.

Te l\ud\m pe tine, cea d\ -
ruit\ de Dumnezeu [i numit\
fru muse]ea lui Iacob. Bucur\-te,
slava îngerilor! Bucur\-te, mân -
tuirea celor muritori! Bucur\-te,
ridicarea lui Adam! Bucur\-te,
izb\virea Evei! Bucur\-te, ceea
ce ocrote[ti ob[tea M\n\stirii
Neam] de amenin]\rile vr\j -
ma [ilor v\zu]i [i nev\zu]i!

Mai-marii p\mântului, arhi -
ereii [i toate neamurile v\zând,
Preacurat\, sfânt l\ca[ul acesta
[i cinstit\ icoana ta, venit\ în
chip minunat pe p\mântul ro -
mânesc, te preasl\vesc pe tine,
Preacurat\ Fecioar\, [i pro-
pov\duiesc minunile tale cele
multe [i neobi[nuite.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Preasfânt\ Maic\ [i Fecioa r\,
tu e[ti începutul [i sfâr[itul mi -

nunii, c\, fiind fecioar\, ai
n\scut pe Cel ce S-a f\cut om,
pe F\c\torul tuturor, pe Cel
împreun\ ve[nic cu Tat\l [i cu
Duhul, C\ruia to]i Îi strig\m:
S\ binecuvinteze toat\ f\ptura
pe Domnul [i s\-L preaînal]e
întru to]i vecii. 

{i acum…

St\pân\, numai tu e[ti fru-
muse]ea f\pturii, c\, venind în
lume, luminezi pe cei din întu-
nericul vie]ii, dar [i pe aceast\
ob[te a M\n\stirii Neam], care
ocrote[te cinstit\ icoana ta,
Maica lui Hristos-Dumnezeu,
Mântuitorul nostru, mângâie-
rea robilor t\i.

Cântarea a 9-a 

Irmosul:

Eva, prin p\catul neascul -
t\rii, blestem în\untru a

«adus, iar tu, Fecioar\ de Dum -
«nezeu N\sc\toare, prin Cel
«purtat în pântecele t\u, lumii
«binecuvântare ai înflorit; pen -
«tru aceasta, to]i te sl\vim.»

Stih: M\re[te, sufletul meu, cinstita
icoan\ a Preasfintei Fecioare, cea de lu -
min\ purt\toare.

St\pân\, prin venirea sfintei
tale icoane la M\n\stirea Neam],
ne-ai mijlocit nou\ harul milos-
tivirii; de la ea, ca dintr-o fân-
tân\ preacurat\ primim ap\
d\t\toare de t\m\duiri; pentru
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aceasta, Fecioar\ N\sc\toare
de Dumnezeu, [i pe mine, cel ce
m\ închin ]ie cu credin]\, t\ -
m\ duie[te-m\ de toate bolile
cele suflete[ti.

Stih: M\re[te, sufletul meu, sfânta
icoan\ cea de minuni f\c\toare a Prea -
binecu vântatei St\pâne.

Preasfânt\ N\sc\toare de
Dumnezeu, cinstit\ icoana ta
este c\mar\ cu bun\t\]i ce re[ti:
sufletelor îndulcire duhovni-
ceasc\, trupurilor alinare de
suferin]e [i minunat\ priveli[te
a darurilor tale, ceea ce e[ti în -
tru tot binecuvântat\, Fecioar\
[i Maic\ Preal\udat\.

Stih: M\re[te, sufletul meu, sfânta icoan\
cea în chip de soare a pururea Fecioarei.

Acoper\mânt frumos [i ocro-
titor în ispite te-am dobândit 
pe tine, Fecioar\ mult milos-
tiv\, noi, cei ce vie]uim în acest
sfin ]it l\ca[; deci, deschide-ne
nou\, prin bun\voin]a ta, u[a
mi lostivirii Fiului t\u [i Dum -
nezeului nostru, care duce la
Împ\r\]ia cea de sus.

Stih: M\re[te, sufletul meu, dumnezeie[ -
tile fe]e, a Maicii lui Dumnezeu [i a Fiu lui
s\u, ce se v\d [i se cinstesc în sfânta icoan\
Îndrum\toarea din M\n\stirea Neam].

O, frumuse]e nespus\! O,
îndulcire sufleteasc\ ce vine de
la icoana ta, care m\ face p\r ta[
slavei tale, Preacurat\ Fecioar\!
De acestea doresc s\ m\ satur 
[i s\ m\ fac propov\duitor 

ade v\ rat al acestora, ca s\ gr\ -
iesc ]ie: Miluie[te-m\, St\pân\,
c\ tu e[ti mântuirea neamului
cre[tinesc.

Stih: M\re[te, sufletul meu, sfânta
icoan\ cea de boli vindec\toare [i de ispite
izb\vitoare.

Curat\ St\pân\, Maica lui
Dumnezeu, nimeni nu piere
dintre cei ce au n\dejde [i bun\
credin]\ spre tine, ci, numai cei
necredincio[i, care nu au cu nos -
cut ocrotirea ta [i nu se închin\
vederii chipului t\u.

Stih: M\re[te, sufletul meu, pe Fecioara
Maic\, slava îngerilor [i acoper\mântul
oamenilor.

Fecioar\, împarte bog\]ia
harului, primit\ de la Fiul t\u,
celor ce cu bun\ cucernicie sl\ -
vesc sfânt\ icoana ta, d\ruin-
du-le pace în toat\ via]a lor [i
îmbel[ugare de bun\t\]i, dar
mijlocind pentru ei [i Împ\ -
r\]ia cerurilor, Marie, Maica
lui Hristos, Împ\ratul tuturor.

Stih: Îngeri [i oameni, unindu-ne, într-un
glas s\ l\ud\m pe Maica pururea Fecioar\.

N\sc\toare de Dumnezeu,
avându-te pe tine m\rire [i de
ob[te fericire, noi to]i, cei ce te
cinstim [i cu credin]\ ne apro-
piem de sfânt\ icoana ta, ne
închin\m cu fric\ [i cu evlavie,
[i o s\rut\m, zicând: Izb\ve[ -
te-ne pe to]i de necinstea cea
viitoare [i învrednice[te-ne de
slava cea ve[nic\.
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Stih: S\ alerg\m to]i c\tre icoana Maicii
lui Dumnezeu [i, îngenunchind înaintea ei,
cu fric\ s\ cerem mil\ de la Hristos
Dumnezeu, Fiul s\u.

Maic\ a St\pânului [i Împ\ -
r\teas\ a cerului, prin sfânt\
icoana ta dobândim bel[ug de
daruri ve[nice, noi, cei ce ne
nevoim în sfânt l\ca[ul acesta;
de aceea, cu mul]umire ne
închin\m [i sl\vim pe Fiul t\u,
pe Care Îl ]ii în bra]ele tale cele
sfinte [i Îl ar\]i lumii, dup\
cum vedem în cinstit\ icoana ta
cea de minuni f\c\toare.

Stih: Marie, cea binecuvântat\ între
femei, acoper\-ne cu harul t\u de sus pe
noi, cânt\re]ii t\i.

Preasfânt\ Fecioar\ Maic\,
tu ai d\ruit cinstit\ icoan\ ta
spre mângâiere tuturor celor ce
o s\rut\ cucernic, se închin\ cu
dreapt\ credin]\ [i cu evlavie te
m\resc pe tine; c\ luminezi
mintea celor ne[tiutori [i necu-
nosc\tori, iar celor afla]i în
ispite le d\ruie[ti sc\pare.

Stih: Maica lui Dumnezeu, Fecioar\
f\r\ de prihan\, ocrote[te-ne, acoper\-ne
[i ne ap\r\ de toate ispitele. 

O, preal\udat\ Maic\, tu ai
n\scut pe Hristos Dumnezeu,
Izvorul mântuirii, [i Îl ar\]i
lumii cu dreapta ta; cu ade v\ -
rat, ai f\cut cinstit\ icoana ta
vis tierie de bun\t\]i; deci, te ru -
 g\m ca s\ izb\ve[ti de gheen\
pe to]i cei care cinstesc [i se

închin\ sfântului t\u chip, [i-i
învrednice[te s\ dobândeasc\
mântuire sufletelor.

În loc de: Slav\...

Stih: Ne închin\m Preasfintei Treimi:
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, Ceea ce
din nefiin]\ pe toate le-a adus la fiin]\.

Treime f\r\ de început, P\ -
rinte [i Fiule [i Duhule Sfinte,
pe cei ce dumnezeie[te Te laud\
pe Tine, acoper\-i [i p\ze[te-i
cu solirile Preasfintei Fecioare,
N\sc\toarea de Dumnezeu, de
toat\ nevoia [i reaua întâmplare,
pe cei ce se închin\ sfintei sale
icoane [i a Fiului ei.

În loc de: {i acum...

Stih: Împ\r\teasa tuturor, de Dum nezeu
N\sc\toare, pe cei ce cu laude împodobesc
pr\znuirea sfintei tale icoane, izb\ve[te-i de
toat\ v\t\marea sufleteasc\ [i trupeasc\.

Ast\zi s\ se bucure cerul [i s\
se veseleasc\ p\mântul; c\ cea
mai presus decât îngerii, Maica
Fecioar\, cheam\ tot neamul
ome nesc [i îngeresc la dumne-
zeiasca pr\znuire a cinstitei
sale icoane de la M\n\stirea
Neam], în care cinstim chipul ei
[i al Fiului s\u. Pentru aceasta,
N\sc\toare de Dumnezeu, cu
bucurie cânt\m ]ie: Slav\ veni-
rii tale la noi prin chipul t\u,
Curat\, c\ toate le-ai umplut
de bucurie, ceea ce cu adev\rat
lucrezi minuni preasl\vite.
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LUMINÂNDA

Glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, auzi]i glas…

Ast\zi se bucur\ marginile
lumii, întru pomenirea cea prea -
sl\vit\ a cinstitei tale icoane, pe
care ai d\ruit-o nou\, robilor
t\i, de Dumnezeu N\s c\ toare
Fecioar\, c\ prin ea primim
t\m\duiri de felurite boli, nu mai
cu atingerea ta, ceea ce ai n\s cut
pe Hristos, Vindec\torul a toat\
boala sufleteasc\ [i trupeasc\.

Slav\…, {i acum, asemenea:

Preasfânt\ Fecioar\, tot omul,
care cu credin]\ te cheam\ [i cu
dragoste cinste[te chipul t\u, se
vesele[te, primind de la tine
daruri minunate [i bucurii spre
ve[nicie, ceea ce pe toate le po]i,
ca o Maic\ a atotputernicului
Dumnezeu.

LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria…

Bucur\-te [i te vesele[te, cin-
stit\ adunare a dreptcredincio -
[ilor, [i înal]\ glas de bucurie în
cânt\ri duhovnice[ti; sobor al
monahilor, laud\ pe St\pâna [i
Doamna noastr\, în chipul s\u
[i al Fiului ei, împodobite pe
icoana Îndrum\toarea, ceea ce
neîncetat aduce în sufletele
noastre binecuvântare de la
Mântuitorul, sfin]ire sufletului
[i s\n\tate trupului (de dou\ ori).

Veni]i acum, o, iubitorilor de
pr\znuire, s\ ne bucur\m du -
hovnice[te [i s\ pr\znuim cu
credin]\, cinstind pomenirea
icoanei Maicii lui Hristos Dum -
nezeu, care a venit la noi prin
voin]\ împ\r\teasc\ [i ne-a
adus mare bucurie sufletelor [i
vindecare de felurite neputin]e
[i boli.

Aceasta este ziua Maicii
Domnului, bucura]i-v\, popoa-
re; c\ iat\ Preacurata Fecioar\
a d\ruit sfânta sa icoan\ nou\,
nevrednicilor, semn de ap\rare
împotriva vr\jma[ilor v\zu]i [i
nev\zu]i, acoper\mânt împo-
triva patimilor trupe[ti [i sufle-
te[ti [i bun\ pov\]uitoare spre
mântuirea sufletelor noastre.

Slav\…, {i acum…, glasul al 5-lea:

Veni]i, mul]imile c\lug\rilor
[i ale dreptsl\vitorilor cre[tini,
s\ ne veselim în cânt\ri duhov-
nice[ti, c\, privind de sus Împ\ -
r\teasa a toate, Maica Fecioar\,
cu binecuvânt\ri încununeaz\
pe cei ce o laud\ pe ea. Condu -
c\torii [i supu[ii s\ alerge îm -
preun\ [i s\ o laude prin cân -
t\ri pe Împ\r\teasa cerului; pe
ceea ce a n\scut pe Împ\ratul
cel ve[nic, Cel ce, cu iubirea de
oameni, i-a izb\vit din moarte
pe cei ]inu]i în iad mai înainte.
P\storii [i înv\]\torii s\ o laude
pe preacurata Maic\ a P\sto-
rului celui bun; pe ceea ce este
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sfe[nicul Luminii [i norul cel
purt\tor de roua Duhului [i mai
cuprinz\toare decât cerurile;
pe chivotul cel însufle]it, pe tro-
nul St\pânului cel în chipul
focului, pe n\strapa cea de aur,
de man\ primitoare, pe u[a
Cuvântului cea încuiat\, care 
s-a f\cut sc\pare din primejdii
tuturor cre[tinilor; pe n\dejdea
[i mângâierea sufletelor noas-
tre s\ o l\ud\m, zicând: C\ -
mar\ a Cuvântului, pe noi, cei
smeri]i, învrednice[te-ne Împ\ -
r\]iei cerurilor, c\ nimic nu
este cu neputin]\ mijlocirii tale.

Doxologia mare, Troparul, 

Ecteniile [i Otpustul.

LA LITURGHIE

Fericirile pe 8, din Cânt\rile a 3-a [i a 
6-a ale Sfintei Icoane. Prochimen, glasul al
3-lea (Cântarea N\sc\toarei de Dumnezeu,
Luca 1: 47, 48): M\re[te, sufletul meu, pe
Domnul [i s-a bucurat duhul meu de Dum -
nezeu, Mântuitorul meu. Stih: C\ a c\utat
spre smerenia roabei Sale. C\, iat\, de
acum, m\ vor ferici toate neamurile. Apos -
tolul din Epistola c\tre Filipeni (2: 5-11):
Fra]ilor, gândul acesta s\ fie în voi care era
[i în Hristos Iisus... (caut\ la 2 iulie).
Aliluia, glasul al 8-lea (Psalm 44: 12, 14):
Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\ urechea ta [i
uit\ pe poporul t\u [i casa p\rintelui t\u.
Stih: Fe]ei tale se vor ruga mai marii popo-
rului. Evanghelia de la Luca (10: 38-42; 
11: 27-28): În vremea aceea a intrat Iisus
într-un sat... (caut\ la Liturghia din 8 sep-
tembrie). Chinonic (Psalm 115: 4): Paharul
mântuirii voi lua [i numele Domnului voi
chema. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  ZECEA

Pomenirea Sfin]ilor 45 de Mu -
cenici din Nicopolea Armeniei.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se cânt\ Sti -
hirile pe 6: 3 din Octoih [i 3 ale Sfin]ilor,
glasul 1, podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Preal\uda]ilor Mucenici,
fiind lovi]i cu pietre, nu 

v-a]i lep\dat de Hristos, Piatra
cea nesf\râmat\, ci, f\cându-v\
prin har purt\tori de biruin]\,
v\ veseli]i împreun\ cu cetele
Îngerilor, cu care ruga]i-v\ s\
se d\ruiasc\ sufletelor noastre
pace [i mare mil\.

Buni biruitori Mucenici, fiind
închi[i împreun\ în temni]\, ca
ni[te p\zitori ai dumneze ie[ -
tilor porunci, [i topindu-v\ de
sete, a]i câ[tigat din cer roua
care v\ r\corea duhovnice[te.
Pentru aceea, ruga]i-v\ s\ se
d\ ruiasc\ sufletelor noastre
pace [i mare mil\.

Nebirui]ilor Mucenici, do rind
via]a cea adev\rat\ [i ve[nic\,
a]i r\bdat cu bucurie moarte
pe nedrept, prin hot\râre f\r\
de lege. Iar acum v\ veseli]i
împreun\ cu Mucenicii, cu care
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ruga]i-v\ s\ se d\ruiasc\ sufle-
telor noastre pace [i mare mil\.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din toate p\r]ile sunt cu prins
de r\ut\]i [i unde voi sc\pa,
St\pân\, eu, tic\losul, cel cu
totul p\r\sit? Numai la tine
scap, Preacurat\, ajut\toarea
mea, n\dejdea dezn\d\jdui -
]ilor, Mireasa lui Dumnezeu.
Deci, nu m\ trece cu vederea pe
mine, robul t\u cel nevrednic,
ceea ce e[ti grabnic\ ajut\toare
a celor nec\ji]i.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sabie a trecut prin inima mea,
o, Fiule, [i o sfâ[ie, St\ pâne,
precum mi-a zis mai îna inte
Simeon! zicea Fecioara, când a
v\zut pe Hristos r\stignit pe
lemn. Dar, te rog, scoal\-Te [i
m\ sl\ve[te împreun\ cu Tine,
Nemuritorule, pe mine, Maica
[i roaba Ta.

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii T\i, Doamne...

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfin]ilor de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respec -
tive, pe glasul Troparului Sfin]ilor.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Cele din Octoih pe 10 [i al Sfin]ilor pe 4.

CANONUL  Sfin]ilor

Alc\tuire a lui Ioan Monahul.

Cântarea I, glasul al 5-lea

Irmosul:

Mântuitorului Dum nezeu,
Cel ce a pov\]uit pe

«popor prin mare, cu picioare
«neudate, [i pe Faraon cu toat\
«oastea l-a înecat, Aceluia unuia
«s\-I cânt\m, c\ S-a prea sl\vit.»

Pe osta[ii lui Hristos cei pur -
t\tori de chinuri s\-i l\ud\m
noi, credincio[ii, cu dumneze-
iesc cuget, ca pe ni[te surp\tori
ai r\t\cirii [i lumina]i biruitori,
aducând lui Dumnezeu cântare
de biruin]\.

P\timitorilor cei ce v-a]i
nevoit luminat pe p\mânt [i a]i
r\bdat chinurile, a]i primit în
cer cununile, aducând cu un
glas lui Dumnezeu cântare de
biruin]\.

Slav\...

Fiind lega]i prin unirea sufle-
tului în chip credincios, a]i n\ -
v\lit împotriva r\t\cirii [i v-a]i
ar\tat biruitori purt\tori de
cununi, cântând împreun\ cu
un glas laud\ de biruin]\.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preacurat\ Maica lui Dum -
nezeu, roag\ neîncetat pe Dum -
nezeu, Cel ce S-a întrupat din
tine [i de sânurile Tat\lui nu 
S-a dep\rtat, s\ izb\veasc\ de
toat\ primejdia pe cei pe care
I-a zidit.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cu puterea Crucii Tale...

Voi, osta[i ai lui Hristos, fiind
împodobi]i cu în]elegerea, cu
râurile sângiurilor voastre a]i
înecat pe vr\jma[ul cel necre-
dincios.

Dându-v\ trupul la chinuri
amare [i nesuferite, a]i luat prin
credin]\ dumnezeiasc\ mo[ te -
nire, vrednicilor de laud\.

Slav\...

Din porunca tiranului fiind
sf\râma]i cu arunc\ri de pietre,
cu adev\rat a]i ]inut ancora
dreptei credin]e, p\timitorilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Roag\-te, Preacurat\, neînce -
tat, Celui ce a ie[it din coapsele
tale, ca s\ izb\veasc\ de r\t\ ci -
rea diavolului pe cei ce te laud\
pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Cu puterea Crucii Tale,
Hristoase, înt\re[te gân -

«dul meu, ca s\ laud [i s\ sl\ -

«vesc r\stignirea Ta cea mân -
«tuitoare.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

O[tindu-se bine osta[ii lui
Hristos cei viteji, cu des\vâr [ire
au înecat în curgerile sângelui
lor pe Veliar; c\ci, cu pietre
fiind zdrobi]i, cu sabia t\ia]i,
cu foc ar[i [i în ap\ arunca]i,
purt\tori de cununi luminat 
s-au ar\tat. Pentru aceasta,
sunt cinsti]i [i cu credin]\ sunt
m\ri]i.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mul]imea gândurilor mele
necurate [i ploaia cugetelor
mele necuvioase cine le va pu tea
spune, Preacurat\? {i împotri-
virile vr\jma[ilor mei f\r\ de
trup [i r\utatea lor cine o va po   -
vesti? Dar, prin rug\ciunea ta,
ceea ce e[ti bun\, d\ruie[te-mi
izb\vire de toate acestea.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioara care Te-a n\scut,
Hristoase, în vremile cele de pe
urm\ pe Tine, Cel n\scut din
Tat\l cel f\r\ de început, v\ -
zându-Te pe Cruce pironit, stri-
ga: Vai mie, preaiubite Iisuse!
Cum Tu, Cel ce e[ti sl\vit de
Îngeri ca un Dumnezeu, de
bun\voie e[ti r\stignit acum,
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Fiule, de oamenii cei f\r\ de
lege! Te laud pe Tine, `ndelung-
R\bd\torule.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am vestea puterii
Crucii Tale, c\ Raiul s-a

«deschis prin ea, [i am gr\it:
«Slav\ puterii Tale, Doamne!»

Ceata purt\torilor de chinuri
cea adunat\ cu legile dragostei
iubitoare de Dumnezeu, înt\ -
rin du-se cu puterea lui Hristos,
a biruit pe vr\jma[ul cel po -
trivnic lui Dumnezeu.

Ceata cea chemat\ de Hristos,
a p\timitorilor Lui, a r\sturnat
mul]imea necredincio[ilor cea
po trivnic\ lui Dumnezeu, cân-
tând: Slav\ puterii Tale, Doamne!

Purt\torii de chinuri, v\zând
lumin\ neapropiat\ în temni]\,
înt\rindu-se cu dumnezeiasc\
putere, au risipit negura cea
întunecoas\ a nebuniei idole[ti.

Slav\...

Ceata Mucenicilor cea puru-
rea pomenit\, uitându-se la
fru muse]ea bun\t\]ilor nepie-
ritoare, s-a lep\dat de nestator-
nica stric\ciune a lucrurilor
omene[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Umbritu-te-a pe tine, Fecioa -
r\, puterea Celui Preaînalt [i

te-a f\cut rai al desf\t\rii,
având în mijloc Pomul vie]ii, pe
Mijlocitorul [i Domnul.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Dis-de-diminea]\ gr\im
c\tre Tine, Doamne:

«Mân tuie[te-ne pe noi, c\ Tu
«e[ti Dumnezeul nostru, afar\
«de Tine pe altul nu [tim.»

Cu graiurile Sfântului Duh
fiind hr\ni]i Mucenicii, au
f\cut s\ înceteze necuvântarea
idolilor.

Stele purt\toare de lumin\ 
v-a]i f\cut, p\timitorilor, [i
flori ale credin]ei, r\spândind
bun\ mireasm\.

Slav\...

F\cutu-v-a]i, Sfin]ilor, Celui
Preaînalt, hold\ secerat\ cu se -
cerile muceniciei, preal\u da]ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nu înceta a te ruga Celui pe
Care L-ai n\scut, N\sc\toare
de Dumnezeu, ca s\ mântu-
iasc\ sufletele noastre, ale celor
ce te l\ud\m neîncetat.

Cântarea a 6-a

Irmos: Înconjuratu-m-a adâncul...

Veselindu-se, Mucenicii stri-
gau: Prime[te, St\pâne, duhu-
rile noastre în mâinile Tale [i le
odihne[te, c\ dorim de Tine,
Mult-milostive.
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Ceata Mucenicilor T\i, Iubi -
to rule de oameni, s\vâr [ind
c\l\toria, s-a f\cut împreun\-
locuitoare cu Îngerii; [i acum
se roag\ s\ se mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

Slav\...

Lauda cea bun\ a Muceni ci -
lor, ceata cea aleas\ de Dum -
nezeu a Mucenicilor, bun\-
cuviin]a Mucenicilor, ruga]i-v\
fierbinte, s\ ne mântuim to]i,
cei ce sc\p\m c\tre voi.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ce cuvânt va putea tâlcui
minunea z\mislirii tale celei
mai presus de fire, Preacurat\?
C\ ai z\mislit pe Dumnezeu,
Care a venit la noi pentru mi -
lostivirea Sa.

Irmosul:

Înconjuratu-m-a adâncul,
mormânt s-a f\cut mie chi -

«tul, iar eu am strigat c\tre Tine,
«Iubitorule de oameni, [i m-a
«mântuit dreapta Ta, Doamne.»

C O N D A C, glasul al 8-lea,

podobie: Ca pe o pârg\ a firii...

Multe chinuri a]i suferit pen-
tru Hristos, Mucenicilor, toat\
mul]imea zeilor cea idoleasc\ [i
toat\ în[el\ciunea înv\]\turii
celei rele le-a]i surpat, c\lcând
acestea cu puterea lui Hristos.
Iar pe noi, pe to]i, ne-a]i înv\]at
s\ cânt\m cu credin]\: Aliluia.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a zecea, pomeni-
rea Sfin]ilor 45 de Mucenici, care au
m\rturisit în Nicopolea Armeniei.

Ace[tia, în zilele împ\ratului
Liciniu (308-324) [i ale lui Lisie ighe -
monul, au m\rturisit pe Hristos. {i
c\peteniile lor erau [i c\petenii ale
cet\]ii: Leontie, Mavrichie, Daniel [i
Antonie. Deci fiind supu[i la multe
chinuri [i apoi b\ga]i într-un cuptor
de foc, [i-au aflat sfâr[itul nevoin -
]elor lor.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Vianor [i Siluan.

Dintre ace[tia, Sfântul Vianor,
fiind din eparhia Pisidiei, a fost
adus, pentru m\rturisirea în Hristos,
la întrebare înaintea lui Severian,
ighemonul Efratisiei, [i a fost supus
la chinuri. Iar Siluan, stând aproape
[i v\zând r\bdarea Sfântului, a cre-
zut în Hristos; [i îndat\ i-au t\iat
limba [i, dup\ aceea, [i capul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Apolonie cel din Sardes.

Acesta era din cetatea Sardelor
cea din Lidia, [i, fiind adus înaintea
lui Perinie ighemonul, când se afla
în Iconia, [i m\rturisind pe Hristos
[i batjocorind idolii, a fost r\stignit
[i a[a a primit mucenicia.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
zece mii de P\rin]i c\lug\ri, care prin foc [i
moarte silnic\ au p\timit în Alexandria.

Ace[ti Sfin]i Mucenici erau ca la
zece mii de monahi [i locuiau în
mun tele Pilisiei prin râpe. Se înde-
letniceau cu împlinirea poruncilor
lui Dumnezeu, prin postire [i prive-
ghere. Iar Isidor avea întâietatea
între ei [i se afla în neîn]elegere cu
episcopul Teofil pentru pricini bise-
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rice[ti, fiindc\ Isidor, seme]indu-se
cu mul]imea siha[trilor, dojenea pe
Teofil, care se ru[ina [i se temea.
Tri mi]ând Teofil pe cei de un cuget
cu el, au dat foc tuturor Sfin]ilor p\ -
rin]i celor din schit [i i-au dat mor]ii.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Apostol Ioan cuvânt\torul de Dumnezeu,
în biserica sa de la locul numit Viat.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Cel ce, în cuptorul cel cu
foc, pe tinerii cuvânt\ -

«tori de cântare i-ai mântuit,
«binecuvântat e[ti Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri.»

Fiind în cuptor purt\torii
T\i de chinuri, Hristoase, cân-
tau: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri.

Purt\torilor de chinuri, fiind
lumina]i cu lumina Treimii, cu
veselie v-a]i dat sufletele voastre.

Purt\torilor de chinuri, stând
pururea înaintea lui Dum nezeu,
purtând cununi, ruga]i-v\ pen-
tru noi neîncetat.

Slav\...

Ca ni[te lumin\tori ai adev\ -
rului, ca ni[te turnuri ale bunei
credin]e, v-a]i ar\tat credin-
cio[ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca pe mijlocirea mântuirii
noastre te rug\m pe tine, N\s -

c\ toare de Dumnezeu, îmblân-
ze[te-L nou\ pe Cel ce S-a
întrupat din tine.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Fiul [i Dumnezeul...

Cererile noastre, ale celor
credincio[i, s\ se fac\ împreun\
cu Mucenicii [i s\ ne învredni-
cim a fi p\rta[i mo[tenirii lor,
l\udând pe Domnul [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Ceata p\timitorilor celor tari,
cu bucuria inimii, în chip încu-
viin]at, a primit de la Hristos
cunun\ [i, luminat, Îl laud\ [i-L
preaînal]\ întru to]i vecii.

Ro[indu-v\ cu pâraiele sân-
giurilor voastre, vrednicilor de
laud\, împ\r\]i]i în ceruri îm -
preun\ cu Hristos, cu dreapt\
credin]\ l\udându-L [i prea -
în\l]ându-L pe El în veci.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Pe osta[ii cei tari, pe sfe[ni -
cele luminii celei nestinse, pe
p\rta[ii lumin\torilor, pe stelele
cele ce pururea lumineaz\ cu
dreapt\ credin]\ s\-i l\ud\m [i
s\-i preaîn\l]\m întru to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai înalt\ decât Heruvimii
te-ai ar\tat, N\sc\toare de
Dum nezeu curat\, c\ ai purtat
în pântecele t\u pe Cel ce este
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purtat de ei; pe Acesta noi
oamenii, împreun\ cu cei f\r\
de trup, Îl preasl\vim întru 
to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l ]ându-L întru to]i vecii.

Pe Fiul [i Dumnezeul, Cel
ce S-a n\scut din Tat\l

«mai înainte de veci, [i în anii
«cei mai de pe urm\ din
«Fecioara Maic\ S-a întrupat,
«preo]i, l\uda]i-L; popoare,
«preaîn\l]a]i-L întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe tine, Maica lui Dumnezeu...

Ruga]i-v\ pentru mântuirea
de ob[te, preal\uda]ilor Mu -
cenici, cei ce sta]i înaintea lui
Hristos, pentru Care a]i r\bdat
[i nevoin]ele.

Surpând cetatea r\t\cirii cu
putere tare, nebirui]ilor, v-a]i
învrednicit a locui în cas\ ce -
reasc\, împreun\ cu Îngerii.

Bunii biruitori Mucenici,
ar\ tându-se pururea ca ni[te lu -
min\tori, neîncetat lumineaz\
sufletele noastre cu str\luciri
d\t\toare de lumin\.

Slav\...

Dup\ legile [i rânduielile
mu ceniciei biruind pe vr\j ma -

[ul tiran, a]i primit cununile
drept\]ii, pururea cinsti]ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, N\sc\toare de
Dumnezeu, Maica lui Hristos
Dumnezeu, pe Care L-ai n\s -
cut, [i cere s\ d\ruiasc\ iertare
de gre[eli celor ce cu credin]\ te
laud\ pe tine.

Irmosul:

Pe tine, Maica lui Dum -
nezeu, ceea ce e[ti mai pre -

«sus de minte [i de cuvânt, care
«ai n\scut în chip de negr\it sub
«ani pe Cel f\r\ de ani, credin -
«cio[ii cu un gând te m\rim.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce ai împodobit cerul...

Cei patruzeci [i cinci de Mu -
cenici, cu mult\ putere a cuge-
tului [i cu b\rb\]ia sufletului,
au sf\râmat pe to]i vr\jma[ii
T\i, Mântuitorule. Pentru ru -
g\ciunile Sfin]ilor T\i, mântu-
ie[te-ne pe noi.

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

To]i p\c\to[ii pe tine te avem
sprijinitoare, o, Preasfânt\
Fecioar\! Iar acum, cu îndr\z -
nirea ta de Maic\, îmblânze[te
pentru noi pe Fiul t\u.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.
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ÎN  ACEAST|  LUN|

ZIUA  A  UNSPREZECEA
Pomenirea Sfintei [i preal\udatei

Mari Muceni]e Eufimia.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se cânt\ Sti -
hirile pe 6: 3 din Octoih [i 3 ale Muceni]ei,
glasul al 8-lea, podobie: O, preasl\vit\
minune...

O, preasl\vit\ minune!
Mielu[eaua Domnului,

râvnind mor]ii Lui celei de
bun\voie, prin ostenelile p\ti -
mirii, zace în mormânt, dar,
prin puterea Duhului, izvor\[te
rev\rsare de sânge, din care
luând spre cur\]irea sufletelor,
aducem totdeauna laud\ Dum -
nezeului tuturor.

Muceni]\ cu adev\rat prea -
l\udat\, oprit-ai n\v\lirile fia-
relor precum odinioar\ Daniel
[i, prin har, cu îndr\znire te-ai
supus focului [i, suferind toate
celelate chinuri, ai primit neve[ -
tejit\ cunun\ de biruin]\ [i 
te-ai suit cu bucurie c\tre Cel
dorit al t\u; pentru aceea, te
cinstim [i te fericim.

Adunarea dumnezeie[tilor
P\ rin]i a pus pe capul t\u hot\ -
rârea de credin]\, pe care ai
primit-o în bra]ele tale, ceea ce

e[ti pururea pomenit\, p\zind
neclintit\ credin]a cea dum -
neze iasc\, lep\dând tot eresul
[i ru[inând pe ajut\torul min-
ciunii. Pentru aceea, te cinstim
[i te fericim, pream\rit\.

Slav\..., glasul al 6-lea:

De-a dreapta Mântuitorului
a stat fecioara [i purt\toarea de
chinuri [i Muceni]a, îmbr\cat\
fiind cu str\lucirea virtu]ilor,
împodobit\ cu untdelemnul
cur\]iei [i cu sângele nevoin]ei,
]inând f\clie [i strigând c\tre
Dânsul cu bucurie: La mireas-
ma mirului T\u am alergat,
Hristoase Dumnezeule, c\ m-am
r\nit cu dragostea Ta; s\ nu m\
p\r\se[ti pe mine, Mire ceresc!
Pentru rug\ciunile ei, atotpu-
ternice Mântuitorule, trimite
nou\ milele Tale.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: A treia zi ai înviat...

Fecioar\ preal\udat\, surp\
puterea vr\jma[ilor uciga[i, [i
întristarea poporului t\u pre -
schimb-o în veselie; [i d\-ne
mil\, ca, mântuindu-ne, s\ te
l\ud\m pe tine.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toarea de Dumnezeu,
Preacurata, v\zând Via]a noast r\
r\stignit\ pe lemn, ca o maic\
tânguindu-se, striga: Fiul meu
[i Dumnezeul Meu, mântuie[te
pe cei ce Te laud\ cu dragoste.
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S T I H O A V N A, glasul al 2-lea,

podobie: Când de pe lemn...

Veni]i, fra]ilor, s\ ne cur\]im
buzele, sufletul [i inima, [i s\
scoatem acum bog\]ia cea ne -
sfâr [it\ din sfânta racl\ a prea -
l\udatei Muceni]e, care este
a[ezat\ în mijlocul nostru [i
revars\ har în chip v\dit; pe
care, fericind-o cu dragoste [i
cinstind-o to]i cu credin]\, cu
dumnezeie[ti laude s\ o încu-
nun\m.

Stih: R\bdând, am a[teptat pe Domnul
[i a c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea
mea (Psalm 39: 1-2).

Muceni]\, bun\ fecioar\ a lui
Hristos, cu t\rie ai stat înaintea
scaunelor de judecat\ ale tira-
nilor r\u-credincio[i, ca un
stâlp neclintit la lovituri, pro-
pov\duind c\ Hristos este
Dum nezeu des\vâr[it, [i c\ a
luat trup în dou\ firi [i în dou\
voin]e. Pentru aceasta, ai arun-
cat la picioarele tale cartea cea
cu dogmele ereticilor, luând în
mâini, cu râvn\, cartea noas -
tr\, a ortodoc[ilor.

Stih: {i a pus pe piatr\ picioarele mele
[i a îndreptat pa[ii mei (Psalm 39: 3).

Eufimia, Muceni]a lui Hristos,
to]i te l\ud\m cu credin]\ [i
fericim, cu sfin]ite cânt\ri [i
gl\suiri, cinstit\ pr\znuirea ta,
adunându-ne la un loc noi, cei
ce am fost chema]i acum de

p\storul bizantinilor; pe acela
ap\r\-l, acoper\-l [i-l p\ze[te,
iar pe noi izb\ve[te-ne de tot
felul de bântuieli, prin rug\ciu-
nile tale, preal\udat\.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Ceea ce e[ti împodobit\ cu
virtu]ile precum cu ni[te flori [i
luminat\ la gând, care rever[i
miruri în inimile credincio[ilor,
care ai r\s\rit ca o stea lumi-
noas\ de la r\s\rit [i, prin veni-
rea Sfântului Duh, ai f\cut
adunarea dumnezeie[tilor P\ -
rin]i, nu înceta s\ te rogi pentru
noi c\tre Domnul, Eufimia prea -
l\udat\, ca s\ se mântuiasc\
su fletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: A treia zi ai înviat...

Bucur\-te, cuvântarea cea
cin stit\ a Apostolilor, Prea -
curat\, [i veselia cea de bucurie
a Îngerilor; bucur\-te, Fecioar\,
lauda lumii [i podoaba credin-
cio[ilor.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zându-Te pe Tine, Hristoa -
se, r\stignit, ceea ce Te-a n\s -
cut, tânguindu-se, striga ca o
maic\: Fiul meu [i Dumnezeul
meu, Fiul meu cel preadulce,
cum suferi p\timire de ocar\?

T R O P A R U L, glasul al 3-lea:

Mult i-ai veselit pe cei drept -
sl\vitori [i i-ai ru[inat pe cei
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r\u-credincio[i, Eufimia, fru-
moas\ fecioar\ a lui Hristos, c\
ai înt\rit dogmele Sinodului al
patrulea, pe care P\rin]ii bine
le-au rânduit. Muceni]\ sl\vit\,
roag\-L pe Hristos Dumnezeu
s\ ne d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Muceni]ei de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Muceni]ei.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50

C A N O A N E L E

Amândou\ din Octoih f\r\ mucenicine
[i al Sfintei pe 6.

Canonul Sfintei

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

S\ cânt\m Domnului, Ce lui
ce cu preasl\vire a afun -

«dat pe Faraon în mare, cântare
«de biruin]\, c\ci cu slav\ S-a
«preasl\vit.»

S\ cânt\m Domnului, Celui
ce a înt\rit în lupte pe nevoitoa-
rea Sa, care s-a luptat tare pen-
tru El, ca s\ fie împodobit\ cu
multe cununi.

S\ tac\ tot eresul, v\zând pe
cea îngropat\ c\ ]ine dumneze-
iasca hot\râre a credin]ei, ca pe
ni[te table ale Legii, [i revars\
izvoare de t\m\duiri.

Slav\...

O, minune! Cum cea moart\,
ca [i cum ar fi p\timind vie,
mucenice[te izvor\[te sânge în
racl\ [i adesea împarte daruri!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, bucuria Îngerilor,
lauda Apostolilor, înt\rirea cea
neclintit\ a Sfin]ilor Mucenici,
te fericim, Fecioar\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Înt\ritu-s-a inima mea...

S\ se deschid\ racla [i 
po porul lui Dumnezeu s\ ia 
pi c\ turile sângelui ca pe ni[te
doctorii împotriva bolilor.

O, ce auziri noi! C\ via
Cuvântului cea bine înflorit\,
fiind uscat\ de demult, odr\s -
le[te strugurele sângiurilor ei.

Slav\...

S\ privim la racl\ ca la un
teasc, [i la pielea trupului ca 
la un strugure, iar la sângele
prea l\udatei, ca la ni[te vin.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe îns\[i Fecioara, Maica lui
Dumnezeu, s\ o l\ud\m cu
dreapt\ credin]\, c\ neîncetat
se roag\ pentru noi c\tre
Domnul.
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Irmosul:

Înt\ritu-s-a inima mea în -
tru Domnul Dumnezeul

«meu, pentru aceasta cei slabi
«s-au încins cu putere.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Sp\imântatu-s-a Iosif...

Ru[inatu-s-a cu def\imare
mul]imea ereticilor [i fe]ele lor
s-au umplut de mult\ ocar\,
când au v\zut cartea dogmelor
lor aruncat\ la picioarele tale,
iar cartea noastr\, ]inând-o în
cinstitele tale mâini, ar\ta pe
drept nebunia celor r\u-cre-
dincio[i, [i striga: Hristos S-a
n\scut, îndoit cu firea, îndoit [i
cu voirile.

Slav\..., alta, 

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at pe Cruce...

Pe Mirele t\u, Hristos, iubin-
du-L, candela ta îngrijind-o
luminat, ai str\lucit cu virtu -
]ile, preal\udat\. Pentru aceea,
primind de la El cununa p\ti -
mirii, ai intrat cu El în c\mara
de nunt\. Iar acum izb\ve[ -
te-ne din primejdii pe noi, care
s\vâr[im cu credin]\ pome -
nirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Degrab ascult\, St\pân\, ru -
g\ciunile noastre, [i le du pe ele
Fiului [i Dumnezeului t\u,

Doamn\ preacurat\; înl\tur\
primejdiile din calea celor ce
alearg\ la tine; risipe[te sfaturile
[i seme]iile cele prea în dr\zne]e
ale celor f\r\ de Dumnezeu,
care se întrarmeaz\ împotriva
robilor t\i.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dac\ Te-a v\zut pe Tine în\l -
]at pe Cruce, Preacurata Maica
Ta, Cuvinte al lui Dum nezeu,
plângând ca o maic\, zicea: Ce
minune nou\ [i str\in\ este
aceasta, Fiul meu? Cum te
une[ti cu moartea, Via]a tutu-
ror, vrând s\ înviezi pe cei
mor]i ca un milostiv?

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am glasul T\u [i 
m-am temut; în]eles-am

«lucrurile Tale [i m-am sp\i -
«mân tat, Doamne.»

Str\in\ auzire: firea feme-
iasc\ cea slab\, îmb\rb\tân -
du-se viteje[te, se întrarmeaz\
împotriva balaurului.

Hot\rârea cea scris\ de Dum -
nezeu a dreptm\ritoarei cre-
din]e a fost pus\ la tine, ca la o
credincioas\ p\zitoare de lege,
Muceni]\ a lui Hristos, Eufimia.

Slav\...

Nedescoperite fiind mai îna -
inte înv\]\turile cele potrivnice,
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aducându-]i-se cartea cea dum-
nezeiasc\ în scris, ai înt\rit
dogma cea adev\rat\ cu sân -
gele t\u, ca [i cu o pecete.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maic\ preacurat\, binecu-
vântat\ Fecioar\, p\ze[te de
toat\ primejdia pe cei ce te
laud\ pe tine.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Cel ce ai r\s\rit lumina [i
ai luminat zorile [i ai ar\ -

«tat ziua, slav\ }ie, Iisuse, Fiul
«lui Dumnezeu!»

Calcedonul, pr\znuind îm -
preun\ cu noi, cinste[te luptele
tale, Muceni]\, [i scoate sângiu-
rile tale, prin care se sfin]e[te
poporul lui Dumnezeu.

Adunarea P\rin]ilor a încre-
din]at ]ie hot\rârea dogmelor,
Muceni]\, ca unei îndumnezeite
propov\duitoare a adev\rului
[i dup\ moarte.

Slav\...

De[i tu taci, fiind moart\, [i
nu-]i mi[ti buzele, dar dinl\ un -
tru darul minunilor strig\ în
tine, cu trâmbi]a cea de tain\ a
dogmelor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Zidirea f\r\ încetare aduce
]ie, Fecioar\, glasul Îngerului:
Bucur\-te, Preacurat\ Maica
lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu!

Cântarea a 6-a

Irmos: Precum ai izb\vit pe Iona...

Râvnind b\rb\]ia Iuditei,
Muceni]\, prin vitejia cugetului,
cu sabia dogmelor tale ai ucis
în lume pe vr\jma[ul Olofern
cel în]eleg\tor.

De[ertându-]i racla moa[te -
lor, ca un vas de mir dai miros
inimilor noastre [i arzi limbile
vr\jma[ilor eretici.

Slav\...

Porfir\ împ\r\teasc\ ai ]esut
Bisericii, vopsit\ din sângele
chinurilor tale, [i punând în ea,
ca înv\]\tur\, cuvintele taine-
lor lui Hristos.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce în chip de negr\it 
L-ai n\scut pe Mântuitorul
lumii, pe Hristos Dumnezeu, nu
înceta a-L ruga s\ mântuiasc\
tot neamul celor ce te laud\ 
pe tine.

Irmosul:

Precum ai izb\vit pe Iona
Prorocul din chit, Hristoa -

«se Dumnezeule, a[a [i pe mine
«din adâncul gre[elilor scoa -
«te-m\ [i m\ mântuie[te, Unule,
«Iubitorule de oameni.»

C O N D A C, glasul al 4-lea:

Lupte în chinuri, lupte în
credin]\ ai purtat cu c\ldur\
pentru Hristos, Mirele t\u. {i,
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a[a precum ai zdrobit eresu rile,
a[a [i acum înt\rât\rile vr\j -
ma[ilor supune-le sub picioa -
rele poporului nostru, rugând
pe N\sc\toarea de Dumnezeu,
c\ tu ai luat de la cei [ase sute [i
treizeci purt\tori de Dumnezeu
P\rin]i hot\rârea credin]ei [i ai
p\zit-o, ceea ce e[ti prea l\udat\.

I C O S

Ce sunt chinurile tale, sau
ispr\vile, sau fecioria ta, sau
via]a ta cea curat\? C\ tu ai
veselit pe Tat\l, ca una care 
te-ai logodit cu Fiul [i te-ai
f\cut podoab\ Duhului Sfânt.
De aceea, cine ar putea s\ spun\
acum câte virtu]i neapuse te
lumineaz\ pe tine? Pentru c\
r\sari din mormânt ca de la
r\s\rit [i tuturor str\luce[ti [i
raze trimi]i pe p\mânt [i în
mare [i peste toat\ lumea. Tu
sfin]e[ti [i umpli de mireasm\
marginile lumii. Pentru aceas-
ta, ]i s-a încredin]at de cei [ase
sute [i treizeci purt\tori de
Dumnezeu P\rin]i hot\rârea
credin]ei [i ai p\zit-o, ceea ce
e[ti preal\udat\.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a unsprezecea,
pomenirea Sfintei Mari Muceni]e [i
preal\udatei Eufimia.

Sfânta Eufimia a tr\it în zilele
împ\ratului Diocle]ian (284-305) [i
ale lui Prisc, proconsulul Europei,

fiind fiic\ a lui Filofron [i a Teodo -
sianei. Fiind pârât\ la dreg\tor c\
este cre[tin\, a fost chinuit\ cu roat\
[i cu foc [i, alte multe chinuri r\b -
dând, a luat cununa muceniciei. Iar
în zilele binecredincio[ilor împ\ra]i
Marcian [i Pulheria, s-au adunat cei
630 de Sfin]i P\rin]i la Calcedon, în
anul 451. Ace[tia au anatematizat pe
cei ce se ]ineau de Eutihie [i de
Dioscor [i au caterisit pe cei care
ziceau c\ în Hristos este doar o fire
[i o lucrare. Dar, deoarece ereticii
nu se plecau dreptei credin]e, Sfin]ii
P\rin]i au scris într-o carte înv\]\ -
tura ortodox\ [i au silit [i pe eretici
s\ scrie [i ei într-alta p\rerea lor. {i,
deschizând racla Sfintei, au pus c\r -
]ile amândou\ pecetluite pe pieptul
ei [i s-au dus. Iar, peste pu]ine zile
mergând, au aflat cartea ereticilor
lep\dat\ la picioarele Sfintei, iar
cartea dreptcredincio[ilor în cinsti-
tele ei mâini. Acest lucru v\zându-l
ereticii, s-au umplut de ru[ine, iar
dreptcredincio[ii de bucurie.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Chindeu preotul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Leon cel din Mandra, care cu pace s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Marcian, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Martiroclis, care s\getat s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Nicodim, care a sih\strit în hotarele sfintei
M\n\stiri Vatoped din Muntele Athos [i a
fost înv\]\tor dumnezeiescului Grigorie
Palama în filosofia cea dup\ Hristos, [i
care cu pace s-a s\vâr[it.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Noului Cuvios Mucenic Nicodim, care a
suferit mucenicia în cetatea Elbasan din
Albania, în anul 1722, [i care de sabie s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Olga, cea întocmai cu Apostolii [i lumin\ -
toarea Rusiei.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Cel ce ai gr\it cu Moise în
munte, [i chipul Fecioa rei

«în rug l-ai ar\tat, binecuvân -
«tat e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor
«no[tri.»

Cel ce ai alungat în[el\ciunea
r\t\cirii, cu credin]a m\ritei
tale purt\toare de chinuri, bine -
 cuvântat e[ti, Doamne, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri.

Ca o p\zitoare a dogmelor,
primind, Muceni]\, hot\rârea
de credin]\ ca pe ni[te lespezi
dumnezeie[ti, p\ze[te-o nev\t\ -
mat\ de toate eresurile.

Slav\...

Întrarmându-se cu credin]\
Muceni]a în Calcedon [i luând
ca plato[\ râvna pentru Dum -
nezeu, ridicând sabia dogme-
lor, a biruit pe vr\jma[i.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce ai locuit în pântecele
Fecioarei [i ai ar\tat-o mai

cuprinz\toare decât cerurile,
bine cuvântat e[ti, Doamne, în
veci.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Împ\ratul Hristos...

Mielu[eaua Domnului a
sc\pat de lupi, a biruit pe [erpi
[i pe nelegiui]ii prigonitori, s-a
ferit de curse, [i cu numele lui
Hristos s-a întrarmat.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Deschizând dumnezeie[tile
ploi ale cinstitelor tale sângiuri,
ai înecat în ele limbile celor
r\ucredincio[i, mântuind ca
dintr-o iarn\ grea credin]a
ortodox\ cea încredin]at\ ]ie,
Muceni]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Împ\ratul Hristos, pe
Care L-a n\scut nou\ Fecioara
Maria, [i dup\ na[tere a r\mas
fecioar\ curat\, toate lucrurile,
l\uda]i-L, ca pe Domnul, [i-L
preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i
preaîn\l]ându-L întru to]i vecii.

Pe Împ\ratul Hristos L-au
m\rturisit tinerii cei ro -

«bi]i în cuptor, gr\ind cu mare
«glas: Toate lucrurile, l\uda]i
«pe Domnul.»
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Cântarea a 9-a
Irmos: Sl\vim to]i iubirea Ta...

Cu binevestiri de bune laude
s\ fie cinstit\ Muceni]a lui
Hristos cea preal\udat\, pe care
toate cetele Îngerilor o laud\ [i
adunarea Sfin]ilor o m\re[te.

Împletindu-[i Muceni]a cu -
nun\ vrednic\ de laud\, cu
veselie a ro[it îmbr\c\minte
împ\r\teasc\ din sângele ei,
]esându-[i pielea ca o porfir\.

Slav\...

Adunându-ne credincio[ii, s\
s\vâr[im pomenirea preal\u -
datei Muceni]e, alergând cu
osârdie [i gr\indu-i: Roag\-te
lui Hristos pentru noi.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, preacinstit\, lau da
fecioriei, înt\rirea Muceni cilor,
ajutorarea oamenilor, bucuria
lumii, Marie, roaba [i Maica
Dumnezeului nostru.

Irmosul:

Sl\vim to]i iubirea Ta de
oameni, Hristoase Mân -

«tui  torul nostru, Cel ce e[ti
«slava robilor T\i [i cununa
«credincio[ilor; Care ai m\rit
«pomenirea celei ce Te-a n\scut
«pe Tine.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 
podobie: Cercetatu-ne-a pe noi...

{i dup\ moarte ai izvorât mir
din sângiurile cele vii, ca una ce

vie]uie[ti în Dumnezeu cel viu,
[i lespezile testamentului S\u le
înt\re[ti în bra]ele tale. Pentru
aceea, te l\ud\m, Eufimia.

Slav\..., alt\ Luminând\, glasul al 2-lea,

podobie: Femei, auzi]i glas...

S\ l\ud\m, toate popoarele,
str\ina [i preasl\vita [i marea
lucrare a minunilor, c\, [i dup\
moarte, preal\udata Eufimia a
p\zit dreapta credin]\, iar pe
P\rin]ii cei dreptcredincio[i în
cetatea Calcedonului i-a ar\tat
purt\tori de biruin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
glasul al 3-lea, 

podobie: Cercetatu-ne-a pe noi...

Dumnezeul nostru te-a dat
pe tine, Preacurat\, sc\pare [i
putere [i ajut\toare în necazu-
rile [i în primejdiile noastre.
Pentru aceea, izb\ve[te-ne pe
noi to]i din nevoile noastre.

L A  L A U D E

Stihirile, glasul al 3-lea, însu[i glasul:

V\zând noi, credincio[ii, c\ se
s\vâr[e[te, cu cuget dumneze -
iesc, pr\znuire muceniceasc\,
s\ cânt\m laud\ de mul]umire
Dumnezeului nostru, Cel minu-
nat în sfaturi. C\ t\ria cea
nev\zut\ a puterii celei potriv-
nice a biruit-o prin fire feme-
iasc\, f\când lucr\toare puterea
Sa cea dumnezeiasc\, în sl\bi -
ciunea frumoasei Muceni]e.
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Pentru rug\ciunile ei, Hristoase,
mântuie[te sufletele noastre (de

dou\ ori).

Preal\udata Muceni]\ a lui
Hristos, amestecând paharul
adev\rului din sângiurile ei
cele nevoitoare, [i pe acesta 
pu nându-l înaintea Bisericii, 
neîncetat îndeamn\ c\tre el pe
cei hr\ni]i cu dreapta credin]\,
prin glasul în]elepciunii, zi -
când: Scoate]i b\utura bine -
mirosi toare muceniceasc\ a
învierii, cea izgonitoare de
vr\jma[i, cea cur\]itoare de
patimi [i p\zi toare a sufletelor
celor binecredincio[i, strigând
Mântuito ru lui: Cel ce ne-ai ad\ -
pat pe noi din pârâul desf\t\rii
Duhului, mân tuie[te sufletele
noastre.

Cei ce suntem pecetlui]i la
suflete cu sângele lui Hristos,
spre ziua de mântuire cu vese-
lie duhovniceasc\, precum zice
Prorocul, s\ lu\m sânge sfânt,
care izvor\[te nou\ din izvor
mucenicesc, ce închipuie[te P\ -
ti mirile cele izvorâtoare de
via]\ ale Mântuitorului [i slava
cea ve[nic\. Pentru aceea, s\
strig\m c\tre Dânsul: Doamne,
Cel ce e[ti sl\vit întru Sfin]ii
T\i, pentru rug\ciunile prea -
l\udatei purt\toarei de chinuri,
mântuie[te sufletele noastre.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Toat\ limba s\ se mi[te spre
lauda preal\udatei Eufimia; tot
neamul [i toate vârstele, tinerii
[i fecioarele, cu laude s\ încu-
nun\m pe fecioara Muceni]\ a
lui Hristos; c\, îmb\rb\tân -
du-se dup\ lege [i sl\biciunea
femeiasc\ lep\dând-o, prin
osteneli mucenice[ti a surpat pe
vr\jma[ul tiran [i, împodobin-
du-se cu cunun\ cereasc\ [i
dumnezeiasc\, cere de la Mi rele
[i Dumnezeul ei s\ ni se d\ru -
iasc\ nou\ mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciu -
nile robilor t\i [i ne izb\ve[te pe
noi de toat\ nevoia [i necazul.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

V\zându-Te pe Tine, Iisuse,
pe Cruce pironit [i primind
P\timiri de bun\voie, St\pâne,
Fecioara [i Maica Ta striga:
Fiule preadulce, cum suferi
b\t\i pe nedrept, Doctorule,
care ai vindecat sl\biciunea
oamenilor [i ai mântuit pe to]i
cu milostivirea Ta?

S T I H O A V N A  din Octoih.

Apoi se zice stihul:

În biserici binecuvânta]i pe Dumnezeu,
pe Domnul din izvoarele lui Israel (Psalm
67: 27).
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{i se cânt\ Stihira aceasta, glasul al 
8-lea:

Bucur\-te, hotarul credin]ei;
bucur\-te, d\t\toare de lege a
Sfin]ilor P\rin]i, mireas\ a lui
Dumnezeu; bucur\-te, tare p\ -
zi toare a noastr\, a credin cio -
[ilor; bucur\-te, lauda Bisericii
lui Hristos; bucur\-te, stâlpul
cel însufle]it al fecioarelor; bu -
cur\-te, pa[nic\ f\c\toare de
pace, care izvor\[ti credincio -
[ilor t\m\duiri, preal\udat\
Muceni]\.

Slav\..., glasul 1:

Ast\zi P\rin]ii Sinodului,
adunându-se pentru Hristos,
aduc ]ie, preal\udat\, cartea
dreptei credin]e; pe care,
luând-o în cinstitele tale mâini,
o p\ze[ti pân\ la sfâr[it. Pentru
aceea, adunându-se [i cetele
oamenilor, cinstesc chinuirea
ta, gr\ind cu bun\ credin]\:
Bucur\-te, preal\udat\, ceea ce
]i-ai schimbat firea femeiasc\
în întrarmare b\rb\teasc\;
bucur\-te, pream\rit\, ceea ce
ai p\zit nev\t\mat\ credin]a
dreptm\ritoare primit\ de la
P\rin]i; bucur\-te, ceea ce te
rogi pentru sufletele noastre!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Preal\udat\ St\pân\, n\dej-
dea [i înt\rirea, sc\parea [i

ajutorul credincio[ilor, pe tine
te rug\m s\ fere[ti de toat\ pri-
mejdia pe robii t\i, cei ce cu cre -
din]\ se închin\ na[terii tale,
rugându-te s\ se d\ruiasc\ su fle -
telor noastre pace [i mare mil\.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zându-Te, Hristoase, în tins
pe Cruce, ceea ce Te-a n\scut
curat pe Tine, Cel ce ai întins
p\mântul peste ape, Iubitorule
de oameni, striga: Vai mie! Ce
este aceast\ priveli[te neobi[ -
nuit\? Unde }i-a apus frumu-
se]ea, preadulcele meu Fiu?
Unde-}i este podoaba cea bun\?
Sl\vesc mila Ta, c\ p\time[ti 
de bun\voie, ca s\ mântuie[ti
pe to]i.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 
[i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Octoihului pe 4, [i ale Sfintei
Eufimia, Cântarea a 3-a pe 4. Prochi -
menul, glasul al 4-lea (Psalm 67: 36, 3):
Minunat este Dumnezeu întru sfin]ii S\i...
Stih: Drep]ii s\ se bucure [i s\ se vese-
leasc\... Apostolul din Epistola a doua c\tre
Corinteni (6: 1-10): Fra]ilor, fiind îm -
preun\-lucr\tori cu Hristos... Aliluia, 
glasul 1 (Psalm 39: 14, 22): N-am ascuns
mila Ta [i adev\rul T\u în adunare mare.
Stih: S\ se bucure [i s\ se veseleasc\ de
Tine to]i cei ce Te caut\ pe Tine, Doamne.
Evanghelia de la Luca (7: 36-50): În vre-
mea aceea, a rugat pe Iisus unul dintre
farisei... Chinonic (Psalm 111: 6): Întru
pomenire ve[nic\ va fi dreptul. Aliluia.
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ÎN  ACEAST|  LUN|

ZIUA  A  DOU|SPREZECEA
Pomenirea Sfin]ilor Mucenici

Proclu [i Ilarie [i a Sfântului Cuvios
Mihail Maleinul. {i pomenirea 
cinstirii Sfintei Icoane a Maicii
Domnului Prodromi]a de la Muntele
Athos (a c\rei Slujb\ s-a a[ezat
dup\ cea a Sfin]ilor Proclu, Ilarie [i
Mihail). {i pomenirea Sfântului
Cuvios Paisie Aghioritul (a c\rui
Slujb\ s-a a[ezat dup\ cea a Icoanei
Prodromi]a).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se cânt\
Stihirile pe 6: 3 ale Mucenicilor [i 3 ale
Cuviosului Mihail.

Stihirile Mucenicilor, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Suferind chinuri de multe
feluri amândoi, a]i luat

cununi luminate, Ilarie [i
Proclu; pentru aceea, cu cre-
din]\ s\vâr[im pomenirea
voas tr\ cea atotpr\znuit\, ru -
gându-ne neîncetat s\ v\ ruga]i
pentru noi to]i.

Sfâ[ierile trupului t\u le-ai
suferit, Proclu, v\zând mai
înainte odihna cea ve[nic\ [i
vie]uirea cea din Rai [i lumina
cea neînserat\, în care, bucu-
rându-te acum, roag\-te s\ ne lu -
min\m [i noi, cei ce te cinstim.

Ca doi lumin\tori, lumina]i
lumea cu str\lucirea minunilor,
izgonind întunericul patimilor,
p\timitori ai Domnului, Ilarie
[i Proclu. Pentru aceea, cu bu -
curie v\ l\ud\m pe voi, pr\z -
nuind pomenirea voastr\.

Stihirile Cuviosului Mihail, glasul al 5-lea,

podobie: Cuvioase P\rinte...

Preacuvioase P\rinte, din
tinere]e ai dorit via]a cea întoc-
mai cu Îngerii; [i, frumuse]ile
lumii ca nimic socotindu-le, ai
fugit de umbra m\ririi celei
vremelnice, ca [i cum nu ar fi,
[i ai cugetat la slava cea dum-
nezeiasc\. De aceasta acum
împ\rt\[indu-te [i dezlegân -
du-te de leg\turile trupului cele
de pe p\mânt [i stând înaintea
luminii lui Hristos, pe Acesta
îmblânze[te-L, Acestuia pururea
te roag\, s\ d\ruiasc\ Bise ricii
un cuget, pace [i mare mil\.

Preacuvioase P\rinte, str\ lu -
cirea umilin]ei, lumin\torule al
celor ce sunt în întuneric, lu -
cea f\rul cel neapus, c\rbunele
cel cinstit al poc\in]ei, piatra
cea dumnezeiasc\ a virtu]ilor [i
a milosteniei, marele lumin\tor
întru rug\ciuni, ajut\torul s\ -
ra cilor [i al v\duvelor, drepta-
rul cel dup\ lege al Bisericii;
roag\-te pururea lui Hristos, s\
d\ruiasc\ Bisericii în]elegere,
pace [i mare mil\.
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Preacuvioase P\rinte, mai
înaintea na[terii, ca Ieremia 
cel preasfin]it, te-ai sfin]it; c\
Maica Domnului a prorocit
celei ce te-a n\scut c\ i se va da
rod, care ai fost tu, dat ei din
scutece. {i îndat\ cu gând drept
te-a primit pe tine, cel ce ai
fugit de gâlceava lumii [i ai
iubit via]a sih\streasc\, în care
te-ai [i nevoit, [i ai s\dit lâng\
izvoarele apelor dumnezeiescu-
lui Duh adun\rile celor de un
chip cu tine.

Slav\...,

glasul al 6-lea, a Cuviosului Mihail:

Cuvioase P\rinte Mihaile, în
tot p\mântul a ie[it vestea is -
pr\vilor tale. Pentru aceasta, în
ceruri ai aflat plata ostenelilor
tale. Taberele diavole[ti le-ai
pierdut [i cetele îngere[ti le-ai
ajuns, a c\ror via]\ f\r\ priha -
n\ ai urmat. Îndr\znire având
c\tre Hristos Dumnezeu, cere
pace pentru sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De Dumnezeu fericit\ Fecioa -
r\, N\sc\toare de Dum nezeu,
sprijinitoare milostiv\ a cre-
dincio[ilor, ducând rug\ciunile
noastre c\tre Ziditorul, d\
milostivirea ta robilor t\i, spre
mântuire des\vâr[it\ [i spre
cur\]irea sufletelor noastre,
Mireas\ a lui Dumnezeu.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Stând înaintea Crucii Fiului
[i Dumnezeului t\u, [i uitân -
du-te la îndelung\-r\bdarea
Lui, ziceai, tânguindu-te, Maic\
Preacurat\: Vai mie, preadul-
cele meu Fiu! Cum p\time[ti
acestea pe nedrept, Cuvinte al
lui Dumnezeu, ca s\ mântuie[ti
pe om?

S T I H O A V N A  Octoihului.

Slav\..., a Cuviosului, glasul al 8-lea:

Mul]imile c\lug\rilor pe
tine, îndrept\torul, te cinstim,
Mihaile, P\rintele nostru; c\,
prin tine, pe c\rarea cea dreap -
t\ cu adev\rat am cunoscut a
umbla. Fericit e[ti, c\ ai slujit
lui Hristos [i ai biruit puterea
vr\jma[ului. Cel ce e[ti cu 
În ge rii împreun\-vorbitor, cu
Drep]ii [i Cuvio[ii împreun\-
lo cuitor, cu aceia roag\-te
Domnului s\ miluiasc\ sufle -
tele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cui te-ai asem\nat, tic\loase
suflete, care spre poc\in]\ nici-
cum nu te treze[ti, de foc nu te
temi [i de r\ut\]i nu te de p\r -
tezi? Scoal\-te [i cheam\ spre
ocrotire pe singura grabnic-
ajut\toare, zicând: Nu înceta
rugându-te Fiului t\u [i Dum -
nezeului nostru s\ m\ mântu-
iasc\ de cursele celui viclean.
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A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe lemn dac\ Te-a v\zut
piro nit, Doamne, mielu[eaua
care Te-a n\scut mai presus de
fire, obrazul î[i zgâria [i striga
cu plângere: Fiul meu! Cum
suferi junghiere pe nedrept?
Cum mori ca un om, Cel ce e[ti
f\r\ de moarte? D\-mi cuvânt,
Lumina mea preadulce; vezi-m\
pe mine, Maica Ta, plângân -
du-Te, [i m\ sl\ve[te, Cuvinte,
cu Învierea Ta.

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii T\i, Doamne...

Slav\..., al Cuviosului Mihail, 

glasul al 8-lea:

Întru tine, P\rinte, cu osârdie...

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Mucenicilor de dou\ ori, apoi:
Slav\..., al Cuviosului Mihail, {i acum...,
Troparul N\sc\toarei de Dumnezeu al zilei
s\pt\mânale respective, pe glasul Tropa -
rului Cuviosului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Unul din Octoih, cu Irmosul pe 6, [i
dou\ ale Sfin]ilor pe 8.

CANONUL  Mucenicilor

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele
trei p\r]i ale sufletului, Cel

«ce Te-ai n\scut din Fecioa r\,
«îneac\-i în adâncul nep\timi -
«rii, rogu-m\; ca s\ cânt }ie, 
«ca într-o al\ut\, în omorârea
«trupului, cântare de biruin]\.»

Vitejilor nevoitori, cei ce sun -
te]i împreun\ cu Dumnezeu [i
de-a pururea v\ lumina]i cu
dumnezeie[tile raze, lumina]i
sufletul meu, al celui ce cânt cu
umilin]a inimii chinuirea voas -
tr\ cea purt\toare de lumin\ [i
cinstit\, ferici]ilor.

Întraripatu-v-a dragostea ce -
reasc\; pentru aceea, toate cele
veselitoare ale vie]ii le-a]i so -
cotit gunoaie, p\timitorilor, 
în dum nezeindu-v\ cu plec\rile
cele c\tre Dumnezeu [i smerind
toat\ puterea celor f\r\ de
Dumnezeu.

Aprinzându-v\ de focul St\ -
pâ nirii celei dumnezeie[ti a
Treimii, a]i stins focul necre-
din]ei cu v\rsarea sângelui vos-
tru, în]elep]ilor. Pentru aceea,
cu ploile cele curate ale t\m\ -
duirilor, sp\la]i spurc\ciunea
patimilor noastre.

L\udând, Mucenicilor, via]a
cea f\r\ întristare, slava cea
cereasc\, desf\tarea Raiului,
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lumina cea în]eleg\toare, bucu-
ria cea veselitoare, a]i r\bdat
întreitele valuri ale chinurilor
cu gând vitejesc.

Cetele cele cere[ti s-au uimit
de r\bdarea voastr\, în]elep -
]ilor Mucenici; c\ a]i r\bdat, cu
bucurie [i cu gând vitejesc, chi-
nurile trupului [i p\timirile
cele de multe feluri, sf\râmând
r\utatea vr\jma[ului.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu adev\rat a înl\turat otra-
va din urechile str\moa[ei Eva,
Gavriil gl\suind ]ie, St\pân\:
Bucur\-te!, c\ numai tu ai n\s -
cut mai presus de minte [i de
cuvânt pe Pierz\torul r\ut\]ii
[arpelui.

CANONUL  Cuviosului

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...

Luminându-te cu str\lucirile
Duhului [i umplându-te de
insuflarea Lui, ca un organ
bine r\sun\tor, preafericite,
alung\ întunericul sufletului
meu [i-mi d\ cuvânt, ca, dup\
vrednicie, s\ te laud pe tine.

Dragostea fa]\ de Ziditorul
ai socotit-o mai presus decât
dragostea fa]\ de p\rin]i, [i
mai presus decât via]a cea 
tre c\toare ai socotit vie]uirea
cu Îngerii [i frumuse]ea cea 
cu ade  v\rat nestric\cioas\ a

Îm p\ ratului tuturor, de care,
bucurându-te, te îndulce[ti mai
mult decât de frumuse]ile lumii.

Slav\...

Ar\tatu-te-ai stea prealumi-
noas\ a R\s\ritului celui în trei
Sori, luminând din destul toat\
fa]a p\mântului [i alungând
întunericul p\catului prin cu -
vintele tale, P\rinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cle[te purt\tor de c\rbune,
pe care l-a v\zut Isaia de
demult cu Duhul, tu te-ai ar\ -
tat, purtând nears în pântece
C\rbunele Dumnezeirii, pe
Hristos, [i ]inând în bra]e pe
Cel ce toate cu orânduial\ le
poart\.

Cântarea a 3-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

Nu întru în]elepciune [i în
putere [i în bog\]ie ne

«l\ud\m, ci întru Tine, În]elep -
«ciunea Tat\lui cea ipostatic\,
«Hristoase; c\ nu este sfânt
«afar\ de Tine, Iubitorule de
«oameni.»

Cu în]elepciunea cuvintelor
dumnezeie[ti ai înfruntat pe 
cei neîn]elep]i, [i cu puterea
Du hu lui ai r\bdat zdrun ci n\ rile
trupu lui, preafericite Proclu,
Mu cenice de Dumnezeu insu-
flate.
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Dup\ ce ai fost spânzurat, a
poruncit cel f\r\ de minte s\ fii
sfâ[iat cu cruzime, tu, cel ce
aveai întin[i ochii sufletului
c\tre Dumnezeu [i te împodo-
beai cu r\bdarea.

Înt\rindu-te cu harul dum-
nezeiesc, b\rb\te[te ai r\bdat
zdruncinarea m\dularelor, prea -
 în]elepte, [i, cu sângele t\u, Pro -
clu, ai stins focul necre din]ei.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dezleag\, Fecioar\, leg\tura
r\ut\]ilor mele, legându-m\ cu
dragostea Cuvântului, Cel ce 
S-a n\scut din tine, Preacurat\,
[i m\ mântuie[te, St\pân\, prin
rug\ciunile tale.

Canonul Cuviosului

Irmos: Cel ce ai înt\rit din început...

Urând din suflet am\r\ciu-
nea desf\t\rilor [i scârbindu-te
de slava p\mânteasc\, de voie
ai lep\dat încingerea cu cinstea
cea lumeasc\, socotind mai mult
pe Împ\ratul tuturor decât pe
împ\ra]ii cei de pe p\mânt.

Din scutece sfin]indu-te, te-ai
dovedit ales din pântece, c\ci
ceea ce a n\scut pe Hristos a
f\g\duit maicii tale ca s\ te dea
pe tine; [i îndat\ maica ta te-a
primit ca un dar sfin]it.

Slav\...

Cur\]indu-]i sufletul [i cuge-
tul cu mirul cel în]eleg\tor, [i

ve[tejindu-]i trupul cu fl\mân-
zirea, ai s\l\[luit în tine pe
Hristos, gr\ind: Pe Acesta Îl am
în mine ca pe Cel ce înconjoar\
[i bine înmiresmeaz\ lumea.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

S\l\[luindu-Se în pântecele
t\u, Preacurat\, Cuvântul cel
de un scaun cu Tat\l, [i întru-
pându-Se din curate sângiurile
tale, [i n\scându-Se, a cur\]it
f\ptura de întin\ciunea idoli-
lor, prin stropirea sângelui S\u.

Irmosul:

Cel ce ai înt\rit din început
cerurile cu pricepere [i

«ai întemeiat p\mântul pe ape,
«înt\re[te-m\, Hristoase, pe
«piatra poruncilor Tale, c\ nu
«este sfânt afar\ de Tine, Unule,
«Iubitorule de oameni.»

C O N D A C U L  Mucenicilor,

glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

P\timirea cea cinstit\ a lui
Proclu [i Ilarie a str\lucit ca o
stea de diminea]\, luminându-
ne pe noi cu str\lucirile minu-
nilor. Pentru aceasta, pr\znuim
pomenirea voastr\, Muceni ci lor,
ruga]i-v\ lui Hristos Dum nezeu
s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

S E D E A L N A,  glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

To]i credincio[ii într-un glas
s\ cinstim pe Ilarie [i pe m\ritul
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Proclu, care s-au nevoit tare [i
au surpat pe vr\jma[ul, sl\vind
pe Hristos. C\ ace[tia, cu minu-
nile lor, alung\ întunericul
patimilor, luminând pe cei ce
cu credin]\ se apropie de ei.

Slav\..., alt\ Sedealn\, a Cuviosului, 

glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Mielul cel cuvânt\tor al lui
Hristos, cel ce a p\scut oile
Domnului la p\[unea virtu]ilor
[i s-a f\cut minunat Îngerilor,
cu b\rb\]ie a ru[inat pe de -
moni, de[i vie]uia între oameni,
ca [i când ar fi fost f\r\ de
trup; pentru aceasta, stând
acum dup\ vrednicie înaintea
Treimii, nu înceteaz\ a îndrep-
ta, prin rug\ciunile sale, turma
credincio[ilor; c\tre acesta s\
strig\m: Roag\-te lui Hristos
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ iertare
de gre[eli celor ce cu dragoste
cinstesc sfânt\ pomenirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Întru ispite de multe feluri [i
în nevoi din partea vr\jma[ilor
celor v\zu]i [i nev\zu]i am
c\zut, de furtuna p\catelor
mele f\r\ de num\r fiind cu -
prins, St\pân\. De aceea, alerg
la bun\tatea ta, ceea ce e[ti
cald\ folositoare [i acoper\ -
mânt [i liman al meu, Prea -
curat\; roag\ pe Cel ce S-a
întrupat mai presus de fire din

tine, pentru noi to]i robii t\i,
cei ce te l\ud\m neîncetat, de
Dumnezeu N\sc\toare f\r\ de
prihan\, s\ d\ruiasc\ iertare
de p\cate celor ce ne închin\m
cu credin]\ na[terii tale.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\, dac\ ai v\zut ridi-
cat pe Cruce pe Cel întrupat
din tine în mijlocul a doi tâl-
hari, plângând ai strigat: Vai
mie, preadulce Fiule! Cum ai
fost r\stignit de bun\voie, Tu,
Cel ce ridici p\catele lumii ca un
Milostiv, vrând, ca un Dum -
nezeu, s\ mântuie[ti neamul
omenesc?

Cântarea a 4-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

Cel ce [ade în slav\ pe tro-
nul Dumnezeirii, pe nor

«u[or a venit Iisus, Cel mai 
«presus de dumnezeire, prin
«palm\ curat\, [i a mântuit pe
«cei ce cânt\: Slav\, Hristoase,
«puterii Tale.»

A urmat cuvintelor tale ade-
verirea lucrului, Sfinte Proclu,
c\ sorbitorul de sânge a fost
oprit a merge înainte, pân\ ce a
m\rturisit pe Hristos a fi Însu[i
Domnul [i Dumnezeul tuturor
cel preabun.

Fiind întins [i legat pe lemn
cu leg\turi de piele, [i în multe
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chipuri chinuit, Mucenice, nu
ai dat cinste zeilor celor f\r\ de
suflet, înt\rindu-te în Domnul
Dumnezeul t\u.

Cu îndr\zneal\ nebiruit\ [i
cu gând viteaz ai stat înaintea
judec\]ii, Mucenice Proclu, pro -
pov\duind cu glas mare întru-
parea Mântuitorului nostru,
Care S-a smerit pe Sine, luând
chip de rob.

Prigonitorul cel îndr\zne] a
folosit împotriva Sfin]ilor tot
felul de chinuri [i moartea cea
silnic\. Dar, v\zându-i neîngro -
zi]i, s-a sp\imântat [i, cu nos cân -
du-[i nimicnicia sa, a înnebunit.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Milostivindu-Te, Cuvinte,
c\tre zidirea mâinilor Tale,
care era sf\râmat\ din pricina
c\lc\rii poruncii, Te-ai s\l\[luit
în pântece neispitit de b\rbat [i
ai ie[it în dou\ firi, deschizând
c\ile nestric\ciunii celor ce Te
cunosc pe Tine.

Canonul Cuviosului

Irmos: Tu e[ti t\ria mea, Doamne...

Izvorul vie]ii, prin lucrarea
dumnezeiescului Duh, a ad\pat
cugetul t\u. De aceea, lep\dând
am\r\ciunea desf\t\rilor, te-ai
umplut de dulcea]a cea dum -
nezeiasc\, a c\rei îndestulare
neîncetat\ primind, cântai:
Slav\ puterii Tale, Iubitorule
de oameni.

Focul ispitelor [i v\paia pati-
milor, prin curgerea lacrimilor
tale [i prin roua Duhului cea
din destul, le-ai stins, P\rinte,
r\mânând nears; c\ci, aprin-
zându-te de dragostea Împ\ra -
tului tuturor, ai ars poftele cele
materialnice.

Slav\...

În\l]ându-]i cugetul c\tre
via]a cereasc\, ai u[urat greu-
tatea patimilor trupului. Pen -
tru aceasta, ai [i slujit neab\tut
Treimii; [i, urmând obiceiul lui
Moise [i vie]ii lui Ilie, ai v\zut
pe Domnul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai frumoas\ decât toate tu
e[ti, Preacurat\, de aproape a
Mea! strig\ c\tre tine, St\pân\,
Fiul t\u, aflându-te pe tine mai
sfânt\ decât firea îngereasc\.
Pentru aceea, [i-a ]esut haina
trupului din curate sângiurile
tale, [i m\re[te pe cei ce-L
laud\ pe Dânsul.

Cântarea a 5-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea
în lume ai venit, Lumina

«cea sfânt\, Care întorci din
«întunericul necuno[tin]ei pe
«cei ce Te laud\ cu credin]\.»

Tu, Doamne, e[ti putere [i în -
t\rire Mucenicilor; Tu, Sfinte,
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e[ti zid neclintit Sfin]ilor, care
se nevoiesc cu osârdie.

Cu dragoste dumnezeiasc\
înfierbântându-]i-se sufletul, ai
îndurat s\ fii ars cu f\clii, prea-
fericite Proclu, vrednicule de
laud\.

Numai de focul cel ve[nic m\
tem, strigai, Mucenice Proclu,
când erai ars din porunca tira-
nului [i de voie te-ai l\sat omorât.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cine poate s\ tâlcuiasc\ taina
ta, o, St\pân\, N\sc\ toare de
Dumnezeu? C\ în chip de
negr\it ai întrupat pe Ziditorul
tuturor.

Canonul Cuviosului

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat...

Dormitarea lenevirii nu a
acoperit ochii inimii tale; ci,
îmboldindu-te cu acul cugetului
t\u [i al doririi celei dumneze -
ie[ti, cu starea cea de toat\
noaptea în rug\ciuni, ai supus
sprânceana cea neplecat\ a 
trupului.

Slav\...

Din tinere]e având smerita
cugetare împreun\-locuitoare
[i luminându-]i cugetul cu pri-
virile cele dumnezeie[ti [i cu
înv\]\turi, nu te-ai l\sat furat
de cugetul în[el\torului, ci ai
avut gând smerit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântul cel înfrumuse]at,
aflându-te pe tine c\mar\ a vir -
tu]ilor împodobit\ cu frumuse -
]ea, S-a s\l\[luit în pântecele t\u
cel nestric\cios, [i a binevoit a
Se na[te din tine neschim bat,
împodobind fe]ele credin cio[ilor.

Cântarea a 6-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

Ajuns-am în adâncurile
m\rii [i m-a înecat vifo -

«rul p\catelor mele celor multe;
«dar Tu, ca un Dumnezeu,
«scoate din adânc via]a mea,
«Mult-milostive.»

Nici focul, nici b\t\ile, nici
fiarele, nici amenin]\rile cu
moartea n-au putut s\ v\ des-
part\ pe voi, vitejilor, de dragos -
tea lui Dumnezeu, cea curat\ [i
f\r\ prihan\.

Vitejia Mucenicilor cea pân\
la sânge cu adev\rat nu este
supus\ legilor celor de laud\;
numai Însu[i Domnul, Cel ce îi
sl\ve[te pe ei, i-a m\rit precum
a voit.

Trecând noianul chinurilor
celor cumplite cu bun\ plutire,
v-a]i lini[tit la limanul cel dum-
nezeiesc al ve[nicei desf\t\ri
întru Hristos, Mucenicilor pur -
t\tori de chinuri.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iat\, striga odinioar\ Isaia,
Fecioara a n\scut pe Îngerul
sfa tului celui mare, pe Ema -
nuel, Dumnezeu [i Domnul [i
Mântuitorul sufletelor noastre.

Canonul Cuviosului

Iromos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Omorând desf\t\rile, ai
înviat cu duhul [i, legând pe cel
tare, ai risipit m\iestriile lui,
iar cu înv\]\turile tale ai l\rgit
l\ca[urile faptelor bune.

Alungând pu]ina cugetare
cea lenevoas\ a cugetului [i
împ\r]ind, [i cu mâna [i cu
limba, pâinea vie]ii din destul,
te-ai ar\tat îndoit celor ce te
doreau, P\rinte.

Slav\...

Crescând f\r\ m\sur\ cu
sporirea cea dumnezeiasc\ ta -
lantul cel câ[tigat din dumneze-
iasca înv\]\tur\, auzi glasul cel
de bucurie al St\pânului t\u,
Care te cheam\ c\tre cele
des\vâr[ite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Afar\ de legile firii întrupân-
du-Se întru tine Cel Preaînalt [i
ar\tându-Se trup neschimbat,
a vie]uit printre oameni [i a
ar\tat calea celor ce vor s\ se
suie la ceruri.

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântui to -
rule, c\ multe sunt f\r\ -

«delegile mele, [i, Te rog,
«ridic\-m\ din adâncul r\u -
«t\]ilor, c\ci c\tre Tine am 
«strigat [i m\ auzi, Dumnezeul
«mântuirii mele.»

C O N D A C U L  Cuviosului,

glasul al 2-lea, 

podobie: Pe propov\duitorii cei tari...

Greutatea cea trupeasc\ prin
fapte ai u[urat-o, iar iu]imea
sufletului prin luminare ai
întraripat-o, Mihaile, [i te-ai
ar\ tat l\ca[ Treimii; pe Care
luminat v\zând-O, fericite, roa -
g\-te neîncetat pentru noi to]i.

I C O S

Stâlpul cel neclintit al rug\ -
ciunilor, s\vâr[ire a dragostei
bunei în]elepciuni de sus, adânc
al umilin]ei cel ce nu pân\ la a
treia parte a în\l]imii ai fost
r\pit, ci chiar pân\ acolo unde
Heruvimii l\murit privesc
Dum nezeirea cea neapus\, cu
aceste vederi str\lucind, te
închini [i prime[ti slava cea
dumnezeiasc\, îndumnezein-
du-te de acolo. Pentru aceasta,
neputând a te l\uda dup\ vred-
nicie, cerem iertare împreun\
gr\ind: Roag\-te neîncetat
pentru noi to]i.
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S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\spre -
zecea, s\vâr[im pomenirea Sfin]ilor Mu -
cenici Proclu [i Ilarie.

Ace[ti Sfin]i au tr\it în zilele îm -
p\ratului Traian (98-117) [i ale lui
Maxim ighemonul. Ei erau de neam
din satul Caliptul, aproape de Ancira
(ast\zi Ankara). Deci, fiind prins
Sfântul Proclu [i m\rturisind pe
Hristos înaintea împ\ratului, a fost
dat pe seama lui Maxim ighemonul
[i a fost cumplit chinuit. Dup\ aces-
tea, fiind dus ca s\ fie omorât cu
s\ge]i, s-a întâlnit cu nepotul s\u
Ilarie, care i s-a închinat unchiului
s\u. {i, pentru aceasta, a fost prins
de c\tre p\gâni. Sfântul Proclu, r\ -
nit de mul]imea s\ge]ilor, s-a mutat
c\tre Domnul. Iar Sfântul Ilarie,
m\rturisind c\ este cre[tin, a fost
mult chinuit [i apoi, t\indu-i-se
capul, a fost pus cu Sfântul Proclu la
un loc.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Mihail Maleinul, duhov-
nicescul p\rinte al Sfântului Atanasie
Athonitul, care cu pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Serapion cel nou, care în foc s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Andrei Stratilatul, Faust, Mina [i
cu înso]itorii lui.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Mamant; de cealalt\ parte de
Sigmata.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Veronica, pe care a vindecat-o Hristos de
curgerea sângelui [i care cu pace s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne
miluie[te-ne, [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

În cuptorul persienesc tine-
rii lui Avraam, de râvna

«dreptei credin]e, mai mult
«decât de v\paia focului fiind
«aprin[i, au cântat: Bine cuvân -
«tat e[ti în Biserica slavei Tale,
«Doamne.»

Pentru dragostea Cuvântului
celui ce S-a întrupat, dându-v\,
Mucenicilor, trupurile la chi-
nuri, dup\ dreptate a]i primit
de la Dânsul cununa drept\]ii.

Cu lumin\ dumnezeiasc\
fiind lumina]i la cuget, prin
cre din]\ a]i str\b\tut întune -
ricul chinurilor, preal\uda]ilor,
cântând: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti.

A curs dumnezeiasc\ ap\,
prin cuvintele cele curg\toare
de miere, din buzele tale, feri -
cite Proclu, [i adap\ pe cei ce
cânt\: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri.

Ilarie, înt\rindu-]i cugetul cu
dumnezeiasca putere, ai r\bdat
felurite chinuri amare, cân-
tând: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti mai sfânt\ decât
toat\ zidirea, Prunc\ preacu-
rat\, tu ai n\scut pe Ziditorul [i
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Domnul, Fecioar\ neîntinat\,
binecuvântat\ Maic\, pururea
sl\vit\.

Canonul Cuviosului

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu...

Primind în inim\ s\mân]a
poruncilor lui Dumnezeu, însu-
tit [i înmiit ai adus rodul spicu-
lui dumnezeiesc c\lug\rilor, ce -
lor ce cânt\: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

Slav\...

Buzele tale s-au ar\tat ca un
alabastru al Preasfântului Duh
[i limba ta cinstit\ ca o rev\r -
sare de înv\]\tur\ celor ce cu un
glas cânt\ Treimii: Bine cu vân -
tat e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce m-a zidit pe mine, f\r\
s\mân]\ S-a s\l\[luit în pânte-
cele t\u, Preacurat\, [i din tine
a ie[it Dumnezeu [i om, pur-
tând trup, neîmp\r]indu-Se în
dou\ ipostasuri, nici luând
amestecare, Dumnezeul p\rin -
]ilor no[tri cel binecuvântat.

Cântarea a 8-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

Mântuitorule al tuturor,
Atotputernice, pe cei ce

«se ]ineau de dreapta credin]\,
«în mijlocul v\p\ii pogorân -
«du-Te, i-ai rourat [i i-ai înv\ -

«]at s\ cânte: Toate lucrurile,
«binecuvânta]i [i l\uda]i pe
«Domnul.»

Dup\ multe chinuri, vr\j ma -
[ul te-a dat la s\get\ri f\r\ mil\,
de care fiind sfârtecat, pururea
pomenite Proclu, cu bucurie 
]i-ai dat duhul în mâinile lui
Dumnezeu.

R\nitu-s-a, Sfinte, cinstitul
t\u trup cu s\get\ri neîncetate
[i a r\nit f\r\ vindecare pe
vr\jma[ii f\r\ de trup, care nu
cânt\: Binecuvânta]i, toate lu -
crurile Domnului, pe Domnul.

Luminându-te cu lumina ha -
rului [i rostogolindu-te pe p\ -
mânt ca o piatr\, Ilarie, ai
sf\râmat t\riile în[el\ciunii,
neîncetat cântând: Binecu vân -
ta]i [i l\uda]i pe Domnul.

Pâraiele sângelui t\u, care au
curs, au stins focul p\gân\t\]ii
[i au ad\pat pe credincio[ii cei
ce cânt\ neîncetat: Toate lucru-
rile, binecuvânta]i [i l\uda]i pe
Domnul.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeu, Cel ce m-a f\cut
[i m-a zidit, întrupându-Se din
preacurate sângiurile tale, St\ -
pân\, N\sc\toare de Dum nezeu,
a înnoit lumea, care cânt\:
Binecuvânta]i [i l\uda]i pe
Domnul.
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Canonul Cuviosului

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Ca unul care, prin dorirea ce
ai avut fiind în trup, ai v\zut,
cu lumina cugetului, frumu se -
]ea Domnului cea nep\truns\,
l\sând acum ]\râna, te-ai mu -
tat des\vâr[it la cer [i stai
înaintea fe]ei Treimii, cântând:
Popoare, preaîn\l]a]i pe Dom -
nul întru to]i vecii.

}ie, ca unuia ce ai s\vâr[it
lupta [i te-ai f\cut înfrico[\tor
demonilor, ]i-a dat St\pânul
cunun\ de mult pre]. {i acum,
mai luminat decât aurul [i mai
frumos decât piatra scump\ [i
mai presus decât soarele str\ -
lucind, stai în împ\r\]ie [i în
nemurire, cântând, P\rinte:
Popoare, preaîn\l]a]i pe Dom -
nul întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

O, limba ta preadulce, prin
care cu în]elepciune i-ai vânat
pe cei înghi]i]i de vr\jma[ul 
cel viclean [i i-ai mutat c\tre
schimbarea cea dumnezeiasc\,
neîncetat cântând: Preo]i, bine-
cuvânta]i; popoare, preaîn\l ]a]i
pe Hristos în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tu singur\, Fecioar\, L-ai
n\s cut pe Dumnezeu, D\t\ to -
rul de via]\, Cel ce a înviat pe
cei omorâ]i cu acul cel de tot

pierz\tor al [arpelui. Pe Fiul
t\u neîncetat roag\-L s\ aline
viforul patimilor celor ce cu
dragoste cânt\: Preo]i, binecu-
vânta]i; popoare, preaîn\l]a]i
pe Hristos în veci.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

De [apte ori cuptorul, chi-
nuitorul caldeilor l-a ars

«nebune[te, pentru cinstitorii
«de Dumnezeu. Dar, v\zându-i
«pe ace[tia mântui]i de o putere
«mai mare, F\c\torului [i Izb\ -
«vi torului a strigat: Tineri, bine -
«cuvânta]i-L; preo]i, l\uda]i-L;
«popoare, preaîn\l]ati-L întru
«to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Canonul Mucenicilor

Irmosul:

Eva, prin boala neascul -
t\rii, blestem în\untru a

«adus; iar tu, Fecioar\, de
«Dumnezeu N\sc\toare, prin
«Odrasla purtat\ în pântece,
«lumii binecuvântare ai înflorit.
«Pentru aceasta, to]i te sl\vim.»

Iat\ c\ a str\lucit pomenirea
Mucenicilor, luminat\ [i sfin ]it\
[i însemn\toare de bine, lumi-
nând tot p\mântul, alungând
întunericul r\ut\]ii, izgonind
norii din suflete [i izvorând
daruri de t\m\duiri.
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Ca doi sâni duhovnice[ti, din
care curge laptele t\m\duirilor,
hr\ni]i toat\ inima, izgoni]i
am\r\ciunea bolilor [i t\m\ -
dui]i patimi cumplite. Pentru
aceasta, dup\ vrednicie sunte]i
ferici]i, Sfin]ilor.

Cu pic\turile sângelui vostru,
p\timitorilor pururea pome ni]i,
ro[indu-v\ haina cea împ\r\ -
teas  c\ [i pe aceea purtând-o
fru  mos, totdeauna îm p\r\]i]i
împreun\ cu Hristos, Cel ce este
singur Împ\ratul [i Dumnezeul
nostru, rugându-v\ pentru lume.

P\mântul s-a sfin]it cu sân-
giurile voastre; iar, cu a[ezarea
moa[telor, Biserica celor întâi
n\scu]i dumnezeie[te se lumi-
neaz\ cu r\nile voastre; întru
care, împreun\ cu Mucenicii, ca
ni[te Mucenici, ruga]i-v\ pen-
tru lume.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ curat\, Maic\
Fecioar\, f\cutu-te-ai l\ca[
Luminii, Împ\ratului tuturor,
Celui ce S-a f\cut v\zut în ma -
teria trupului [i a luminat pe
to]i cei dintru întuneric. Pentru
aceea, cu credin]\ te fericim.

Canonul Cuviosului

Irmos: Înfrico[atu-s-a tot auzul...

Ast\zi tot p\mântul s-a adu-
nat, propov\duind numele cel
dumnezeiesc al lui Hristos,

pr\z nuind preasl\vit\ [i sfânt\
pomenirea ta. C\ tu, cu înv\]\ -
tu rile cele cu chipuri sih\s tre[ti,
cer l-ai f\cut pe el [i ai luminat
pe cei ce doreau cinul c\lug\resc.

Fulgerele minunilor tale au
lu minat toate marginile, c\ ra -
 c la ta izvor\[te t\m\duiri ce lor
ce se roag\ cu credin]\. Ce rul
te are pe tine, iar p\mântul are
umbra cea p\mânteasc\ a tru -
pu   lui, pe care, înainte de mor -
mânt, l-ai ve[tejit cu înfrânarea.

Slav\...

Cugetul cel p\mântesc nu
poate s\ în]eleag\ lumina cea
prealuminoas\ a Treimii, pe
care ai primit-o acum [i, în chip
luminat, te-ai îndumnezeit.
Adu-]i aminte de cei ce te po -
menesc pe tine, preafericite, ca
unul ce stai înaintea Treimii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pentru pomul cuno[tin]ei,
ne-am ar\tat lep\da]i de la
via]a cea dumnezeiasc\. Iar tu,
Fecioar\, ai n\scut Pomul vie -
]ii, pe Hristos Dumnezeu, Care
a scos din l\ca[urile întunecate
ale iadului [i a adus la via]a cea
netrec\toare, pe cei ce te laud\
pe tine, Preacurat\ St\pân\.

Irmosul:

Înfrico[atu-s-a tot auzul 
de nespusa lui Dumnezeu 

«po go râre, cum Cel Preaînalt
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«de voie S-a pogorât pân\ [i 
«la trup, din pântece fecioresc
«f\cându-Se om. Pentru aceea,
«pe Preacurata N\sc\toare de
«Dumnezeu, credincio[ii o
«m\rim.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce ai împodobit cerul...

Dorind via]\ îngereasc\, 
te-ai dep\rtat de toate frumu-
se]ile lumii [i te-ai s\l\[luit în
cur]ile poruncilor Domnului,
pentru care te bucuri împreun\
cu Îngerii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu,
ceea ce e[ti pricinuitoarea bu -
n\ t\]ilor ce s-au dat lumii de la
Dumnezeu, f\ [i acum milostiv
pe Dumnezeu pentru mântui-
rea cea de ob[te.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 
[i Otpustul.

TOT ÎN ACEAST| ZI
Pr\znuirea pomenirii Sfintei

Icoane a Maicii lui Hristos Dum -
nezeu, cea cu dumnezeiasc\ minune
zugr\vit\, numit\ «Prodromi]a».

SE CUVINE A {TI C|: Potrivit hot\ -
rârii Sfântului Sinod, date în ziua de 17
mai 1910, s-a introdus aici slujba Icoanei
Maicii Domnului «Prodromi]a» ce se afl\
în Sfântul Munte Athos, pentru ca oricine
va voi [i va avea evlavie, s\-i cânte slujba
a[a cum este aici.

LA  VECERNIA  MIC|

Se pun Stihirile pe 4, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Veni]i, to]i cu inim\ cu rat\
[i vesel\, s\ l\ud\m, în

cânt\ri, pe Preacurata Fecioa r\
Maria, Maica lui Hristos Dum -
nezeu, p\zitoarea noastr\, [i s\
cinstim preasfântul [i prea -
minunatul ei chip [i al preaiu-
bitului s\u Fiu, cu laude dum-
nezeie[ti, umplându-ne de har
dumnezeiesc.

O, preaminunate lucr\rile
tale, Preasfânt\ Fecioar\,
Maica lui Hristos Dumnezeu,
c\ci chipul fe]ei tale [i al Fiului
t\u în icoan\, cu raze str\lu -
citoare fiind împodobit, l-ai
d\ruit turmei tale p\zitor bun
[i tuturor bogat împ\r]itor de
t\m\duiri.

Mul]imile cuvio[ilor [i cetele
dreptcredincio[ilor, veni]i cu
dragoste s\ ne închin\m prea -
sfintei [i de minuni f\c\toarei
icoane, cu evlavie s\rutând-o,
c\ pururea ne ap\r\, izb\vin -
du-ne din tot felul de ispite [i de
primejdii.

Bucur\-te, Împ\r\teasa tu -
tu  ror, de Dumnezeu d\ruit\
întru icoana ta, în care chipul
t\u, cel cu dumnezeiasc\ mi -
nune zu gr\ vit, l-ai d\ruit nou\
nevrednicilor, grabnic\ sc\ -
pare, r\s pân dind pururea raze
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de t\m\duiri celor ce cu dragos-
te [i cu credin]\ se apropie, [i de
la ea primesc har [i mare mil\.

Slav\..., {i acum..., glasul 1:

Ast\zi Preacurata Fecioar\,
N\sc\toarea de Dumnezeu
Maria, de sus privind, ne-a dat
nou\, spre închinare [i sfin]e nie,
preacinstitul [i dumnezeiescul
s\u chip str\lucitor, rev\rsând
izvor de minuni celor ce cu dra-
goste se apropie [i cu credin]\
se închin\ ei, d\ruindu-le t\ -
m\duiri suflete[ti [i trupe[ti.
Acesteia [i noi cu umilin]\ îi
gr\im: Ceea ce e[ti mângâierea
[i ajutorul nostru, prin sfânta
ta icoan\ cea în chip de soare,
izb\ve[te-ne din primejdii pe
noi to]i, cei ce c\ut\m ajutorul
t\u, St\pân\.

L A  S T I H O A V N |
Stihirile, glasul al 2-lea,

podobie: Casa Efratului...

Prin icoana ta cea prea -
sl\vit\, Maic\ a St\pânului,
mântuie[te din toate nevoile pe
cei ce cu credin]\ [i cu dragoste
se închin\ ]ie.

Stih: Pomeni-voi numele t\u întru tot
neamul [i neamul (Psalm 44: 20).

N\dejdea cre[tinilor, Împ\ r\ -
teasa tuturor, Marie, cu darul
chipului t\u [i al Fiului t\u,
miluie[te pe cei ce cu credin]\
[i cu dragoste te cinstesc.

Stih: Fe]ei tale se vor ruga mai-marii
poporului (Psalm 44: 14).

Poporul cel binecredincios,
s\ cinstim în cânt\ri, dup\
datorie, icoana Preacuratei, cea
preal\udat\, sl\vind-o pe ea.

Slav\..., {i acum..., asemenea:

Maica lui Hristos Dumnezeu,
Împ\r\teasa tuturor, mântu -
ie[te pe cei ce s\rut\ cu dragoste
icoana ta, cea prin dumneze-
iasc\ minune zugr\vit\.

T R O P A R U L, glasul 1:

N\sc\toare de Dumnezeu, pu -
rurea Fecioar\, sfintei [i dum-
nezeie[tii icoanei tale cu dragos-
te [i cu credin]\ închi nân du-ne,
o s\rut\m mul]u mind; c\, prin
ea, celor credincio[i d\ruie[ti cu
adev\rat t\m\duiri sufletelor [i
trupurilor. Pentru aceasta,
gr\im c\tre tine: Slav\ fecioriei
tale! Slav\ milostivirii tale!
Slav\ purt\rii tale de grij\,
ceea ce e[ti una binecuvântat\!

Apoi Ectenia [i Otpustul.

LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm, cânt\m: Fericit
b\rbatul..., starea întâi (iar, dac\ se va
întâmpla spre Duminic\, se cite[te Catisma
toat\). La Doamne, strigat-am..., se pun
Stihirile pe 8, glasul 1, podobie: O, prea -
sl\vit\ minune...

O, preasl\vit\ minune a
Preacuratei [i dumneze-

ie[tii fiice Maria, Maica lui
Hristos Dumnezeu, singura care
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a n\scut, f\r\ de s\mân]\, în
chip de negr\it, pe Dumnezeu
ziditorul nostru! Ast\zi ne-a
adunat, cu darul ei, pe to]i din
toate laturile, la dumnezeiasca
pr\znuire a preasfântului s\u
chip, cel cu dumnezeiasc\ mi -
nune zugr\vit.

O, preaminunate lucrurile
tale, Preacurat\ Fecioar\! C\
s-a ar\tat izvor de minuni
curg\tor preacinstita [i dum -
nezeiasca ta icoan\. C\tre aceea
s\ alerg\m, dar, credincio[ii, 
[i cu bucurie s\ o s\rut\m,
luând dup\ vrednicie marele [i
mi nunatul dar al Preacuratei
Fecioare, zicând c\tre dânsa:
Bucur\-te, cea plin\ de har,
Domnul este cu tine, Cel ce d\
lumii prin tine mare mil\.

Icoana ta cea cu chip dum -
nezeiesc, N\sc\toare de Dum -
nezeu, o cinstim cu mult\ evlavie
[i ne închin\m ei noi, nevred -
nicii, cu fric\, dar [i cu bucurie.
Pe aceasta ai d\ruit-o nou\,
credincio[ilor, zid [i acope r\ -
mânt [i nepre]uit\ comoar\.
Pentru aceasta, s\vâr[ind cu
dragoste acest praznic nou [i de
minuni izvorâtor al preasl\vitei
tale pomeniri, cinstim sfânt\
icoana ta.

Bucur\-te, lauda dreptcre -
din cio[ilor, Preasfânt\ Fecioar\,
ceea ce e[ti tuturor sc\pare,

n\dejde, ajutor [i acoper\mânt
împotriva tuturor vr\jma[ilor.
Pentru aceasta, cinstim, St\ -
pân\, preasfântul chip al icoa-
nei tale, cel de fulgere purt\tor,
care, s\getând taberele demo-
nilor, le izgone[ti departe de cei
ce cu credin]\ [i cu dragoste se
închin\ [i s\rut\ preasfânt\
icoana ta.

Alte Stihiri, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Veni]i acum, o, iubitorilor de
pr\znuire, veni]i, toat\ aduna-
rea dreptsl\vitorilor, s\ în\l -
]\m cânt\ri de laude. Veni]i s\
s\rut\m cu fric\ [i cu bucurie
cinstita [i dumnezeiasca icoan\
a Fecioarei [i Maicii St\pânului
Hristos. {i, cinstind minunile 
ei cele mari, cu un glas c\tre
aceasta s\ gr\im: Izb\ve[te-ne
pe noi, Preamilostiv\, din toate
nevoile.

Veni]i acum, o, iubitorilor de
praznic, s\ cinstim to]i, cu cre-
din]\ [i cu evlavie, înfrico[\toa-
rele minuni [i lucr\rile mai pre -
sus de fire ale Preasl\vitei Maicii
lui Dumnezeu. În cânt\ri dum-
nezeie[ti l\udând-o pe ea, cu
sârguin]\ s\ ne închin\m prea-
cinstitei sale icoane, celei cu
chip str\lucitor [i preasl\vit.

Mul]imile monahilor [i ale
tuturor credincio[ilor, acum cu
fric\ [i cu dragoste te fericim,
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m\rindu-te pe tine, Preasfânt\
Fecioar\, Mireas\ dumneze-
iasc\, [i sl\vim lucr\rile tale;
c\ dai dumnezeie[ti daruri
celor ce cu credin]\ fierbinte
alearg\ la tine. Ap\r\ [i aco-
per\ cu milostivire, ca o bun\,
pe cei ce laud\ bine-înfru -
muse]atul praznic al icoanei
tale preasl\vite [i de minuni
f\c\toare.

Dat-ai robilor t\i chipul fe]ei
tale cel preacinstit, Preacurat\,
p\zindu-ne [i acoperindu-ne pe
noi de toate relele întâmpl\ri,
de necazuri [i de nevoi [i de tot
felul de vr\jma[i. Pe acest chip
al t\u, ast\zi dobândindu-l,
mul]umind ne închin\m daru-
lui t\u, N\sc\toare de Dum -
nezeu, preal\udat\.

Slav\..., {i acum..., glasul al 6-lea:

S\ strig\m ast\zi cu dulce
cân tare, propov\duind înfrico -
[\ toarele minuni ale Prea cura tei
Maicii lui Hristos Dum nezeului
nostru [i lucr\rile ei cele mai
presus de fire; c\ preastr\lu -
citorul [i preacinstitul ei chip,
cel cu dumnezeiasc\ minune
s\ vâr[it, a fost dat spre ajuto-
rul [i ap\rarea noastr\. Pentru
aceasta [i noi pomenirea ei
pr\znuim [i, neîncetat rugân-
du-ne, gr\im: P\ze[te-ne cu
puterea ta cea mare, St\pân\,
[i izb\ve[te de primejdii [i de

necazuri pe cei ce cu credin]\ [i
cu dragoste te cinstesc pe tine,
Fecioar\ preabinecuvântat\.

Vohod. Lumin\ lin\..., Prochimenul zilei.

P A R E M I I L E

De la Facere, citire:

(28: 10 – 17)

A ie[it Iacov de la fântâna jur\ -
mân tului [i s-a dus în Haran. Ajun -
gând îns\ la un loc, a r\mas s\
adoar m\ acolo, c\ asfin]ise soarele.
{i, luând una din pietrele locului
aceluia [i punând-o c\p\tâi, s-a cul-
cat în locul acela. {i a visat c\ era o
scar\, sprijinit\ pe p\mânt, dar cu
vârful atingea cerul; iar Îngerii lui
Dumnezeu se suiau [i se coborau pe
ea. Apoi S-a ar\tat Domnul în capul
sc\rii [i i-a zis: „Eu sunt Domnul,
Dumnezeul lui Avraam, tat\l t\u, [i
Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme!
P\mântul pe care dormi ]i-l voi da
]ie [i urma[ilor t\i. Urma[ii t\i vor fi
mul]i ca pulberea p\mântului [i tu
te vei întinde la apus [i la r\s\rit, la
miaz\noapte [i la miaz\zi, [i se vor
binecuvânta în tine [i în urma[ii t\i
toate neamurile p\mântului. Iat\,
Eu sunt cu tine [i te voi p\zi în orice
cale vei merge; te voi întoarce în
p\mântul acesta [i nu te voi l\sa
pân\ nu voi împlini toate câte ]i-am
spus”. Iar când s-a de[teptat din
somnul s\u, Iacov a zis: „Domnul
este cu adev\rat în locul acesta [i eu
n-am [tiut!”. {i, însp\imântându-se
Iacov, a zis: „Cât de înfrico[\tor este
locul acesta! Aceasta nu e alta f\r\
numai casa lui Dumnezeu, aceasta e
poarta cerului!”.
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Din Prorocia lui Iezechiel, citire:

(43: 26 – 44: 4)

A[a gr\ie[te Domnul: „{apte zile
s\ fac\ isp\[ire pentru jertfelnic, \
s\-l cure]e [i s\-l sfin]easc\. Iar dup\
sfâr[itul acestor zile, în ziua a opta [i
mai departe, preo]ii vor în\l]a, pe
jertfelnic, arderile de tot ale voastre
[i jertfele cele spre mântuirea voas -
tr\ [i Eu v\ voi primi pe voi”, zice
Domnul. Apoi m-a dus b\rbatul
acela înapoi la poarta cea din afar\
a templului, spre r\s\rit, [i aceasta
era închis\. {i mi-a zis Domnul:
„Fiul omului, poarta aceasta va fi
închis\, nu se va deschide [i nimeni
nu va trece prin ea, c\ Domnul
Dumnezeul lui Israel va intra pe ea.
De aceea va fi închis\. Cât prive[te
pe rege, el se va a[eza acolo, ca s\
m\nânce pâine înaintea Domnului;
pe calea por]ii va intra [i pe aceea[i
cale va ie[i”. Dup\ aceea m-a dus pe
calea por]ii de la miaz\noapte, în
fa]a templului, [i am privit, [i, iat\,
era plin\ de slav\ casa Domnului.

De la Pilde, citire:

(9, 1 – 11)

În]elepciunea [i-a zidit cas\ reze-
mat\ pe [apte stâlpi; a înjunghiat
vitele sale pentru osp\], a preg\tit în
pahar vinul ei [i a întins masa ei. A
trimis pe slujitorii s\i, s\ cheme cu
înalt\ propov\duire la pahar, zi -
când: „Cine este neîn]elept s\ intre
la mine!” {i celor lipsi]i de buna-
chibzuial\ le-a zis: „Veni]i [i mân -
ca]i pâinea mea [i be]i din vinul pe
care l-am preg\tit pentru voi. P\r\ -
si]i neîn]elepciunea [i ve]i fi vii.
C\u ta]i priceperea [i ve]i r\mâne în
via]\ [i ve]i dobândi în]elegere întru

cuno[tin]\!”. Cel care-l ceart\ pe
batjocoritor î[i atrage dispre]ul, [i
cel care-l dojene[te pe cel f\r\ de lege
î[i atrage ocara, c\ cert\rile sunt
r\ni pentru cel necredincios. Nu
certa pe cei r\i, ca s\ nu te urasc\;
dojene[te pe cel în]elept, [i el te va
iubi. D\ sfat celui în]elept [i el se va
face [i mai în]elept; înva]\ pe cel
drept [i el î[i va spori [tiin]a lui.
Începutul în]elepciunii este frica de
Domnul [i priceperea st\ în sfatul
celor sfin]i, iar a cunoa[te Legea este
a cugetului bun, c\ prin aceasta se
vor înmul]i zilele tale [i se vor
ad\uga ]ie ani de via]\.

L A  L I T I E

Stihirile, glasul 1:

Ast\zi împreun\ ne cheam\,
pe toat\ adunarea credincio -
[ilor, veselitoarea [i minunata
pr\znuire a sfintei icoane a
Preal\udatei Maicii lui Hristos
Dumnezeu. Veni]i, dar, iubito-
rilor de praznic [i iubi]ilor robi
ai St\pânei, s\ pr\znuim în
cânt\ri aceast\ preasfânt\ lu -
crare a ei; c\ to]i cei ce alearg\
cu credin]\ [i cu dragoste la ea
se umplu de har dumnezeiesc,
pentru c\ ea împline[te orice
cerere celor ce cu credin]\ cer
de la dânsa. Pentru aceasta, 
to]i s\-i gr\im: N\sc\toare de
Dum nezeu Fecioar\, p\ze[te-ne,
Preacurat\, de toat\ v\t\marea
v\zu]ilor [i nev\zu]ilor vr\j -
ma[i, pe noi, cei ce ne închin\m
preasfintei tale icoane.
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Glasul al 2-lea:

Mare [i preasl\vit\ minune
tuturor deodat\ a str\lucit 
chipul Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu cel preafrumos [i
cu totul luminos, însemnân -
du-se cu dumnezeiasc\ minune
pe cinstita ei icoan\; [i cei ce cu
încredere alearg\ la ea primesc
cele de folos, fiindc\ în icoan\
s-a s\l\[luit darul Preasfintei
Fecioare. Pentru aceasta, to]i
s\ zicem: St\pân\ preacurat\,
pe cei ce te cinstesc pe tine,
izb\ve[te-i de toate primejdiile.

Asemenea:

Cine nu se va minuna, cine
nu va pream\ri, N\sc\toare de
Dumnezeu, pururea Fecioar\,
minunile tale multe [i mai pre-
sus de fire? C\ tuturor celor
care cer fierbinte de la tine, le
dai cu îndestulare, Preacurat\
Mi reas\ dumnezeiasc\. Pentru
aceea, cu dragoste te cinstim pe
tine, ceea ce e[ti mai înalt\
decât Heruvimii [i mai curat\
decât Serafimii, [i cu c\ldur\
ne rug\m ]ie: Ajutorul t\u d\ -
ruie[te-l nou\, c\, în tine n\d\j -
duind, ne vom mântui.

Glasul  a 4-lea:

Iat\, acum, în chip nea[teptat
a r\s\rit ca un soare luminos
praznicul cel str\lucit al sfintei
tale icoane celei preacinstite [i de

raze purt\toare, N\sc\toare de
Dumnezeu. Acesta dep\r tea z\
norul patimilor [i t\m\du ie[te
durerile bolilor. La icoana ta
sc\pând noi, robii t\i, din pri-
mejdii ne izb\vim, dobândind
rourare mântuitoare sufletelor
[i trupurilor; c\ tu e[ti sc\pa -
rea [i acoper\mântul nostru [i
prin tine n\d\jduim s\ afl\m
mil\, Maica lui Dumnezeu. Deci,
cu fric\ [i cu dragoste c\zând,
ne închin\m preacinstitei tale
icoane.

Slav\..., {i acum..., glasul al 4-lea:

Minune preasl\vit\ a minuni -
lor [i lucru înfrico[\tor al firii
e[ti tu, Mireas\ dumnezeiasc\,
St\pân\, c\ umpli de t\m\duiri
[i de daruri pe cei ce te cinstesc.
Lumin\ de raze str\lucitoare
ne trimite icoana ta. Deci, izb\ -
ve[te-ne cu darul t\u pe noi, cei
ce ne rug\m slavei tale, ceea ce
ai n\scut în chip de negr\it pe
Soarele Hristos, neamului ome-
nesc. Nu înceta a ne acoperi [i
degrab ne întâmpin\ în necazuri
pe noi, cei ce s\vâr[im cu dra-
goste sfânt\ pomenirea prea cin -
stitei tale icoane celei cu dum-
nezeiasc\ minune zugr\vite.

L A  S T I H O A V N |
Stihiri, glasul al 5-lea,

podobie: Bucur\-te, c\mar\...

Bucur\-te, Maic\ Fecioar\,
preacurat\ [i prealuminoas\,
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de rou\ izvorâtoare [i de foc
purt\toare, nor de ploaie pur -
t\ tor, ceea ce ai plouat lumii pe
Hristos, Ploaia cea dumneze-
iasc\; scar\ cereasc\ de la p\ -
mânt în\l]at\; punte mai presus
de fire, care duci c\tre Raiul
desf\t\rii; mas\ în]eleg\toare,
care hr\ne[ti pe robii t\i cu
cereasca Man\; acoper\mânt
care umbre[ti pe to]i cei ce cu
n\dejde alearg\ la tine!

Stih: Cel Preaînalt a sfin]it l\ca[ul S\u;
Dumnezeu este în mijlocul lui, de aceea nu
se va cl\tina (Psalm 45: 4-5).

Minune nou\ cu adev\rat s-a
ar\tat chipul icoanei tale. O,
fa]\ preacinstit\ a Preacuratei
Fecioare, pe care v\zând-o, to]i
se sp\imânteaz\, iar pe noi ne
sfin]e[te! Aceasta împarte tutu-
ror daruri cu îmbel[ugare,
fiind ca un nor de via]\ d\t\tor,
care pe cei binecredincio[i îi
roureaz\. Pentru aceea, minu-
nându-ne, zicem: Preacurat\,
acoper\ [i p\ze[te pe to]i cei ce
se închin\ sfintei tale icoane.

Stih: Fe]ei tale se vor ruga mai-marii

poporului (Psalm 44: 14).

Maic\ a lui Dumnezeu Cu -
vântul, pe cei binecredincio[i
acoperindu-i [i norii p\catului
izgonindu-i de la noi, p\ze[te
pe cei ce î]i cinstesc icoana cea
de fulgere purt\toare, [i ocro-
te[te-i de toat\ reaua lucrare a

cumplitului vr\jma[, de n\v\ -
lirile [i de stric\ciunile lui, iar
pe noi to]i ne izb\ve[te de tulbu -
rarea cea lumeasc\ pentru ca,
mântuindu-ne cu al t\u ajutor,
în cânt\ri s\ te l\ud\m [i, cu
dragoste [i cu mul]umire cin-
stindu-te, s\ te m\rim.

Slav\..., {i acum..., glasul al 5-lea:

Pe norul cel purt\tor de
lumin\, pe crinul cel pururea
neve[tejit, pe N\sc\toarea de
Dumnezeu, Maria, s\ o l\ud\m
zicând: Bucur\-te, împlinirea
prorocirilor [i a vederilor mai
înainte. Bucur\-te, adeverirea
propov\duirilor Apostolilor.
Bu cur\-te, slava arhiereilor,
podoaba preo]ilor, str\lucirea
Mucenicilor, înfrumuse]area
Cuvio[ilor, înt\rirea monahilor
[i t\ria tuturor credincio[ilor;
t\m\duirea bolnavilor, îngriji-
toarea celor s\rmani [i bog\]ia
cea nede[ertat\ a celor s\raci,
râul vie]ii cel nemuritor, care
rever[i tuturor minuni. Izb\ -
ve[te pe cei ce cu dragoste pr\z -
nuiesc preasl\vita pomenire a
minunatei închipuiri a sl\vitei
tale icoane celei de minuni
f\c\toare.

La binecuvântarea pâinilor

T R O P A R, glasul 1:

N\sc\toare de Dumnezeu,
pururea Fecioar\, sfintei [i
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dumnezeie[tii tale icoane cu
dragoste [i cu credin]\ închi-
nându-ne, o s\rut\m, mul]u -
mind. C\ printr-însa d\ruie[ti
celor credincio[i cu adev\rat
t\m\duiri sufletelor [i trupuri-
lor. Pentru aceasta, gr\im c\tre
tine: Slav\ fecioriei tale! Slav\
milostivirii tale! Slav\ purt\rii
tale de grij\, ceea ce e[ti una
binecuvântat\ (de dou\ ori)!

Apoi acesta:

N\sc\toare de Dumnezeu
Fecioar\, bucur\-te, ceea ce
e[ti plin\ de har, Marie, Dom -
nul este cu tine. Binecuvântat\
e[ti tu între femei [i binecuvân-
tat este Rodul pântecelui t\u,
c\ ai n\scut pe Mântuitorul su -
fletelor noastre (o dat\).

{i citirea cuvântului Praznicului.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Praznicului, de trei ori (vezi la
binecuvântarea pâinilor).

Dup\ Catisma întâi se cânt\ Sedealna,
glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Tabl\ a Legii scris\ de
Dumnezeu te cunoa[tem,

Preacurat\, [i, cu adev\rat, tron
al St\pânului Hristos; pentru
aceasta, sfintei tale icoane cu
evlavie [i cu dragoste ne închi -
n\m, primind har [i t\m\duire
bolilor suflete[ti [i trupe[ti.

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

Dup\ a doua Catism\, se cânt\ Se dealna,
glasul al 4-lea, podobie: Sp\imântatu-s-a
Iosif...

Neispitit\ de nunt\, Prea cu -
rat\, cum ai z\mislit în pântece
pe Ziditorul tuturor [i Dum -
nezeu? Tâlcuie[te nou\ cuvân-
tul tainei tale. Cu ade v\ rat,
sunt de netâlcuit Îngerilor [i de
neîn]eles oamenilor în\l]i mea [i
adâncimea, m\rimea [i l\]imea
necuprinsei tale na[ teri. Pentru
aceasta, l\ud\m cinstita zugr\ -
vire a sfintei tale icoane f\c\ -
toare de minuni.

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

{i se cânt\ polieleul: Cuvânt bun...

Apoi aceste M\rimuri:

Stih 1: Adu-}i aminte, Doamne, de Da -
vid [i de toate blânde]ile lui (Psalm 131: 1).

M\rimu-te pe tine, Prea sfânt\
N\sc\toare de Dumnezeu, Mi -
reas\ nenuntit\, [i cinstim to]i
dumnezeiasc\ icoana ta.

Stih 2: Lucruri sl\vite s-au gr\it despre
tine, cetatea lui Dumnezeu (Psalm 86: 2).

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie, Domnul este cu
tine, zicând: {i prin tine cu noi.

Stih 3: Din rodul pântecelui t\u voi pune
pe scaunul t\u (Psalm 131: 11).

Stih 4: Cel Preaînalt a sfin]it l\ca[ul
S\u; Dumnezeu este în mijlocul cet\]ii, de
aceea nu se va cl\tina (Psalm 45: 4-5).

Stih 5: Casei Tale se cuvine sfin]enie,
Doamne, întru lungime de zile (Psalm 92: 7).

Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu în
veac [i în veacul veacului (Psalm 88: 51).
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Slav\...

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule.

{i acum...

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie, Domnul este cu
tine, zicând: {i prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori)!

S E D E A L N A dup\ Polieleu, 
glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Preasfânta ta icoan\, cea cu
chip str\lucitor [i mai presus de
cinste, de Dumnezeu d\ ruit\,
Curat\ Fecioar\, credincio[ii
cu mult\ evlavie o cinstim [i
prin cununi de laud\ o împodo-
bim. Dar cine poate, dup\ cuvi-
in]\, s\ spun\ minunile tale, pe
care, prin darul chipului t\u,
tuturor le pricinuie[ti? Prea -
sl\vite cu adev\rat sunt lucru-
rile tale, Mireas\ dumnezeiasc\.

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

Apoi Antifonul întâi al glasului al 4-lea.

P R O C H I M E N, glasul al 4-lea 

(Psalm 44: 20, 1):

Pomeni-voi numele T\u în tot
neamul [i neamul.

Stih: R\spuns-a inima mea cuvânt bun.

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Luca (1: 39-49, 56): În
zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în
grab\... (caut\ la 8 septembrie, la Utrenie). 

Psalmul 50.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum..., tot aceasta.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i, dup\ mul]imea îndur\ ri -
lor Tale, [terge f\r\delegea mea.

{i Stihira, glasul al 6-lea:

Chipul sfintei tale icoane,
Preal\udat\ N\sc\toare de
Dumnezeu, izb\ve[te de toat\
v\t\marea pe cei ce se apropie
[i alearg\ cu dragoste la el.
Pen tru aceea, ne rug\m ]ie:
Mântuie[te pe cei ce n\d\jdu-
iesc spre ajutorul t\u [i cinstesc
preasfânt\ icoana ta, cea cu dum -
nezeiasc\ minune zugr\vit\.

C A N O A N E L E

Se pun pe 16: Irmoasele amândurora
Canoanelor de câte dou\ ori [i Troparele
pe 12.

Canonul întâi

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele
trei p\r]i ale sufletului,

«Cel ce Te-ai n\scut din
«Fecioar\, îneac\-i în adâncul
«nep\timirii, rogu-m\; ca s\
«cânt }ie, ca într-o al\ut\, în
«omorârea trupului, cântare de
«biruin]\ (de dou\ ori).»

D\-mi darul cuvântului,
Fecioar\, ca s\ încep a l\uda
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sl\vitele minuni ale preastr\ -
lucitei tale icoane, cu luminat\
cuno[tin]\, St\pân\, de Dum -
nezeu d\ruit\.

Veni]i împreun\ cu mine,
mul]imea monahilor, [i degrab
alerga]i ca cerbul însetat la
izvoarele apelor, ca s\ aducem
laud\ [i împreun\ s\ cânt\m
dumnezeie[tii icoane cântare
de biruin]\.

A l\uda dup\ cuviin]\ [i a
încununa prin cânt\ri de laud\
preacinstit\ icoana ta, nu este
cu putin]\, Preanevinovat\.
Pentru aceea, în loc de cuvinte
mari, prime[te credin]a noas -
tr\ mic\ [i iart\ pe robii t\i.

Având pe Vistierul în]elep-
ciunii, Care Se supune ca un
Fiu preaîn]elept rug\ciunilor
tale, ca Maicii celei iubite,
picur\ o pic\tur\ de har dum-
nezeiesc, Fecioar\ preacurat\,
în inimile noastre, ca s\ putem
l\uda sfânt\ icoana ta.

Slava p\mântenilor, preaîn-
cuviin]at\ Fecioar\, ceea ce ai
n\scut mai presus de fire pe
Cuvântul Tat\lui, învrednice[te
de dumnezeiasca slav\ pe cei ce
dup\ cuviin]\ cinstesc sfânt\
icoana ta.

Împ\ra]ii p\mântului, mai-
marii [i judec\torii poporului,
patriarhii, arhiereii [i toate

popoarele v\zând, Preacurat\,
sfânt l\ca[ul acesta [i minunat\
icoana ta, pe tine te preasl\ vesc,
minunea ta o vestesc [i acest
l\ca[ îl fericesc.

Canonul al doilea

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

S\ cânt\m Domnului, Ce -
lui ce a pov\]uit pe po -

«porul S\u prin Marea Ro[ie,
«cântare de biruin]\, c\ci cu
«slav\ S-a preasl\vit (de dou\ ori).»

Cine poate, St\pân\, a în]e -
lege sau ce cuvânt, Fecioar\, va
ar\ta cum s-a zugr\vit chipul
sfintei tale icoane? De[i noi nu
ne pricepem, îns\ acum ne în -
chin\m ei cu dreapt\ credin]\.

Preasl\vite sunt, N\sc\toare
de Dumnezeu, toate minunile
tale, câte ai f\cut prin sfânt\
icoana ta, preacurat\ Mireas\
nenuntit\.

Slav\...

Mintea omeneasc\ nu poate
s\ în]eleag\ milostivirea ta; 
c\ tu, preasfânt\ Fecioar\, 
e[ti ap\ r\toarea ob[tii acesteia.
Cine, dar, nu se va minuna?

{i acum...

Tu nu dormitezi, neadormita
noastr\ p\zitoare, fiic\ dum -
nezeiasc\; ci, p\zind turma
aceasta cu mult\ trezvie, toat\
primejdia o alungi departe de
la ea.
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Catavasie:

Deschide-voi gura mea [i se va
umple de Duhul, [i cuvânt r\s -
punde-voi Împ\r\tesei Maici,
[i m\ voi ar\ta luminat pr\z -
nuind [i voi cânta minunile ei,
bucurându-m\.

Cântarea a 3-a:
Irmosul:

Cel ce e[ti mai presus
decât toat\ încep\toria,

«de voie Te-ai pogorât din în\l -
«]ime pe p\mânt [i firea ome -
«neasc\ cea smerit\ ai în\l]at-o
«din iadul cel mai de jos; c\ nu
«este sfânt afar\ de Tine, Iubi -
«torule de oameni (de dou\ ori).»

Poporul binecredincios al
]\rii române[ti, v\zând icoana
ta preasl\vit\ str\lucind ca un
nor luminat de fulgere, se în -
treba, Preacurat\, zicând: Ce
mi nune înfrico[\toare, ce tain\
nea[teptat\ este aceasta, fra -
]ilor?

Vestea minunilor sfintei tale
icoane s-a împr\[tiat în tot p\ -
mântul. Pentru aceasta, Fecioa -
r\, to]i împreun\, popoarele [i
semin]iile alearg\, [i, c\zând,
se închin\ ei cu mult\ evlavie.

Precum cu un nor luminos [i
str\lucitor acoperi acest sfânt
l\ca[ prin sfânt\ icoana ta, iar
ochii sufletelor noastre, cei în -
tuneca]i cu negura p\catelor, îi
luminezi.

U[\ a milostivirii fiind tu,
Marie, [i bun\ p\zitoare a aces-
tui sfânt l\ca[, u[a mântuirii
deschide-o nou\, [i ne d\ ca în
viitor s\ vie]uim în fapte cu -
vioase [i în purtare curat\.

Precum sunt ochii robilor la
mâinile st\pânei lor, a[a [i ochii
no[tri la mâinile tale, o, sfânt\
icoan\, cu minune dumneze-
iasc\ zugr\vit\.

Ca un fulger prealuminat,
preacinstit\ icoana ta, str\lu -
cind în mijlocul poporului f\r\
încetare, a îndemnat pe cei ce
priveau s\ strige ]ie, binecu-
vântat\ Fecioar\: Mari sunt
minunile tale.

Alt Canon

Irmosul:

Tu e[ti t\ria celor ce
alearg\ la Tine, Doamne;

«Tu e[ti lumina celor întuneca]i
«[i pe Tine Te laud\ duhul meu
«(de dou\ ori).»

Puternicul t\u ajutor d\ru -
ie[te-l nou\, ceea ce e[ti f\r\ de
prihan\, celor ce de-a pururea,
stând înaintea sfintei tale icoa-
ne, cu dragoste [i cu credin]\
ne închin\m ei.

Milostiv s\ faci nou\, curat\,
pe Fiul t\u; [i u[a Edenului
deschide-o tuturor celor ce, în
cuget curat, din suflet ne închi -
n\m sfintei tale icoane.
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Slav\...

O, preasfânt\ Fecioar\! Cum
vom l\uda darurile sfintei tale
icoane, c\ ne izb\ve[ti de multe
primejdii pe noi, robii t\i, p\ -
zind nev\t\mat l\ca[ul acesta?

{i acum...

L\ca[ul t\u, St\pân\, ca un
cer îl socotesc; chipul t\u, ca o
lun\ str\lucit\; minunile icoa-
nei tale închipuiesc stelele; iar
soare str\lucitor pe Fiul t\u Îl
numesc.

Catavasie:

Pe ai t\i cânt\re]i, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, ceea ce e[ti
izvor viu [i îndestulat, care s-au
adunat ceat\ duhovniceasc\,
înt\re[te-i în dumnezeiasc\
m\  rirea ta, cununilor slavei
învrednicindu-i.

S E D E A L N A,

glasul al 8-lea, 

podobie: Porunca cea cu tain\...

S\ se bucure cerul [i s\ se
veseleasc\ p\mântul; c\ ast\zi
Fecioara, cea mai presus de
Îngeri, pe p\mânt cheam\ tot
neamul omenesc [i îngeresc la
dumnezeiasca pr\znuire a cin-
stitului chip al ei [i al Fiului s\u.
Acest chip ne d\ruie[te toate
cele de folos [i felurite t\ m\ -
duiri. Pentru aceasta, N\s c\ -
toare de Dumnezeu, cu bucurie
cânt\m ]ie: Slav\ venirii tale în
chipul t\u, Curat\, ceea ce cu

adev\rat ai lucrat minune prea -
sl\vit\.

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Sfatul cel neurmat [i dum-
nezeiesc al întrup\rii Tale

«celei de sus, celei din Fecioar\,
«Prorocul Avacum avându-l în
«minte a strigat: Slav\ puterii
«Tale, Doamne (de dou\ ori).»

Ca o scar\ ce duce la ceruri,
având noi, Preacurat\, cinstit\
icoana ta, în acest sfin]it l\ca[
ast\zi ne-am adunat noi to]i,
nevrednicii robii t\i, ca s\ pr\z -
nuim împreun\ ar\tarea ei în
lume. Mântuie[te-ne, preami-
lostiv\ Doamn\.

Precum ai dat biruin]\ drept -
credincio[ilor mai înainte asu-
pra vr\jma[ilor [i lupt\torilor
împotriva icoanelor, a[a [i pe
noi robii t\i, dumnezeiasc\
Mireas\, întrarmeaz\-ne cu
pu tere asupra a trei vr\jma[i:
trupul, lumea [i diavolul.

Fii cu noi robii t\i totdeauna,
St\pân\, prin preastr\lucita
icoan\, [i nu te dep\rta de tur ma
ta niciodat\; c\ pe tine te avem
lumin\, via]\ [i ap\r\toare.

Mântuie[te, mântuitoarea
lumii, mântuie[te sfânt l\ca[ul
acesta de cutremur [i de orice
necaz ce ar veni asupr\-ne, din
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pricina nenum\ratelor noastre
p\cate. C\ tu e[ti p\zitoarea
noastr\, St\pân\.

Fiind tu dumnezeiesc cle[te al
Focului nematerialnic, icoana
ta se arat\ ca un foc scânteietor,
arzând cu totul materia patimi-
lor noastre. Izb\ve[te-ne, dar,
St\pân\, de focul cel ve[nic.

Învrednice[te-m\, St\pân\, a
vedea sfânt\ icoana ta blând\ [i
vesel\ la fa]\, în ceasul mor]ii
mele, dându-mi dezlegare de
gre[eli, [i sufletului mântuire.

Alt Canon

Irmosul:

Am auzit [i cu fric\ am
l\udat, Doamne, înome -

«nirea Ta, pe care mai înainte
«de veci ai hot\rât-o [i mai pe
«urm\ ai binevoit a o s\vâr[i
«(de dou\ ori).»

Pe cei ce cinstesc, Prea cu rat\,
[i se închin\ cu credin]\ sfintei
tale icoane, care cu dumneze-
iasc\ minune a fost zugr\vit\,
de toat\ nevoia p\ze[te-i, ceea
ce e[ti cu lucrul [i cu numele
dulcea]a a toat\ lumea.

O, ceea ce e[ti pricina tuturor
bun\t\]ilor, Marie, Împ\ r\ -
teasa tuturor [i a toate st\ pâ ni -
toare, care ne-ai dat preasl\vita
icoan\ ca ocrotire ob[tii noastre,
învrednice[te-ne s\ fim locui-
tori l\ca[urilor tale celor de sus.

Slav\...

Nimeni s\ nu se îndoiasc\ [i
s\ nu fie necredincios minunii
dumnezeie[tii icoane, ca s\ nu
cad\ în dumnezeiasca urgie; ci
s\ cread\ toate cu inim\ cu rat\,
ca s\ primeasc\ din bel[ug
darul dumnezeie[tii Fiice.

{i acum...

Cur\]e[te, preanevinovat\
Fecioar\, toat\ necur\]ia sufle-
tului nostru plin de multe pa -
timi, ca totdeauna s\ s\rut\m în
mintea noastr\ cinstit\ icoana
ta [i s\ te m\rim pe tine, prea -
m\rit\ dumnezeiasc\ Mireas\.

Catavasie:

Cel ce [ade în slav\ pe tronul
Dumnezeirii, pe nor u[or a
venit Iisus, Cel mai presus de
dumnezeire, prin palm\ cu rat\,
[i a mântuit pe cei ce cânt\:
Slav\, Hristoase, puterii Tale.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Acum M\ voi scula dup\
prorocie, a zis Dum -

«nezeu; acum M\ voi prea -
«sl\vi; acum M\ voi în\l]a,
«luând din Fecioar\ pe cel
«c\zut, [i la lumina cea minu -
«nat\ a Dumnezeirii Mele
«în\l]ându-l (de dou\ ori).»

O, cât de înfrumuse]at\, 
cât de str\lucit\ [i ca un soare
se vede preasfânt\ icoana ta,
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str\lucind, prin bogatul ei dar
cel de raze purt\tor, peste to]i
care se închin\ ei cu umilin]a
sufletului.

Toat\ aceast\ fr\]ime de tine
adunat\ a românilor de pretu-
tindeni, cu fierbinte dragoste a
primit sl\vit\ [i minunat\ icoa-
na ta, Fecioar\. Asemenea [i noi
[i to]i urma[ii no[tri, cu cre-
din]\ neclintit\, cu inimi înv\ -
p\iate, o primim [i îi slujim.

Ca o Maic\ milostiv\ e[ti
pentru acest smerit l\ca[, vese-
lindu-ne pe to]i prin sfânt\
icoana ta cea cu minune zu -
gr\vit\. Pentru aceea, arat\-te
milostiv\ spre noi [i ne învred-
nice[te a face voia Fiului t\u,
Iisus Mântuitorul nostru.

Cum vom l\uda fapta minu-
nat\ a acelei femei cucernice,
c\reia, ar\tându-te în vis, i-ai
poruncit s\ alerge degrab acolo
unde s-a zugr\vit dumnezeiescul
t\u chip cu minune [i, c\ zând
înaintea lui, s\ i se închine, ceea
ce n-a întârziat a împlini.

Pe to]i dreptcredincio[ii cre[ -
tini, care alearg\ la sfânt\ bise-
rica aceasta, St\pân\, aducând
daruri ]ie, Preacurat\, milu ie[ -
te-i, Fecioar\, cu bogate daruri.

Pe întreg binecredinciosul
t\u popor, care cu evlavie din
locuri dep\rtate alearg\ c\tre

sfânt\ icoana ta, binecuvin-
teaz\-l, St\pân\, [i toat\ casa
lor fere[te-o de toate relele în -
tâmpl\ri.

Alt Canon

Irmosul:

Din negura patimilor ca
dintr-o noapte prea -

«adânc\ mântuindu-m\, Te rog,
«învrednice[te-m\ ca duhul meu
«s\ ajung\ dis-de-diminea]\ la
«lumina zilei poruncilor Tale,
«Hristoase (de dou\ ori).»

Pe tine, p\zitoarea noastr\,
to]i te rug\m ca s\ binecuvin-
tezi toate intr\rile [i ie[irile
noastre din l\ca[ul acesta, ca s\
cânt\m ]ie: Binecuvântat\ e[ti
tu, Preacurat\.

Puternicul t\u ajutor l-am
dobândit prin dumnezeiasc\
icoana ta, izb\vindu-ne de toa t\
reaua întâmplare noi, robii t\i.
Pentru aceasta, precum în via ]a
noastr\, a[a [i în vremea mor]ii,
de moartea cea amar\ fere[te-ne.

Slav\...

De toate bolile trupe[ti t\ -
m\duie[te, Preaîndurat\, [i de
patimi suflete[ti vindec\, Prea -
l\udat\, prin puternicele tale
soliri c\tre Fiul t\u, pe to]i cei
ce cu credin]\ alearg\ la sfânt\
icoana ta [i, închinându-se ei, te
cheam\ în ajutor.
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{i acum...

Izb\vitoare arat\-te, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, turmei tale,
izb\vind-o de toat\ asuprirea [i
de cumplita n\v\lire a celor ce
nu se închin\ icoanei tale. Iar pe
preo]ii [i credincio[ii care se în -
chin\ chipului t\u cu credin]\,
p\ze[te-i de orice stric\ ciune.

Catavasie:

Sp\imântatu-s-au toate de
dumnezeiasc\ slava ta, c\ tu,
Fecioar\, neispitit\ de nunt\, ai
avut în pântece pe Dumnezeu
Cel peste toate [i ai n\scut 
Fiu pe Cel f\r\ de ani, Cel ce
d\ruie[te pace tuturor celor ce
te laud\.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Ajuns-am în adâncurile
m\rii [i m-a înecat vifo -

«rul p\catelor mele celor multe.
«Dar Tu, ca un Dumnezeu, scoa -
«te din stric\ciune via]a mea,
«mult-Milostive (de dou\ ori).»

Arhanghelii [i Îngerii, Heru -
vimii [i Serafimii, Încep\toriile
[i Domniile, St\pâniile [i Scau -
nele [i toate celelalte puteri lau -
d\, Fecioar\, sfânt\ icoana ta.

Caut\, Doamn\, din cer spre
turma ta aceasta, care pururea
te cinste[te, [i lini[te[te furtuna
cea pornit\ asupra noastr\, a
ispitelor [i a necazurilor, prin
darul sfintei tale icoane.

R\nindu-m\ cu s\ge]ile r\u -
t\ ]ilor [i plin fiind de cumplite
r\ni, t\m\duie[te-m\, Prea -
nevinovat\, cu darul sfintei tale
icoane, c\reia cu evlavie m\
închin [i o s\rut.

U[a poc\in]ei deschide-o mie,
de Dumnezeu N\sc\toare, ca,
prin mijlocirea ta, s\ deschid
u[ile Raiului, c\ tu e[ti u[a ce -
lor ce se mântuiesc [i p\zi toa rea
[i înt\rirea turmei tale acesteia.

Nedep\rtându-Se de sânurile
p\rinte[ti, Dumnezeul tuturor
a fost ]inut în feciore[tile tale
bra]e, Maic\ f\r\ de prihan\,
preg\tind odihn\ [i toate bun\ -
t\]ile tuturor celor ce se închin\
preasfintei tale icoane.

T\rie e[ti [i sprijin [i p\zi -
toare robilor t\i, Fecioar\, ceea
ce nu [tii de nunt\; zid nesur-
pat în fa]a vr\jma[ului, care ne
izb\ve[ti de necazuri [i de pri-
mejdii, [i porne[ti spre fug\
taberele vr\jma[ului, prin ra -
zele cele de foc purt\toare ale
cinstitei tale icoane.

Alt Canon

Irmosul:

Rug\ciunea mea voi re v\r -
sa c\tre Domnul [i Lui

«voi spune necazurile mele; c\
«sufletul meu s-a umplut de
«r\ut\]i [i via]a mea s-a apro -
«piat de iad. Dar ca Iona m\
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«rog: Dumnezeule, din stric\ -
«ciune scoate-m\ (de dou\ ori).»

Marie, ceea ce nu [tii de
nunt\, nume preadulce [i mai
scump decât aurul [i decât pie-
trele de mult pre], comoar\
nepre]uit\ [i neîmpu]inat\,
izb\ve[te de toat\ r\utatea pe
robii t\i, care neîncetat se în -
chin\ chipului t\u celui cu
prea sl\vit\ minune zugr\vit.

O, ceea ce e[ti desf\tarea cea
mare a Îngerilor! Bucur\-te,
St\pân\, trandafirul cel tainic
al Raiului, [i ajut\ celor ce se
închin\ cinstitei tale icoane.

Slav\...

Liman de sc\pare [i zid nebi-
ruit, dumnezeiasc\ ap\rare [i
ancor\ a n\dejdii to]i dobân-
dind sfânt\ icoana ta, gr\im
neîncetat: Izb\ve[te-ne de ne -
voi, de focul cel ve[nic [i de
viermele cel neadormit.

{i acum...

Nu va putea limba stric\ -
cioas\ s\ povesteasc\ noianul
minunilor tale, pe care le faci
neîncetat turmei tale prin sfân -
t\ icoana ta, curat\ Mireas\
dumnezeiasc\.

Catavasie:

În]elep]ii lui Dumnezeu, care
face]i acest praznic dumneze-
iesc [i cu totul cinstit al Maicii
Domnului, veni]i s\ batem din

palme, sl\vind pe Dumnezeu,
Cel ce S-a n\scut dintr-însa.

C O N D A C, glasul al 8-lea,

podobie: Ap\r\toare Doamn\...

Chipului t\u, Preacurat\ N\s -
c\toare de Dumnezeu Fecioar\,
ne închin\m credincio[ii, cin-
stindu-l dup\ vrednicie; c\ ne
p\ze[ti [i ne izb\ve[ti de ispite
[i de toate relele întâmpl\ri.
Pentru aceea, mul]umind, gr\im
]ie: Bucur\-te, Fecioar\, n\dej-
dea [i slava cre[tinilor!

I C O S

Îngerii din cer [i mul]imea
oamenilor de pe p\mânt, s\ ne
adun\m [i într-un glas s\ l\u -
d\m to]i preacinstita icoan\ a
preacuratei Maicii lui Dum -
nezeu, al c\rei preastr\lucit
chip l-a d\ruit nou\, nevredni-
cilor, [i care s-a ar\tat de multe
[i mari minuni f\c\toare. Pen -
tru aceasta, cu mul]umire s\
strig\m: Bucur\-te, Maica lui
Dumnezeu, care ne-ai d\ruit
minunat icoana ta; bucur\-te,
ceea ce ne ar\]i str\lucirea cea
sfânt\ a chipului t\u. Bucur\-te,
ceea ce pe cei binecredincio[i îi
p\ze[ti; bucur\-te, ceea ce pe
vr\jma[i îi izgone[ti. Bucur\-te,
pod care duci de la p\mânt la
cer; bucur\-te, ceea ce ai sugru -
mat pe balaurul cel stric\tor.
Bucur\-te, c\ pe cei ce alearg\
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la tine îndat\ îi izb\ve[ti; bu -
cur\-te, c\ pe cei ce te cheam\
în chip nev\zut îi t\m\duie[ti.
Bucur\-te, Fecioar\, ceea ce
mijloce[ti mântuirea credincio -
[ilor; bucur\-te, Maica St\pâ -
nului, ap\r\toarea tuturor.
Bucur\-te, cea prin care bucu-
ria a str\lucit; bucur\-te, cea
prin care întristarea a pierit.
Bucur\-te, Fecioar\, n\dejdea
[i slava cre[tinilor!

S I N A X A R

În aceast\ zi, pr\znuim pomenirea
Sfintei Icoane a Maicii lui Hristos Dum -
nezeu, cea cu dumnezeiasc\ minune zu -
gr\vit\, numit\ Prodromi]a.

Aceast\ icoan\, prin dumnezeiasc\
rânduial\, cu minune s-a pictat în
capitala Moldovei, Ia[i, în anul de la
întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul,
1863, luna iunie, 28 de zile, a c\rei
pr\znuire, din pricina praznicului
Sfin]ilor Apostoli, ce cade a doua zi,
s-a a[ezat în 12 zile ale lui iulie.

Aceast\ icoan\ f\c\toare de mi -
nuni în acela[i an a fost adus\ în
Sfântul Munte Athos; [i se afl\ în
Schitul Românesc, în sfânta biseric\
mare, ce are hramul Botezul Dom -
nului nostru Iisus Hristos, întru
slava lui Dumnezeu [i a Preacuratei
Sale Maici, pururea Fecioara Maria,
care s\vâr[e[te prin chipul s\u lu -
cr\ri minunate.

I S T O R I S I R E

Despre Icoana f\c\toare de minuni a
Preasfintei St\pânei noastre de Dumnezeu
N\sc\toarei [i pururea Fecioarei Maria.

Plin\ de bucurie, plin\ de duhov-
niceasc\ veselie [i de toat\ lauda
este pr\znuirea pe care o s\vâr[im
ast\zi, fra]i cre[tini. Este pomenirea
minunii ce s-a f\cut cu aceast\ prea -
sl\vit\ icoan\ a Maicii lui Dum nezeu.

Iubi]i cre[tini! {tim c\, între mi -
los tivirile mari [i f\r\ de num\r care
neîncetat se revars\ de la P\rintele
îndur\rilor asupra preaiubitei Sale
fiice, sfânta [i dreptsl\vitoarea Bise -
ric\, este [i bogatul dar al prea -
sl\virii sfintelor icoane pe p\mânt.
C\, prin minunata Sa putere dum-
nezeiasc\, minuni se s\vâr[esc prin
ele. Dumnezeu [i prin sfintele icoane
preasl\ve[te pe cei ce Îl preasl\vesc
prin credin]\ vie [i prin via]\ pl\ -
cut\ Lui. Prin acest mare dar, cu
primirea dreptei [i adev\ratei cre-
din]e s-a luminat [i str\luce[te [i a
noastr\ patrie, [i bisericile ce sunt în
România au ajuns pomi ai vie]ii,
dând din sine adânci r\d\cini ale
credin]ei dreptsl\vitoare. În toate
p\r]ile ]\rii au adus roade de drepte
[i îmbel[ugate sl\viri, încât au îm -
podobit toat\ fa]a p\mântului Ro -
mâniei cu roditoarele sale ml\di]e
prin sfintele icoane, de minuni f\c\ -
toare. Dar nu numai în zilele drept -
sl\vitorilor no[tri str\mo[i, care
ardeau cu duhul pentru dreapta
credin]\, a înmul]it Domnul minu-
nile Sale, prin ar\tarea [i descope -
rirea sfintelor icoane, ci [i în aceste
timpuri ale noastre, s\race de cre-
din]\, a rev\rsat asupra noastr\ un
îmbel[ugat râu de aceea[i nepome-
nit\ milostivire a Sa, ca s\ adape 
inimile cele cuprinse de usc\ciunea
pu]inei credin]e, spre a r\s\ri în ele
fapte bune cre[tine[ti. Astfel, cu
voin]a Domnului a r\s\rit aceast\
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icoan\, nef\cut\ de mân\ omeneas c\
[i care izvor\[te tuturor cinstitorilor
ei via]\ [i bucurie.

În vremea zidirii Schitului Ro mâ -
nesc Prodromu, în Sfântul Munte
Athos, primul stare], ieroschimo -
nahul Nifon, plin de râvn\ duhovni-
ceasc\ [i dragoste c\tre Maica Dom -
nului, se gândea în ce chip ar putea
dobândi o sfânt\ icoan\ a Maicii
Domnului f\c\toare de mi nuni, care
s\ fie spre mângâiere fr\ ]imii [i a
închin\torilor, [i totodat\ ocroti -
toare acestei noi ob[ti monahale,
precum se afl\ [i la celelalte sfinte
mari l\ca[uri din Sfântul Munte.

{i fiindc\ alt mijloc nu era, a aler-
gat cu fierbin]i lacrimi c\tre îns\[i
Maica Domnului [i preaiubitul ei
Fiu, dulcele Iisus Hristos, adev\ ra -
tul Dumnezeul nostru, cerând mila
[i ajutorul S\u, ca zugr\vind o
icoan\ nou\ a Maicii Domnului, s\ o
prosl\veasc\ prin faceri de minuni.

În anul 1863, pentru neap\ratele
trebuin]e ale Sfintei M\n\stiri, mer-
gând în România, P\rintele Nifon,
înso]it de P\rintele Nectarie Iero -
s chimonahul, [i ajungând în Ia[i,
unde a stat mai mult timp, nu încet\
cercetând vreun bun zugrav, care ar
fi primit s\ zugr\veasc\ icoana
Maicii Domnului, în condi]iile pe
care le dorea: cu post [i rug\ciune.
Din Pronia lui Dumnezeu, Care
hot\râse ca sfântul nou l\ca[ româ-
nesc s\ fie înzestrat cu un nepre]uit
odor sfânt, cu aceast\ sfânt\, prea -
str\lucit\ [i neasem\nat\ icoan\ a
Maicii Domnului, f\c\toare de mi -
nuni, plin\ de har [i de toat\ fru -
muse]ea, protectoarea [i de grij\
purt\toarea noastr\, a aflat de un
b\trân [i bun zugrav român, anume

Iordache Nicolau din ora[ul Ia[i, cu
care intr\ în vorb\ pentru zugr\ vi -
rea icoanei Maicii Domnului, ar\ -
tându-i [i condi]iile urm\toare: s\
zugr\veasc\ Icoana Maicii Domnu -
lui, cu Domnul Iisus Hristos prunc
în bra]e pe stânga, cât va putea mai
bine [i mai frumos, în m\rime de 1
metru [i 10 centimetri, pe scândur\
de lemn de tei; [i în tot timpul cât va
lucra, s\ fac\ rug\ciune c\tre Maica
Domnului, citind Acatistul sau Pa -
ra clisul în toate zilele, [i s\ nu
m\nânce, nici s\ bea mai înainte de
lucru, iar dup\ mâncare s\ nu mai
lucreze, [i s\ se p\zeasc\ în cur\]ie
trupeasc\ pân\ la terminare, s\ fie
m\rturisit la duhovnic [i s\ nu aib\
ceart\ [i vrajb\ cu nimeni. 

Evlaviosul zugrav primi cu bucu-
rie zisele condi]ii, dar se umilea,
zicând c\-i tremur\ mâinile de
b\trâne]e [i c\ nu mai poate zugr\vi
a[a bine [i curat ca alt\dat\; P\ -
rin]ii îl încurajau îns\ s\ aib\ cre-
din]\ [i s\ se sileasc\, pentru c\-i 
va ajuta Maica Domnului. {i a[a,
bunul [i cucernicul b\trân zugrav a
început cu mult\ evlavie a lucra fru-
mos [i cu bun\ sporire, astfel c\, în
câtva timp, a terminat ve[mintele [i
celelalte p\r]i ale icoanei, l\sând ca
Sfintele Fe]e s\ le fac\ pe urm\,
dup\ cum era obiceiul lui. Dup\ ce a
terminat de zugr\vit, cum s-a pri -
ceput mai bine, ve[mintele [i fondul,
a început a lucra la Sfintele Fe]e: a
Maicii Domnului [i a lui Dumnezeu
Pruncul, Domnul Iisus Hristos,
silindu-se cu toat\ d\ruirea ca s\ le
fac\ pe cât va putea mai bine; îns\
în ziua aceea, dup\ mult\ osteneal\,
îl apuc\ seara f\r\ vreo izbând\, [i
astfel l\s\ lucrul mâhnit. 
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A doua zi, plin de zel, se apuc\ de
diminea]\ a lucra cu toat\ silin]a, 
c\ doar ar putea reu[i s\ îndrepte
Sfintele Fe]e [i s\ le termine; c\
ardea cu sufletul de dragoste duhov-
niceasc\ s\ vad\ Sfânta Icoan\
f\cut\ a[a cum doreau [i P\rin]ii.
Dar, cu toat\ osteneala lui [i cu tot
zelul ce avea, lucrul ie[ea dimpo-
triv\; c\ nu numai c\ n-a putut s\ le
îndrepte, ci [i mai r\u le-a schimo-
nosit, încât au r\mas cu totul f\r\ de
chip, strâmbe [i urâte, ie[ite din cu -
viincioasele m\suri, având o înf\]i -
[are întru totul nepl\cut\.

V\zând bietul zugrav c\ dup\
atâta osteneal\, trecându-i mai toat\
ziua, n-a putut face nimic, se mâhni
din adâncul inimii [i, nepricepân -
du-se ce s\ mai fac\, încet\ de a mai
lucra, v\itându-se în sine [i zicând:
„P\cat de osteneala mea [i de postul
pe care l-am suferit atâtea zile, în
zadar lucrând f\r\ niciun folos du -
hovnicesc la aceast\ icoan\! Dum -
nezeu s\ m\ ierte, nu [tiu, poate nu
este voin]a Maicii Domnului s\ fac
eu icoana aceasta, pe care cu atâta
evlavie o cere P\rintele Nifon; nu
[tiu ce s\ zic! C\ eu cu rug\ciuni [i
post, cu toat\ osteneala [i dragostea,
de atâta timp m\ muncesc [i nu pot
face nimic! De atâta vreme m\ oste-
nesc s\ îndrept Sfintele Fe]e, [i
parc\ mi-am ie[it din minte, c\ci
mai r\u le-am mâzg\lit; ori c\ mi-
am uitat me[te[ugul…”

Pe de alt\ parte, P\rintele Nifon,
arzând cu dorul s\ vad\ Sfânta
Icoan\ terminat\, se duse în ziua
aceea, împreun\ cu P\rintele Nec ta -
rie, s\ vad\ cum lucreaz\ zugravul
la icoan\, dac\ o face bine [i fru-

moas\, [i g\si pe zugrav mâhnit, c\
nu putea ispr\vi nimic; [i v\zând
icoana, r\maser\ întrista]i [i în mi -
rare, socotind în sine, ca ni[te oa -
meni, c\ nu este voia lui Dumnezeu
[i a Maicii Domnului ca Sfântul nou
L\ca[ Românesc Prodromu s\ se în -
t\reasc\ prin aceast\ Sfânt\ Icoan\
[i s\ aib\ un dar [i mângâiere du -
hovniceasc\ [i ocrotire pentru cei ce
cu frica lui Dumnezeu [i cu dragoste
se vor nevoi acolo, precum [i ajutor
[i r\spl\tire binef\c\torilor [i milui-
torilor lui. Îns\ Maica Domnului
preg\tea un mai mare dar [i mângâ-
iere decât socoteau ei; c\ci cerea cu
umilin]\ mila lui Dumnezeu.

Apoi le povesti [i b\trânul zugrav
ce a suferit [i cât\ osteneal\ [i-a dat,
ca s\ poat\ face o lucrare bun\ [i
pl\ cut\, [i cum n-a putut reu[i întru
nimic. P\rin]ii îl mai încurajar\
îns\ cu cuvinte duhovnice[ti, ca s\
nu-[i piard\ evlavia, ci s\ mai în -
cerce o dat\ a îndrepta [i s\vâr[i
Sfintele Fe]e; [i de nu va putea face
nimic, s\ o lase a[a precum va ie[i,
c\ ,,noi, zice, î]i vom pl\ti osteneala
[i o vom lua; mai roag\-te [i dum-
neata cu fierbin]eal\, ca s\-]i ajute
Maica Domnului s\ ispr\ve[ti bine
[i frumos”.

Se întâmplase s\ vin\ acolo [i P\ -
rintele Grigorie Ieromonahul, uce-
nicul Preasfin]itului Arhiereu Nil
Pentapoleos din Sfântul Munte, [i,
v\zând icoana în a[a stare, zise:
„P\cat de osteneala [i cheltuiala ce
face]i cu aceast\ icoan\. Ce, voi]i s\
o duce]i la Sfântul Munte? Dar nu
g\si]i acolo zugravi mai buni, s\
face]i o icoan\ frumoas\, cum se
cuvine [i dup\ cum dori]i?!”. 
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P\rin]ii îi r\spunser\ c\ nu pot
l\sa pe zugrav în pagub\, ci c\,
pl\tindu-i acestuia ce se în]eleseser\,
o vor d\rui la vreo biseric\ s\rac\.

Dup\ aceea, P\rin]ii au plecat la
Metoc, iar zugravul a acoperit icoa-
na cu o pânz\ curat\ [i, încuind cu
cheia u[a camerei unde lucra, s-a
retras foarte mâhnit, nemâncând
nimic în ziua aceea, ci tot închinân-
du-se s\-i lumineze Dumnezeu min-
tea [i rugându-se s\-i ajute a termina
frumos Fe]ele Sfintei Icoane.

A doua zi, sculându-se mai de di -
minea]\ [i luând cheia, a deschis u[a
camerei unde lucra Sfânta Icoa n\ [i
a început a preg\ti cele trebuin -
cioase pentru zugr\vit, având mult\
dorin]\ [i râvn\ s\ se apuce de lu -
cru; [i, f\când câteva metanii, se
închin\ [i se rug\ Maicii Domnului
s\-i ajute.

{i a[a, mergând s\ înceap\ lu crul,
a ridicat pânza de pe Sfânta Icoan\;
[i – o, minunile Maicii lui Dum -
nezeu! – v\zu, însp\imântat, c\
Sfintele Fe]e sunt cu des\vâr[ire
îndreptate [i bine încuviin]ate, pline
de dumnezeiesc har [i veselie, dup\
cum se vede [i pân\ acum la aceast\
Sfânt\ Icoan\ a Preacuratei Maici 
a lui Dumnezeu, care nu altfel, ci 
în adev\r cu dumnezeiasc\ minune
sunt s\vâr[ite!

Aceast\ minune, spre mai bun\
încredin]are, a înt\rit-o zugravul
prin act sigilat [i isc\lit cu propria
sa mân\, pe care l-a dat P\rin]ilor [i
care se p\streaz\ în arhiva Schitului
Prodromu din Sfântul Munte, unde
se afl\ [i Sfânta Icoan\; iar cuprin-
sul lui este acesta:

„Eu, Iordache Nicolau, zugrav
din ora[ul Ia[i, am zugr\vit aceast\

Sfânt\ Icoan\ a Maicii lui Dum -
nezeu, cu îns\[i mâna mea, la care a
urmat o minune preasl\vit\, în mo -
dul urm\tor: dup\ ce am ispr\vit
ve[ mintele, dup\ me[te[ugul zugr\ -
virei mele, m-am apucat s\ lucrez
Fe]ele Maicii Domnului [i a Dom nu -
lui nostru Iisus Christos; dup\ ce am
dat mâna întâia [i a doua, de noapte
apucându-m\ ca s\ o zugr\ vesc
des\vâr[it, privind eu la chipuri, cu
totul au ie[it dimpotriv\, pentru
care foarte mult m-am mâhnit, soco-
tind c\ mi-am uitat me[te[ugul; [i
a[a, fiind sear\, m-am culcat scâr-
bit, nemâncând nimic în ziua aceea,
socotind c\ a doua zi, sculându-m\,
s\ m\ apuc mai cu dinadinsul.

Dup\ ce m-am sculat a doua zi,
mai întâi am f\cut trei metanii
Maicii lui Dumnezeu, rugându-m\
ca s\-mi lumineze mintea, s\ pot is -
pr\vi Sfânta ei Icoan\, [i când m-am
dus s\ m\ apuc de lucru – o, prea -
sl\vite minunile Maicii lui Dum -
nezeu! – s-au aflat chipurile drese
des\vâr[it precum se vede; [i eu v\ -
zând aceast\ minune, n-am mai
adaos a-mi mai pune condeiul, f\r\
numai am dat lustrul cuviincios,
de[i cu gre[eal\ am f\cut aceasta, ca
s\ dau lustru la o asemenea minune.
Aceasta este povestirea acestei
Sfinte Icoane.

Iordache Nicolau, 1863, Iunie 29,
Ia[i”

Minunea aceasta s-a întâmplat
noaptea, spre 28 Iunie; iar pomeni-
rea minunatei zugr\viri a acestei
Sfin te Icoane s-a pus la 12 Iulie,
fiindc\ la 13 avem Soborul Arhan -
ghelului Gavriil, care, ca unul ce
întotdeauna este slujitor de aproape
al Maicii Domnului, credem c\ tot
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prin el s-a s\vâr[it [i aceast\ minune.
Pe lâng\ aceasta, era cu greu s\ se
pun\ dou\ praznice cu privegheri
de toat\ noaptea unul dup\ altul,
adic\ la 28 [i 29 Iunie, când se pr\z -
nuiesc [i Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel. {i s-a a[ezat s\ se fac\ praz-
nic mare, cu privegheri de toat\
noaptea, care se nume[te [i cel de-al
doilea hram al Schitului Românesc
Prodromu, adic\ al Sfintei Icoane a
Maicii Domnului „Prodromi]a”.

Minunea aceasta, dup\ cum am
zis, v\zând-o zugravul, nu se price-
pea cum s-a f\cut aceasta. Aseme nea
[i ucenicii lui, v\zând, i-a cuprins
mirarea [i au început a chema prie-
tenii [i vecinii de prin preajm\ ca s\
vad\, [i îndat\ s-a umplut casa zu -
gravului de lume mult\, care se mi -
nuna de prosl\virea Sfintei Icoane,
[i to]i se închinau, aprinzând lumâ -
n\ri, îndulcindu-se duhovnice[te de
privirea Sfintelor Fe]e, a[a de bine
încuviin]ate [i minunate, pline de har
[i o frumuse]e neasem\nat\, care
deodat\ aduc la evlavie [i respect pe
oricare privitor.

P\rin]ii Nifon [i Nectarie cu cei-
lal]i, fiind la Metocul din ora[ul Ia[i,
îngrijora]i [i întrista]i, ne[tiind nimic
de aceast\ minune, f\r\ de veste v\d
c\ vine unul din ucenicii zugravului
foarte repede, zicând în gura mare:
„S\ trimite]i curând s\ ia Sfânta
Icoan\, fiindc\ în noaptea aceasta
singur\ s-a zugr\vit, [i s-a adunat
lume mult\, încât nu mai încape,
privind la minunea Sfintei Icoane!”.
Deocamdat\ P\rin]ii nu credeau cele
zise de vestitor, [i cu gândul acesta
au trimis pe P\rintele Dositei Schi -
monahul, îngrijitorul Metocului [i,
ajungând ei la casa zugravului, nu

puteau intra s\ vad\ Sfânta Icoan\
de îmbulzeala poporului; deci îndat\,
luând o tr\sur\ [i învelind Sfânta
Icoan\ cu o pânz\ curat\, au adus-o
la Metoc, urmând [i poporul. Iar în
Metoc venind, au închis por]ile cur]ii
[i n-au mai l\sat pe nimeni s\ intre,
pân\ se vor sf\tui ce este de f\cut.

Apoi grabnic au f\cut cunoscut
Sfintei Mitropolii de aceast\ minune;
[i venind însu[i Preasfin]itul Mitro -
polit Calinic Miclescu, împreun\ cu
câ]iva clerici, fiind aproape Metocul
de Sfânta Mitropolie, au v\zut cu
to]ii Sfânta Icoan\ [i, crezând, s-au
închinat cu toat\ evlavia, minunân-
du-se [i zicând: „Cu adev\rat mare
dar ne-a d\ruit Maica Domnului
prin aceast\ minunat\ [i prosl\vit\
Icoan\ a sa!”. Apoi Mitropolitul a
dat binecuvântare ca s\ se sfin]easc\
apa; [i îndat\ a n\v\lit lume mult\
la Metoc, spre închinarea Sfintei
Icoane, cerând a se citi acatiste [i a
se face aghiasm\. 

{i îndat\ a început darul Maicii
lui Dumnezeu a lucra prin Sfânta
Icoan\ [i a face minuni.

Minuni ale Sfintei Icoane
Dintre multele minuni s\vâr[ite,

câteva vom spune aici, câte s-au putut
]ine minte cu de-am\nuntul, spre
slava lui Dumnezeu [i a Preacuratei
Sale Maici, [i pentru ca s\ nu mâ niem
pe Dumnezeu, t\când adev\ rul; c\
pe unele le-au v\zut cu ochii lor P\ -
rin]ii Nifon [i Nectarie, îm preun\ cu
al]i preo]i [i monahi, cât timp au stat
cu Sfânta Icoan\ în ]ar\, iar altele 
s-au v\zut de to]i P\rin]ii, când s-a
dus Sfânta Icoan\ la Schit, în Sfân -
tul Munte, [i s-a pus în biserica mare.
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Un om avea albea]\ pe amândoi
ochii, încât se vedeau luminile ochilor
lui ca laptele de albe; [i aducându-l,
s-a închinat la Sfânta Icoan\; [i stro -
pindu-l [i sp\lându-i ochii cu aghias -
m\, i-au dat de a [i b\ut, luând [i
acas\ ca s\ bea [i s\ se mai spele,
spunându-i s\ aib\ credin]\ la Maica
Domnului; [i a[a f\când, peste trei
zile a venit s\ mul]umeasc\ Maicii
lui Dumnezeu, ar\tându-[i ochii c\
s-au cur\]it [i vedeau luminat.

Un alt om avea lepr\ peste tot
trupul, încât era numai r\ni; [i în -
chinându-se cu credin]\, bând [i stro -
pindu-se cu aghiasm\, a c\zut lepra
de pe trupul s\u ca ni[te solzi [i s-a
cur\]it.

Un boier a venit [i a spus c\ fiul
s\u, acum de trei zile, numai pentru
c\ sufl\ se mai cunoa[te cum c\ este
viu, [i zace în pat aproape mort.
Deci, rugându-se Maicii Domnului
la Sfânta Icoan\, cu credin]\, cu la -
crimi [i cu evlavie, a luat aghiasm\
[i, stropind copilul, dându-i [i în
gur\ pu]in\ ca s\ bea, îndat\ s-a
de[ teptat [i s-a sculat cu totul s\ n\ -
tos. Apoi, de bucurie, l-a adus tat\l
s\u de s-a închinat la Sfânta Icoan\
[i a mul]umit Maicii lui Dumnezeu
cu lacrimi [i cu daruri.

Acestea [i altele multe: bolnavi de
friguri, surzi, cu dureri de cap [i de
m\sele, de ochi, de v\t\m\turi, în -
dr\ci]i, care sufer\ de epilepsie [i
alte multe feluri de boli s-au t\m\ -
duit prin aceast\ Sfânt\ Icoan\, pe
care minuni P\rin]ii de la Metoc nu
le-au mai însemnat, fiind covâr[i]i
de îmbulzeala poporului, care cerea
neîncetat a le citi paraclise, acatiste
[i aghiasme, încât nu puteau s\ ]in\

cont de cine cu ce se folose[te, [i mai
ales c\ erau amenin]a]i de or\[eni a
le opri Icoana acolo, zicând c\ lor li
se cuvine, fiindc\ în Ia[i s-a f\cut
minunea cu zugr\virea Dumnezeie[ -
tilor Fe]e. Acestea în]elegând P\ -
rin]ii Nifon [i Nectarie, [i v\zând c\
se înmul]e[te poporul, venind neîn-
cetat, s-au temut s\ nu le opreasc\
Sfânta Icoan\, astfel c\, luând-o cu
gr\bire, au plecat spre Sfântul Munte.

Plecând din Ia[i, au venit cu
Sfânta Icoan\ în ora[ul Hu[i. Dar [i
acolo, mare minune! Cum a sim]it
poporul? C\ seara târziu au sosit la
Episcopie, [i a doua zi, când s-a lu -
minat, tot ora[ul a prins de veste, ca
[i cum le-ar fi vestit cineva, [i îndat\
s-a umplut Episcopia de popor. Îns\
P\rin]ii [i de aici îndat\ au plecat,
temându-se ca nu cumva s\-i urm\ -
reasc\ de la Mitropolie, c\ acum se
în[tiin]ase [i Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza [i zicea: „S\ se opreasc\
Sfânta Icoan\, fiindc\ s-a f\cut
minunea în ]ar\!”.

De acolo au mers în ora[ul Bâr -
lad, [i au dus Sfânta Icoan\ în casa
Doamnei Ecaterina {u]u, care a pri-
mit-o cu mult\ dragoste [i cucerni-
cie. Aici, aflând Protoiereul, a poftit
pe P\rin]i s\ aduc\ Sfânta Icoan\ în
catedrala ora[ului, ca s\ se închine
lumea mai cu înlesnire. Mergând cu
Sfânta Icoan\ în biseric\, [i înce-
pând a se închina mul]imea din acel
ora[, iar\[i a s\vâr[it [i acolo multe
minuni, dintre care vom spune pe
una mai însemnat\. Era în ora[ un
înv\]\tor [i în]elept bine preg\tit în
[tiin]ele profane, care avea la [coala
lui pe fiii celor mai însemnate per-
soane de acolo, [i spuneau despre el
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bârl\denii c\ este foarte de treab\ [i
cinstit, îns\ nu are evlavie la cele
sfinte, [i la biseric\ nu merge, f\r\
numai la Sfintele Pa[ti. Acela, au zind
de venirea Sfintei Icoane, a trimis
tr\sura sa, rugând pe P\rin]i s\ fac\
osteneal\ s\ mearg\ cu Sfânta
Icoan\ la casa lui; dar P\rin]ii nu au
voit, trimi]ându-i r\spuns c\ mai
cuviincios este s\ vin\ el la Sfânta
Icoan\. Astfel, a trimis tr\sura în
trei rânduri, ca s\ mearg\ p\rin]ii
cu Icoana la el; [i mai rugându-i pe
P\rin]i [i alte persoane de vaz\, s-au
îndemnat ace[tia a merge cu Icoana
la el, pentru folosul sufletului lui.
Deci, când au voit s\ ia P\rin]ii
Sfân ta Icoan\ [i s\ o pun\ în tr\ -
sur\, a[a de grea s-a f\cut încât abia
patru oameni cu mare greutate au
dus-o pân\ la tr\sur\, iar când au
voit s\ o pun\ în tr\sur\, a trosnit
a[a de tare tocul în care era Sfânta
Icoan\ încât to]i s-au sp\imântat, [i
caii de la tr\sur\ au tres\rit, iar
tocul Icoanei s-a desf\cut din toate
încheieturile lui. Atunci au cunoscut
to]i c\ nu voie[te Maica lui Dum nezeu
s\ mearg\ acolo unde nu era evlavie
[i credin]\, ci numai o isco dire [i
def\imare; iar înapoi întorcând-o,
doi oameni au adus-o foarte lesne.

Asemenea, o femeie de neam
mare, evlavioas\ dar greu bolnav\,
fiind afar\ la mo[ie, auzind de
Sfânta Icoan\ [i de minunile pe care
le face, voia s\ mearg\ în ora[ ca s\
i se închine [i s\ cear\ s\n\tate la
Maica Domnului, dar se temea s\ se
suie în tr\sur\, ca s\ nu moar\ pe
drum, pân\ în ora[. I s-a ar\tat
Maica Domnului în chipul acestei
Sfinte Icoane în vis, poruncindu-i s\

se scoale curând [i s\ vin\ la Bârlad,
ca s\ se închine Maicii Domnului 
[i s\ se binecuvinteze de la Sfânta
Icoan\; [i cum s-a suit în tr\sur\,
în dat\ s-a sim]it s\n\toas\ [i, ve -
nind la P\rin]i, a m\rturisit, zicând:
„Cu adev\rat, pe aceast\ Sfânt\
Icoan\ am v\zut-o ast\-noapte în
vis, care mi-a zis s\ vin cât mai de -
grab\ la Bârlad, s\ apuc închinarea
ei, [i acum iat\-m\ cât sunt de
s\n\toas\!”. {i ea d\du slav\ Maicii
Domnului.

De acolo au venit P\rin]ii cu
Sfânta Icoan\ la Gala]i [i au pus-o
în Biserica Sfin]ilor Împ\ra]i. La
aceast\ biseric\, un zugrav lucra
me[te[ugul s\u [i, v\zând el îmbul-
zeala poporului care se închina [i
admira Sfânta Icoan\, i s-a p\rut
ceva str\in [i a început a-i oc\rî pe
oameni. „Nu v\ am\gi]i, c\ gre[i]i;
un bun pictor poate s\ zugr\veasc\
o icoan\ mult mai frumoas\ ca
aceasta” – [i altele mai multe zicea.
Acestea bârfind, însu[i se uita cu
obr\znicie la fa]a Sfintei Icoane,
oc\rând poporul în gura mare. {i
iat\ c\, deodat\, Maica lui Dum -
nezeu, prin schimbarea fe]ei sale
atât l-a îngrozit, încât s-a înfrico[at
cu totul, [i apoi el singur s-a f\cut
propov\duitor poporului, zicându-le
s\ cread\ c\ într-adev\r Sfânta
Icoan\ cu minune dumnezeiasc\ este
zugr\vit\, c\ face semne mai presus
de fire [i este f\c\toare de minuni.

Dup\ plecarea Sfintei Icoane din
Ia[i, a urmat o preasl\vit\ minune,
de mare mirare în acel ]inut. Un
evreu, cu so]ia [i copiii, ]inea un han
la drum; acel evreu, ducându-se dup\
nego]ul s\u, a l\sat în han pe so]ia sa
cu copiii [i o slug\. S-a întâmplat
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îns\ [i a murit evreul acolo unde s-a
dus, iar un alt prieten al lui, aseme-
nea evreu, îngropându-l, a luat
marfa [i banii r\ma[i, aducându-le
evreicei, so]iei mortului, spunându-i
de întâmplarea mor]ii b\rbatului ei.
Iar dup\ ce s-a dus acel evreu str\in,
vr\jma[ul a pus în mintea slugii ca
s\ omoare pe evreic\ [i, luându-i
ave rea, s\ se duc\ de acolo. Deci,
pândind o noapte când evreica era
singur\ numai cu copiii, a intrat la
ea pe când dormea [i a început a o
amenin]a c\ o va omorî de nu-i va
da banii pe care-i are; ea, v\zând
primejdia, [i dup\ toate rug\min]ile
nefolosind nimica, a scos tot ce avea
[i i-a dat, numai s\-[i scape via]a.
Luând sluga aceea banii [i lucrurile
date, a intrat în alt\ grij\, socotind
c\ evreica are s\ spun\ oricui va
veni în han, [i va fi v\dit. Deci, ca s\
fie f\r\ de grij\, a socotit în gândul
s\u s\ o spânzure; [i, preg\tind el
spânzur\toarea, evreica se ruga de
el s\ o lase cu via]\; el îns\ î[i c\uta
de planul s\u. Atunci [i-a adus amin-
te evreica de aceast\ Sfânt\ Icoan\
[i de minunile ei, precum auzise de
pe la trec\tori, fiindc\ str\b\tuse
aceast\ veste pretutindeni, [i la acea
nevoie a început cu lacrimi a se ruga
ca o cre[tin\, zicând: „Maica Dom -
nului, dac\ Chipul T\u cu adev\rat
s-a zugr\vit cu dumnezeiasc\ mi -
nune, precum am auzit, [i tu e[ti
adev\rat\ N\sc\toare de Dum nezeu,
izb\ve[te-m\ de aceast\ primejdie,
[i atunci voi crede [i m\ voi boteza
cu toat\ casa mea!”. Acestea [i alte
mai multe zicându-le femeia, cu
mare plângere, sluga s-a apropiat de
ea, gata s\-i pun\ la]ul de gât, dar,
socotind el c\ este prea sus [i nu o va

putea ridica, l-a l\sat pu]in mai jos
[i apoi, suindu-se pe scaun, a pus
la]ul în gâtul s\u, s\ vad\ de este
potrivit; [i, cu îng\duin]a lui Dum -
nezeu, a c\lcat strâmb pe scaun [i
îndat\ a s\rit scaunul de sub picioa-
rele lui, r\mânând singur spânzu-
rat. V\zând evreica aceast\ minune,
a r\mas încremenit\ de fric\ [i, so co -
tind minunea, a crezut cu toat\ casa
ei [i s-a botezat dup\ cum f\g\duise.

La plecarea P\rin]ilor Nifon [i
Nectarie din Gala]i cu Sfânta Icoan\,
aproape de pornire fiind, s-a f\cut
chipul Sfintei Icoane numai valuri
de-a lungul obrazului, ca asudat\;
apoi, intrând într-un vapor austriac,
„Loid”, se mirau to]i cei de acolo de
chipul cel minunat al Maicii Dom -
nului, nu numai pasagerii cre[tini
ortodoc[i, dar [i ceilal]i, cinstindu-l
[i închinându-i-se.

Ajungând P\rin]ii cu Sfânta
Icoan\ în Sfântul Munte, la arsa -
naua Schitului românesc, au trimis
veste sus, la M\n\stire, ca s\ se po -
goare preo]ii îmbr\ca]i în sfintele
ve[minte, cu cânt\ri [i t\mâieri,
spre întâmpinarea Sfintei Icoane; [i
a[a, ducând-o în sunetul clopotelor,
au a[ezat-o în sfânta biseric\ mare,
unde se vede pân\ azi [i to]i câ]i
intr\ i se închin\ cu mult\ evlavie [i
o s\rut\. Dup\ aceasta, cu sfatul de
ob[te, s-a f\cut rânduial\ [i s-a în -
tocmit slujb\, ca s\ i se fac\ pomeni-
re în fiecare an, cu milostenii la to]i
câ]i se vor aduna din toate p\r]ile.

Se afla pe atunci în Schit un mo nah
topit de boal\, cu numele Ino chen tie,
care numai prin suflare se cuno[tea
c\ este viu, de trei s\pt\ mâni ne mân -
cat, [i nu mai putea vorbi nicidecum.
Dar cum a intrat Sfânta Icoan\ în
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M\n\stire, ca dintr-un somn s-a tre-
zit [i a cunoscut c\ a venit Icoana
Maicii Domnului [i, deodat\ cu ea,
harul [i îndur\rile Preacuratei. Deci
a cerut ca s\-l duc\ în biseric\ [i, în -
chinându-se, acestea a gr\it înaintea
Sfintei Icoane: „Maica lui Dum nezeu,
de-mi este de folos s\ mai tr\iesc,
îns\n\to[e[te-m\, c\ci cred c\ po]i,
iar de nu, fie voia ta; cum voie[ti,
St\pâna mea, [i cum cuno[ti, a[a f\
cu mine!”. Acestea zicându-le, s-a
întors la chilia sa, vesel [i plin de
duhovniceasc\ bucurie; îns\ nu a
spus nimic, ci îndat\ a cerut c\ma[\
curat\, ca s\ se schimbe, apoi a
cerut s\ se îmbrace în toat\ rându-
iala monahiceasc\, pentru c\ era
schimnic, [i s\ se împ\rt\[easc\ cu
preacuratele Taine. Dup\ aceea, tre-
când ca un ceas de când se închinase
la Sfânta Icoan\, [i-a dat duhul [i 
s-a dus s\ stea înaintea înfrico[\to -
rului Judec\tor, având drept protec-
toare pe îns\[i Maica lui Hristos
Dumnezeu, spre a-i mijloci fericirea
ve[nicei Împ\r\]ii cere[ti.

Un alt monah din Schit, anume
Serghie, crezându-[i min]ii sale [i
bi zuindu-se în sine[i, a ie[it din
Schit, nespunând nim\nui, [i a in -
trat într-o pe[ter\ pustie, socotind
s\ se apuce de o nevoin]\ c\lug\ -
reasc\ mai mare. Odat\, rugându-se
el dup\ obicei, s-a pogorât deasupra
capului s\u un luceaf\r; [i sta a[a în
vederea ochilor lui, îns\ el î[i f\cea
canonul s\u, încurajându-se; apoi
acel luceaf\r atât de tare a tr\snit
încât monahul, plin de spaim\, a c\ -
zut la p\mânt ca un mort; [i tocmai
dup\ trei zile s-a de[teptat, îns\ surd
cu des\vâr[ire [i de tot sl\bit; [i cum
a putut, a venit la Schit [i a m\rturi-

sit întâmplarea ispitei dr\ce[ti, dar
nu auzea nicidecum, ci numai prin
scris se în]elegea cu ceilal]i. V\zân -
du-l p\rin]ii [i f\cându-li-se mil\ 
de el, l-au dus în biseric\, la Sfânta
Icoan\ a Maicii Domnului, [i în\l ]ând
cu dinadinsul rug\ciuni de umilin]\
pentru el, l-a vindecat Maica lui
Dum nezeu, redându-i auzul.

Alt\dat\, pe un me[ter dintre cei
ce lucrau în M\n\stire, dup\ ne[tiu-
tele judec\]i ale lui Dumnezeu, l-a
apucat un duh necurat, care foarte
r\u îl chinuia; [i aducându-l fra]ii
dinaintea Sfintei Icoane, citindu-i
Aca tistul [i Paraclisul, grabnic s-a
izb\vit omul de acea bântuial\ dr\ -
ceasc\.

În Moldova s-au f\cut multe
minuni de la Maica Domnului prin
aceast\ Sfânt\ Icoan\, pe care, pre-
cum am zis mai sus, P\rin]ii nu s-au
gândit s\ le însemneze cu de-am\ -
nun tul, fiind cuprin[i de mare bucu-
rie [i îndestula]i c\ au câ[tigat un
asemenea nepre]uit [i scump odor
pentru sfântul l\ca[ nou întemeiat,
care nu avea cu ce s\ se prosl\ veasc\;
iar cele spuse sunt numai cele care 
s-au v\zut cu ochii de P\rin]ii no[tri
[i le-au ]inut minte, iar altele ni 
le-au spus cei care s-au folosit de la
aceast\ Sfânt\ Icoan\.

S-au pus în scris aceste pu]ine
lucruri, întru slava Maicii lui Dum -
nezeu [i spre folosul celor care nu
cunosc minunea zugr\virii acestei
Sfinte Icoane, împlinind din parte
datoria pe cât am putut. {i m\rtu -
risim [i credem cu toat\ inima c\
Maica lui Dumnezeu, pentru bun\ -
tatea sa, spre folosul celor ce cred [i
o cinstesc cu credin]\ [i cu dragoste,
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pururea a s\vâr[it [i s\vâr[e[te
minuni, pân\ la sfâr[itul veacului.

M\rimea acestei sfinte Icoane
este în lungime de patru palme [i
jum\tate, iar latul dup\ analoghie.
Nu este f\cut\ dup\ nici una din
icoanele f\c\toare de minuni, ci este
f\cut\ dup\ un nou plan al zugravu-
lui. Fa]a ei este cum este culoarea
grâului; nasul, gura, b\rbia sunt
foarte potrivite la m\suri, iar ochii,
atât dar au, ca [i cum ar soarbe
inima privitorilor; cu toate acestea
c\ut\tura este cu st\pânire; [i pri-
vind cineva cu în]elepciune [i cu
luare aminte în fa]a acestei sfinte
Icoane, va vedea caracter de mare
neam, amestecat cu o blânde]e, cu
care arat\ c\ este îns\[i Maica lui
Dumnezeu închipuit\ pe Icoan\, [i
plin\ de har dumnezeiesc [i nu
poate nimeni s\ o priveasc\ f\r\ s\
nu simt\ în inima sa dulcea]\ du -
hovniceasc\, bucurie [i umilin]\,
f\r\ numai de va fi vreun om prea
înd\r\tnic [i întunecat la minte, ca
s\ nu simt\ nimic din acestea, c\ nu -
mai din privirea ei se încredin ]eaz\
fiecare cum c\ nu este s\vâr[it\ de
mân\ de om, precum m\rturisesc [i
str\inii care vin de o v\d, c\ nu st\
numai într-un chip sfânta ei fa]\, ci
uneori se cam smole[te, alteori se
îng\lbene[te. Iar la privegherile cele
de toat\ noaptea, la praznice împ\ -
r\te[ti [i mai ales la aceast\ pr\z -
nuire de acum, atât este de vesel\ [i
voioas\ cum este un trandafir, încât
privitorilor nu li se pare c\ v\d chip,
ci ca [i cum ar privi chiar pe adev\ -
rata Maica lui Dumnezeu. {i st\ în
stran\ în mijlocul bisericii, cu po -
doabe încuviin]at\, atr\gând ochii
tuturor, care nu se mai satur\ pri-

vind-o. {i, precum odinioar\ a v\ -
zut-o Sfân tul Dionisie Areopagitul,
în Sfântul Sion, asemenea [i în
Sfântul Munte a v\zut-o, treaz fiind,
în dumnezeiasc\ vedenie, Cuviosul
Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie
Sinaitul, [ezând pe tron, ca o Îm -
p\r\teas\, înconjurat\ de Îngeri [i
de Arhan gheli, [i de to]i Cuvio[ii
Sfântului Munte, sl\vind-o [i închi-
nându-i-se, care avea palate de aur
înalte, c\tre partea ce se zice Vigla.
În acest loc acum, cu ajutorul ei, s-a
f\cut aceas t\ nou\ biseric\, întru
slava Fiului ei, spre mântuirea mo -
nahilor români [i a tuturor credin-
cio[ilor ortodoc[i.

S\ mul]umim dar, fra]ilor, [i to]i
s\ d\m slav\ lui Dumnezeu pentru
aceast\ preasl\vit\ [i nou\ minune,
c\ la Dumnezeu toate sunt cu pu -
tin]\, precum vedem prin Sfintele
Scripturi. Drept aceea, noi to]i, câ]i
ne-am adunat la aceast\ sfânt\ [i
veselitoare pr\znuire a Maicii lui
Dumnezeu, c\zând înaintea acestei
sfinte Icoane a ei, ce î[i are închi -
puite fe]ele cu minune, s\ strig\m,
credincio[ii: Preasfânt\ St\pân\, 
de Dumnezeu N\sc\toare, pururea
Fecioar\ Marie, sprijinitoarea [i
ap\ r\toarea noastr\, cerem a ta
nebi ruit\ ap\rare; Împ\r\teasa ce -
rului [i a p\mântului, ceea ce ai cu
dreptate numele Prodromi]\, adic\
Înaintemerg\toare, înt\re[te-ne în -
tru lucrarea faptelor bune [i ne du în
Împ\r\]ia cereasc\; pov\]uie[te-ne
pe noi [i pe to]i dreptcredincio[ii
cre[ tini, spre a vedea [i ve[nic a ne
îndulci de slava Fiului t\u [i Dum -
nezeului nostru, c\ binecuvântat\ [i
preasl\vit\ e[ti, în vecii vecilor.
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Pentru rug\ciunile Preacuratei Tale
Maici, Hristoase Dumnezeule, miluie[te-ne
pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Chipului celui de aur neîn-
chinându-se tinerii lui

«Avraam, s-au l\murit ca aurul
«în topitoare; c\, în cuptorul
«cel de foc, ca întru o c\mar\
«luminat\, d\n]uiau, cântând:
«Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri (de dou\ ori).»

Arat\-ne acum nou\, p\c\ to -
 [ilor, milele tale cele de demult,
St\pân\, pe care noi le [tim
dup\ psalmist; iar p\rin]ii no[ -
tri cu adev\rat le-au v\zut, ca
s\ putem povesti [i noi altora
sl\virile sfintei tale icoane.

L\ca[ul t\u, Fecioar\, Rai se
vede ast\zi având, ca pom al
vie]ii, icoana frumuse]ii tale, cu
dumnezeiasc\ minune zugr\ vit\,
pe care to]i, cu bucurie, cu dra-
goste [i cu bun\ cucernicie, o
s\ rut\m, printr-însa mântuin-
du-ne.

L\ud\m cu mult\ cucernicie
sfânt\ icoana ta, Preacurat\, [i
intrând în sfânt l\ca[ul t\u,
dumnezeiasc\ veselie [i s\n\ -
tate primim to]i, Mireas\ a lui
Dumnezeu.

Icoana ta, Fecioar\, cu mi -
nune zugr\vit\, ai d\ruit-o tur-
mei tale, mângâiere sufleteasc\

întru necazuri, [i întru primej-
dii p\zitoare, tuturor celor ce
locuiesc în acest sfin]it l\ca[.

Seara [i diminea]a [i în mie-
zul zilei, în noapte [i la miezul
nop]ii, în toat\ vremea [i în tot
ceasul, ne rug\m ]ie cu lacrimi
[i cu suspine, cinstind icoana ta
[i cu fric\ o s\rut\m. Pentru
aceasta, nu ne p\r\si, St\pân\.

Turma ta strig\ c\tre tine:
Dac\ tu nu vei p\zi cetatea noas -
 tr\, dup\ cum cânt\ Da vid, în
zadar ar priveghea cel ce o p\ -
ze[te. Pentru aceasta, p\ze[te-ne,
St\pân\, sub acoper\mântul
aripilor icoanei tale, Fecioar\.

Alt Canon

Irmosul:

Tinerii cei de Dumnezeu
cinstitori, în Babilon chi -

«pului celui de aur nu s-au
«închinat; ci, în mijlocul cupto -
«rului celui de foc fiind roura]i,
«cântare au cântat, gr\ind:
«Binecuvântat este Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri (de dou\ ori).»

Rug\tori fierbin]i la sfânt\
icoana ta, to]i ne apropiem cu
evlavie; nu ne l\sa, Preacurat\,
s\ pierim noi, robii t\i, ci ne
mân tuie[te, St\pân\, chiar dac\
nu vrem noi.

Ap\r\toare [i hr\nitoare
vie]ii noastre te cunoa[tem noi,
robii t\i, dumnezeiasc\ Maic\,
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pentru c\, de[i nu avem nimic,
prin tine toate le avem. Slav\
multei tale milostiviri!

Slav\...

Tu e[ti, Fecioar\, porumbi]a
cea una, aleas\ a lui Dumnezeu
[i zbur\toare prin în\l]imea cea
mai presus de slav\; iar l\ca [ul
t\u, Preacurat\, este gr\din\ cu
tot felul de izvoare vii [i r\co -
roase, [i Rai cu tot felul de pomi
în veci înfloritori [i roditori.

{i acum...

Vezi sfânt l\ca[ul acesta [i
preasl\vit al St\pânei? Vezi [i
prive[te tu, o, închin\torule, 
[i închin\-te dumnezeie[tii ei
icoane, cu dragoste [i cu evlavie
gr\ind: Slav\ ]ie!

Catavasie:

N-au slujit f\pturii în]elep]ii
lui Dumnezeu, f\r\ numai F\c\ -
torului, ci, groaza focului b\r -
b\ te[te c\lcând-o, s-au bucurat
cântând: Preal\udate Doamne
al p\rin]ilor [i Dumnezeule,
binecuvântat e[ti!

Cântarea a 8-a

Irmosul:

În v\paie de foc stau }ie
înainte Heruvimii [i Sera -

«fimii, Doamne, [i toat\ zidirea
«cântare frumoas\ cânt\ }ie:
«L\uda]i-L, binecuvânta]i-L 
«[i-L preaîn\l]a]i întru to]i
«vecii (de dou\ ori).»

Când a sosit, St\pân\, prea -
sfânt\ icoana ta, toat\ mul]i mea
turmei tale a alergat cu nespus\
bucurie spre întâmpinarea ei,
pe care cu dulci cânt\ri în bise-
ric\ au adus-o.

Ipostatic\ via]\ ai n\scut,
Fecioar\, pe Fiul [i Cuvântul
lui Dumnezeu. Pe Acela, ca pe
un Bun, roag\-L, Preacurat\,
s\ ne scrie în cartea vie]ii pe
noi, cei ce cu dragoste cinstim
sfânt\ icoana ta.

Rupe zapisul f\r\delegilor
mele, dumnezeiasc\ Mireas\,
ceea ce ai n\scut bucuria lumii,
[i umple de har sufletul meu, 
ca s\ cânt ]ie bucurându-m\:
Bucur\-te, sc\parea neamului
nostru!

Icoana ta, St\pân\, celor ce
în Sfântul Munte Athos locu-
iesc, s-a ar\tat liman de mân-
tuire [i t\m\duire de tot felul
de boli. Pentru aceasta, puru-
rea sl\vim mila [i puterea ta.

L\ca[ul t\u, St\pân\, se cu -
r\]e[te prin str\lucirile tale [i
se împodobe[te cu dumneze ie[ -
tile cânt\ri, învistierindu-se cu
dumnezeiasca ta icoan\; iar
dumnezeiescul t\u staul prin
da rul t\u cel mare se arat\ cer
gândit.

L\ud\mu-te pe tine, frumu-
se]ea lui Iacov, de Dumnezeu
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d\ruit\: Bucur\-te, slava În -
ge rilor; bucur\-te, mântuirea
celor muritori! Bucur\-te, ridi-
carea lui Adam; bucur\-te, iz -
b\virea Evei! Bucur\-te, cea
prin care aceast\ chinovie ro -
mâ neasc\ este p\zit\ de vr\j -
ma[ii v\zu]i [i nev\zu]i!

Alt Canon

Irmosul:

Tinerii cei gr\itori de
Dum  nezeu, în cuptor, îm -

«preun\ cu focul, [i v\paia
«c\lcând, au cântat: Binecu -
«vânta]i, toate lucrurile Dom -
«nului, pe Domnul (de dou\ ori).»

Împ\ra]ii p\mântului, mai-
marii [i judec\torii poporului,
patriarhii, arhiereii [i toate
neamurile v\zând, Preacurat\,
sfânt l\ca[ul acesta [i sfânt\
Icoana ta, pe tine te prea sl\ -
vesc, minunea propov\duiesc [i
acest l\ca[ îl fericesc.

De la marginile p\mântului
vin neamurile s\ vad\ sfânta 
[i dumnezeiasca ta Icoan\, cea
cu dumnezeiasc\ minune zu -
gr\vit\, [i din suflet gr\iesc
c\tre tine: Cu adev\rat, prea-
curat\ Mireas\ dumnezeiasc\,
frumuse]ea Icoanei tale este
mai pl\cut\ decât luna [i mai
str\lucitoare decât soarele.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Tu singur\, St\pân\, e[ti toa -
t\ frumuse]ea marelui Dum -
nezeu. Lun\ nou\ [i aleas\ care
ai venit în aceast\ lume s\
luminezi pe cei din întunericul
vie]ii, Preacurat\, [i mai ales pe
aceast\ chinovie, c\reia te-ai
încredin]at spre p\zire, [i mân-
gâiere robilor t\i, Maica lui
Hristos Dumnezeu.

{i acum...

Sfe[nic preastr\lucit al Lu -
minii celei în trei sori, lumi-
neaz\-ne pe noi, cânt\re]ii t\i,
de sus privind, Fecioar\, [i ne
înva]\ a cânta: Preo]i, binecu-
vânta]i; popoare, preaîn\l]a]i
pe Maica lui Dumnezeu în veci.

Catavasie:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Pe tinerii cei binecredincio[i
în cuptor, na[terea N\sc\toarei
de Dumnezeu i-a mântuit.
Atunci fiind închipuit\, iar
acum lucrat\; pe toat\ lumea
ridic\ s\-]i cânte ]ie: Pe Dom -
nul, lucrurile, l\uda]i-L [i-L
preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

La Cântarea a 9-a:

Ceea ce e[ti mai cinstit\... nu se cânt\,
în afar\ de cazul în care s\rb\toarea va
c\dea Duminica, [i, mai înainte de Irmos [i
de tropare, se cânt\ stihurile acestea:

M\re[te, suflete al meu, pe Preacurata
Fecioar\ Maria, una de Dumnezeu
N\sc\toare.
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Irmosul:

Eva adic\, prin boala neas-
cult\rii, blestem în\un -

«tru a adus, iar tu Fecioar\, de
«Dumnezeu N\sc\toare, prin
«Odrasla purtat\ în pântece,
«lumii binecuvântare ai înflorit;
«pentru aceasta to]i te sl\vim
«(de dou\ ori).»

M\re[te, suflete al meu, Icoana Prea -
sfintei Fecioare, cea de lumin\ purt\toare.

Nectar de milostivire, St\ -
pân\, ne-ai izvorât, prin ivirea
sfintei tale Icoane, de unde
curg râuri dulci [i preaveseli-
toare, fântâni preacurate [i
pâraie de via]\ purt\toare, din
care, Fecioar\, de Dumnezeu
N\sc\toare, pe mine, cel ce m\
închin ei cu credin]\, adap\-m\,
Preacurat\.

M\re[te, suflete al meu, Sfânt\ Icoan\
cea de minuni f\c\toare a preabinecuvân-
tatei St\pâne.

Icoana ta, Preasfânt\ N\sc\ -
toare de Dumnezeu, este ca un
noian de bun\t\]i [i a toat\
desf\tarea, sufletelor îndulcire,
trupurilor alinare [i str\in\
privire a darurilor tale, întru
tot binecuvântat\, Marie prea -
l\udat\.

M\re[te, suflete al meu, Sfânta Icoan\
cea în chip de soare a pururea Fecioarei.

Frumos acoper\mânt te-am
dobândit pe tine, Fecioar\
mult-milostiv\, cei ce locuim în

acest sfin]it l\ca[; deci, deschi-
de-ne nou\, prin cheile bun\ -
t\]ii tale, u[a milostivirii Fiului
t\u [i Dumnezeului nostru;
deschide-ne, St\pân\, [i u[a
Împ\r\]iei celei de sus.

M\re[te, suflete al meu, dumnezeie[tile
Fe]e, a Maicii [i a Fiului, singure închipuite.

O, frumuse]e nespus\! O,
dulcea]\ îmb\t\toare a Icoanei
tale, Preacurat\ Fecioar\! De
acestea vreau s\ m\ satur [i s\
m\ fac propov\duitor adev\rat
al acestora, ca s\ gr\iesc ]ie:
Mântuie[te-m\, mântuie[te-m\,
St\pân\, c\ tu e[ti mântuirea
tuturor.

M\re[te, suflete al meu, Sfânta Icoan\
cea de boli vindec\toare [i de ispite
izb\vitoare.

N-a pierit nimeni, curat\
St\pân\, Maica lui Dumnezeu,
dintre cei ce aveau spre tine
n\dejdea bunei credin]e, decât
numai cei ce din zavistie s-au
lep\dat ca s\ nu se închine
vederii chipului t\u.

M\re[te, suflete al meu, pe Fecioara
Maica, slava Îngerilor [i acoper\mântul
oamenilor.

Împarte, Fecioar\, bog\]ia
darului t\u celor ce cu bun\
cucernicie sl\vesc sfânt\ Icoana
ta, d\ruindu-le pace în toat\
via]a lor, îmbel[ugare de bu n\ -
t\]i, mântuire sufletelor [i Îm -
p\r\]ia cerurilor, Marie, Maica
lui Hristos Dumnezeu.
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Alte stihuri, glasul al 8-lea:

Îngerii [i oamenii cinstim, dup\ vredni-
cie, Sfânt\ Icoana ta cea preacurat\.

Irmosul:

Str\in lucru este mamelor
fecioria; str\in\ este [i

«fecioarelor na[terea de fii. Iar
«în tine, N\sc\toare de Dum -
«nezeu, amândou\ s-au rânduit.
«Pentru aceasta, toate semin]iile
«p\mântului pe tine neîncetat
«te fericesc (de dou\ ori).»

Îngerii [i oamenii, unindu-ne, într-un
glas s\ l\ud\m pe Maica pururea Fecioar\.

Avându-te pe tine m\rire [i
fericire de ob[te, N\sc\toare de
Dumnezeu, to]i te cinstim [i, 
cu credin]\ apropiindu-ne de
sfânt\ Icoana ta, cu evlavie ne
închin\m [i cu fric\ o s\rut\m.
Izb\ve[te-ne pe to]i de necinstea
cea viitoare [i învredni ce[te-ne
de slava [i desf\tarea cea ve[ -
nic\, în l\ca[urile Drep]ilor.

To]i s\ alerg\m la Icoana celei ce sin-
gur\ este Maica lui Dumnezeu [i, c\zând
înaintea ei, cu fric\ s\ cerem mil\.

Râu de bucurii [i izvor de
desf\t\ri, Maic\ cereasc\, [i
miere din piatr\ izvorât\, îm -
bel[ugare de ve[nice daruri
dobândind sfânt\ Icoana ta,
Fecioar\, cei ce locuim în sfânt
l\ca[ul acesta, cu mul]umire
închinându-i-ne, sl\vim pe Fiul
t\u, te l\ud\m pe tine [i cinstim
chipul t\u f\c\tor de minuni.

Mireas\, cea mai frumoas\ între femei,
acoper\-ne cu harul t\u de sus pe noi,
cânt\re]ii t\i.

Lumin\ e[ti celor întuneca]i
[i liman neînviforat, Fecioar\,
celor ce se înv\luiesc în viforul
acestei vie]i [i sunt înconjura]i
de n\v\lirile ispitelor, c\ prea-
cinstita ta Icoan\ ai d\ruit-o
spre sc\pare tuturor celor ce,
cu dreapt\ credin]\ [i cu cucer-
nicie închinându-se, o s\rut\.

Maica lui Dumnezeu, Fecioar\ f\r\ pri-
han\, ocrote[te-ne, acoper\-ne [i ne ap\r\
de toate ispitele.

}ie, Preacurat\ Fecioar\, cu
evlavie î]i gr\im: Bucur\-te,
Fiica P\rintelui celui ve[nic,
Maica Fiului întrupat [i Mi -
reasa Preasfântului Duh; c\ tu
e[ti lauda Îngerilor, ]ie î]i cânt\
adunarea oamenilor, cerul [i
p\mântul, marea [i v\zduhul,
adâncurile [i toate t\riile bine-
cuvinteaz\, dup\ cuviin]\, prea -
cinstit numele t\u.

În loc de Slav\...

Tat\lui [i Cuvântului [i Duhului ne
închin\m, Preasfintei Treimi, Celei ce din
nefiin]\ toate le-a f\cut.

Treime f\r\ de început, P\ -
rinte [i Fiule [i Duhule Prea -
sfinte, pe cei ce dumnezeie[te
Te laud\, acoper\-i [i-i p\ze[te,
cu solirile preacuratei Fecioare,
de Dumnezeu N\sc\toare. De
toat\ nevoia [i reaua întâmpla-
re p\ze[te pe cei ce cinstesc [i se
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închin\ sfintei sale Icoane cu
credin]\.

În loc de {i acum...

Împ\r\teasa tuturor, N\sc\toare de
Dumnezeu, Maic\ preaîn\l]at\, pe cei ce
prin cununi de laud\ împodobesc sfânt\
Icoana ta, izb\ve[te-i de toat\ v\t\marea.

O, Preal\udat\ Maic\, ceea
ce ai n\scut izvorul mântuirii [i
al faptelor celor îmbun\t\]ite,
pe Hristos Dumnezeu, ceea ce
te-ai ar\tat râu cu adev\rat de
bun\t\]i, pe cei ce din tot su -
fletul cinstesc [i se închin\
prea sfintei tale Icoane în tot
locul, izb\ve[te-i de gheena [i
învrednice[te-i s\ dobândeasc\
mântuire.

Catavasie:

Tot neamul p\mântesc s\
salte cu duhul, fiind luminat, 
[i s\ pr\znuiasc\ firea min]ilor
ce lor f\r\ de trup, cinstind
sfânta pr\znuire a Maicii lui
Dumnezeu [i s\ strige: Bucu -
r\-te, preafericit\ N\sc\toare
de Dumnezeu, curat\, pururea
Fecioar\.

L U M I N Â N D A
Glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, auzi]i glas...

S\ se bucure ast\zi marginile
lumii, la preasl\vita pomenire a
cinstitei [i de minuni f\c\toare
Icoanei tale, pe care ai d\ruit-o
nou\, robilor t\i, N\sc\toare de
Dumnezeu, Fecioar\, t\m\ du -
in du-ne de bolile cele cumplite,

numai cu atingerea ta, ceea ce
ai n\scut pe Hristos, Vindec\ -
torul omenirii.

Slav\..., {i acum..., asemenea:

Vesele[ti, Preasfânt\ Fecioa r\,
pe tot omul, care cu credin]\ te
cheam\ [i cu dragoste cinste[te
chipul t\u, d\ruind da ruri
minunate [i ve[nice bucurii,
ceea ce toate le po]i, ca o Maic\
a lui Dumnezeu atotputernic\.

L A  L A U D E

Stihiri pe 4, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Bucur\-te [i te vesele[te,
adunarea dreptcredincio[ilor,
înal]\ glas de bucurie în cânt\ri
dumnezeie[ti, l\udând pe St\ -
pâna [i Doamna noastr\, în
chipul s\u [i al Fiului, împo -
dobite pe Icoana care neîncetat
ne revars\ râuri de minuni,
înt\ rire sufletelor [i s\n\tate
trupului.

O, Fecioar\, dumnezeiasca
înflorire a fecioriei [i podoaba
tuturor fecioarelor [i a celor ce
doresc de feciorie, preasl\vite 
[i minunate lucruri a s\vâr[it
Dumnezeu întru tine din în -
ceput, munte sfânt, l\ca[ dum-
nezeiesc, ast\zi ne-ai d\ruit
Icoana ta cea minunat\, spre
neîncetat\ bucurie.

Veni]i acum s\ d\n]uim în
duhovnice[ti cânt\ri, o, iubito-
rilor de praznic! {i cu credin]\
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s\ pr\znuim, cinstind pomeni-
rea înfrico[\toarei [i prea sl\ -
vitei minuni a Macii lui Hristos
Dumnezeu, care negr\it [i-a
închipuit dumnezeie[tile fe]e pe
sfânta sa Icoan\, de la care pri-
mim tot felul de t\m\duiri.

Aceasta este ziua Maicii Dom -
nului, bucura]i-v\, popoare; c\,
iat\, Preacurata Fecioar\ ne-a
d\ruit preasfânta sa Icoan\
nou\, nevrednicilor, zid nesur-
pat de cei potrivnici, acope -
r\ mânt [i ap\rare împotriva
stri c\ciunii bolilor [i cheza[ de
mântuire pentru noi, c\tre Fiul
s\u [i Dumnezeul nostru.

Slav\..., {i acum..., glasul al 5-lea:

S\ trâmbi]\m cu trâmbi]\ de
cânt\ri duhovnice[ti, veselin-
du-ne, c\, privind de sus Îm -
p\r\teasa a toate, Maica [i
Fecioara, cu binecuvânt\ri în -
cununeaz\ pe cei ce o laud\.
Împ\ra]ii [i domnii s\ alerge
împreun\ [i pe Împ\r\teasa s\
o laude în cânt\ri; pe ceea ce a
n\scut pe Împ\ratul, Cel ce, pe
cei ]inu]i de moarte mai întâi,
a-i slobozi cu iubirea de oameni
a binevoit. P\storii [i înv\]\ -
torii, pe Preacurata Maica P\s -
torului celui bun, adunându-ne,
s\ o l\ud\m; pe sfe[nicul cel cu
raze de aur, norul cel purt\tor
de lumin\, pe cea mai cuprin -
z\toare decât cerurile, chivotul

cel însufle]it, scaunul St\pâ -
nului cel în chipul focului,
n\strapa cea de aur, de man\
primitoare, u[a Cuvântului cea
încuiat\, pe sc\parea tuturor
cre[tinilor, în cânt\ri de Dum -
nezeu cuvânt\toare l\udând-o,
a[a s\ zicem: C\mar\ a Cu vân -
tului, învrednice[te-ne pe noi, cei
smeri]i, Împ\r\]iei cerurilor,
c\ nimic nu este cu neputin]\
mijlocirii tale.

Doxologia mare, Troparul, 

Ecteniile [i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile: din Canonul întâi, Cântarea
a 3-a pe 4, [i din Canonul al doilea, Cân -
tarea a 6-a pe 4. Prochimen, glasul al 3-lea
(Cânta rea N\sc\toarei de Dumnezeu, Luca
1: 47, 48): M\re[te, sufletul meu, pe
Domnul [i s-a bucurat duhul meu de Dum -
nezeu, Mân tuitorul meu. Stih: C\ a c\utat
spre smerenia roabei Sale. C\, iat\, de
acum, m\ vor ferici toate neamurile.
Apostolul din Epistola c\tre Evrei (9: 1-7):
Fra]ilor, adev\rat este c\ [i cel dintâi
A[ez\mânt... Aliluia, glasul al 8-lea (Psalm
44: 12, 14): Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\
urechea ta [i uit\ pe poporul t\u [i casa
p\rintelui t\u. Stih: Fe]ei tale se vor ruga
mai marii poporului. Evanghelia de la
Luca (10: 38-42; 11: 27-28): În vremea
aceea a intrat Iisus într-un sat... (caut\ la
Liturghia din 8 septembrie). Chinonic
(Psalm 115: 4): Paharul mântuirii voi lua [i
numele Domnului voi chema. Aliluia.

La mas\, în orice zi se va întâmpla, se
face dezlegare la pe[te. {i se cite[te cuvânt
din istoria Sfintei Icoane [i alte cuvinte de
laud\.
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TOT ÎN ACEAST| ZI
Pomenirea Sfântului Cuvios

Paisie Aghioritul.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am..., punem 4 Sti -
hiri, glasul al 8-lea, podobie: O, preasl\vit\
minune...

Cuvioase P\rinte Paisie,
din pruncie ]i-ai d\ruit

dorul inimii cu totul lui Dum -
nezeu [i, mistuit de dumneze-
iasca dragoste, b\rb\te[te te-ai
nevoit mai presus de fire [i cu
multe sudori ai ad\pat Sfântul
Munte, Sinaiul [i Stomiul; pen-
tru aceasta [i acum to]i l\ud\m
cinstitele tale osteneli.

P\rinte Paisie, de Dumnezeu
v\z\torule, cu postul [i rug\ ciu -
nea cur\]indu-]i cugetul, te-ai
f\cut cunosc\tor al tainelor
Du hului [i te-ai învrednicit a
vedea, fericite, cereasca frumu-
se]e a Împ\ratului a toate [i
slava Lui negr\it\ care a str\ -
fulgerat mai presus de lumina
soarelui; pe aceasta acum mai
l\murit o vezi, pururea fericite.

Cuvioase P\rinte Paisie, lu -
minându-]i sufletul cu str\luci-
rea Duhului, vedeai mai limpe-
de decât pe cele de fa]\ pe cele
viitoare, cuno[teai pe cele de
departe ca pe cele de aproape [i
priveai inimile oamenilor; iar

acum din cer, cu a ta privire
blând\ [i milostiv\, prive[te
spre cei ce au trebuin]\ de aju-
torul t\u.

P\rinte Paisie minunate,
via]a ta cinstit\ [i minunile tale
cele mari degrab s-au vestit în
toat\ latura cea de sub soare;
c\, de[i te-ai str\duit a vie]ui 
în ascuns, dumnezeiescul har
s\ l\[ luit în tine te-a ar\tat cu
adev\rat stea întru tot lumi-
noas\, care c\l\uze[ti plin\ -
tatea credincio[ilor c\tre via]a
cea dumnezeiasc\.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Toat\ via]a ta, Cuvioase, a
fost o silire a firii prin neîn -
ce tata izvodire a tot felul de
nevoin]e, c\ râvna sufletului
t\u a biruit ostenelile, de vreme
ce te socoteai pe tine însu]i da -
tor lui Dumnezeu pentru nem\ -
suratele Lui binefaceri; iar
St\pânul bogat d\ruitor te-a
îmbog\]it pe tine, robul cel
recunosc\tor, cu daruri foarte
mari, de a mângâia sufletele
cele r\nite în vremurile noas-
tre; pe Acesta acum roag\-L,
P\rinte Paisie, s\ mântuiasc\
sufletele noastre.

{i acum... 

St\pân\, prime[te rug\ciunea
robilor t\i [i ne izb\ve[te pe noi
de toat\ nevoia [i necazul.
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LA STIHOAVN|
Stihiri glasul al 2-lea, 

podobie: Casa Efratului...

Veni]i, monahilor, s\ d\m
slav\ lui Dumnezeu, Celui ce
ne-a dat f\clie pe nevoitorul
Paisie, spre des\vâr[irea vie]ii.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Veni]i, credincio[ilor, cu un
glas s\ l\ud\m pe binef\ c\ to -
rul nostru [i mijlocitorul c\tre
Dumnezeu, pe f\c\torul de
minuni Paisie.

Stih: Fericit este b\rbatul care se teme
de Domnul (Psalm 111: 1).

Veni]i, cei ce pr\znuim, s\
cinstim dup\ vrednicie pe Paisie
cel nou, urmându-i ostenelile [i
smerenia.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Veni]i s\ l\ud\m,  popoare,
pe nevoitorul athonit al vremu-
rilor din urm\, pe p\rintele cel
iubitor [i înv\]\torul f\ptuitor,
pe cel mare cu fapta [i mai mare
cu vederea duhovniceasc\, pe
Cuviosul Paisie, c\ acesta, de
focul dragostei ca o lumânare
mistuindu-se, st\ acum înain-
tea Treimii celei mai presus de
lumin\, mijlocind pentru noi,
ca s\ primim lumina cunoa[ -
terii dumnezeie[ti.

{i acum...

Toat\ n\dejdea mea spre tine
o pun, Maica lui Dumnezeu, p\ -
ze[te-m\ sub acoper\mântul t\u.

TROPARUL

Glasul al 5-lea, 

podobie: Pe Cuvântul...

Primind focul dragostei dum -
nezeie[ti, întreg te-ai dat lui
Dumnezeu prin covâr[itoare
nevoin]\ [i mângâiere te-ai
f\cut multor oameni, prin dum -
nezeie[ti cuvinte îndrumând,
prin rug\ciuni s\vâr[ind mi -
nuni, de Dumnezeu purt\torule
Paisie; [i acum te rogi neîncetat
pentru toat\ lumea, Cuvioase.

Slav\..., {i acum..., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii,

acela[i glas:

Bucur\-te, u[a Domnului cea
neumblat\! Bucur\-te, zidul [i
acoper\mântul celor ce alearg\
la tine! Bucur\-te, liman neîn-
viforat [i neispitit\ de nunt\!
Ceea ce ai n\scut cu trup pe
F\c\torul t\u [i Dumnezeu, nu
înceta a te ruga pentru cei ce
laud\ [i se închin\ Na[terii tale. 

LA VECERNIA MARE

La Doamne, strigat-am..., punem 6
Stihiri, glasul 1, podobie: O, preasl\vit\
minune...

Ast\zi luminat\ pr\znuire
s\vâr[im întru cinstita

ta pomenire, Cuvioase Paisie, [i
se bucur\ Capadocia care te-a
n\scut pe tine, minunatul ur -
m\tor [i deopotriv\ cu P\rin]ii
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cei de demult; salt\ Muntele
Athos minunându-se de via]a ta
cea asemenea Îngerilor [i lumea
toat\ ]i se roag\, strigând: P\ -
rinte mult milostive, înt\re[te-ne
pe to]i prin rug\ciunile tale!

O, preasl\vit\ minune! Cum,
fiind înc\ în trup, ai auzit, feri-
cite, pe Îngeri sl\vind pe Dum -
nezeul nostru? Cum au primit
mâinile tale hran\, ca dar al
N\sc\toarei de Dumnezeu? {i
cum ai vorbit, plin de evlavie, cu
preal\udata Muceni]\ Eufi mia?
Îns\ mai presus de acestea
toate, cum ai v\zut pe Domnul
tuturor str\lucind cu frumu-
se]ea, de Dumnezeu sl\vite?

Cine nu se minuna, Cuvioase,
v\zându-te cu totul str\lucit de
raza dumnezeiasc\ ce m\rtu ri -
se[te cur\]ia ta l\untric\? {i
cine, cu adev\rat, nu se va
schimba cu schimbarea cea
bun\, privindu-te pe tine? C\,
îndat\, privirea ta cea vesel\ 
[i luminoas\ ar\ta comoara
dumnezeiescului dor, adâncul
smereniei, bog\]ia evlaviei [i
noianul dragostei tale.

Alte Stihiri, glasul al 4-lea, 

podobie: Ca pe un viteaz...

C\ldura dragostei tale, Cu -
vioase, s-a rev\rsat din inima 
ta peste toat\ zidirea; pentru
aceasta, oamenii te aflau p\ rinte

milostiv, iubitor [i îndur\tor,
iar necuvânt\toarele f\r\ fric\
se apropiau de tine, P\rinte,
precum oarecând de Adam în
Rai, înainte de a c\lca porunca
F\c\torului a toat\ zidirea.

Precum în psalmi, la margi -
ni le lumii a ajuns cuvântul t\u,
iar înv\]\tura ta, în]elepte
Paisie, ca o trâmbi]\ dulce gr\i -
toare a r\sunat peste tot p\ mân -
tul, înv\]ând în chip în ]elept c\
ne sunt cale de mântuire: des\ -
vâr[ita dragoste c\tre Domnul,
grija fa]\ de aproapele [i în\l -
]\toarea smerenie.

Mormântul t\u s-a ar\tat loc
de t\m\duire [i cald\ sc\pare
celor ce cu credin]\ se închin\
[i strig\ ]ie: Milostive P\rinte
Paisie, precum oarecând pe
mul]i i-ai înt\rit [i i-ai izb\vit,
a[a sprijine[te-ne acum pe noi,
mângâie-ne, d\-ne s\n\tate su -
fletelor [i trupurilor [i aprinde
dorirea noastr\ c\tre faptele
poc\in]ei.

Slav\... glasul al 5-lea:

R\s\rit-a ast\zi nou\ lumi-
nat\ s\rb\toare, luminând ini-
mile noastre [i în\l]ându-ne
mintea spre cer; c\ om ceresc 
[i înger p\mântesc se pr\z nu -
ie[te, de Dumnezeu cuget\torul
Paisie. Acesta, fiind înc\ pe
p\mânt, vie]uia precum în cer,

ZIUA  A  DOU|SPREZECEA 279



nicicum îngrijindu-se de cele
p\ mânte[ti, ci pururea bucu-
rându-se întru Domnul [i în
lumina Lui umblând; prin pos-
tire curat\, pâine de la Înger a
primit; prin rug\ciune neînce-
tat\, inima cer [i-a f\cut-o;
dumnezeie[ti sui[uri suind feri-
citul, cu Îngerii cânta sfin]ita
doxologie. Deci, to]i cu evlavie
s\-i strig\m: P\rinte Paisie cel
întocmai cu Îngerii, f\-ne pe noi
p\rta[i nesfâr[itei str\luciri,
prin rug\ciunile tale cele c\tre
Domnul.

{i acum...., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu – a Învierii

(Dogmatica), acela[i glas:

În Marea Ro[ie, chipul Mi -
resei celei neispitite de nunt\ 
s-a închipuit oarecând. Acolo
era Moise, desp\r]itor al apei,
iar aici Gavriil, slujitor al mi -
nunii. Atunci adâncul l-a trecut
pedestru neudat Israel, iar aici
pe Hristos L-a n\scut f\r\ s\ -
mân]\ Fecioara. Marea, dup\
trecerea lui Israel, a r\mas ne -
um blat\, iar Cea f\r\ priha n\,
dup\ na[terea lui Emanuel, a
r\mas nestricat\. Cel ce e[ti 
[i mai înainte ai fost [i Te-ai
ar\tat ca un om, Dumnezeule,
miluie[te-ne pe noi.

Vohod. Lumin\ lin\…

Prochimenul zilei.

PAREMIILE

De la În]elepciunea lui Solomon, citire:

(3: 1-9)

Suflete drep]ilor sunt în mâna lui
Dumnezeu [i chinul nu se va atinge
de ele. În ochii celor f\r\ de minte,
drep]ii sunt mor]i cu des\vâr[ire [i
ie[irea lor din lume li se pare mare
nenorocire; [i plecarea lor dintre
noi, un pr\p\d, dar ei sunt în pace.
Chiar dac\ în fa]a oamenilor ei au
îndurat suferin]e, n\dejdea lor este
plin\ de nemurire. {i, pu]in fiind
pedepsi]i, mare r\splat\ vor primi,
c\ Dumnezeu i-a pus la încercare [i
i-a g\sit vrednici de El. Ca aurul în
topitoare, a[a i-a l\murit, [i ca pe o
jertf\ de ardere întreag\ i-a primit.
Str\luci-vor în ziua r\spl\tirii [i ca
pe ni[te scântei care se las\ pe mi -
ri[te, a[a vor fi. Judeca-vor neamu-
rile [i st\pâni vor fi peste popoare [i
Domnul va împ\r\]i întru ei, în veci.
Ei vor în]elege adev\rul, ca unii care
[i-au pus încrederea în Domnul; cei
credincio[i vor r\mâne cu El în iu -
bire, c\ harul [i îndurarea sunt par-
tea ale[ilor Lui.

De la În]elepciunea lui Solomon, citire:

(5: 15-23; 6: 1-3)

Cei drep]i vor fi vii în veacul vea-
cului [i r\splata lor este la Domnul
[i Cel Atotputernic are grij\ de ei.
Drept aceea, vor primi din mâna
Domnului împ\r\]ia frumuse]ii [i
cununa cea str\lucitoare, c\ El îi va
ocroti cu dreapta Sa [i cu bra]ul
S\u, asemenea unui scut îi va aco-
peri. El va face arme din mânia Sa [i
cu ele va înt\ri f\ptura mâinilor
Sale ca s\ r\spl\teasc\ vr\jma[ilor.
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Din dreptate El Î[i va face plato[\ [i
din judecata cea nef\]arnic\ Î[i va
face coif. Din sfin]enia Sa va face pa -
v\z\ nebiruit\; iar din cumplita Sa
mânie va face sabie ascu]it\ [i lumea
va porni r\zboi împreun\ cu El îm -
potriva celor f\r\ de minte. S\ge]ile
fulgerului S\u vor porni bine în -
dreptate [i vor lovi în ]int\, zburând
din arcul puternic încordat al norilor.
Mânia Lui, ca o pra[tie, va azvârli
noian de grindin\; apele m\rii se
vor înt\râta asupra lor [i râurile îi
vor îneca vijelios. Duhul puterii
dumnezeie[ti se va ridica împotriva
lor [i ca viscolul îi va vântura. Ast -
fel, f\r\delegea va aduce pustiire pe
p\mânt [i r\utatea va r\sturna
scau nele celor puternici. Asculta]i,
dar, împ\ra]i, [i în]elege]i; lua]i
înv\]\tur\, voi, care judeca]i margi-
nile p\mântului. Lua]i în urechi,
voi, cei ce st\pâni]i peste mul]imi [i
care v\ mândri]i cu mul]imea po -
poarelor voastre. C\ de la Domnul
s-a dat vou\ st\pânirea [i puterea de
la Cel Preaînalt.

De la În]elepciunea lui Solomon, citire:

(4: 7-15)

Cel drept, chiar când apuc\ s\ 
se sfâr[easc\ mai devreme, d\ de
odihn\. B\trâne]ile cinstite nu sunt
cele aduse de o via]\ lung\, nici nu 
le m\sori dup\ num\rul anilor. 
În]e lep ciunea este la om adev\rata
c\ run te]e [i vârsta b\trâne]ilor
înseamn\ o via]\ neîntinat\. Pl\cut
fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a
iubit, [i fiindc\ tr\ia între p\c\to[i,
l-a mutat de pe p\mânt. A fost r\pit,
ca r\utatea s\ nu-i schimbe mintea,

în[el\ciunea s\ nu-i am\geasc\ su -
fle tul. C\ vraja viciului întunec\
cele bune [i ame]eala poftei schimb\
gândul cel f\r\ de r\utate. Ajun -
gând curând la des\vâr[ire, dreptul
a apucat ani îndelunga]i. Sufletul lui
era pl\cut lui Dumnezeu; pentru
aceasta Domnul s-a gr\bit s\-l scoat\
din mijlocul r\ut\]ii. Neamurile
v\d, dar nu pricep nimic [i nu-[i bat
capul cu a[a ceva, c\ adic\ harul lui
Dumnezeu [i mila Lui sunt cu ale[ii
S\i [i c\ poart\ grij\ de sfin]ii S\i.

LA  LITIE

Stihira, glas 1:

Cel ce e[ti de un s\la[ cu to]i
nevoitorii, p\rta[ al tuturor
Sfin]ilor, P\rintele nostru Paisie,
ochi de Proroc ai avut, c\ le
vedeai cele viitoare ca pe cele
de fa]\; tu [i lucrare de Apostol
ai s\vâr[it, c\ vie]uind în Athos
atr\geai ca un magnet mul]i -
mile oamenilor, c\l\uzindu-i la
poc\in]\ [i mântuire; dar [i
Mucenic te-ai ar\tat prin vie -
]uirea ta, c\, bucurându-te,
ostenelile nevoin]ei îndelungate
[i durerile bolii, cu gând vitejesc,
le-ai r\bdat pentru Hristos, pe
Care roag\-l s\ mântuiasc\
sufletele noastre.

Glasul al 2-lea:

Pr\znuind pomenirea prea -
l\u datei Eufimia, ai zburat c\ -
tre l\ca[urile cere[ti, Cuvioase
P\rinte Paisie, unde te-au în -
tâmpinat preasl\vita Muceni]\,
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pe care oarecând ai primit-o 
în coliba ta s\rac\, [i Cuviosul
Arsenie, a c\rui via]\ îndum -
nezeit\ ai urmat-o din copil\rie
[i ai ar\tat-o tuturor. Deci [i
acum, cinstit\ treime de Sfin]i:
purt\torule de Dumnezeu Ar se -
 nie, de Dumnezeu cuget\ torule
Paisie [i purt\toare de chinuri
Eufimia, duce]i rug\ciunile
noastre c\tre Preasfânta Trei -
me, cerând pentru noi cur\]ire
de p\cate [i mare mil\.

Glasul al 3-lea:

Fericit e[ti, purt\torule de
Dumnezeu Paisie, c\ te-ai în -
vrednicit a-L vedea pe Hristos
Dumnezeu, Cel împodobit 
cu frumuse]ea, totul lumin\,
totul dulcea]\, totul frumuse]e
ne gr\it\. Pentru aceasta, sp\i -
mântându-te strigai, zicând:
Cum au îndr\znit oamenii s\
scuipe chipul T\u cel luminat,
Iubitorule de oameni? {i cum
m-am învrednicit eu, netrebni-
cul, de aceast\ vedere, pentru
care s-ar cuveni cineva s\ fac\
toate ostenelile nevoitorilor
celor din veac? Iar acum, întru
tot fericite Cuvioase, neîncetat
privind fa]\ c\tre fa]\ pe Mân -
tuitorul Hristos, roag\-te Lui,
rug\mu-ne ]ie, s\ ne învredni-
ceasc\, având cuget neosândit, a
privi fa]a Lui în Ziua Ju dec\]ii. 

Glasul al 4-lea:

Cine nu s-a minunat, Paisie
Cuvioase, de focul dragostei
tale [i de puterea mijlocirii tale
c\tre Domnul? Cu privire mi -
lostiv\ priveai spre cei suferinzi
[i se t\m\duiau de dureri
nevindecate, pe cei demoniza]i
îi strângeai la piept într-o cald\
îmbr\]i[are [i demonii sp\i -
mântându-se fugeau; cu limb\
de foc gr\iai [i schimbai inimile
prin dumnezeiasca lucrare a cu -
 vintelor tale. {i acum, c\u tând
de sus spre noi, ne izb\ve[ti din
primejdii, din necazuri [i din
nevoi. Pentru aceasta, laud\ de
mul]umire aducem lui Dum -
nezeu zicând: Binecuvântat
e[ti, Dumnezeule, Cel ce ne-ai
d\ruit doctor [i ocrotitor [i
rug\tor neadormit.

Glasul al 8-lea:

A[a zice gr\itorul de Dum -
nezeu Paisie, îndreptându-ne
c\ tre legea Mântuitorului
Hristos: Ferici]i sunte]i de ve]i
dobândi dragoste [i smerenie,
c\ ve]i deveni l\ca[ al Duhului
Sfânt. Ferici]i sunte]i de v\ ve]i
lep\da de sine [i îl ve]i odihni
pe aproapele, c\ de adev\rata
odihn\ v\ ve]i desf\ta. Bucu -
ra]i-v\ [i v\ veseli]i, cei ce
r\bda]i cu mul]umire necazuri
[i nedrept\]i, c\ v-a]i f\cut
urm\tori lui Hristos, Celui ce
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de bun\voie a p\timit pentru
noi. Astfel vie]uind, ve]i gusta
de pe p\mânt cereasca veselie
[i în cer v\ ve]i învrednici de
ve[nica bucurie.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Veni]i, to]i credincio[ii, s\ ne
veselim dumnezeie[te întru
prea cinstita pomenire a purt\ -
torului de Dumnezeu Paisie [i,
duhovnice[te pr\znuind, s\-i
stri  g\m: Bucur\-te, cel ce ai
sl\vit pe Dumnezeu f\r\ de t\ -
cere, mistuit de dumnezeiasca
dragoste! Bucur\-te, cel ce te-ai
d\ruit pe tine însu]i pentru
aproapele, aprins de flac\ra
iubirii! Bucur\-te, cel ce pe to]i
i-ai mângâiat, înduplecându-i
s\ se lepede de cele de[arte [i s\
aib\ privirea sufletului c\tre
patria cereasc\, unde este ade -
v\rata bucurie [i mângâiere!
Bu cur\-te, cel ce înt\re[ti lu mea
cu dumnezeie[tile înv\]\turi [i
cu mijlocirile tale c\tre Dom -
nul! Pe Acesta nu înceta rugân-
du-L, rug\mu-te, Cuvioase
Paisie, preastr\lucite lumin\ -
torule al întregului p\mânt, s\
d\ruiasc\ pace lumii [i suflete-
lor noastre mare mil\.

{i acum..., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu, acela[i glas:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai

odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Sfântul Paisie [i cu to]i Sfin]ii,
s\ se miluiasc\ sufletele noastre.

LA  STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 5-lea, 

podobie: Bucur\-te, c\mara...

Bucur\-te, vl\starul Capado -
ciei, floare a cet\]ii Coni]a [i
podoab\ a Athonului, dumneze -
iasc\ laud\ a Eladei [i lumin\ -
torule al lumii, far prealuminos
al Bisericii, c\l\uza credin  cio -
[ilor c\tre cinstita nevoin]\,
izb\virea nea[teptat\ a celor
primejdui]i, pov\]uitorule neîn -
[elat al monahilor, P\rinte cu
totul fericite, Cuvioase Paisie,
înconjurând acum mormântul
t\u, s\vâr[im cu mult\ evlavie
pomenirea ta cea de peste an [i
l\ud\m nevoin]ele vie]uirii tale.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Întraripat fiind cu dumneze-
iasca dragoste, ai dorit lini[tea
cea des\vâr[it\ [i pe aceasta o
c\utai neîncetat, ca unul ce iu -
beai nem\surat pe Dumnezeu,
Sfinte, pân\ ce ai ajuns la loc cu
totul pustiu, unde ]i-ai omorât
patimile [i ai izgonit n\v\lirile
demonilor prin nevoin]\ [i sme -
renie mult\; pentru aceasta,
unit cu Dumnezeu, te-ai ar\tat
vas al lucr\rii Lui, Cuvioase
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P\rinte, ascultând de dumneze-
iasca voie [i, întru aprinderea
inimii, ca o jertf\ te-ai adus
întregii lumi.

Stih: Fericit este b\rbatul care se teme
de Domnul (Psalm 111: 1).

Bucur\-te, cel ce prin rug\ -
ciune curat\ te-ai în\l]at c\tre
vederea duhovniceasc\, P\ rinte
Cuvioase, c\ te-ai f\cut v\z\tor
al celor nev\zute, mai presus de
fire, [i ai avut cunoa[terea celor
de nep\truns; te-ai înv\]at tai-
nele lui Dumnezeu, fericite;
împreun\ cu Sfin]ii ai vorbit,
Sfinte; auzit-ai cânt\rile Înge -
ri lor, cel ce e[ti întocmai cu
Îngerii; de hran\ str\in\ te-ai
împ\rt\[it; ca un curat ai primit
pe Preacurata St\pân\ [i, ca un
v\z\tor de Dumnezeu, ai v\zut
fa]a Domnului, pe Care roag\-L
s\ ne d\ruiasc\ mare mil\.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Mângâia]i, mângâia]i pe 
po porul meu! gr\ia Prorocul;
c\ Dumnezeul nostru este
Dum nezeul mângâierii. Pentru
aceas ta, asem\nându-te lui
Dum nezeu, de Dumnezeu pur -
t\ torule Paisie, te-ai ar\tat iz -
vor de mângâiere: sufletele cele
fl\mânde le-ai hr\nit cu pâinea
cuvintelor tale, pe cei înseta]i
din pricina ar[i]ei necazurilor
i-ai ad\pat cu apa odihnei, pe
cei goi de virtu]i cu haina vie -

]uirii virtuoase i-ai îmbr\cat,
celor str\ini le-ai fost tat\, frate
[i mam\, pe cei bolnavi i-ai vin-
decat prin rug\ciune, înc\ [i su -
fletele cele osândite în iad le-ai
cercetat, Cuvioase P\rinte, d\ ru -
indu-le u[urare prin mijlo cirile
tale. {i acum, mo[tenitor f\cân -
du-te Împ\r\]iei lui Hristos, nu
înceta d\ruindu-ne binefaceri
[i vindecând patimile sufletelor
[i ale trupurilor noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii, acela[i glas:

Fecioar\ nenuntit\, care pe
Dumnezeu negr\it l-ai z\mislit
cu trup, Maica Dumnezeului
Celui preaînalt, rug\ciunile
noastre prime[te-le, ceea ce e[ti
cu totul f\r\ de prihan\, care
tuturor d\ruie[ti cur\]ire de
p\cate, primind acum rug\ -
ciunile noastre, roag\-te s\ ne
mân tuim noi to]i.

La binecuvântarea pâinilor se cânt\
Troparul Cuviosului (de dou\ ori) [i N\s -
c\ toare de Dumnezeu, Fecioar\... (o dat\).

Iar, de nu se face Litie, se cânt\ Tro pa -
rul Cuviosului, Slav\..., {i acum..., al
N\sc\toarei – al Învierii (caut\-le în urm\,
la Vecernia mic\).

LA  UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Cuviosului (de dou\ ori), Slav\...,
{i acum..., al N\sc\toarei – al Învierii,
acela[i glas.
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Dup\ întâia Catism\, Sedealna Cuvio -
sului, glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Via]\ îngereasc\ ai dus pre -
cum P\rin]ii de demult,

în Athos, în Sinai [i în Stomion,
Paisie Cuvioase, [i pe to]i i-ai
pov\]uit prin fapte [i cuvinte s\
lepede cele de[arte [i doar de
suflet s\ se îngrijeasc\ neînce-
tat, c\ este nemuritor.

Slav\..., asemenea:

Pr\znuind luminat dumneze -
iasca ta pomenire, înconjur\m
cu evlavie mormântul t\u întru
tot cinstit, P\rinte al nostru
Paisie, împletindu-]i cu recu-
no[tin]\ florile bine înmires -
mate ale sfintelor laude. Pe
acestea prime[te-le [i du c\tre
Dumnezeu rug\ciunile noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
asemenea:

Marie, vas curat aflându-te
St\pânul pe p\mânt, te-a ar\ -
tat mai cuprinz\toare decât
cerurile, Preacurat\, în pânte-
cele t\u întrupându-Se. Pentru
aceasta, deschide gura noastr\
[i o umple de lauda ta, ca s\
sl\vim, St\pân\, m\ririle tale.

Dup\ a doua Catism\, Sedelnele, glasul
al 4-lea, podobie: Sp\imântatu-s-a Iosif...

Rug\ciune neîncetat\, st\ -
rui toare silire a firii, r\bdare în
ispite, mul]umire întru toate a
fost vie]uirea ta, de Dumnezeu
cuget\torule P\rinte; c\ ai avut

ca un foc în inima ta, izvorând
minunat\ râvn\ din iubirea cea
nem\surat\ [i plin\ de recu-
no[tin]\ c\tre St\pânul [i Dom -
nul, pentru Care [i mult doreai
a muri în fiecare zi.

Slav\..., asemenea:

P\rinte preamilostiv, sf\tuitor
cu adev\rat ner\t\cit, po  v\ ]ui -
tor al celor în[ela]i [i pedepsitor
al în[el\torilor te-ai f\cut,
P\rinte, d\ruind fiec\ ruia 
vindecare potrivit\ sufletului,
m\ surând în cump\na dreptei
socotin]e, c\ din inima ta cea de
Dumnezeu în]elep]it\, Sfinte,
izvorau deodat\ iubirea fr\ -
]easc\ [i pov\]uirea plin\ de
milostivire. 

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Cu adev\rat m\riri ]i-a f\cut
Ziditorul a toate, Dumnezeu,
]ie, Curat\; pentru aceasta,
roag\-L s\ m\reasc\ mila Sa
spre to]i, ca întru bucurie neîn-
cetat s\ cânt\m: Cuvine-se cu
adev\rat s\ te fericim pe tine,
cea mai presus decât Heruvimii
[i Serafimii, ca una ce e[ti Maica
Dumnezeului Celui de sus,
Ziditorul [i Mântuitorul lumii.

Dup\ Polieleu, se cânt\ M\rimurile,
glasul 1:

Stih 1: A[teptând, am a[teptat pe
Domnul [i El a c\utat spre mine [i a auzit
rug\ciunea mea (Psalm 39: 1-2).
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Fericimu-te pe tine, Sfinte Cu -
vioase P\rinte Paisie, [i cinstim
sfânt\ pomenirea ta, pov\ ]ui to -
rule al c\lug\rilor [i îm preun\
vorbitorule cu Îngerii.

Stih 2: Genunchii mei au sl\bit de post
[i trupul meu s-a istovit din lipsa untde-
lemnului (Psalm 108: 23).

Veni]i, toate cetele c\lug\ -
rilor, s\-l l\ud\m pe Cuviosul
P\rinte Paisie, zicând: pe lauda
Sfântului Munte.

Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, eu
am p\zit c\i aspre (Psalm 16: 4).

Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
întru bucurie, rupt-ai sacul meu [i m-ai
încins cu veselie (Psalm 29: 11).

Stih 5: S\ [ti]i c\ minunat a f\cut
Domnul pe cel cuvios al S\u (Psalm 4: 3).

Stih 6: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuvio[ilor Lui (Psalm 115: 6).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\: P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori)!

Dup\ Polieleu, Sedealna Cuviosului,
glasul al 3-lea, podobie: De frumuse]ea...

Focul râvnei tale [i luptele
tale cine le cunoa[te, Cuvioase?
Sau râurile cele pururea curg\ -
toare ale dragostei tale cine le

poate m\sura? În toate zilele
mureai, s\n\tate dând celor
suferinzi [i, dac\ ai fi putut,
inima ta ai fi dat-o, urmând
milostivirii lui Hristos, Cel ce
S-a smerit pentru to]i. 

Slav\..., asemenea:

Dumnezeiesc urcu[ s\vâr -
[ind, Cuvioase, de la lucrare ai
ajuns la cur\]ia sufletului [i la
putin]a vederii duhovnice[ti;
pentru aceasta, ne-ai dat scar\
a virtu]ii, P\rinte, având ca
trepte cuvintele tale cele de
Dum nezeu în]elep]ite, prin
care din adâncul împ\timirii
suim la în\l]imea nep\timirii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Ce te vom numi, Maic\
nenuntit\? St\pân\ a Îngerilor,
mijlocitoare a lumii, comoar\
de daruri dumnezeie[ti, alabas-
tru al mirului ceresc, rug nears,
vas purt\tor al manei, scar\
care ne duci de la p\mânt c\tre
cele cere[ti [i acoper\mânt mai
cuprinz\tor decât cerurile, care
ne izb\ve[ti [i ne acoperi. 

Antifonul întâi al glasului al 4-lea.

PROCHIMENUL, glasul al 4-lea 

(Psalm 115: 6, 3):

Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea cuviosului S\u

Stih: Ce voi r\spl\ti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie? 

LUNA  IULIE286



Toat\ suflarea...
Evanghelia de la Matei (11: 27-30)

(caut\ joi, s\pt\mâna a patra dup\ Rusalii)

Psalmul 50.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Cuvio -
sului T\u Paisie, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum..., acela[i glas:

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i, dup\ mul]imea îndur\ -
rilor Tale, [terge f\r\delegea mea (Psalm
50: 1-2).

Stihira, glasul al 6-lea:

Veni]i, credincio[ilor, s\ ne
împ\rt\[im dumnezeie[te din
masa pus\ înainte de Cuviosul
Paisie, c\, iat\, P\rintele nostru
Paisie cel nou, ar\tându-se
urm\tor vie]uirii celui vechi, ne
cheam\ s\ ne osp\t\m duhov-
nice[te. Veni]i, to]i, s\ ne vese-
lim de roadele ostenelilor, de
cuvintele lui cele rev\rs\toare
de miere [i de apele minunilor
lui, [i, privindu-l pe ocrotitorul
nostru ca pe unul ce este de
fa]\, s\ ne rug\m lui, zicând:
Cuvioase P\rinte, roag\-te lui
Hristos Dumnezeu s\ mântu-
iasc\ sufletele noastre.

CANOANELE

Se pun: Canonul N\sc\toarei de Dum -
nezeu (al Paraclisului sau din Bogorodi cin\),
pe 6, [i dou\ Canoane ale Cuviosului, pe 8.

Canonul întâi al Cuviosului, 
glasul al 8-lea

Cântarea 1

Irmos: Pe faraon cel ce se purta în car...

Cum vom l\uda în cânt\ri,
dup\ vrednicie, vie]uirea ta în -
tru nevoin]\, Cuvioase P\ rinte
Paisie, [i cu ce cuvinte vom cân -
ta dragostea ta cea fierbinte,
care împreun\ p\timea cu to]i
[i d\ruia mângâiere?

Din pruncie ai tr\it în nevo -
in]e, aprins de dumnezeiasca
dragoste, [i cercetai vie]ile
Sfin ]ilor cu bucurie, ca s\ te
asemeni, cu râvn\, marilor
osteneli celor mai presus de fire
ale acelora [i vie]ii lor celei ase-
menea Îngerilor.

V\zând Hristos cum ai fugit
în]elep]e[te de viforul necre -
din ]ei, înc\ fiind copil, prin cre-
din]a ta cea fierbinte, întru 
lu min\ ]i S-a ar\tat, încredin -
]ân du-te cu t\rie c\ El este
învierea [i via]a celor ce cred.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu adev\rat, dup\ Dum -
nezeu, întru tine mi-am pus
toat\ n\dejdea, Curat\, [i toat\
dorirea mea tinzându-o spre
tine, strig din tot sufletul [i din
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toat\ puterea: Îndrepteaz\-m\
spre mântuire, Maica lui Dum -
nezeu, Preasfânt\.

Canonul al doilea al Cuviosului, 

glasul al 4-lea

Irmos: Deschide-voi gura mea...

Cânt\ri de bucurie cânt\m
ast\zi bucurându-ne, Cuvioase
Paisie, întru dumnezeiasc\ po -
me nirea ta, c\ ai luminat Bise -
rica lui Hristos cu str\lucirea
ostenelilor [i a minunilor tale.

Bucur\-te [i d\n]uie[te, Ca -
pa docia, minunându-te cum a
sl\vit Dumnezeu, în vremea
noastr\, pe cel pe care l-ai
n\scut, pe Paisie cel Nou, care
s-a nevoit în Athos cu duh fier-
binte.

Slav\...

Te-ai îndreptat cu st\ruin]\
spre des\vâr[irea virtu]ilor de
la cei dintâi pa[i ai t\i, P\rinte
Paisie, [i te-ai ostenit întru
toate cu mult\ râvn\, pentru
care ai [i dobândit cunun\ 
nestric\cioas\.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Limbile cele în]elepte ale
ritorilor nu vor putea nicicând
s\ tâlcuiasc\ taina cea mare,
Curat\, cum dup\ na[tere ai
r\mas Fecioar\, cum roab\
fiind te-ai f\cut Maica Zidito -
rului t\u.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel ce a înt\rit dintru început...

Iat\, s-a împlinit l\murit
prorocia cea despre tine a Sfân -
tului Arsenie Capadocianul,
care zicea c\ te vei ar\ta de un
obicei cu el, o, Paisie; [i acum
ca dou\ stele lumina]i Biserica.

Intrând în locul de nevoin]\
al vie]ii de ob[te cu totul
aprins, foc ai ad\ugat focului în
toate zilele, ostenindu-te cu su -
doare [i rugându-te cu lacrimi;
pentru aceasta, dumnezeiescul
har s-a rev\rsat peste tine de sus.

Dorul cel mare de lini[tire în
chip covâr[itor te-a f\cut s\
alergi c\tre pustiuri, unde, ad\ -
pându-te cu apele str\lucitoare
ale nep\timirii, izvor te-ai f\cut,
P\rinte, rev\rsând apa cea vie.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maic\ Preacurat\ a lui Dum -
nezeu, din dragostea ta s-a
înc\lzit inima cinstitului Paisie,
care, c\zând înaintea ta, fier-
binte striga cu evlavie: Nimic
nu este mai pl\cut decât tine,
Maica Domnului meu.

Canonul al doilea

Irmos: Pe ai t\i cânt\re]i...

Râvna ta cea nestins\, cuge -
t\torule de Dumnezeu, [i dra-
gostea ta cea mare c\tre Hristos
neîncetat te îndemnau s\ strigi
în chip prealuminat: Pentru
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mine via]a e Hristos [i moartea
mare câ[tig.

Cu puterea lui Dumnezeu
fiind întrarmat, ai ridicat pe
umeri Crucea [i te-ai r\stignit
lumii [i patimilor; pentru
aceasta, toat\ via]a ta s-a f\cut
Pa[te al Domnului, Cuvioase. 

Slav\...

Nu ai dobândit în]elepciunea
lumii, dar ai primit cu adev\rat
în]elepciunea lui Dumnezeu, de
Dumnezeu înv\]ate, în inima 
ta cea curat\ [i ai cunoscut 
tainele cele de negr\it [i mai 
presus de fire.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\ Marie, întru tot
l\udat\, dumnezeiasca ta icoa -
n\ ne vesele[te în chip minunat
buzele, privirile, inima [i min-
tea. Pe aceasta cu credin]\
s\rutându-o, lu\m putere prea-
mare.

Sedealna, glasul al 8-lea, 

podobie: Pe În]elepciunea...

Cu s\geata cea preadulce a
dumnezeie[tii dragoste fiind
str\puns, P\rinte, lumea ai
p\r\sit [i ai rupt leg\tura cu
maica ta [i în pustiu ai dobân-
dit dragostea dumnezeiasc\ cea
c\tre to]i, a c\rei s\geat\ te
îmboldea neîncetat, Cuvioase,
spre odihnirea tuturor; pentru
aceasta cu sângele inimii tale ai

miluit pe cei bolnavi, pe cei pri-
mejdui]i, pe cei întrista]i, pe cei
r\t\ci]i, pe cei s\raci [i chiar
celor r\posa]i ai d\ruit u[urare
prin rug\ciunile tale c\tre
Domnul.

Slav\..., asemenea:

Gârbovit sub greutatea ispi-
telor [i str\puns cu s\geata în -
trist\rilor fiind eu, te-am aflat
deodat\ sprijinitor preagrab-
nic, c\ înainte s\ zic: Sfinte
Paisie ajut\-m\! – o, sl\vit\
minune! – înaintea mea ai stat,
c\ suspinul meu cel ascuns nu 
l-ai trecut cu vederea, nici
necazul cel amar al inimii mele,
Cuvioase, ci, ca o slug\ râv ni -
toare a lui Dumnezeu, Cel 
singur iubitor de oameni, ai
cercetat neputin]a mea, d\ ru -
indu-mi vindecare mai presus
de n\dejde.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

În chip v\zut stând înaintea
icoanei tale, în chip gândit stau
înaintea ta ca [i cum ai fi vie [i
cu dragoste c\zând înaintea ta,
cu evlavie s\rut curatele tale
picioare, St\pân\, Împ\r\teas\
a toate, aducând mul]umiri
pentru binefacerile d\ruite [i
strigând ]ie cu inim\ plin\ de
veselie: Preacurat\ Marie, tu
e[ti palat cu totul luminat al
St\pânului, c\ întru tine s-a
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s\l\[luit întreg Dumnezeu Cu -
vântul, ca pe mine omul s\ m\
fac\ dumnezeu dup\ har.

Cântarea a 4-a

Irmos: Tu e[ti t\ria mea...

Tu ca pe o desf\tare socotind
toat\ lipsa, postul ca pe o str\ -
lucit\ îndulcire [i toat\ nevo -
in]a ca pe o bucurie, izvodeai
osteneli în tot chipul, P\ rinte
Cuvioase, c\ biruia ostenelile
dragostea pentru St\pâ nul, pe
care Îl c\utai ca pe singurul cu
totul dorit.

O, cum ai tr\it pe p\mânt,
întru tot fericite, ca un Înger [i
pe Îngeri i-ai avut ajut\tori, 
iar pe Sfin]i împreun\ p\rta[i!
Cu ace[tia d\n]uind acum în
corturile cere[ti nu înceta, ne
rug\m ]ie, s\ mijloce[ti pentru
to]i cei ce te cinstesc, P\rinte
Paisie.

În mijlocul luminii plin de
dulcea]\ s-a ar\tat ]ie St\pâ -
nul, o, preamare har! Pentru
aceasta, strigai însp\imântat:
Cum te-au scuipat pe Tine, cel
împodobit cu o astfel de frumu-
se]e? Mii de ani de-a[ tr\i în
nevoin]\, nu mi-ar ajunge, Mân -
tuitorule, ca s\-}i mul]umesc.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

În Sinai te-ai ar\tat ca o
Maic\ iubitoare lui Paisie, 
fierbintele t\u rug\tor, care [i

mirându-se de a ta iubire [i 
de mângâierea ta cea preadul-
ce, zi cea: Tu e[ti Maica mea,
Fecioar\, Maica lui Dumnezeu
[i ]ie m\ d\ruiesc pe mine
însumi.

Canonul al doilea

Irmos: Sfatul cel neurmat....

În coliba ta a str\lucit oare-
când lumina dumnezeiescului
har negr\it, preastr\lucit [i
bogat; pentru aceea cu dum -
nezeiasca str\lucire fiind în -
v\ luit, fericite, dumnezeie[ti
cuget\ri ai izvorât.

Precum un tat\ iubitor î[i
cre[te fiul, astfel s-a îngrijit de
tine Domnul în pustiu; c\ toat\
n\dejdea aruncându-o spre
Dânsul, Cuvioase, ai vie]uit cu
totul f\r\ grij\.

Slav\...

Oricine a venit la tine, P\ -
rinte, te-a cunoscut binevoitor,
preablând [i îng\duitor, rev\r -
sând buna mireasm\ a lui
Hristos [i, despov\rat de neca-
zuri, ca [i cum ar fi fost întrari-
pat pleca.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvintele nu te pot l\uda,
Curat\; c\ ce vom aduce ]ie
vrednic, Preacinstit\? Doar
credin]a adev\rat\ cu evlavie o
aducem, pe care nu o trece cu
vederea, rug\mu-te.
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Cântarea a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat...

Cu adev\rat, preaputernic
biruitor al demonilor te-ai
ar\tat, Cuvioase, c\ nu te-ai
însp\imântat de cursele [i de
înfrico[\rile lor, luând ca arm\
de mântuire Crucea lui Hristos
[i având ca plato[\ smerenia.

Chilia ta cea lipsit\ de
bog\]ie, dar bogat d\ruitoare,
P\rinte, de cere[ti raze, pe
nea[teptate a fost cercetat\ de
sl\vita Muceni]\ Eufimia, um -
plând de dumnezeiasc\ veselie
[i de pace mult\ inima ta.

Cu totul foc te f\ceai când
în\l]ai rug\ciunile tale c\tre
Domnul pentru cei r\posa]i, cu
fierbinte osteneal\ [i cu cre-
din]\; pentru aceasta, prin 
mijlocirile tale, mult milostivul
St\pân izb\vea suflete din fo -
cul cel ve[nic.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

De la tine, Maica lui Dum -
nezeu, cinstitul Paisie hran\ a
primit, c\ un Înger i-a dat aces-
tuia, pe când era ostenit, hran\
dumnezeiasc\ zicând: Spre
slava Preasfintei N\sc\toarei
de Dumnezeu. O, dumnezeias-
ca ta purtare de grij\, St\pân\!

Canonul al doilea

Irmos: Sp\imântatu-s-au toate...

De focul ispitelor fiind aprins,
P\rinte Cuvioase, ca aurul în

cuptor te-ai cur\]it [i, iscusit
f\cându-te, ai înv\]at c\ cei ce
î[i poart\ necazurile cu bucurie
afl\ mântuire.

Calea cea mai bun\ ai numit
smerita cugetare, ca una ce este
f\r\ de primejdie [i scurt\, c\,
de[i te-ai istovit prin nevoin]\
înalt\, ai cunoscut c\ harul lui
Dumnezeu cel nestricat se d\ -
ruie[te celor simpli [i smeri]i,
Cuvioase.

Slav\...

Vindecând, Cuvioase, boli
ale trupului, ai purtat grij\ [i
de bolile sufletului prin cuvinte
potrivite, ca un doctor bun, în -
demnând spre râvna cea bun\,
spre credin]\, spre poc\in]\ [i
spre îndreptarea vie]ii.
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tu e[ti izb\virea Evei [i che-
marea din nou a lui Adam, iar
lumii bucurie [i mântuire, c\ci
Eva neascultând de Dumnezeu
a închis u[a Edenului, iar tu ai
deschis-o, ascultând de Domnul.

Cântarea a 6-a

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

L\murit v\zând cele de
departe ca [i cum ar fi aproape,
P\rinte Cuvioase, [i, p\trun-
zând adâncurile inimilor, ai
de[teptat pe mul]i [i i-ai c\l\uzit
c\tre cunoa[terea lui Dum -
nezeu, pe calea cea cu adev\rat
mântuitoare.
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La ceruri te-ai în\l]at, întreg
ceresc te-ai f\cut [i tainic pri-
vind dumnezeie[tile taine, din
toat\ inima sl\veai pe Dum -
nezeu, Cuvioase Paisie.

Har îmbel[ugat rev\rsând
Domnul asupra ta din cer, te-a
învrednicit s\ faci minuni mari,
c\ ai d\ruit [i celor ce nu ce -
reau ajutorul t\u, Cuvioase.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din tine S-a n\scut, Curat\,
Pricinuitorul bucuriei noastre,
Hristos, Cel ce este bucuria,
via]a [i învierea tuturor; pen-
tru aceea, cu bucurie-]i stri -
g\m: Bucur\-te, izb\virea a
toat\ lumea!

Canonul al doilea

Irmos: În]elep]ii lui Dumnezeu...

Lep\dând tina patimilor, te-ai
ar\tat oglind\ curat\ [i pri-
mind lumina dumnezeirii Celei
în trei Sori, P\rinte, ai str\lucit
nou\ r\sfrângerile acesteia.

Întru tine s-a odihnit Dum -
nezeu, c\ tu ai lep\dat toat\
odihna [i te-ai ostenit zi [i noap -
te, nevoindu-te ca s\-l odihne[ti
pe aproapele t\u, Cuvioase.

Slav\...

Multe minuni f\ceai prin
rug\ciunile tale c\tre Hristos
iubitorul de oameni, c\ neobo-
sit b\teai la u[a milei Sale prin
suspinele inimii tale, Cuvioase.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeiesc odor al cur\ -
]iei, s\la[ preaînmiresmat al lui
Dumnezeu, Fecioar\ pururea
fericit\, prin mijlocirile tale 
f\-m\ [i pe mine cas\ a daruri-
lor Duhului. 

CONDAC, glasul al 8-lea 

Podobie: Ap\r\toare Doamn\...

Vie]uind îngere[te pe p\ -
mânt [i prin iubire str\lucind,
Cuvioase Paisie, te-ai ar\tat
mare sprijinitor al monahilor,
îndrum\tor al credincio[ilor
spre via]\ sfânt\ [i preadulce
desf\tare a întregii lumi; pen-
tru aceasta strig\m: Bucur\-te,
P\rinte a toat\ lumea!

ICOS

Îngerii s-au mirat cum în
trup fiind tu, P\rinte, la ceruri
prin iubire te-ai în\l]at [i acolo
umplându-te de dumnezeiasca
dragoste p\mântul l-ai f\cut
cer prin lumina dragostei, iar
noi minunându-ne cu evlavie
strig\m ]ie acestea: 

Bucur\-te, cunosc\tor de
tain\ al lini[tirii;

Bucur\-te, vas al dragostei
dumnezeie[ti;

Bucur\-te, cel ce ai primit
pâine îngereasc\;

Bucur\-te, primitor al Sfin -
]ilor;
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Bucur\-te, cel ce te-ai în -
vred nicit a-L vedea pe Dum -
nezeu-Omul;

Bucur\-te, cel ce ai privit
chipul Maicii lui Dumnezeu;

Bucur\-te, rug\tor milostiv
c\tre to]i;

Bucur\-te, nev\zut binef\ c\ -
tor al întregii lumi;

Bucur\-te, preabun ap\r\tor
al Ortodoxiei;

Bucur\-te, preatare lupt\tor
împotriva r\t\cirii;

Bucur\-te, raz\ ivit\ din
Muntele Athos;

Bucur\-te, ocrotitor al M\ -
n\s tirii Sfântului Ioan Teologul;

Bucur\-te, P\rinte a toat\
lumea!

SINAXAR 

În ziua a dou\sprezecea a lunii iulie
s\vâr[im pomenirea Cuviosului nostru
P\rinte Paisie Aghioritul, care în pace s-a
s\vâr[it în anul 1994.

Stihuri:

Tr\ind Paisie singur cu Dumnezeu singur
Multor întrista]i le-a u[urat durerile
C\, unit fiind cu Dumnezeu prin iubire,
A primit darul de a mângâia pe to]i.
În ziua a dou\sprezecea a v\zut Paisie raza
cea neînserat\.

Cuviosul nostru P\rinte Paisie
Aghioritul s-a n\scut din p\rin]i
evlavio[i, Prodromu [i Evloghia, în
Farasa Capadociei în anul 1924,
pu]in înainte de dureroasa fug\ a
farasio]ilor din p\mântul str\mo -
[esc [i refugierea lor în ]ara-mam\,
Grecia. Prunc fiind, de doar câteva
zile, a fost botezat de str\lucitul întru

sfin]enie, b\trânul preot al Farasei,
Cuviosul Arsenie Capadocianul (a
c\rui pomenire se s\vâr[e[te pe 10
noiembrie), care l-a numit Arsenie,
vrând s\ lase, dup\ cum spunea,
„c\lug\r în urma lui”. În Grecia,
familia Cuviosului Paisie s-a stabilit
la Konitsa, în Epir, unde Cuviosul
[i-a petrecut copil\ria, hr\nit cu
isto risirile despre via]a minunat\ a
Sfântului Arsenie, încât de la vârsta
de cinci ani zicea c\ se va face c\ -
lug\r. {i când a înv\]at s\ citeasc\,
avea ca îndeletnicire Sfânta Evan -
ghelie [i vie]ile Sfin]ilor, ale c\ror
lupte ascetice le urma cu râvn\ fier-
binte. Dup\ [coala primar\ nu a voit
s\ înve]e mai mult, ci, dorind s\ ur -
meze lui Hristos, a înv\]at tâm pl\ -
ria, unde lucra cu grij\ [i pricepere.
La vârsta de 15 ani s-a învrednicit
de ar\tarea plin\ de iubire de
oameni a Domnului nostru Iisus
Hristos, în urma unei cuget\ri pline
de curaj prin care, cu în]elepciune, a
respins ispita demonic\ a necre din -
]ei. De atunci a prisosit în inima lui
focul dragostei de Dumnezeu [i 
do rul de via]a monahal\. În vreme
de tulburare [i r\zboi în Grecia,
Cuviosul, [i ca simplu cet\]ean, [i ca
soldat, îndeplinind serviciul militar
ca telegrafist, a dovedit neasem\ -
nat\ vitejie [i jertf\ de sine, fiind
gata totdeauna s\-[i dea chiar via]a
pentru salvarea altora. Aflându-se
adesea în mijlocul focurilor de arm\,
pe mul]i i-a sc\pat prin rug\ciunile
lui fierbin]i, dar [i el însu[i a fost
izb\vit în chip minunat. Dup\ termi -
narea stagiului militar, a lucrat trei
ani me[te[ugul tâmpl\riei, ca s\-[i
ajute familia, iar la vârsta de 29 de
ani, l\sând toate ale lumii, a mers în
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Sfântul Munte. Aprins de dorul
lini[tirii (isihiei) [i fiind pururea
mi[cat de voia lui Dumnezeu, s-a
nevoit în mai multe m\n\stiri [i schi -
turi ale Sfântului Munte, precum [i
în Sfânta M\n\stire a Maicii Dom -
nului Stomion, din Epir, pe care a [i
reconstruit-o, dar [i la Muntele
Sinai, în sih\stria Sfin]ilor Galac -
tion [i Epistimia. Iar toat\ via]a lui
a fost postire continu\, neasem\nat\
înfrânare, neîncetat\ priveghere,
neîntrerupt\ rug\ciune, cercetare
pus\ în practic\ a scrierilor Sfin]ilor
P\rin]i [i, mai ales, a lui Avva Isaac,
vie]uire cu totul aspr\ [i r\bdare cu
b\rb\]ie [i cu doxologie neîncetat\.
Prin nevoin]ele mai presus de fire la
care se supunea Cuviosul cu smere-
nie, a biruit pe diavolul cel mult
me[te[ugitor, s-a unit cu Dumnezeu
[i se veselea de mângâierea dumneze -
iasc\. Tr\ind ca un f\r\ de trup pe
p\mânt, s-a f\cut cet\]ean al cerului;
[i având lucrarea temelie a vederii
duhovnice[ti, a urcat la înalte sui [uri
[i s-a f\cut p\rta[ tainelor cere[ti.
Pentru aceasta se bucura de vederea
frumuse]ii lui Hristos [i de binecu-
vânt\rile Maicii lui Dumnezeu; s-a
învrednicit [i de ar\t\ri ale Sfin]ilor,
precum: Sfântul Arsenie Capado -
cianul, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul
Luchilian, Sfântul Pantelimon,
Sfân  tul Vlasie din Sclavene, Sfânta
Ecaterina, Sfânta Eufimia, care a cer -
cetat chilia lui [i a vorbit cu dânsul.
De asemenea, l-a v\zut pe Înge rul
s\u p\zitor [i auzea cânt\ri îngere[ti
[i str\lucea de lumin\ cereasc\. Deci,
f\cându-se în întregime lumin\, era
cu neputin]\ s\ mai r\mân\ ascuns,
precum dorea. Numele lui str\b\ -
tând pretutindeni, atr\gea mul]imi

de oameni de toat\ vârsta [i starea,
la smerita lui colib\, numit\ Pana -
guda, aflat\ în apropiere de Karies.
Acolo a vie]uit Cuviosul ultimii 14
ani ai vie]ii p\mânte[ti, de[i mult
dorea iubita sa lini[te [i gândea s\ se
mute într-un loc necunoscut [i de
acolo, prin rug\ciune, s\ miluiasc\
[i s\ înt\reasc\ lumea în chip
near\tat. A primit îns\ în[tiin]are de
sus c\ alta era voia lui Dumnezeu:
trebuia s\ r\mân\ la coliba lui spre
mângâierea [i înt\rirea celor ce
alergau la dânsul. Pentru aceasta,
noaptea, ca o lumânare ce se to pe[te,
se ruga cu durere pentru toat\ lu -
mea, pomenind mai ales o mul]ime
de nume ale celor vii [i ale celor
r\posa]i. Iar ziua se ostenea pân\ la
istovire pentru a odihni mul]imea
celor ce veneau la colib\, bun iconom
f\cându-se al marilor harisme, cu
care îl îmbog\]ise milostivul Dum -
nezeu. Astfel, pe mul]i necunoscu]i
care veneau la el îi chema pe nume [i
vedea cele ascunse ale inimilor [i
zicea mai înainte cele viitoare [i con-
vorbea cu cei de alte limbi [i t\m\ -
duia boli trupe[ti [i suflete[ti [i avea
putere asupra duhurilor necurate
încât, prin chemarea numelui lui
Hristos, izb\vea pe cei îndr\ci]i. Iar
cuvintele lui erau precum cuvintele lui
Dumnezeu, dup\ cum zice Apostolul
Pavel, [i prin ele ar\ta tuturor
adev\ratul ]el al vie]ii p\mânte[ti,
adic\ preg\tirea pentru cea viitoare,
[i îndemna la poc\in]\, spovedanie
[i nevoin]\ cu bucurie. Iar Cuviosul
era în purt\ri blând, simplu, bine-
voitor, milostiv, mult mângâietor [i,
într-un cuvânt, cu totul dragoste.
Uneori îns\ se f\cea ca un leu,
suflând foc, fa]\ de cei care în chip
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voit înc\lcau legea lui Dumnezeu [i
tradi]iile Sfin]ilor P\rin]i. Mai ales
lupta împotriva cugetului lumesc,
pe care-l socotea cel mai mare du[ -
man al mântuirii credincio[ilor, dar
mai ales a monahilor. Acest nevoitor
neobosit, r\bdând din tinere]e
multe boli trupe[ti, a suferit înainte
de sfâr[it cu mul]umire [i durerile
mucenice[ti ale cancerului, de care
s-a odihnit la 12 iulie în anul 1994,
tr\ind în total 70 de ani. A r\posat
pe când se afla la Sfântul Schit al
Sfântului Ioan Teologul (de la
Suroti, lâng\ Tesalonic), la a c\rui
întemeiere a ajutat [i c\ruia i-a fost
pov\]uitor aproape 30 de ani. Acolo
adusese el [i cinstitele moa[te ale
Sfântului Arsenie Capadocianul, cel
care-l botezase, [i acolo a dorit
Cuviosul s\ fie [i el înmormântat [i
s\ r\mân\ pân\ la a doua Venire a
lui Hristos. Iar mormântul s\u este
loc de t\m\duire duhovniceasc\ [i
de cald\ izb\vire, iar cei ce alearg\
acolo cu credin]\ primesc mângâiere
[i izb\vire din necazuri. Cuviosul
Paisie, tr\ind pe p\mânt, s-a d\ruit
cu totul lui Dumnezeu [i oamenilor,
iar acum, aflându-se în cer, s-a dat ca
un dar de la Dumnezeu întregii lumi.

Pentru ale lui sfinte rug\ciuni, Hristoase
Dumnezeule, miluie[te-ne [i ne mântuie[te
pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii evreilor...

Inima ta cea iubitoare [i
neme[te[ugit\ izvora cuvinte de
iubire care uneau în chip lim-
pede popoarele, neamurile [i

limbile [i vârstele toate, o, de
Dumnezeu cuget\torule Paisie. 

Lumina care str\lucea din
chipul t\u ar\ta str\lucirea
sufletului t\u; pentru aceasta,
oricine te vedea cu mirare se
preschimba, strigând: De ajuns
îmi este mie numai a te vedea,
o, preadulcele meu P\rinte!

Ap\ vie primim prin cerceta-
rea sfintelor tale cuvinte, c\ ele
izvor\sc râuri ale cunoa[terii
de Dumnezeu [i ne conduc spre
via]a cea luminoas\ [i fericit\.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Acoper\mânt fiind tu, Fecioa -
r\, ca un nor acoperi în chip
tainic [i neprimejduit p\ze[ti de
v\t\marea celor necredincio[i
pe cei ce cu dreapt\ credin]\ te
cinstesc în veci, Prea curat\.

Canonul al doilea

Irmos: N-au slujit f\pturii...

Nu avem cuvânt vrednic a
gr\i cum ai covâr[it legile firii,
s\vâr[ind minuni multe [i cum
ai cunoscut lucrarea legilor
duhovnice[ti prin dumnezeies-
cul har, întru tot fericite.

Cu totul adev\rat este cuvân-
tul Domnului, potrivit c\ruia
nu se poate ascunde sfe[nicul
purt\tor de lumin\, c\ [i numele
t\u, neputând fi ascuns, a str\ -
lu cit tuturor, lipsindu-te, Cu -
vioase, de iubita ta lini[te.
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Slav\...

Cei ce alergau la coliba ta 
te-au aflat mare p\rinte, c\ îi
înc\lzeai cu simplitatea obice-
iurilor tale, cu harul cuvintelor
tale, [i le erai îndemn, Cu vioase,
[i când gr\iai [i când t\ceai. 
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Str\lucind cu frumuse]ea
sufletului [i a trupului mai pre-
sus decât soarele te-a aflat pe
tine Izb\vitorul [i S-a s\l\[luit
întru tine, ca s\ ne îmbrace pe
noi cu frumuse]ea cea dintâi,
cea cu totul luminoas\, St\ -
pân\, Preacurat\ Fecioar\.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe cel sl\vit în muntele cel sfânt...

Îmbog\]it fiind cu darul
t\m\duirilor, ai izb\vit pe cei
suferinzi de boli cumplite, dar
boala ta cea de nevindecat ai
r\bdat-o viteje[te, din dragoste
dorind s\ p\time[ti împreun\
cu cei ce p\timeau.

Când boala a cuprins trupul
t\u, auzeai puterile netrupe[ti
care în\l]au lui Dumnezeu cân-
tarea întreit sfânt\, iar tu,
având cuget vitejesc, ca [i cum
nu ai fi avut trup, st\ruiai în
nevoin]\.

La mormântul t\u, întru tot
fericite, punând noi toat\ pova-
ra necazurilor vie]ii, primim
putere, bucurie [i n\dejde [i

dobândim t\m\duire de nepu-
tin]e [i de boli nevindecate.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeiesc tron fiind tu,
N\sc\toare de Dumnezeu, fier-
binte te rog s\ nu m\ la[i 
singur când voi sta înaintea
tronului Dreptului Judec\tor,
ci stai lâng\ mine ca o mijlo -
citoare bun\ [i izb\ve[te-m\ de
osând\.

Canonul al doilea

Irmos: Pe tinerii cei binecredincio[i...

Jertfi]i-v\ unii pentru al]ii [i
v\ ve]i desf\ta de bucuria cea
dumnezeiasc\! A[a înv\]ai prin
cuvânt [i înt\reai cu fapta, c\ci
f\cându-te tuturor toate, Cu -
vioase, gustai dumnezeiasca
mângâiere, iar acum cu totul te
desf\tezi de toat\ bucuria.

C\l\uze[ti cetele monahilor,
înv\]ându-i: Osteni]i-v\ cu
gând vitejesc, cu smerenie [i cu
mult\ în]elepciune, des\vâr[it
f\când ascultare [i neîncetat
ru gându-v\, bucurându-v\ în
privegheri [i sl\vind pe Dum -
nezeu cu evlavie.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Izb\ve[ti degrab din moarte,
primejdiile le îndep\rtezi, P\ -
rinte Paisie, cercetezi de sus în
chip v\zut pe cei ce p\timesc,
d\ruind s\n\tate celor bolnavi,
Cuvioase, iar celor cufunda]i
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cumplit în dezn\dejde, le dai
bucurie, pace [i n\dejde.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\, pe tine mai înainte
te-a v\zut Prorocul vas cu totul
de aur purt\tor al manei, iar
noi te cunoa[tem acum mas\
purt\toare de via]\, ce por]i pe
Hristos, Pâinea cea neîmpu -
]inat\, spre via]a [i mântuirea
tuturor; pentru aceasta, te
l\ud\m întru to]i vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: Sp\imântatu-s-a de aceasta...

S\vâr[ind sfin]ita pomenire
a dumnezeiescului Paisie în
chip luminat, s\ ne sârguim a
ne împodobi sufletele cu virtu -
]ile acestuia, urmându-i râvna,
vitejia, rug\ciunea, smerita
cugetare, dragostea cea c\tre
Dumnezeu [i jertfa de sine.

}esându-]i hain\ str\lucit\
sufletului, prin nevoin]\ [i ru -
g\ciune neîncetate, ai intrat în
c\mara de nunt\ cea plin\ de
dumnezeiasc\ lumin\, P\rinte
Cuvioase, unde te-a primit cu
bucurie ceata tuturor Cuvio [i -
lor, având ca cel dintâi pe dum-
nezeiescul Arsenie.

Preastr\lucit\ [i minunat\ e
slava c\reia te-ai f\cut p\rta[ în
ceruri, Cuvioase Paisie; aceas  ta
o m\rturisesc pe p\ mânt minu-
nile tale cele de multe feluri de

care se bucur\ cei credincio[i [i
prin care m\re[ti pe Domnul
slavei, cel sl\vit întru Sfin]i.

Al N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scând pe Mântuitorul [i
R\scump\r\torul, în vredni ce[ -
te-ne [i pe noi mântuirii, ca o
bun\, ca s\ ne umplem de dum-
nezeiasca lumin\ [i s\ cânt\m,
bucurându-ne, întreit sfânta
cântare în ceruri, împreun\ cu
to]i Sfin]ii, sl\vind pe Tat\l [i
pe Fiul [i pe Duhul cel întru tot
sfânt.

Canonul al doilea

Irmos: Tot neamul p\mântesc...

To]i p\mântenii salt\ [i se
bucur\, P\rinte Paisie, c\ ai
str\lucit prin vie]uirea ta [i
prin minuni pân\ la marginile
întregului p\mânt în vremurile
din urm\, de vreme ce cu ade -
v\rat Hristos este Acela[i as -
t\zi, precum ieri [i pururea.

Cu milostivire ne cerceteaz\,
P\rinte Cuvioase, pe noi, cei ce
s\vâr[im în chip str\lucit po -
menirea ta cea sfânt\ [i toat\
cererea noastr\ o du la tronul
Împ\ratului tuturor, precum
limpede ai f\g\duit fiilor t\i, ca
un p\rinte iubitor de fii, mai
înainte de fericita ta adormire.

Cetele monahilor [i adu n\ rile
credincio[ilor, de toat\ vârsta 
[i din tot neamul pr\znuim, 
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P\ rinte Paisie, [i, c\zând cu
evlavie înaintea mormântului
t\u, cerem izb\vire de necazuri 
precum [i s\n\tate sufletului [i
trupului.

Slav\...

O, ceat\ cinstit\, Cuvioase
Arsenie, P\rinte Paisie, sl\vit\
Eufimia, împreun\ cu Apos -
tolul cel iubit lui Hristos, veni]i
s\ binecuvânta]i din cer pe cei
ce vin ast\zi în sfânta voastr\
m\n\stire, umplându-i de ce -
reasc\ bucurie.
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Daruri împar]i celor ce î]i
cânt\ cu dor [i te fericesc pe
tine, cea pururea fericit\, care
ai n\scut negr\it pe Dumnezeu
Cuvântul, pe F\c\torul zidirii
cel preal\udat, pe care cetele
Îngerilor Îl laud\, în\l]ându-i
cântare întreit sfânt\.

LUMINÂNDA,

glasul al 3-lea, 

podobie: Apostoli, de la margini...

Izvor te-ai ar\tat, care puru-
rea rever[i dragostea urm\ -
toare lui Hristos, de Dumnezeu
purt\torule Paisie, lumea ad\ -
pând cu [uvoaiele cuvintelor
tale [i cu ploile minunilor.

Alta, glasul al 2-lea: Cu ucenicii...

Adunându-ne ast\zi, la sfânt\
pomenirea ta, în biserica ta,
Cuvioase, [i în jurul mormân-
tului t\u, cu evlavie strig\m: O,

P\rinte Paisie, de[i de mor-
mânt e[ti acoperit, dar nev\zut
e[ti în mijlocul nostru; pentru
aceasta, prime[te rug\ciunile
tuturor [i d\ruie[te, prin mijlo-
cirile tale, tuturor mântuire.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Har preamare ai aflat de la
Dumnezeu, precum striga ]ie
Gavriil, Preacurat\ Fecioar\,
plin\ de mare har; pentru
aceasta cu veselie st\ruitor stri -
g\m ]ie: Bucur\-te, solie prea-
fierbinte c\tre Domnul pentru
noi! Bucur\-te, cea prin care
ne-am învrednicit de p\rt\[ia
cea cu Dumnezeu! Întru tot
l\u dat\, nu vom înceta s\ cân -
t\m ]ie: Bucur\-te!

LA  LAUDE

Stihiri, glasul 1, 

podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

S\lta]i, mun]ilor, de bucurie
ast\zi, împreun\ cu Athosul, [i
în cânt\ri s\ d\n]uiasc\ lumea,
sl\vind pe Domnul, Cel ce în
anii din urm\ ne-a d\ruit pe
Sfântul Paisie, lauda Cuvio [i -
lor, înt\rirea credincio[ilor, în -
v\ ]\torul poc\in]ei [i preabunul
ap\r\tor al adev\rului.

O, cât ]i-ai împodobit sufle-
tul cu frumuse]ea atâtor daruri
cere[ti, Cuvioase P\rinte Paisie;
c\ ai dobândit râvna cea fier-
binte a lui Ilie, în]elepciunea lui
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Daniel, vitejescul cuget al Ma ca -
beilor, dumnezeiescul dor ca [i
Ignatie iar, mai presus de toate,
asemenea lui Pavel, nem\su -
rat\ dragoste.

Cu adev\rat vistierie nede -
[ertat\ este a ta mult\ iubire,
pentru care împreun\-p\ti -
mind cu cei suferinzi, ai luat pe
umeri durerile acestora [i ai
mers cu bun\voin]\, întru tot
fericite, pe calea r\stignirii,
prin care aflând bucuria învie-
rii, te-ai f\cut mângâiere lumii.

Arat\-te de sus nou\ ca un
preabun ap\r\tor, ocrotind,
p\zind [i izb\vind din orice
necaz; potole[te furtuna cea
cumplit\ a r\zboaielor, înt\ -
re[te credin]a ortodox\ [i, prin
mijlocirile tale, d\ruie[te pace
sufletelor noastre, te rug\m,
Cuvioase Paisie.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Cuvioase P\rinte, aflând
M\rg\ritarul cel de mult pre],
Care este Hristos Dumnezeu, ai
dat toate bucurându-te, luptân-
du-te pân\ la moarte ca numai
pe Acesta s\-L dobânde[ti; [i, cu
nem\surat dor câ[tigându-L, ai
dobândit bog\]ie mai presus de
lume. Pe Acesta p\zindu-L cu
inim\ veghetoare, în vistieriile
lini[tirii, Îl împ\r]eai cu oste-
neal\ din des\vâr[ita iubire,
prin fapte, prin cuvinte [i prin

mari minuni, lumea îmbog\ ]ind.
{i acum, de Dumnezeu sl\vite
Paisie, bucurându-te de bun\ t\ -
]ile cele preg\tite de Dum nezeu
celor ce-L iubesc, roag\-te pen-
tru noi, ca, bine s\vâr[ind via]a
aceasta, s\ do bândim în locul
celor p\mân te[ti cele cere[ti.

{i acum...

Fericimu-te pe tine, de Dum -
nezeu N\sc\toare Fecioar\, [i te
sl\vim credincio[ii dup\ da to -
rie pe tine, cetatea cea neclin tit\,
zidul cel nesurpat, ocroti toarea
cea tare [i sc\pa rea sufletelor
noastre.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.

LA  LITURGHIE

Fericirile pe 8: 4 din Cântarea a 3-a a
primului Canon [i 4 din Cântarea a 6-a a
celui de-al doilea Canon al Sfântului. Pro -
chimen, glasul al 7-lea (Psalm 149: 5, 1): Se
vor l\uda Cuvio[ii întru slav\ [i se vor
bucura... Stih: Cânta]i Domnului cântare
nou\, lauda Lui în adunarea celor cuvio[i.
Apostolul din Epistola c\tre Galateni (5: 22
– 6: 2): Fra]ilor, roada Duhului este dra-
gostea... (caut\ sâmb\t\ în s\pt\mâna a
27-a dup\ Rusalii). Aliluia, glasul 1 (Psalm
111: 1, 8): Fericit este b\rbatul care se teme
de Domnul [i dore[te s\ p\zeasc\ poruncile
Lui. Stih: Împ\r]it-a, dat-a s\racilor, drep-
tatea lui r\mâne în veacul veacului. Evan -
ghelia de la Luca (6: 17-23): În vremea
aceea, a stat Iisus la loc [es... (caut\ la Litur -
ghia din 6 decembrie). Chinonic (Psalm
111: 6): Întru pomenire ve[nic\ va fi drep-
tul. Aliluia.   
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ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  TREISPREZECEA

Pomenirea Soborului Sfântului
Arhanghel Gavriil [i a Sfântului
Cuvios {tefan Savaitul [i a Sfintei
Muceni]e Maria – Golinduh (a c\rei
Slujb\ s-a rânduit la Pavecerni]\).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun 6 Sti -
hiri: 3 ale Arhanghelului [i 3 ale Cuviosului.

Stihirile Arhanghelului, glasul 1,

podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Gavriil cel mare, mintea
cu chip dumnezeiesc, cea

luminoas\ [i cereasc\, prive[te la
Lumina cea în trei sori [i cânt\
cu cetele de sus dumnezeiasca
[i înfrico[\toarea cântare, ru -
gându-se s\ se d\ruiasc\ su fle -
telor noastre pace [i mare mil\.

Taina cea mare, ne[tiut\ mai
înainte de Îngeri [i mai înainte
de veci ascuns\, numai ]ie a fost
încredin]at\, Gavriile, [i aceasta
ai spus-o celei singure curate,
venind în Nazaret; cu aceasta
roag\-te s\ se d\ruiasc\ sufle-
telor noastre pace [i mare mil\.

Cel ce pururea e[ti plin de
lumin\ [i faci voia [i împline[ti
poruncile Atot]iitorului, mai-
mare al Îngerilor, Gavriile prea -

alesule, ajut\ pe cei ce te cin-
stesc cu dragoste, pururea ce -
rând s\ se d\ruiasc\ sufle telor
noastre pace [i mare mil\.

Stihirile Cuviosului, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

P\rinte, purt\torule de Dum -
nezeu, {tefane, înt\rindu-]i cu -
ge tul cu în]elegere dumnezeiasc\
foarte luminat [i îndreptând
mânia cu b\rb\]ia, iar pofta cu
înfrânarea, [i toat\ puterea 
su fle tului cu dreptatea, prea  -
în ]elep]e[te ai alc\tuit carul
vir tu]ilor veselitoare, în care
ur cându-te, cu bucurie te-ai
ridicat la în\l]ime.

P\rinte, gr\itorule de Dum -
nezeu, {tefane Cuvioase, lumi-
natu-]i-ai cugetul cu teologia,
a[ezând, fericite, înainte mânia
ca pe un purt\tor de suli]\
împotriva eresurilor hulitoare,
pentru dorirea desf\t\rii celei
de sus, de care te-ai învrednicit
s\ te împ\rt\[e[ti, fericite dum-
nezeiescule, ca unul ce stai îna -
intea scaunului Împ\ratului
tuturor [i Atot]iitorului.

P\rinte, gr\itorule de Dum -
nezeu, {tefane, trudindu-]i gân -
dul despre toate, prin înfrânare,
l-ai plecat s\ alerge în sus c\tre
Pricina cea dintâi; [i, lini[ tin -
du-te dinspre tulburarea lumii
[i lep\dându-te de grijile ei, ai
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fost pururea unit, prin cur\]ia
cugetului, cu dorirea cea cu
adev\rat des\vâr[it\, cuget\ to -
rule de Dumnezeu, Cuvioase.

Slav\..., glasul al 6-lea,

alc\tuire a lui Vizantie:

Bucura]i-v\, împreun\ cu noi,
toate c\peteniile cetelor înge-
re[ti, c\ înainte-st\t\torul vos-
tru [i al nostru folositor, marele
arhistrateg, în ziua de ast\zi, cu
m\rire ar\tându-se în cinstit\
biserica lui, o sfin ]e[te. Pentru
aceasta, dup\ datorie cântân-
du-i, s\ zicem: Acoper\-ne cu
acoper\mântul aripilor tale,
mai-mare Gavriile Arhanghele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nimeni din cei ce alearg\ la
tine nu iese ru[inat, Fecioar\
preacurat\, N\sc\toare de Dum -
nezeu, ci cere dar [i prime[te
d\ruirea spre folosul cererii.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preacurata, dac\ Te-a v\zut
pe Cruce pironit, plângând a
strigat ca o Maic\: Fiul meu [i
Dumnezeule, preadulcele meu
Fiu, cum suferi p\timiri de
ocar\?

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 4-lea,

podobie: Dat-ai semn...

Mintea cea mai înainte de veci
te-a a[ezat pe tine, Gavriile, a
doua lumin\, care, cu împ\r -

t\[iri dumnezeie[ti, luminezi
lumea [i ne descoperi taina cea
din veac, dumnezeiasc\ [i cu
ade v\rat mare: pe Cel ce S-a în -
trupat în pântece fecioresc, Cel
ce a fost f\r\ de trup [i S-a f\ cut
om, ca s\-l mântuiasc\ pe om.

Stih: Cel ce faci pe Îngerii T\i duhuri [i
pe slugile Tale par\ de foc (Psalm 103: 5).

Înaintea tronului Dum nezeirii
celei întreit lumin\toare stând
[i din destul fiind luminat cu
dumnezeie[tile str\luciri, ce ies
neîncetat de acolo, pe cei ce
d\n]uiesc pe p\mânt cu bucu-
rie [i te laud\ pe tine, de negura
patimilor izb\ve[te-i [i cu lumi-
nare îi str\luce[te, Gavriile,
mai-mare voievod, rug\torule
pentru sufletele noastre.

Stih: Binecuvinteaz\, suflete al meu, 
pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu,
m\ritu-Te-ai foarte (Psalm 103: 1).

Sf\râm\ înt\rât\rile celor
din Agar, care asupra turmei
tale adesea n\v\lesc, potole[te
desp\r]irile Bisericii, alin\ vi fo -
rul ispitelor celor f\r\ m\sur\.
Izb\ve[te de nevoi [i de primej-
dii pe cei ce cu dragoste te cin-
stesc [i sub acoper\mântul t\u
alearg\, Gavriile, mai-mare
voievod, rug\torule pentru su -
fletele noastre.

Slav\..., {i acum..., glasul al 8-lea,

alc\tuire a lui Ioan monahul:

Ca unul care e[ti mai-marele
cetelor [i ap\r\tor, Îngerilor
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pov\]uitor [i mai-mare voie-
vod, din toat\ nevoia [i necazul,
din boli [i din cumplite p\cate
izb\ve[te-i pe cei ce te laud\ cu
tot adev\rul [i te roag\ pe tine,
sl\vite; c\, f\r\ materie fiind
cu adev\rat, vezi pe Cel f\r\
materie [i cu lumina cea nea -
propiat\ a slavei St\pânului
e[ti str\lucit; c\ Acela, cu iu -
bire de oameni, trup pentru noi
din Fecioar\ a luat, vrând s\-l
mântuiasc\ pe om.

TROPAR, Glasul al 8-lea:

Mai-mare voievodule al o[ ti -
lor cere[ti, rug\mu-te pe tine
noi, nevrednicii ca, prin rug\ -
ciunile tale, s\ ne acoperi pe noi
cu acoper\mântul aripilor sla-
vei tale celei netrupe[ti, p\zin -
du-ne pe noi, cei ce c\dem cu
dinadinsul [i gr\im: Izb\ve[ -
te-ne din nevoi, Gavriile, ca un
mai-mare peste cetele puterilor
celor de sus.

Slav\..., al Cuviosului, glasul al 8-lea:
Al Ortodoxiei îndrept\torule...

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu
(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  P A V E C E R N I } |

C A N O N U L  Sfintei Golinduh
Cântarea 1, glasul al 6-lea

Irmos: Ca pe uscat umblând...

Cu bucurie stând, m\rit\
Muceni]\, înaintea St\pânului

în cer, [i, luminându-te cu dum -
nezeie[tile str\luciri, luminea -
z\-ne pe noi prin rug\ciunile
tale bine-primite.

Sc\pând de întunericul per-
san, ca o stea luminoas\ a drep-
tei credin]e ai str\lucit [i, prin
cuno[tin]\ dumnezeiasc\, ai
luminat sufletele multora, de
Dumnezeu fericit\.

Slav\...

Urmând P\timirii Celui ce a
p\timit pentru noi, te-ai înfru-
muse]at cu podoabele muceni-
ciei, [i acum cu bucurie ai intrat
în c\mara cea în]eleg\toare a
Mirelui, preal\udat\ Golinduh.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ziditorul, vrând s\ cure]e
firea noastr\ de întin\ciunea
r\ut\]ii, S-a întrupat din pân-
tecele t\u cel curat. Pentru
aceasta, to]i te sl\vim, N\sc\ -
toare de Dumnezeu.

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Mintea ta, luminându-se de
tot cu plecarea cea c\tre Dum -
nezeu, a înv\]at cele dumneze-
ie[ti [i, înt\rindu-se într-însele,
nemi[cat a lep\dat întunericul
necredin]ei, Muceni]\ Golinduh.

Având pe Hristos putere, ai
alergat c\tre botez [i, cu bun\
credin]\, ]i-ai schimbat numele,
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precum [i credin]a ta cea rea,
prin insufl\ri dumnezeie[ti,
Muceni]\.

Slav\...

Stând cu credin]\ întru sfin -
]itele descoperiri ale cuvinte -
lor, în]eleapt\, minunat te-ai
înv\]at din ele dumnezeiasca
Ar\tare a lui Hristos cea c\tre
noi, Muceni]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tat am v\zut întrupat din
curatele tale sângiuri, Fecioa r\,
pe Dumnezeu, Care a luat, pen-
tru milostivirea Sa, chipul nos-
tru. Pentru aceasta, cu credin]\
te sl\vim, Preacurat\.

Cântarea a 4-a

Irmos: Hristos este puterea mea...

Picioarele tale, preal\udat\,
îndreptându-se pe calea cea
c\tre Domnul, nu s-au poticnit
de vr\jma[ul, ci au împiedicat
c\r\rile lui, prin dumnezeies-
cul Duh.

Sârguindu-te, Muceni]\, a te
dezlega din tulburarea pati -
milor [i din în[el\ciunea cea
viclean\, cu bucurie ai primit
leg\turi, legând cu ele toat\
în[el\ciunea vr\jma[ului.

Hristos Domnul ]i-a dat pu -
tere s\ suferi chinuri [i zdrun-
cin\ri rele, prin care ai surpat
toate m\iestriile vr\jma[ului,
Fecioar\ vrednic\ de minune.

Slav\...

Uimindu-te în cuget, prea -
l\u dat\ Golinduh, ai v\zut în
foc pe str\mo[ii t\i care î[i
petrecuser\ via]a lor în necre-
din]\. Pentru aceasta, cu cre-
din]\ ai alergat la botez.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca singura care ai n\scut pe
D\t\torul de bine pentru priso-
sul bun\t\]ii, ai dezlegat leg\ -
tura c\lc\rii de porunc\. Drept
aceea, credincio[ii te sl\vim pe
tine, Maic\ Fecioar\.

Cântarea a 5-a

Irmos: Cu dumnezeiasc\ str\lucirea Ta...

Înt\rindu-te la cuget sub
p\zirile cele preaînt\rite, ai
r\bdat mult\ vreme, ar\tân -
du-te p\zitoare poruncilor lui
Hristos, podoaba p\timitorilor,
preal\udat\ Muceni]\.

Prin Înger luminos dezlegân-
du-te de leg\turile pe care le
purtai, ai alergat în întâmpi -
narea preasfin]itului b\rbat
care de la Domnul a fost trimis
la tine, m\rit\.

Slav\...

Cu bucurie ai vie]uit în
groap\ întunecoas\ [i foarte
adânc\, precum Daniel cel
minunat, locuind împreun\ cu
balaurul, care, cunoscându-te
m\rturisitoare P\timirilor lui
Hristos, s-a supus ]ie, cinstit\.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\cându-m\ necurat la cuget
[i netrebnic prin multe c\lc\ri
de porunci, te rog pe tine,
Maica lui Dumnezeu, singura
neîntinat\, s\ te milostive[ti
spre mine [i s\ m\ mântuie[ti
prin mijlocirile tale.

Cântarea a 6-a

Irmos: Marea vie]ii v\zând-o...

Vr\jma[ii cei r\i te-au aruncat
în groap\ adânc\, în care multe
zile nu ai primit nicidecum
hran\ din mân\ omeneas c\,
dar te hr\neai cu pâine dum -
nezeiasc\, sl\vind pe Ziditorul.

Fiind p\zitoare a cuvintelor
dumnezeie[ti, ai fost osândit\
la închisoare de mul]i ani, sf\ -
râ mându-]i trupul cu toate chi-
nurile sih\stre[ti [i supunând
patimile, Muceni]\.

Slav\...

Când erai b\tut\ cu ciomege
[i ]i se sf\râmau f\r\ mil\ oasele
cu pietre, nicidecum nu ai luat
în seam\ sfântul t\u trup, c\
dragostea dumnezeiasc\ te în -
t\rea, preal\udat\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel Preaînalt, ]esându-{i
îmbr\c\minte din curatele tale
sângiuri, a înfrumuse]at cu po -
doabe dumnezeie[ti pe cei dez -
br\ca]i. Pentru aceasta, cu 
dragoste te fericim, Preacurat\.

Cântarea a 7-a

Irmos: D\t\tor de rou\...

Cei f\r\ minte te-au dez br\ -
cat [i în batjocur\ te-au purtat
prin toat\ cetatea. Dar tu, cin-
stit\, nicidecum n-ai purtat
grij\ de ru[inea cea v\zut\,
c\ci cu ochii sufletului vedeai
slava preg\tit\ ]ie, acolo sus.

Ca [i când n-ai fi avut trup,
ai suferit b\t\ile, de Dumnezeu
fericit\, c\ Hristos, Cel ce S-a
îmbr\cat în trup pentru noi, te
înt\rea, stând lâng\ tine [i
p\zind inima ta neclintit\ din
dumnezeiasca dragoste, Mu -
ceni]\ Golinduh.

Închisoarea cea de mul]i ani
viteje[te ai r\bdat-o, vrednico
de minune, [i, purtând c\tu[ele
ca pe o podoab\, te-ai f\cut
p\rta[\ cinstitelor P\timiri ale
lui Hristos, precum [i slavei
Lui, Muceni]\ Golinduh.

Slav\...

Maica ta, plecându-se înv\ -
]\turilor tale, preal\udat\, a
primit a doua na[tere prin ap\
[i prin Duh, Dumnezeu lumi-
nând cugetul ei prin descope-
riri minunate.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, Preacurat\, te avem
pururea îmblânzire c\tre Dum -
nezeu; deci, izb\ve[te-ne pe noi
din chinurile cele înfrico [\ toare
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de acolo [i de toat\ îngrozirea [i
viclenia vr\jma[ilor v\zu]i [i
nev\zu]i.

Cântarea a 8-a

Irmos: Din v\paie cuvio[ilor...

Pe tine, ceea ce ai r\bdat chi-
nuri foarte mari [i închisoare de
mul]i ani, prin dumnezeiasc\
îndemnare te-a slobozit din
leg\turi vr\jma[ul cel prear\u,
Muceni]\ p\timitoare [i lumi-
nat m\rit\.

Dup\ nenum\rate osteneli
ale chinuirii, te-ai d\ruit sih\s -
triei celei des\vâr[ite, râvnind
cu adev\rat cinstitei Tecla, în -
tâia p\timitoare, cu care îm pre -
 un\ te l\ud\m, Muceni]\.

Întraripatu-te-ai de dragostea
Atot]iitorului [i, ca o porum -
bi]\ a lui Hristos, ai trecut
peste toate cursele vr\jma[ului
[i te-ai unit cu Dumnezeu, Mu -
ceni]\ vrednic\ de laud\.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

În chip în]eleg\tor, prin dum -
nezeiasca dragoste, din destul
ai primit luminile cele de acolo;
deci, roag\-te acum, Muceni]\,
s\ ne lumin\m cu acestea [i noi,
cei ce s\vâr[im sfânt\ pome -
nirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce prin na[terea ta ai
stârpit toat\ r\utatea în[el\ to -

rului, îmblânzind pe Dum nezeu,
Preacurat\, arat\ inima mea
roditoare, c\ este stearp\ de
toat\ fapta bun\.

Irmosul:

Stih: S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\
ne închin\m Domnului, cântându-I [i
preaîn\l]ându-L întru to]i vecii.

Din v\paie cuvio[ilor rou\
ai izvorât [i jertfa drep -

«tului cu ap\ ai ars-o, c\ toate
«le faci, Hristoase, cu singur\
«voirea; pe Tine Te preaîn\l -
«]\m întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu
este cu putin]\ oamenilor,

«spre Care nu cuteaz\ a c\uta
«o[tile îngere[ti. Iar prin tine,
«Preacurat\, S-a ar\tat oameni -
«lor Cuvântul întrupat; pe Care,
«sl\vindu-L cu o[tile cere[ti, pe
«tine te fericim.»

Fiind înc\ în trup, te-ai în -
vrednicit, de Dumnezeu cuge t\ -
 toare, a vedea, prin str\lucirea
min]ii, bun\t\]ile cele vecuitoa-
re acolo, în a c\ror împ\rt\[ire
dumnezeiasc\ aflându-te acum,
roag\-te lui Dumnezeu s\ le
dobândim [i noi.

Str\duin]a ta cea tare, dum-
nezeiasc\ [i viteaz\, ca lumina
[i ca soarele a str\lucit; [i, cu lu -
mina cuno[tin]ei de Dumnezeu,
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a luminat inimile credincio[ilor
[i a risipit tot întunericul în[e -
l\ciunii, de Dumnezeu fericit\.

Îmbr\cat-ai ve[mânt împo-
dobit cu str\lucirile sfin]itelor
tale sângiuri, iar haina ta cea
însângerat\ ai ar\tat-o, prin
har, izvor de minuni celor ce 
cu gând curat se ating de ea,
Muceni]\.

Slav\...

Adormirea ta cea dumneze-
iasc\ s-a pream\rit, c\ ai fost
purtat\ de cetele îngere[ti c\tre
Domnul. Pentru aceasta, to]i,
cu veselie pr\znuind, s\vâr[im
pomenirea ta, Muceni]\ p\ti -
mitoare a lui Hristos, vrednic\
de minune.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin glasul Îngerului, Prea -
curat\, ai primit în pântece pe
Cuvântul Tat\lui, Cel ce a bine-
voit a se asem\na cu noi. Pe
Acela roag\-L, Preacurat\, s\
afl\m mil\ [i iertare de p\cate.
Drept aceea, cu glasuri de
mul]umire pururea te sl\vim.

Se cânt\ [i Stihirile de la Vecernie, 

glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Tu, cinstit\ Golinduh, ne-ai
r\s\rit din Persia ca o stea
prealuminat\, luminând lumea
cu str\lucirile virtu]ilor [i iz -
gonind noaptea necredin]ei 
cu luminile chinurilor. Pentru

aceasta, ast\zi, cu bucurie pr\z -
nuind pomenirea ta cea purt\ -
toare de lumin\, cu credin]\ te
l\ud\m.

Prin dumnezeie[ti înv\]\turi
ai cunoscut, cinstit\, pe Hristos
Dumnezeu, Care a venit la cei
de pe p\mânt; [i, luminându-]i
ochii cugetului, viteje[te ai aler-
gat c\tre toat\ lupta vr\j ma [i -
lor nev\zu]i [i ai pr\p\dit tru-
fia lor. Pentru aceasta, Domnul
cel preabun te-a încununat cu
diademe de biruin]e.

Când p\timeai în b\t\i [i în
închisori de mul]i ani, ]i-ai p\ -
zit mintea  ner\nit\, purt\toare
de chinuri m\rit\, [i, fiind
aruncat\ multe zile în groap\
foarte adânc\, te-ai hr\nit cu
hran\ nestric\cioas\. {i, locu -
ind împreun\ cu un balaur
cumplit, ai r\mas nesup\rat\
de r\utatea lui, Muceni]\.

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preacurat\ Fecioar\, u[a Cu -
vântului, Maica Dum nezeului
nostru, roag\-te s\ ne mântuim
noi.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Arhanghelului, de dou\ ori, apoi:
Slav\..., al Cuviosului, {i acum..., Troparul
N\sc\toarei de Dumnezeu al zilei s\pt\ -
mânale respective, pe glasul Troparului
Cuviosului.
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Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E 

Unul din Octoih, cu Irmosul pe 4, al
Arhanghelului pe 6 [i al Cuviosului pe 4.

C A N O N U L

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Deschide-voi gura mea, [i
se va umple de Duh, [i

«cuvânt voi r\spunde Împ\r\ -
«tesei Maici; [i m\ voi ar\ta,
«luminat pr\znuind, [i voi cânta
«minunile ei, bucurându-m\.»

Ca pe unul ce, prin împ\r -
t\[irile cele f\r\ de materie ale
Luminii celei des\vâr[ite, e[ti
lumin\ dumnezeiasc\ [i f\r\ de
materie, te rog, Arhanghele, s\
mi se lumineze gândul meu prin
rug\ciunile tale, ca s\ te laud.

Ast\zi s\ adun\m cete dum-
nezeie[ti, cu bucurie cinstind
pe cel mai mare al min]ilor f\r\
de trup, care a vestit Bucuria
cea negr\it\, Care a venit în
lume pentru bun\tatea Sa.

Noi, cei ce te dorim, Gavriile,
avându-te p\rtinitor preamare
[i c\tre Dumnezeu ajutor, zid [i
înt\rire, ne mântuim de pri-
mejdii [i de stric\ciunea [arpe-
lui, l\udându-te.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dac\ te-a v\zut Gavriil pe
tine, St\pân\ curat\, ceea ce
e[ti f\r\ de prihan\, luminat a
gr\it c\tre tine: Bucur\-te,
ceea ce e[ti neispitit\ de nunt\,
mântuirea oamenilor, lauda 
[i cuvântarea cea cinstit\ a
Îngerilor!

C A N O N U L  Cuviosului

Cântarea I, glasul al 2-lea

Irmos: Întru adânc a a[ternut...

Aducându-]i datoria înv\ -
]\turii tale, preaîn]elepte, ne
pl\tim datoria, împletindu-]i
cunun\ de laude. Iar tu, ferici-
te, primind cu blânde]e, d\-mi
harul Duhului, prin rug\ciu -
nile tale.

Pornirea patimilor pierz\ -
toare ai ve[tejit-o, P\rinte, ca
unul ce ai avut cuno[tin]\ cuge -
t\toare de Dumnezeu, c\ ai fost
milosârd, bine-primitor, blând
[i cinstit, fiind încununat cu
cuvântul în]elepciunii [i al
cuno[tin]ei, {tefane.

Slav\...

Sfin]it te-ai împodobit pe
tine, P\rinte, prin cuno[tin]\,
prin lucrare de fapte [i prin da -
ruri, gr\itorule de Dumnezeu,
{tefane. {i, fiind împodobit cu
graiul [i cu harul dumnezeiesc,
nu te-ai lipsit de n\dejdea ce ai
avut, preafericite.

ZIUA  A  TREISPREZECEA 307



{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai cu adev\rat
mai aleas\ decât toate zidirile
v\zute [i cele nev\zute, Prea -
curat\, c\ ai n\scut pe Zidito rul,
Care a binevoit s\ Se întrupeze
în pântecele t\u. Aceluia cu în -
dr\zneal\ roag\-te s\ se mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

Cântarea a 3-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

Pe ai t\i cânt\re]i, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, ceea

«ce e[ti izvor viu [i îndestulat,
«care s-au împreunat ceat\
«duhovniceasc\, înt\re[te-i în
«dumnezeiasc\ slava ta, cunu -
«nilor m\ririi învrednicindu-i.»

Cu împ\rt\[irea luminii celei
f\r\ materie, ca unul care 
e[ti f\r\ de trup cu adev\rat,
Gavriile, mai presus de materie
fiind luminat, a doua oar\ te-ai
ar\tat, totdeauna luminând pe
oamenii cei materialnici, care
te laud\ pe tine.

De mai mare laud\ te-ai în -
vrednicit, cel ce e[ti mai-mare
între Îngeri, descoperindu-ne
taina cea mare, prin care ne-am
ridicat de pe p\mânt la în\l]i -
mea cea mai mare noi, cei ce
mult te cinstim pe tine.

Arat\-te din cer tuturor celor
ce cu dragoste te c\ut\m puru-

rea, [i alin\ viforul ispitelor [i
al necazurilor, cel pornit asupra
noastr\, o, Gavriile, mai-mare
voievodule.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Descoperindu-]i odinioar\
Gavriil taina cea ascuns\ de
demult, Fecioar\, a gr\it: Bu -
cur\-te, c\mara lui Dum nezeu,
în care s\l\[luindu-Se, pe to]i
oamenii i-a îndumnezeit, ca un
îndurat!

Canonul Cuviosului

Irmos: Înflorit-a pustiul...

A str\lucit în lume via]a ta 
ca soarele cel cu totul luminos,
purt\torule de Dumnezeu,
{tefane, [i a luminat pe cei ce
cu credin]\ [i cu dragoste ur -
meaz\ ]ie.

Cu înv\]\turile tale, Cu -
vioase, se lumineaz\ marginile
p\mântului, c\ ai str\lucit ca
un lumin\tor în Biserica lui
Hristos, în care s-a înt\rit inima
ta, purt\torule de Dumnezeu.

Slav\...

P\zitu-]i-ai sufletul nerobit
de patimi [i de dezmierd\rile
trupului, cinstite purt\torule
de Dumnezeu, {tefane. Pentru
aceasta, acum te l\ud\m dup\
vrednicie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai str\lucind în -
tru cur\]ie, precum crinul în

LUNA  IULIE308



mijlocul spinilor, cu str\lucirea
fecioriei tale, St\pân\, N\sc\ -
toare de Dumnezeu preacinstit\.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca [i crinul,
Doamne, Biserica p\gâni -

«lor cea stearp\, prin venirea
«Ta întru care s-a înt\rit inima
«mea.»

C O N D A C , glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Cercând adâncimea în]elep-
ciunii, {tefane, te-ai învrednicit
a o câ[tiga dup\ bun\ pl\cere
[i, prin osteneli, ai dobândit
piatra cea de mult pre] a în]e -
lepciunii, preafericite.

S E D E A L N A, glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

Marele Gavriil, ar\tându-se
voievod al Îngerilor, pururea
cânt\ cu ace[tia cântarea dum-
nezeiasc\ a Treimii, bucurân-
du-se. Pentru aceasta, cu cre-
din]\ s\-l l\ud\m to]i cu glas
mare, în cânt\ri sl\vind pe
dumnezeiescul Arhanghel.

Slav\..., Sedealna Cuviosului,

acela[i glas [i podobie:

Sângele t\u, în]elepte, cu
tain\ a strigat de pe p\mânt
c\tre Dumnezeu, cu sângele lui
Abel, de Dumnezeu în]elep]ite.
C\ luminat ai propov\duit
Trei mea cea nezidit\. Pentru

aceasta, Cuvioase, ca un p\stor
str\lucind, ai izgonit pe lupii
eresului cu pra[tia Duhului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce nu [tii de mire, N\s c\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
folositoarea [i acoper\mântul
cre[tinilor, izb\ve[te de primej-
dii [i de necazuri [i de asupre -
lile cele rele pe to]i cei ce au
n\dejde în tine, curat\, [i mân-
tuie[te sufletele noastre cu
dumnezeie[tile tale rug\ciuni.

Cântarea a 4-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

Sfatul cel neurmat [i dum-
nezeiesc al întrup\rii Tale

«celei de sus, celei din Fecioar\,
«Prorocul Avacum avându-l în
«minte a strigat: Slav\ puterii
«Tale, Doamne.»

Ai stat odinioar\, Gavriile,
dup\ vrednicie minunate, cu
îm  p\rt\[irile dumnezeie[tii St\ -
pânii luminând pe Prorocul
Daniel, spunându-i lui prin
Duhul ar\tarea celor nev\zute.

Cu guri de tin\ te l\ud\m cu
bucurie pe tine, cel ce e[ti cu
firea de foc; scoate-ne pe noi
totdeauna din focul cel ce arde,
cu dumnezeie[tile tale mijlo-
ciri, Gavriile.
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În hain\ dumnezeiasc\ mai
mult decât soarele str\lucit\ cu
slav\ negr\it\ fiind îmbr\cat,
mai-mare voievodule al slujito-
rilor, stai înaintea Împ\ratului
ceresc, veselindu-te.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Gavriil, cunoscându-te c\
e[ti cu totul cur\]it\ de Duhul
Sfânt, ar\tat a gr\it c\tre tine,
Preacurat\: Bucur\-te, mân-
tuirea din blestem [i înnoirea
str\mo[ilor!

Canonul Cuviosului

Irmos: Venit-ai din Fecioar\...

Tu, {tefane, te-ai f\cut cu -
nun\ siha[trilor, fiind împodo-
bit cu bun\tatea ca [i cu o pia -
tr\ de mult pre], c\ te-ai ar\tat
podoab\ cu adev\rat de Dum -
nezeu d\ruit\, fericite.

În]elepciunea cea dumneze-
iasc\ ai cinstit-o, purt\torule
de Dumnezeu. Pentru aceea, 
te-a luminat prin cununile da -
rurilor, pricinuindu-]i slava cea
ve[nic\, P\rinte cinstite.

Slav\...

Cunun\ neve[tejit\ ]i-a îm -
pletit St\pânul, ca Unul ce este
drept, f\cându-]i r\spl\tire
pentru bun\tate, preafericite,
c\ te-ai f\cut ucenic curat al
slavei, cuget\torule de Dum -
nezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Eva mi-a adus roada mor]ii,
iar tu, Preacurat\, n\scând
Via]a cea ipostatic\, iar\[i m-ai
înviat. Pentru aceea, gr\iesc
c\tre tine: Bucur\-te, pururea
Fecioar\!

Cântarea a 5-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

Sp\imântatu-s-au toate de
dumnezeiasc\ slava ta; 

«c\ tu, Fecioar\ neispitit\ de
«nunt\, ai avut în pântece pe
«Dumnezeu cel peste toate [i ai
«n\scut pe Fiul cel f\r\ de ani,
«Cel ce d\ruie[te pace tuturor
«celor ce te laud\.»

Cu împ\rt\[irea Min]ii celei
dintâi fiind luminat, a doua
lumin\ te-a ar\tat, cântând îm -
preun\ cu cetele îngere[ti cele
nenum\rate: Sfânt este Tat\l
atotf\c\torul [i Fiul cel îm pre -
u n\ f\r\ de început [i Duhul cel
de pe acela[i tron.

Chipul t\u este de foc [i fru-
muse]ea prealuminat\, de care
se minuneaz\ tot gândul; slava
î]i este mare, Gavriile prea -
m\rite, mai-marele dumneze-
ie[tilor Îngeri, podoaba tuturor
celor ce te laud\ cu credin]\.

Dumnezeiescul Zaharia, când
te-a v\zut odinioar\, stând
împreun\ în vremea c\dirii, a
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r\mas mut, c\ n-a crezut vesti-
rii tale celei înfrico[\toare, pe
care i-ai spus-o, Gavriile, mai-
mare voievodule.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Biseric\ de sfin]enie fiind,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, dup\ cuvântul lui Gavriil
Arhanghelul, ai n\scut pe Cel
ce Se odihne[te întru Sfin]i, pe
Dumnezeu cel preasfânt, Care
pe to]i sfin]e[te [i din nevoi îi
scoate.

Canonul Cuviosului

Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu...

Cu dragostea nep\timirii ai
stins pornirea patimilor, de
Dumnezeu purt\torule {tefane,
[i ]i-ai luminat starea sufletului
prin priviri la cele înalte [i prin
fapte, P\rinte.

Cu minte curat\ ai citit
Scrip turile Duhului, gr\itorule
de Dumnezeu, {tefan, [i ai 
adunat dumnezeiasca avu]ie a
privirii la cele înalte [i a faptei,
Cuvioase P\rinte.

Slav\...

Încercând a afla adâncimea
în]elepciunii, ai luat, {tefane,
cât a fost de folos spre între-
buin]are [i, prin osteneli, ai pri-
mit m\rg\ritarul cuno[tin]ei
cel de mult pre].

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preacurat\ N\sc\toare de
Dumnezeu, iat\, precum a zis

Isaia mai înainte, ai primit în
pântece mai presus de minte pe
Hristos Dumnezeu [i mai presus
de fire L-ai n\scut, N\sc\ toare
de Dumnezeu.

Cântarea a 6-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

În]elep]ii lui Dumnezeu,
care face]i acest praznic

«dumnezeiesc [i cu totul cinstit
«al Maicii lui Dumnezeu, veni]i
«s\ batem din palme, sl\vind pe
«Dumnezeu, Cel ce S-a n\scut
«dintr-însa.»

Limbile p\mânte[ti nu pot s\
te cinsteasc\ pe tine, mintea cea
luminoas\ [i cereasc\, lumi-
nat\ cu dumnezeie[ti str\luciri,
mai presus de minte.

Cel ce r\spânde[ti raze ca de
soare mult-luminoase, mai-mare
voievodule al slugilor celor de
foc, prin rug\ciunile tale cele
de lumin\ purt\toare c\tre St\ -
pânul, scoate-i din întunericul
patimilor pe cei ce cânt\ ]ie.

Sfaturile p\gânilor risipe[ te-le,
credin]a ortodox\ înt\re[ te-o,
potole[te dezbin\rile Bise ricii,
Arhanghele, prin rug\ciunile
tale cele c\tre F\c\torul a toate.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvintelor dumnezeie[ti ale
lui Gavriil ai fost ascult\toare,
Preacurat\, [i pe Cuvântul cel
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f\r\ de început L-ai n\scut cu
trup, pe Cel ce a mântuit lumea.

Canonul Cuviosului
Irmos: În adâncul gre[elilor...

Ar\tatu-te-ai lumin\tor lumii
prealuminat, P\rinte {tefan,
luminând cu luminile cuvân -
tului pe cei ce alearg\ la tine cu
credin]\ [i cu dragoste.

Fericit ]i-ai petrecut via]a, c\,
închizându-]i sim]irile, ai ie[it
afar\ din tulburarea lumii [i ai
vorbit cu Dumnezeu, {tefane.

Slav\...

Foarte frumoas\, foarte bun\
este cununa cu care acum te-a
încununat Domnul t\u, de vre -
me ce te-ai în\l]at cu vir tu ]ile [i
ai st\pânit patimile, prea alesule.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai presus de fire ai n\scut,
Fecioar\, [i în veac vie]uie[ti,
ar\tând semnele Dumnezeirii
celei adev\rate a Fiului [i Dum -
nezeului t\u.

Irmos:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adân -

«cul milostivirii Tale cel neur -
«mat; din stric\ciune, Dum -
«nezeule, scoate-m\.»

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Fiind mai mare peste slujito-
rii cei f\r\ de trup, numai ]ie ]i

s-a încredin]at înfrico[\toarea
tain\ cea rânduit\ mai înainte
de veci, Gavriile preasl\vite,
adic\ na[terea cea de negr\it a
Sfintei Fecioare, c\tre care ai
gr\it: Bucur\-te, ceea ce e[ti
plin\ de har! Pentru aceasta,
dup\ datorie noi, credincio[ii,
cu veselie pururea te fericim.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a treisprezecea,
pomenirea Soborului Sfântului Arhanghel
Gavriil.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru {tefan Savaitul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Muceni]e Golinduh, ce s-a numit în botez
Maria.

Aceast\ Sfânt\ era din Persia [i
locuia cu un b\rbat ce era mai mare
peste fermec\tori, pe vremea lui
Cosroes, împ\ratul per[ilor, [i a 
lui Mauriciu, împ\ratul romanilor
(582-602). Aceasta în vedenie a v\zut
pe Îngerul lui Dumnezeu, care i-a
ar\tat un loc întunecat [i plin de foc,
în care a v\zut pe str\mo[ii ei, care
fuseser\ închin\tori de idoli. I s-a
ar\tat înc\ [i alt loc luminos, în care
se veseleau cei care slujiser\ lui
Hristos. Deci, voind [i ea s\ intre în
locul cel plin de lumin\, a fost oprit\
de c\tre un Înger, care i-a spus c\ în
locul acela necredincio[ii nu pot s\
intre. Îndat\ dup\ vedenia aceea,
fericita a crezut în Hristos [i s-a
botezat, numindu-se Maria. Pentru
pricina aceasta a fost osândit\ atât
de b\rbatul s\u, cât [i de împ\ratul
per[ilor. {i, fiind trimis\ la cet\]uia
Litei [i tr\ind 18 ani în închisoare [i
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nevrând a se supune poruncii, a fost
aruncat\ într-o groap\, în care locu-
ia un balaur mare. {i z\când acolo
patru luni, a îmblânzit în a[a chip
pe balaur, încât se culca [i se odih-
nea deasupra lui. Luat-a [i dar de la
Dumnezeu s\ nu mai gândeasc\ la
foame. Fiind scoas\ de acolo, a fost
dat\ pe seama feciorului lui Cos roes,
ca s\ o cerceteze, [i a fost supus\ la
nenum\rate chinuri, din care a fost
izb\vit\ în chip minunat. Iar ei, p\ -
rându-i r\u c\ nu a p\timit, Îngerul
a ridicat asupra ei sabia [i a lovit-o
peste grumaji; [i i s-a p\rut c\ a
t\iat-o [i c\ a dat sânge din care i 
s-au înro[it hainele ce le purta, care
f\ceau multe t\m\duiri. Iar Sfânta a
mers la Ierusalim [i, închinându-se
la Sfintele Locuri, a cunoscut de la
Dumnezeu deosebirea credin]ei Bi -
se ricii Ortodoxe de a celorlalte ere-
suri. {i, mergând în Constantinopol,
a intrat într-un mormânt mic, [i a
l\sat acolo cele putrede [i trec\toare
[i s-a mutat c\tre Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
Sara, care în pace s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

N-au slujit f\pturii în]e -
lep]ii lui Dumnezeu,

«f\r\ numai F\c\torului; ci,
«groaza focului b\rb\te[te c\l -
«când-o, se bucurau, cântând:
«Preal\udate Doamne al p\rin -
«]ilor [i Dumnezeule, binecu -
«vântat e[ti.»

Na[terea lui Ioan, sl\vite, ai
vestit-o oarecând lui Zaharia
în\untrul dumnezeiescului tem -
plu. Iar el st\tea [i cânta Mân -
tuitorului tuturor: Prea l\udate
Doamne al p\rin]ilor [i Dum -
nezeule, binecuvântat e[ti.

Preasl\vita bun\-cuviin]\ a
bisericii tale, Gavriile, în chip
luminat sfin]e[te sufletele cre-
dincio[ilor [i le îndeamn\ s\
strige cu mare glas: Prea l\u -
date Doamne al p\rin]ilor [i
Dumnezeule, binecuvântat e[ti.

Luminat fiind cu tain\, mai-
mare voievodule, cu împ\r t\ -
[irea Luminii celei dintâi, a
doua lumin\ cu adev\rat te-ai
ar\tat, luminând totdeauna 
pe cei ce cânt\: Preal\udate
Doamne al p\rin]ilor [i Dum -
nezeule binecuvântat e[ti.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Trimis a fost Gavriil, mai-
ma rele voievod, s\-]i vesteasc\
bucurie, Fecioar\ Maic\ prea-
curat\, prin care întristarea a
încetat, blestemul cu adev\rat
s-a f\cut neroditor [i binecu-
vântarea a înflorit credin cio -
[ilor în veci.

Canonul Cuviosului

Irmos: Porunca tiranului...

Cuvintele dogmelor tale, Cu -
vioase, luminându-se de harul
Duhului Sfânt, dau bun\ mi reas -
m\; c\, cinstind o Dum nezeire
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în trei fe]e [i l\udând întrupa-
rea Cuvântului, ne umpli pe
noi de miros bun, preafericite.

Via]a potrivindu-se cu al t\u
cuvânt, P\rinte, îndoite cununi
]i-a pricinuit ]ie, preafericite;
c\ te-ai f\cut organ în]elep -
ciunii, P\rinte preacinstite,
cântând Ziditorului t\u: Bine -
cu vântat e[ti [i preamilostiv.

Slav\...

Cu minte curat\ [i cu str\ -
lucirea cugetului, cu a trupului
cur\]ie [i cu cinstita feciorie ]i-ai
petrecut via]a, cuget\torule de
Dumnezeu, ar\tându-te prinos
preaales V\z\torului a toate [i
Atot]iitorului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Îndreptând via]a mea, pov\ -
]uie[te-o la limanul t\u cel cu
totul lini[tit, Preacinstit\, ceea
ce ai n\scut pe Dumnezeu,
Izvorul bun\t\]ilor, Care d\
tuturor credincio[ilor îndestu-
larea bun\t\]ii.

Cântarea a 8-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredin-
cio[i în cuptor, na[terea

«N\sc\toarei de Dumnezeu i-a
«mân tuit. Atunci fiind închi -
«puit\, iar acum lucrat\, pe
«toat\ lumea ridic\ s\-]i cânte
«]ie: Pe Domnul, lucrurile,

 «l\uda]i-L [i-L preaîn\l]a]i
«întru to]i vecii.»

Cu sfin]ite cuvinte de sfin ]e -
nie, poporul cel sfin]it te laud\,
veselindu-se; c\ tu, Arhan ghele,
pe Cuvântul cel a toate prici-
nuitor, Care a luat trup ca [i al
nostru, L-ai vestit Fecioarei,
celei ce este dintre noi, mai pre-
sus de gând [i de cuvânt. Pen -
tru aceasta, te cinstim întru 
to]i vecii.

De Mintea cea mare [i dintâi
f\r\ materie lipindu-te, Arhan -
ghele, cu gura ta cea de foc
aduci dulce cântare înfrico [\ -
toare, pe care o cânt\ cetele
tuturor Îngerilor, gr\ind: Pe
Domnul lucrurile, l\uda]i-L 
[i-L preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

Cu veselie s\vâr[ind pururea
c\l\toriile cele dumnezeie[ti,
treci toate cele cere[ti [i cele
p\mânte[ti, împlinind pururea
sfin]itele voiri ale lui Hristos,
Dumnezeul a toate, Gavriile,
întâist\t\torule al Îngerilor, cel
ce e[ti lauda celor ce cu cre-
din]\ pururea te sl\vesc.

Cu trupul dup\ ipostas, Cu -
vântul voind a Se amesteca cu
oamenii, te-a avut pe tine înain-
te-mergând [i înainte preg\tind
Lui sfin]it\ c\mar\, o, sfin]ite
Gavriile, cântând: Pe Domnul,
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lucrurile, l\da]i-L [i-L prea -
în\l]a]i întru to]i vecii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

S\ l\ud\m pe Fecioara cea
binecuvântat\, tronul împ\ r\ -
tesc înfrumuse]at, ceea ce este
mai presus decât toate f\pturile
[i singur\ a înfiin]at pe Cel mai
presus înfiin]at, Cel ce a în -
dum nezeit pe oameni, cu des\ -
vâr[ita unire a na[terii celei de
negr\it [i str\ine.

Canonul Cuviosului

Irmos: Cuptorul cel cu foc...

Cunun\ frumoas\ a pus pe
cre[tetul t\u Hristos, D\t\torul
de via]\, {tefane, cel ce por]i
nume de cunun\, pentru sudo-
rile [i ostenelile tale nenu m\ -
rate, cu care bucurându-te 
te-ai nevoit, înfierbântat de
dragostea Lui.

Trecând peste toat\ sim]irea,
fericite, te-ai unit cu Mintea
cea dintâi, prin cur\]ia sufle -
tului [i prin cinstit\ vie]uire,
purt\torule de cunun\, {tefane,
cântând: Preaîn\l]a]i, toate
lucrurile, pe Domnul.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Cu dragoste foarte mare
urmând via]a cea dumneze-
iasc\ a purt\torului de Dum -
nezeu Sava, fericite {tefane, ai
râvnit cinstea vie]uirii lui,

preal\udate; c\ te-ai f\cut cu
adev\rat pild\ preaaleas\, ca 
[i acela.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mintea cea nep\timitoare în
pântecele t\u S-a unit cu min-
tea cea omeneasc\ [i, în smere-
nia trupului, S-a f\cut sub
vreme Cel mai presus de vreme.
Pentru aceasta, cu credin]\ [i
cu dragoste te sl\vim, N\sc\ -
toare de Dumnezeu preacurat\.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Cuptorul cel cu foc oare-
când în Babilon, lucr\ rile

«[i-a desp\r]it cu dumneze iasc\
«porunc\, pe haldei arzând, 
«iar pe credincio[i r\corind, pe
«cei ce cântau: Binecuvânta]i,
«toate lucrurile Domnului, pe
«Domnul.»

Cântarea a 9-a

Canonul Arhanghelului

Irmosul:

Tot neamul p\mântesc s\
salte cu duhul, fiind lu -

«minat, [i s\ pr\znuiasc\ firea
«min]ilor celor f\r\ de trup,
«cinstind sfin]ita pr\znuire a
«Maicii lui Dumnezeu [i s\ 
«strige: Bucur\-te, Preafericit\
«N\sc\toare de Dumnezeu,
«curat\, pururea fecioar\.»
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Stai cu fric\ înaintea scaunu-
lui darului slujind, str\lucit
fiind cu rev\rs\rile de lumin\
cele mai presus de gând [i cu
sfin]enie îndumnezeit; [i lu -
min\ fiind v\zut [i luminând 
cu mijlocirile tale pe cei ce te
cinstesc cu credin]\, sfin]ite
Gavriile, arhistrategule.

Ca un cer cu stele împodobit
te ar\]i cu dumnezeie[ti str\ -
luciri [i, ca un voievod, ]ii în
mâini sceptru prealuminat [i
str\ba]i tot p\mântul, voia
St\pânului totdeauna f\când [i
din nevoi pe cei credincio[i
sco]ând.

Potole[te furtuna cea cum-
plit\ a celor ce totdeauna se
ridic\ asupra robilor t\i. Înce -
teaz\ dezbin\rile Bisericii, d\
celor ce te laud\ izb\vire de
gre[eli [i d\ruie[te celor bine-
credincio[i biruin]\, Gavriile,
cu ocrotirea ta cea fierbinte.

Preabun\ [i preasl\vit\ înso -
]ire, Mihaile [i Gavriile, stând
înaintea tronului dumnezeie[tii
slave, cere]i pentru to]i iertare
de p\cate [i sc\pare de nevoi,
ca ni[te folositori [i ca unii care
urma]i virtu]ile St\pânului
întru toate.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lumina str\lucirii na[terii
tale a luminat toat\ partea cea

de sub soare [i pe mai-marele
întunericului l-a pierdut, N\s \ -
toare de Dumnezeu preacurat\,
lauda Îngerilor [i mântuirea
tuturor oamenilor celor ce te
laud\ cu neîncetate glasuri.

Canonul Cuviosului

Irmos: Fiul P\rintelui...

Preacinstite {tefane, în chip
ales îndulcindu-te acum [i
dobândind desf\tarea cea mai
presus de gând, unde cetele
Sfin]ilor d\n]uiesc împrejurul
lui Dumnezeu, pe cei ce te cin-
stesc acum, atrage-i la tine cu
mijlocirea ta, fericite.

Mutatu-te-ai, veselindu-te,
c\tre împlinirea doririlor, c\tre
adev\rata fericire, c\tre frumu -
se]ea preaaleas\, c\tre via]a cu
adev\rat nesfâr[it\, c\tre lumi-
na cea neînserat\, purt\torule
de Dumnezeu, P\rinte {tefane.

Slav\...

Fiind dat lui Dumnezeu din
vârst\ fraged\, ca soarele ai
str\ lucit în adunarea siha[trilor,
r\spândind virtu]ile vie ]uirii
tale ca ni[te raze, preablândule
{tefane, purt\torule de Dum -
nezeu, P\rinte Cuvioase.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

To]i Prorocii, cunoscând de
departe cu ochi proroce[ti, au
gl\suit mai înainte c\ aveai s\
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fii Maic\ a F\c\torului a toate
[i St\pânului tuturor. Pentru
aceea, Preal\udat\, te propo v\ -
duim N\sc\toare de Dumnezeu.

Irmosul:

Fiul P\rintelui celui f\r\
de început, Dumnezeu [i

«Domnul, întrupându-Se din
«Fecioar\ S-a ar\tat nou\, ca
«s\ lumineze cele întunecate [i
«s\ adune cele risipite. Pentru
«aceasta, pe N\sc\toarea de
«Dumnezeu cea preal\udat\ o
«m\rim.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, auzi]i...

Luminându-te în chip de
negr\it cu str\lucirile cele
dum nezeie[ti ale Treimii celei
mai presus de lumin\, str\ba]i
toat\ lumea ca fulgerul, Ar han -
ghele, împlinind dumnezeiasca
porunc\, Gavriile, cel ce e[ti în
chipul fulgerului, ap\ rând,
p\zind [i acoperind pe cei ce
luminat te laud\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pentru neoprirea cea de
demult, vai mie, tic\losul, m-am
golit de chipul cel mai bun, cu
care am fost împ\rt\[it prin
lucrarea cea dumnezeiasc\. Iar
Tu, Hristoase, ca un milostiv,
împ\rt\[indu-Te mie în chip de

negr\it, ai luat firea omeneasc\
cea slab\, înnoindu-m\ pe mine,
din sângiurile cele feciore[ti,
Cuvinte.

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul 1,

podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Gavriile, Arhanghele al lui
Dumnezeu, mai-mare voievod
dumnezeiesc [i slug\ te-ai ar\ -
tat, cu str\lucirile [i razele Lui
luminându-te f\r\ mijlocire,
dup\ împ\rt\[ire a doua lu -
min\ te-ai f\cut [i luminezi tot
p\mântul, str\lucind cu podoa-
ba slavei Lui (de dou\ ori).

Gavriile, mai-marele Îngeri -
lor, sl\vit\ este lauda [i puterea
ta minunat\, harul dumneze-
iesc, fa]a cuvioas\, chipul t\u
de foc, dreg\toria ta înalt\ [i
preacinstit\, str\lucirea f\r\
materie, voin]a ta neclintit\
împotriva r\ului [i îng\duit\
numai spre lucrul cel bun.

Gavriile, mai-marele cetelor,
întâiule vestitor al bucuriei ce -
lei de tain\, cel ce în chip sl\vit
ai încredin]at pe Maica lui
Dumnezeu, cu aceasta roag\-te
F\c\torului tuturor s\ mântu-
iasc\ de nevoi [i de necazuri pe
cei ce te cinstesc [i primesc cu
credin]\ dumnezeie[tile tale
bunevestiri, totdeauna.
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Slav\..., glasul al 5-lea:

Unde umbre[te harul t\u,
Arhanghele, de acolo se alung\
puterea diavolului, c\ nu poate
s\ vad\ lumina ta luceaf\rul cel
ce a c\zut. Pentru aceasta, te
rug\m, s\ge]ile lui cele purt\ -
toare de foc, pornite asupra
noastr\, stinge-le cu mijlocirea
ta, izb\vindu-ne pe noi de
smin telile lui, vrednicule de
laud\, Gavriile Arhanghele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

}ie ne rug\m, ca unei Maici
a lui Dumnezeu binecuvântate,
roag\-te s\ se mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., de la Laude, glasul al 5-lea.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Octoihului, pe 4, [i ale Sfân -
tului Arhanghel, Cântarea a 3-a, pe 4.
Prochimenul, glasul al 4-lea (Psalm 103: 5,
1): Cel ce faci pe Îngerii T\i duhuri... Stih:
Binecuvinteaz\, suflete al meu, pe Dom -
nul... Apostolul din Epistola c\tre Evrei (2:
2–10): Fra]ilor, de vreme ce s-a adeverit
cuvântul gr\it prin Îngeri... Aliluia, glasul
al 2-lea (Psalm 148: 1, 2): L\uda]i pe Dom -
nul din ceruri, l\uda]i pe El întru cele înal-
te. Stih: L\uda]i-L pe El to]i Îngerii Lui...
Evanghelia de la Luca (10: 16–21): Zis-a
Domnul c\tre ucenicii S\i: Cel ce v\ as -
cult\ pe voi, pe Mine M\ ascult\... (caut\ la
Liturghia din 8 noiembrie). Chinonic
(Psalm 103: 5): Cel ce faci pe Îngerii T\i
duhuri [i pe slugile Tale par\ de foc. Aliluia.

DUMINICA 

SFIN}ILOR P|RIN}I

Slujba celor 630 de Sfin]i P\rin]i, care
s-au adunat la al patrulea Sinod Ecumenic
de la Calcedon, în anul 451, se cânt\ în
Duminica ce se va întâmpla între 13 [i 19
iulie, [i ea este alc\tuit\ de Sfântul Filotei,
patriarhul Constantinopolului, iar Slujba
Sfântului de la Minei se pune la Pavecerni]\.

LA VECERNIA MIC|

Stihirile Învierii [i ale N\sc\toarei de
Dumnezeu, dup\ obicei.

LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm, se cite[te:
Fericit b\rbatul..., Catisma toat\. La
Doamne, strigat-am..., se pun Stihirile pe
10: ale Învierii 3, a lui Anatolie 1 [i ale
Sfin]ilor P\rin]i 6.

Stihirile Sfin]ilor P\rin]i,

glasul al 6-lea, podobie: Toat\ n\dejdea...

Pe Tine, Cuvântul cel ne cu -
prins [i netâlcuit, Care

Te-ai f\cut trup pentru noi,
Iubitorule de oameni, Te-a pro-
pov\duit cinstita adunare a
în]elep]ilor P\rin]i, des\vâr[it
Dumnezeu [i om, cu dou\ firi,
cu dou\ lucr\ri [i cu dou\
voin]e, îns\ unul [i acela[i dup\
ipostas. Pentru aceasta, cunos-
cându-Te pe Tine Dumnezeu,
împreun\ cu Tat\l [i cu Duhul,
}ie Unul ne închin\m, pe dân[ii
fericindu-i (de dou\ ori).

Pe Pir, pe Serghie [i pe Onorie,
împreun\ cu Eutihie, pe Dioscor
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[i pe r\ul Nestorie i-a]i surpat,
din amândou\ pr\p\stiile lor
izb\vind turma lui Hristos,
sl\vi]ilor, [i propov\duind în
dou\ firi [i într-un singur ipos-
tas pe Hristos în chip luminat,
cu singure lucr\rile fiind ar\ -
tat. Acestuia [i închinându-ne,
ca unui om [i Dumnezeu des\ -
vâr[it, împreun\ cu Tat\l [i cu
Duhul, pe voi v\ sl\vim acum
(de dou\ ori).

Propov\duit-au purt\torii de
Dumnezeu, cu un glas, c\ nezi-
dit\ este dumnezeiasca lucrare
[i dumnezeiasca voie a Celui ce
a s\r\cit, [i au ar\tat c\, în
trup, omul are lucrare [i voire
zidite, în]elep]e[te ferindu-se
de amestecarea firii [i de des -
p\r]irea în dou\ ipostasuri,
ferici]ii; pe care cu pr\znuire
de peste ani cinstindu-i noi, cre-
dincio[ii, într-un glas sl\vim pe
Hristos, Cel ce i-a sl\vit pe ei.

Purt\torii de Dumnezeu P\ -
rin]i ast\zi, într-un gând, au
propov\duit pe Treimea cea
nezidit\ ca pe un singur Domn
[i Dumnezeu, ar\tând tuturor,
în chip potrivit, unimea firii Lui
[i cunoscându-L ca fiind f\r\
de început [i f\r\ de sfâr[it,
într-o singur\ voin]\ [i lucrare.
Pentru aceasta, îi l\u d\m pe ei,
ca pe ni[te urm\tori ai Apos -
tolilor, care i-au înv\]at pe to]i
Evanghelia acelora.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Pe trâmbi]ele Duhului cele
de tain\, pe purt\torii de Dum -
nezeu P\rin]i, ast\zi s\-i l\u -
d\m; pe cei ce au cântat în 
mijlocul Bisericii cântarea în -
tocmit\ a cuvânt\rii de Dum -
nezeu, o Treime neschimbat\, o
fiin]\ [i o Dumnezeire sl\vind;
pe surp\torii în[el\ciunii [i pe
ap\r\torii dreptcredincio[ilor,
pe cei ce se roag\ totdeauna
Dom nului, s\ se miluiasc\ su -
fletele noastre.

{i acum..., Dogmatica glasului.

Vohod. Lumin\ lin\...

Prochimenul zilei.

P A R E M I I L E

De la Facere, citire:

(14: 14–20)

Auzind Avram c\ Lot, rudenia sa,
a fost luat în robie, a adunat oamenii
s\i de cas\, trei sute optsprezece, [i a
urm\rit pe vr\jma[i pân\ la Dan.
{i, n\v\lind asupra lor noaptea, el [i
oamenii s\i i-au b\tut [i i-au alungat
pân\ la Hobal, care este în stânga
Damascului. {i au întors toat\ prada
luat\ din Sodoma, au întors [i pe
Lot, rudenia sa, averea lui, femeile [i
oamenii. {i, când se întorcea Avram,
dup\ înfrângerea lui Kedar laomer
[i a regilor uni]i cu acela, i-a ie[it
înainte regele Sodomei în valea {ave,
care ast\zi se cheam\ Valea Regilor.
Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a
adus pâine [i vin. Melhisedec acesta
era preotul Dumnezeului celui Prea -
înalt. {i a binecuvântat Melhisedec
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pe Avram [i a zis: Binecuvântat s\ fie
Avram de Dumnezeu cel Prea înalt,
Ziditorul cerului [i al p\mântului, [i
binecuvântat s\ fie Dum nezeu cel
Preaînalt, Care a dat pe vr\jma[ii
t\i în mâinile tale!

De la Deuteronom, citire:

(1: 8–11, 15–17)

{i a zis Moise c\tre fiii lui Israel:
Iat\, eu v\ dau p\mântul acesta;
merge]i [i v\ lua]i de mo[tenire p\ -
mântul pe care Domnul a f\g\duit
cu jur\mânt s\-l dea p\rin]ilor
vo[tri, lui Avraam [i lui Isaac [i lui
Iacov, lor [i urma[ilor lor. În vremea
aceea, v-am zis: Nu v\ mai pot po -
v\]ui singur. Domnul Dumnezeul
vostru v-a înmul]it [i iat\ acum sun -
te]i mul]i la num\r, ca stelele ceru-
lui. Domnul Dumnezeul p\rin ]ilor
vo[tri s\ v\ înmul]easc\ de o mie de
ori mai mult decât sunte]i acum [i s\
v\ binecuvinteze, cum v-a f\g\duit
El! {i am luat dintre voi b\rba]i
în]elep]i, pricepu]i [i încerca]i, [i 
i-am pus pov\]uitori peste voi: c\ pe -
tenii peste mii, peste sute, peste cinci -
zeci, peste zeci [i judec\ tori peste
semin]iile voastre. În vremea aceea,
am dat porunc\ judec\torilor vo[tri
[i am zis: S\ asculta]i pe fra]ii vo[tri
[i s\ judeca]i drept pricina ce ar
avea un om atât cu fratele lui, cât [i
cu cel str\in. S\ nu p\rtini]i la jude-
cat\, ci s\ asculta]i [i pe cel mare [i pe
cel mic. S\ nu v\ sfii]i de fa]a omu-
lui, c\ judecata este a lui Dum nezeu.

De la Deuteronom, citire:

(10: 14–18, 20–21)

Zis-a Moise c\tre fiii lui Israel:
Iat\, al Domnului Dumnezeului t\u

este cerul [i cerurile cerurilor, p\ -
mântul [i toate cele de pe el. Dar
numai pe p\rin]ii t\i i-a primit
Domnul [i i-a iubit [i v-a ales pe voi,
s\mân]a lor de dup\ ei, din toate
popoarele, cum vede]i ast\zi. Deci s\
t\ia]i împrejur inima voastr\ [i de
acum înainte s\ nu mai fi]i tari la
cerbice. C\ Domnul Dumnezeul vos-
tru este Dumnezeul dumnezeilor [i
St\pânul st\pânilor, Dumnezeu mare
[i puternic [i minunat, Care nu
caut\ la fa]\, nici nu ia mit\; Care
face dreptate orfanului [i v\duvei [i
iube[te pe pribeag [i-i d\ pâine [i
hran\. De Domnul Dumnezeul t\u
s\ te temi, numai Lui s\-I sluje[ti, de
El s\ te lipe[ti [i cu numele Lui s\ te
juri. El este lauda ta [i El este Dum -
nezeul t\u, Cel ce a f\cut cu tine
acele lucruri mari [i înfrico[\toare
pe care le-au v\zut ochii t\i.

L A  L I T I E

Stihira hramului, 

Slav\..., a P\rin]ilor, glasul al 4-lea:

Pomenirea cea de peste ani,
ast\zi, a purt\torilor de Dum -
nezeu P\rin]i, care s-au adunat
din toat\ lumea, în luminata
cetate a Niceei, adunarea drept -
m\ritorilor bine cinstind-o, cu
credin]\ o pr\znuim. C\ ace[ -
tia înv\]\tura cumplitului Arie,
cea f\r\ de Dumnezeu, cu bun
gând cre[tinesc au surpat-o [i de
la Biserica cea soborniceas c\
sobornice[te l-au gonit; [i lumi-
nat pe to]i i-au înv\]at a m\rtu-
risi în Simbolul credin]ei pe
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Fiul lui Dumnezeu de o fiin]\ [i
împreun\ ve[nic, mai înainte
de veci a fi, cu osârdie aceast\
dreapt\ credin]\ alc\tuind.
Pen tru aceasta, [i noi, urmând
dumnezeie[tilor lor dogme [i
crezând cu t\rie, slujim Tat\lui
[i Fiului [i Duhului Preasfânt,
întru o Dumnezeire, Treimii
celei de o fiin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii:

Caut\ spre rug\ciunea robi-
lor t\i, ceea ce e[ti cu totul f\r\
prihan\, potolind pornirile cele
rele asupra noastr\, din tot
necazul izb\vindu-ne pe noi.
C\ pe tine singur\ te avem an -
cor\ tare [i nemi[cat\ [i a ta
folosin]\ am dobândit. S\ nu ne
ru[in\m, St\pân\, noi, cei ce te
chem\m pe tine. Gr\be[te spre
rug\ciunea celor ce strig\ c\tre
tine cu credin]\: Bucur\-te,
St\pân\, ajut\toarea tuturor,
bucuria [i acoper\mântul [i
mântuirea sufletelor noastre.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile Învierii

Slav\..., a P\rin]ilor, glasul al 3-lea:

Osârduitori p\zitori ai a[e -
z\ mintelor apostole[ti a]i fost,
Sfin]i P\rin]i, c\ci, cu dreapt\
credin]\ înv\]ând o fiin]\ a
Sfintei Treimi a fi, hula lui Arie
sobornice[te a]i surpat; cu care

împreun\ [i pe Macedonie,
lupt\torul împotriva Duhului
Sfânt biruindu-l, a]i def\imat
pe Nestorie, pe Eutihie [i pe
Dioscor, pe Savelie [i pe Sever
cel f\r\ de cap. De am\girea
acelora ruga]i-v\ s\ ne izb\vim
noi, ca via]a noastr\ nespurcat\
în credin]\ s\ se p\zeasc\.

{i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu – a Învierii:

F\r\ de s\mân]\ de la Dum -
nezeiescul Duh [i cu sfatul
Tat\lui, ai z\mislit pe Fiul lui
Dumnezeu, Cel ce este din Tat\l
f\r\ de mam\, mai înainte de
veci, [i pentru noi din tine f\r\
de tat\ fiind, cu trup L-ai n\s -
cut [i, prunc fiind, cu lapte L-ai
hr\nit. Pentru aceasta, nu în -
ceta a-L ruga s\ izb\veasc\ din
nevoi sufletele noastre.

Dup\ Sfinte Dumnezeule... [i dup\
Tat\l nostru..., Troparul Învierii, Slav\...,
Troparul P\rin]ilor, glasul al 8-lea:

Preasl\vit e[ti, Hristoase
Dumnezeul nostru, Cel ce lumi -
n\tori pe p\mânt pe P\rin]ii
no[tri i-ai a[ezat [i printr-în[ii
la adev\rata credin]\ pe noi, pe
to]i, ne-ai îndreptat, mult Îndu -
rate, slav\ }ie.

{i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii:

Cel ce pentru noi Te-ai n\scut... 

(caut\-l la sfâr[itul c\r]ii).
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Învierii de dou\ ori; Slav\..., al
P\rin]ilor; {i acum..., al N\sc\toarei de
Dumnezeu – al Învierii, acela[i glas.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
Învierii [i celelalte ale Duminicilor, pân\ la
Canoane.

C A N O A N E L E

Al Învierii cu irmosul pe 4, al N\sc\toa-
rei de Dumnezeu pe 2 [i dou\ ale Sfin]ilor
P\rin]i pe 8.

C A N O N U L  întâi al Sfin]ilor P\rin]i

Alc\tuire a lui Filotei.

Cântarea I, glasul 1

Irmos: Dreapta Ta cea purt\toare...

Pe surp\torii cei drep]i ai
în[el\ciunii, acum gândind a-i
l\uda, St\pâne, chem\m harul
T\u cel de sus atotputernic [i
lu crarea Ta; c\ Tu e[ti cu ade v\ -
rat dreapta [i puterea Ta t\lui.

Cuvintelor Sfin]ilor Proroci
[i legile Evangheliilor urmând,
în]elep]ii P\rin]i în chip lumi-
nat ne-au înv\]at despre Dum -
nezeu cel nev\zut [i despre Cel
v\zut, de în[el\ciune pe to]i
izb\vindu-ne.

De sus ceata proroceasc\ [i
num\rul dumnezeiesc al Apos -
to lilor limpede ne-au înv\]at
despre un Dumnezeu în trei fe]e
[i atotputernic. Pe Acela cin sti ]ii
P\rin]i luminat L-au descope-
rit nou\.

Legilor dumnezeie[ti supu-
nându-se, de Dumnezeu purt\ -
torii P\rin]i au înv\]at ca pe
F\c\torul tuturor, Cel ce este
necunoscut dup\ fiin]\, bine
s\-L cunoa[tem numai din lu -
cr\ rile ce se v\d.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce ai înc\put în pân te cele
t\u cu dumnezeiasc\ lu crare
Lumina cea întreit str\ lu ci -
toare, St\pân\, lumineaz\, ca o
bun\, inimile celor ce te lau d\
cu bun\ credin]\, c\ tu e[ti lu -
min\ [i slav\ [i izb\vire ve[nic\.

Canonul al doilea al Sfin]ilor P\rin]i

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmos: Pe prigonitorul Faraon...

Binecredincioasa adunare a
P\rin]ilor, strângându-se oare-
când împotriva înv\]\turii lui
Eutihie, cu adev\rat au adeverit
pe Mântuitorul în dou\ firi ne -
desp\r]ite, înv\]\turilor dum -
nezeiescului P\rinte Chiril v\ dit
urmând [i r\mânând în ele.

Num\rul cel de [ase sute [i
trei zeci al credincio[ilor b\r -
ba]i, în[el\ciunea lui Eutihie [i
eresul lui Sever surpându-l, a
zis: În dou\ firi pe Hristos pro-
pov\duim, urmând cuvintelor
Fericitului Chiril.

Slav\...

Cel ce nu propov\duie[te în
dou\ firi [i în dou\ lucr\ri pe
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Hristos, Cuvântul Tat\lui, s\ fie
anatema; c\ Sinodul al pa tru lea
al Sfin]ilor P\rin]i în]e lep]e[te
a[a a rânduit. De aceea, to]i 
s\-i fericim pe dân[ii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lucruri preasl\vite s-au
gr\it despre tine în neamurile
neamurilor, ceea ce pe Dum -
nezeu-Cuvântul în pântece L-ai
înc\put [i curat\ ai r\mas, de
Dumnezeu N\sc\toare, Marie.
Pentru aceasta, to]i te cinstim
pe tine, ceea ce e[ti, dup\ Dum -
nezeu, ocrotitoarea noastr\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmos: Unule, Cel ce [tii...

Izvorul cel dintâi al bun\ -
t\]ilor, harul Duhului, ca ni[te
râuri pe voi din sine v-a iz -
vorât, ca s\ opri]i în[el\ciunea
[i pe credincio[i s\-i ad\pa]i,
sl\vi]ilor, cu apele dreptei cre-
din]e, dup\ propov\duirea
Pro rocilor [i a Apostolilor. 

Pe Serghie [i pe Pir, c\pete-
niile cele rele ale eresului, pe
Pavel [i pe Petru [i pe Teodor,
viteje[te împreun\ i-a]i surpat,
în]elep]ilor, cinstita Biseric\
înt\rind, m\ri]ilor, cu înv\]\ tu -
rile Apostolilor [i ale P\rin]ilor.

Lucrarea împreun\ f\r\ de
început a fi a Dumnezeirii celei
f\r\ de început propov\duind-o

luminat, de Dumnezeu purt\ -
torii au înv\]at c\ este zidit\
lucrarea întrup\rii celei zidite,
vestind c\ Fiul în dou\ firi este
un singur Hristos.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cei ce dorim s\ vedem razele
harului Duhului, [i dumneze-
iasca str\lucire cea neînserat\,
s\ alerg\m la izvorul daru -
lui, la Maica F\c\torului; c\
printr-însa se d\ruiesc credin-
cio[ilor toate cele bune.

Alt Canon

Irmos: Cel ce ai înt\rit cerurile...

Cei ce v\ f\li]i f\r\ ru[ine cu
cuvintele lui Sever cele pline de
otrav\ aduc\toare de moarte,
ru[ina]i-v\ pururea, dep\rtân-
du-v\ de Biseric\ to]i, ca ni[te
lupi [i câini r\pitori.

Adun\rile [i credincio[ii, pe
Atotf\c\torul [i Mântuitorul în
dou\ firi nedesp\r]ite, [i în
dou\ voin]e [i lucr\ri, Îl cin-
stim. Pentru aceasta, în[el\ciu-
nea lui Sever o lep\d\m cu totul.

Slav\...

Veni]i s\ lep\d\m în chip
v\dit în[el\ciunea lui Sever, a
lui Eutihie [i a lui Iacov, a lui
Teodor [i a lui Dioscor îm -
preun\ cu ace[tia. Iar Sinodul
al patrulea al dreptsl\vitorilor
P\rin]i s\-l l\ud\m în cânt\ri
dumnezeie[ti.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai înalt\ decât Heruvimii [i
Serafimii te-ai ar\tat, de Dum -
nezeu N\sc\toare; c\ tu sin-
gur\ ai primit în pântecele t\u
pe Dumnezeu cel neînc\put,
neîntinat\. Pentru aceasta, to]i
cre[tinii în cânt\ri te fericim,
curat\.

Condacul [i Icosul Învierii

S E D E A L N A  P\rin]ilor, 

glasul al 4-lea,

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Lumin\tori prealumina]i ai
adev\rului lui Hristos, luminat
v-a]i ar\tat lumii, preaferi ci -
]ilor P\rin]i, secând eresurile
celor gr\itori cu limbi hulitoare
[i stingând amestecurile cele în
chipul v\p\ii, ale celor r\u-sl\ -
vitori. Pentru aceasta, ca ni[te
ierarhi ai lui Hristos, ruga]i-v\ s\
ne mântuiasc\ pe noi (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Degrab prime[te, St\pân\,
ru g\ciunile noastre [i le du
Fiului [i Dumnezeului t\u.
Doam n\, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\, dezleag\ din pri-
mejdii pe cei ce alearg\ la tine,
potole[te me[te[ugirile cele îm -
potriva noastr\ [i sur p\ în dr\z -
nirile celor f\r\ Dum nezeu,
care se întrarmeaz\ împotriva
robilor t\i.

Cântarea a 4-a

Irmos: Munte umbros cu harul...

Cugetând la legile Duhului,
a]i primit, în]elep]ilor, m\rturi-
sirile p\rinte[ti, ce s-au trimis
la voi de la Roma, [i adeverin-
du-le cu lumina Duhului, a]i
înt\rit bine Biserica.

Cu laude s\ încunun\m
dumnezeiasca adunare a celor
purt\tori de Dumnezeu, noi,
credincio[ii; c\ ne-au propov\ -
duit pe Cuvântul cel întrupat,
Dumnezeu [i om, cu lucr\rile [i
cu voile osebite.

Pe Onorie, cel ce prea mult se
în\l]a cu gândul de pe scaunul
[i din st\pânia Romei celei
vechi, oarecând bine l-a]i sur-
pat, preaîn]elep]ilor, [i l-a]i
ar\tat a fi cu totul nevrednic de
st\pânire [i de scaun.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce L-ai n\scut pe Cu -
vântul lui Dumnezeu cel ipos -
tatic, Lumina cea adev\rat\, 
te rog, Fecioar\, deschide-mi
ochii sufletului [i str\lucirii
celei de acolo m\ f\ p\rta[; c\
tu e[ti mijlocitoare c\tre Dân -
sul [i folositoare.

Alt Canon

Irmos: Tu e[ti t\ria mea...

Spune nou\, nebunule [i
zadarnicule Sever, cum s\ fie o
fire împreunat\ Lumina cea
f\r\ de început, Cuvântul [i
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Fiul Tat\lui? C\ de zici a[a, [i
alt\ fire ai însemnat; c\ trupul
[i Cuvântul nu sunt o fiin]\, ci
dou\ sunt, nesocotitule.

M\rturisind c\ firea omeneas -
c\ cea întrupat\ este neschim -
bat\ cu totul [i neamestecat\ cu
firea Cuvântului, înv\ ]\torul
alexandrinilor [i cel mai întâi
cu scaunul, luminat a înv\]at
c\ sunt dou\ firi [i dou\ voin]e,
pe cei ce voiesc a cunoa[te
dreapta credin]\.

Slav\...

Dou\ firi ale lui Hristos, f\r\
amestecare noi, to]i credin cio[ii,
m\rturisim, toat\ p\gân\tatea
lui Eutihie împreun\ [i a lui
Dioscor cel f\r\ minte hulind,
urmând rânduielii Sfin]ilor
P\rin]i [i cuvintelor dumneze-
iescului Chiril.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Car de Heruvimi e[ti tu,
Maica lui Dumnezeu, curat\;
tu înc\pere, tu [i l\ca[ p\rintes-
cului Cuvânt [i Dumnezeu,
Care S-a îmbr\cat în trup din
preacurate coapsele tale. Pen -
tru aceasta, Celui ce S-a în -
trupat din tine închinându-ne,
neîn cetat Îl sl\vim în dou\ firi.

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel ce ai luminat cu...

D\t\tori de lege, de Dum -
nezeu purt\torilor, Hristos v-a
ar\tat pe voi, care a]i pov\]uit

preabine, ca Moise, pe noul
Israel, [i pe vr\jma[ul Faraon
în adâncul cel cumplit al pier -
z\rii, ca [i acela, l-a]i cufundat.

Cât este de frumoas\ [i de
luminat\ adunarea P\rin]ilor,
care, cunoscând pe Iisus, unul
prin Sine [i unit ca Dumnezeu
[i om, propov\duie[te dou\ lu -
cr\ri ale Lui tuturor marginilor.

Dar dumnezeiesc scrisorile
de la Roma socotindu-le, peste
acelea au înt\rit turnul dreptei
credin]e în]elep]ii dasc\li, pro-
pov\duind c\ dou\ sunt lucr\ -
rile lui Hristos, a[a cum sunt [i
firile.

Ru[inatu-s-au Pavel, Petru [i
cu Teodor, împreun\ cu Pir [i
Serghie [i Onorie, cei ce f\ceau
amestecarea celor dou\ firi ale
lui Hristos, cu amestecarea
lucr\rii Lui.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ luminarea tu e[ti,
Fecioar\, [i str\lucire [i l\ca[
Luminii celei neapuse fiind;
pentru aceasta, rogu-m\, cu a ta
lumin\, Maica lui Dum nezeu,
ochii sufletului meu lumineaz\-i.

Alt Canon

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat...

O, Severe! Firile lui Hristos
nu le amesteca, c\lc\torule de
lege, c\ P\rin]ii ce se adunaser\
[i to]i preaferici]ii înv\]\tori au
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ar\tat c\ Hristos este în dou\
firi [i într-un singur ipostas,
tuturor a[a vestindu-L.

Luat-a cu adev\rat firea
omeneasc\ Cel f\r\ de început,
Cuvântul Tat\lui, ca un iubitor
de oameni, vrând s\ ne milu-
iasc\ pe noi, cei pieri]i. Pentru
aceasta, Îl m\rturisesc pe El în
dou\ firi [i în dou\ voin]e.

Slav\...

Pe Sever l-a surpat al patru-
lea Sobor [i pe Dioscor, care au
hulit pe Hristos, dar a înt\rit
cartea lui Leon cel întâist\t\tor
pe scaunul Romei celei vechi,
foarte bine adeverind cele dou\
firi ale Mântuitorului neames-
tecate [i nedesp\r]ite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce ai îndr\znire, ca o
Maic\, la Fiul t\u, Preacurat\,
purtarea de grij\ pentru noi cei
de un neam te rug\m s\ nu o
treci cu vederea; c\ pe tine sin-
gur\ cre[tinii c\tre St\pânul te
punem rug\toare milostiv\.

Cântarea a 6-a

Irmos: Din pântece pe Iona...

Str\in\ [i nou\ amestecare a
firilor lui Hristos, cu adev\rat
adunarea cea rea a r\spuns,
dou\ lucr\ri amestecând într-o
singur\ lucrare, una [i str\in\,
pe care plinirea dreptcredincio -
[ilor a alungat-o din sfin]i tele
cur]i.

Adunarea de[ert\ciunii, ca
s\ scape de Nestorie cel cum-
plit, care nebune[te m\rturisea
doi fii, a alunecat din pr\pastie
într-o alt\ pr\pastie, hot\rând
în zadar tulburarea privitoare la
voirile firilor; dar a fost bi ruit\
de P\rin]ii cei dumnezeie[ti.

Pe Cel ce luminat L-au pro-
pov\duit mai înainte P\rin]ii
Fiu de o fiin]\ cu Tat\l [i cu Du -
hul, despre Acela[i adunarea
dumnezeie[tilor înv\]\tori, din
dumnezeie[tile lucr\ri, pe to]i a
înv\]at, adeverind fireasca lu -
crare a Lui, tot a[a [i voirea Lui.

Voirea ipostatic\ r\u în]ele-
gând-o, mai marii r\zvr\tirii
au înv\]at c\ împreun\ cu voile
sunt [i fe]ele celor ce voiesc. Pe
ace[tia, P\rin]ii biruindu-i, au
înv\]at c\ este potrivit\ cu firea
[i lucrarea ei cea de o fiin]\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

U[\ a dumnezeie[tii raze [i
izvor al Luminii neapuse te-ai
f\cut, St\pân\; c\ toat\ plini-
rea Dumnezeirii s-a s\l\[luit 
în chip negr\it în pântecele t\u,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, a C\rei lucrare fireasc\ [i
raz\ o dai celor ce au trebuin]\.

Alt Canon

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Dou\ c\r]i ale lui Chiril, care
au fost trimise oarecând la
Singhel, mai marele scaunului
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din Apus, desfiin]eaz\ toat\ în -
[el\ciunea lui Sever, cu dreapt\
credin]\ pe Hristos propo v\ -
duind.

Slav\...

Chiril Îl propov\duie[te pe
Hristos în dou\ firi [i în dou\
lucr\ri, biruind eresul lui Sever
cel f\r\ minte. Pentru aceasta,
to]i s\ r\mânem în înv\]\tu -
rile lui.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\ curat\ [i N\sc\ toare
de Dumnezeu, sl\vit\ Marie,
credincio[ii dup\ adev\r te
propov\duim, astupând gura
lui Nestorie cea hulitoare [i
gândul cel r\u al lui Dioscor.

C O N D A C, glasul al 8-lea:

Propov\duirea Apostolilor [i
dogmele P\rin]ilor au înt\rit
Bisericii o singur\ credin]\;
care, purtând haina adev\rului
cea ]esut\ din teologia cea de
sus, drept îndrepteaz\ [i sl\ -
ve[te taina cea mare a dreptei
credin]e.

I C O S

Cu înalt\ propov\duire s\
auzim În]elepciunea lui Dum -
nezeu gr\ind: Cel însetat s\ vin\
la Mine [i s\ bea. Paharul pe
care îl ]in este pahar al în]elep-
ciunii. Aceast\ b\utur\ cu cu -
vântul adev\rului am scos-o;
nu apa gr\irii împotriv\, ci apa
m\rturisirii credin]ei, pe care
bând-o Israelul cel nou, vede pe

Dumnezeu, Care gr\ie[te: Ve -
de]i, vede]i, c\ Însumi Eu sunt
[i nu M\ schimb; Eu, Dum -
nezeul cel dintâi, Eu [i dup\
acestea [i afar\ de Mine altul
nu este nicicum! De aceea, cei
ce se împ\rt\[esc de ea se vor
s\ tura [i vor l\uda taina cea
mare a dreptei credin]e.

S I N A X A R

În aceast\ duminic\ s\vâr[im pomeni-
rea celor 630 de Sfin]i P\rin]i de la Calce -
don, care s-au adunat la sfântul [i a toat\
lumea al patrulea Sinod Ecumenic.

Acest sfânt [i a toat\ lumea sinod
s-a ]inut în zilele lui Marcian [i
Pulheriei, binecredincio[ilor împ\ -
ra]i, adunându-se în vestita biseric\
a Sfintei Eufimia din Calcedon, în
anul 451, [i adeverind sfântul Sim bol
al celor 318 Sfin]i P\rin]i, aduna]i la
Niceea, pe care l-au înt\rit [i l-au
pecetluit [i celelalte sinoade.

Pentru c\, ocârmuind împ\r\]ia
Teodosie cel Mare, fiul lui Arcadie, 
a fost o întâmplare ca aceasta: un
oare care Eutihie, monah [i preot, 
s-a f\cut încep\tor eresului, zicând
c\ Domnul nostru Iisus Hristos este
într-o fire [i într-o lucrare. Acesta a
fost scos [i caterisit de Flavian, pa -
triarhul Constantinopolului, [i de cei -
lal]i dreptcredincio[i. Îns\ Eutihie,
având ajutor pe cei f\r\ de Dum -
nezeu fameni ai împ\ratului, n-a
încetat a face tulburare, pân\ ce a
murit marele împ\rat Teodosie.
Dup\ ce a luat împ\r\]ia, Marcian a
poruncit s\ se fac\ sinod a toat\ lu -
mea, [i s-au adunat 630 de episcopi.
{i, alc\tuind [i o parte [i alta, adic\
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dreptcredincio[ii [i ereticii, dou\
tomuri [i deschizând racla Sfintei
Muceni]e Eufimia, le-au pecetluit [i
le-au pus pe pieptul ei. {i peste
pu]ine zile f\când rug\ciune [i des-
chizând, au v\zut [i s-au sp\imântat;
pentru c\ au v\zut tomul ereticilor
lep\dat sub picioarele Sfintei, iar
tomul dreptcredincio[ilor ]inut în
cinstitele ei mâini. V\zând o minune
ca aceasta s-au îngrozit to]i. {i, în -
torcându-se mai mul]i la credin]\,
au sl\vit pe Dumnezeu, Cel ce face
în toate zilele lucruri minunate [i
peste fire, spre întoarcerea [i folosul
celor mul]i. {i se face pomenirea
aceasta în sfânt\ biserica cea mare.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: Cuptor în]eleg\tor...

Pe Tine, Fiul lui Dumnezeu [i
om cunoscându-Te mai înainte
cetele teologilor, St\pâne, lumii
Te-au propov\duit având dou\
voiri [i dou\ lucr\ri, Iubitorule
de oameni, adeverind doimea
amânduror firilor Tale.

Podoab\ str\lucit\ Bisericii
v-a]i ar\tat; c\, bineprimind
a[ez\mintele Apostolilor, pe to]i
i-a]i înv\]at cuvântul credin]ei:
s\ cunoasc\ pe Domnul, Unul
din Treime, atotf\c\tor, lucr\ -
tor, voitor [i atotputernic.

Lumin\ nezidit\ [i via]\ ne -
muritoare cunoscând pe Dum -
nezeu, bine L-a]i propov\duit
tuturor, mai presus decât cele

ce sunt mai jos cu firea, osebi -
rile fire[ti cele din fire cunos-
cându-le, împreun\ [i cele
nedesp\r]ite.

Ca ni[te fulgere ale dumneze -
ie[tii Lumini v-a trimis în lume
Hristos, ca s\ arde]i de tot pe
lucr\torii în[el\ciunii, [i toat\
Biserica s\ o lumina]i, ferici]i -
lor, sl\vind pe Dumnezeu cel
l\udat [i atotputernic.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Str\lucit-a Hristos, Lumina
cea neînserat\, din pântecele
t\u mai întâi ie[ind, [i lumea a
mântuit, Cel preaîn\l]at. Pe
Acela roag\-L, de Dumnezeu
N\sc\toare, s\ lumineze ochii
cei în]eleg\tori ai inimii mele
celei întunecate.

Alt Canon

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu...

În dou\ firi [i în dou\ lucr\ri
m\rturisind pe Hristos neames -
tecat [i neschimbat, în[el\ciu-
nea lui Sever o biruim. Pentru
aceasta, Celui ce a r\bdat P\ti -
mire prin luarea trupului, s\-I
cânt\m: Binecuvântat e[ti,
Dum nezeul p\rin]ilor no[tri.

Pe unul cunoa[tem, Cel de pe
Cruce [i din sânurile Tat\lui,
ca pe un Dumnezeu întru cele
preaînalte; iar în mormânt ca pe
Cel ce S-a unit cu trupul, C\ -
ruia cânt\m cu un glas, zi când:
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Binecuvântat e[ti, Dum nezeul
p\rin]ilor no[tri.

Slav\...

De[ertarea lui Arie, cel ce
mic[ora pe Dumnezeu, [i des -
p\r]irea înc\ [i amestecarea
firilor de c\tre Savelie, a vr\j -
ma[ilor Treimii, credincio[ii
urându-le, Treimii s\-I cânt\m:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Tine, Domnul tuturor, Ta t\l
numai al Unuia-N\scut Fiu lui,
cu dreapt\ credin]\ Dum nezeu
numindu-Te, Te vestim, [i pe
unul Care din Tine iese, Duhul
cel drept, Cel de o fiin]\ [i îm -
preun\-ve[nic [tiindu-L.

Cântarea a 8-a

Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Ca dintr-o îndemnare din
dumnezeiasca înv\]\tur\ a
Apos tolilor [i a Prorocilor, P\ -
rin]ii, pornindu-se, au propo v\ -
duit, zicând: Unul este Domnul
tuturor, Hristos, într-un ipostas
[i îndoit cu firile [i cu lucr\rile.

Ca toat\ în[el\ciunea cea f\r\
de ru[ine [i hulirea, P\ rin]ii,
izbutind cu totul s\ o dezr\d\ -
cineze de la Biseric\, împreun\
au vestit pe Domnul a avea lu -
crare [i voire dup\ fiin]\ nezi-
dit\, ca F\c\tor, [i zidit\, ca om.

Cuvântul lui Dumnezeu ]i -
nân du-l în mâini ca o sabie, pe
vr\jma[ii dreptei credin]e bine
i-a]i t\iat, P\rin]ilor; lucrarea
[i voirea Mântuitorului, [i toate
cele fire[ti ale Lui îndoite a fi,
cu un a[ez\mânt le-a]i r\spuns,
a[ijderea [i firile.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ e[ti frumoas\, toat\
bun\, toat\ luminoas\, de lu -
min\ purt\toare [i de Dum -
nezeu primitoare, cu totul una
[i str\lucit\. Pentru aceasta,
lumineaz\-mi, St\pân\, ochii
ini mii mele, care miroase mi -
reasma slavei tale [i este r\nit\
cu dor dup\ aceea.

Alt Canon

Irmos: De [apte ori chinuitorul...

S\ se ru[ineze fe]ele [i s\ se
astupe gurile celor ce nu pro-
pov\duiesc un Fiu în dou\ firi,
net\iat, neschimbat [i neames-
tecat; c\ noi, dreptcredincio[ii,
sl\vim pe Hristos, [i dup\ una
[i a lucra [i a voi, nu în dou\
ipostasuri, ci în dou\ firi.

Cei ce ave]i numirea lui Iacov
Chenton, scriindu-v\ vou\ nu -
mele aceluia, r\spunde]i nou\:
Au întru numirea lui v-a]i bote-
zat în sc\ld\toare de demult?
Pentru acesta v-a]i dep\rtat de
la Hristos cu adev\rat, de bun\ -
voie umplându-v\ de ru[ine,
îm preun\ cu mincinosul acela.
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În Calcedon, Sinodul al pa -
tru lea pe Dioscor, cu Eutihie,
pe r\ul Sever, i-a surpat [i de
tot a t\iat, de la dumnezeiasca
Biseric\ a lui Hristos [i St\pâ nul,
în[el\ciunea lor cea spinoa s\,
care amestec\ firile Mân tuito -
rului; cu care împreun\ noi,
dreptcredincio[ii, s\-i urâm pe
aceia.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Pe o Dumnezeire întreit lu -
mi n\toare, pe o raz\ str\luci-
toare dintr-o fire în trei iposta-
suri, pe Tat\l cel f\r\ început [i
pe Cuvântul cel împreun\ de o
fiin]\ cu Tat\l, [i pe Duhul cel
purcez\tor împreun\ [i de o
fiin]\: Tineri, binecuvânta]i-L,
preo]i, l\uda]i-L, popoare,
în\l  ]a]i-L întru to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sufletul meu cel omorât 
în viaz\-l; c\zut fiind, ridic\-l;
r\ nit fiind, vindec\-l; mintea
mea împac-o [i potole[te valu-
rile is pi telor, Fecioar\, [i m\
mântuie[te pe mine, cel ce cânt:
Tineri binecuvânta]i-L, preo]i
l\uda]i-L, popoare preaîn\l]a]i
pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a

Irmos: Chipul na[terii tale...

Având pe Hristos în voi
gr\ind cele dumnezeie[ti de
demult, [i acum curat cu Cel

curat unindu-v\, ferici]ilor, a]i
înt\rit Biserica Lui, pe care, cu
osteneli [i cu sudori multe, cu
adev\rat a]i a[ezat-o.

Pild\ [i îndreptare v-a]i f\cut
la toat\ Biserica lui Dumnezeu,
de trei ori ferici]ilor, înv\]ând
despre întruparea lui Hristos,
[i teologia unei singure Dum -
nezeiri nef\cute. Iar acum limba
cea v\t\m\toare, dup\ proro-
cie, o izgoni]i.

Toat\ gr\irea împotriv\ a
relei credin]e dup\ prorocie, P\ -
rin]ilor, bine a]i dezlegat-o. {i,
dup\ vrednicie gr\ind, a]i ar\ tat
osebirea lucr\rii, cea fi reasc\ a
fi nedesp\r]it\, nezidit\, atot-
lucr\toare [i atotputernic\.

Gur\ a lui Dumnezeu f\cân -
du-v\, Sfin]ilor, L-a]i propo -
v\duit pe Cel ce din fire este
neapropiat a Se fi împ\rt\[it
numai prin singure lucr\rile [i
str\lucirile Lui. Pentru aceasta,
pe voi, ca pe ni[te f\c\tori de
bine, dup\ vrednicie v\ fericim.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tu e[ti mie [i coroan\ de aur
[i dumnezeiasc\ s\vâr[ire a
cânt\rii mele, Preal\udat\, pe
care întorcându-m\ acum din
izgonire, am închinat-o Fiului
t\u, cinstit\ cântare de mul]u -
mire aducând ]ie, ceea ce e[ti
pricina bun\t\]ilor, Preacurat\.
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Alt Canon

Irmos: Sp\imântatu-s-a cerul...

Desp\r]it-a Sever în[el\torul
Biserica lui Hristos cea bine
sl\vit\ [i pedeaps\, cu sfatul
P\rin]ilor celor binecredin cio[i,
a luat pe dreptate, pentru hula
[i pentru bârfirea sa, [i a fost
lep\dat din adunarea înv\]\to -
rilor [i osândit.

Slav\...

Firile lui Hristos pentru ce le
împreunezi? {i unire [i ameste-
care aduci împotriv\, p\timirea
Crucii [i îngroparea ad\u gând
Dumnezeirii celei nep\timitoare
a Unuia-N\scut Cuvântului lui
Dumnezeu, o, tic\losule Sever?
Pentru aceasta, de hulirea ta
cea preamare ne scârbim.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mândria împreun\ [i îndr\z -
neala vr\jma[ilor surp-o, Cel
ce Te-ai n\scut din Fecioar\, [i
sfaturile celor r\u în]eleg\tori,
F\c\torule; iar adunarea cre-
dincio[ilor înt\re[te-o neclin-
tit\, ca un Dumnezeu, fruntea
în\l]ându-ne [i în credin]\ înt\ -
rindu-ne, ca to]i s\ Te sl\vim.

L U M I N Â N D A  Învierii.

Slav\..., a Sfin]ilor P\rin]i,

Glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, auzi]i glas...

Pomenirea dumnezeie[tilor
P\rin]i ast\zi pr\znuind, pentru

rug\ciunile lor, cu totul Îndu -
rate, Te rug\m: Mântu ie[te de
toat\ v\t\marea eresurilor pe
poporul T\u, Doamne, [i pe to]i
ne învrednice[te s\ sl\vim pe
Tat\l [i pe Cuvântul [i pe
Duhul cel Preasfânt.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pentru rug\ciunile Maicii
Tale [i ale P\rin]ilor care s-au
adunat la cele [apte Sinoade,
preabunule Doamne, d\ putere
Bisericii [i credin]a o înt\re[te,
[i Împ\r\]iei cerurilor pe to]i îi
arat\ p\rta[i, când vei veni pe
p\mânt s\ judeci toat\ f\ptura.

L A  L A U D E 

Stihirile Învierii 4 [i ale Sfin]ilor P\rin]i
4, cu stihurile lor, glasul al 6-lea, podobie:
Toat\ n\dejdea punându-[i...

Toat\ [tiin]a sufleteasc\ adu-
nând [i cu dumnezeiescul Duh
socotind fericitul [i cinstitul
Simbol al credin]ei, cinsti]ii
P\rin]i cu scrisoare l-au însem-
nat, în care au înv\]at prealu-
minat despre Cuvântul cel îm -
preun\ f\r\ de început cu Cel
ce L-a n\scut, [i cu totul ade -
v\rat de o fiin]\, v\dit urmând
apostole[tilor înv\]\turi, cei
bine sl\vi]i [i cu totul ferici]i,
cu adev\rat [i de Dumnezeu
gânditori (de dou\ ori).

Stih: Binecuvântat e[ti, Doamne, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, [i l\udat [i prea -
sl\vit este numele T\u în veci (Cântarea
celor trei Tineri 1: 2).
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Toat\ str\lucirea Preasfântu -
lui Duh cea de în]elegere luând,
bun\ gr\irea cea mai presus de
fiin]\, în cuvinte scurte, dar cu
mult\ în]elegere, din dumneze-
iasca insuflare au spus, ca ni[te
propov\duitori ai lui Hristos [i
des\vâr[itori ai evanghelice[ tilor
dogme, ferici]ii. {i, descoperi-
rea a[ez\mintelor cre[ti ne[ti de
sus ar\tat luând [i luminân -
du-se, au alc\tuit credin]a cea
de Dumnezeu înv\]at\.

Stih: Aduna]i-I Lui pe Cuvio[ii Lui, pe
cei ce a[az\ a[ez\mântul de lege al Lui
(Psalm 49: 6).

Toat\ m\iestria cea p\sto-
reasc\ adunând [i mânia cea
preadreapt\ pornind acum cu
izbând\, pe lupii cei r\i [i pier -
z\tori i-au izgonit cu pra[tia
Duhului, împr\[tiindu-i de la
plinirea Bisericii pe cei ce c\zu -
ser\ asupra ei ca spre moarte [i
erau ca ni[te bolnavi f\r\ vin-
decare, dumnezeie[tii p\stori
ca ni[te slugi preabune ale lui
Hristos [i ai dumnezeie[tii pro-
pov\duiri t\inuitori preasfin]i]i.

Slav\..., glasul al 8-lea,

a lui Gheorghe al Nicomidiei:

Ceata Sfin]ilor P\rin]i, de la
marginile lumii adunându-se,
au înv\]at c\ este o singur\
fiin]\ [i o singur\ fire a Tat\lui
[i a Fiului [i a Sfântului Duh; [i
taina teologiei luminat au dat-o
Bisericii. Pe care, l\udându-i

cu credin]\, îi fericim, zicând:
O, dumnezeiasc\ ceat\, de
Dumnezeu gr\itorilor, osta[i
întrarma]i ai oastei Domnului,
stele mult-luminoase ale t\riei
celei în]eleg\toare, stâlpii cei
nesurpa]i ai Sionului celui de
tain\; florile Raiului cele cu du -
hovniceasc\ mireasm\, gu rile
Cuvântului cele cu totul de aur,
lauda Bisericii, podoaba lumii,
ruga]i-v\ cu deadinsul pentru
sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:
Preabinecuvântat\ e[ti...

Doxologia mare, Troparul, 

Ecteniile [i Otpustul.

Slav\..., {i acum..., Stihira Evangheliei,
Ceasul întâi [i Otpustul deplin.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Învierii, pe 6, [i ale P\rin]ilor,
Cântarea a 3-a, pe 4. Dup\ vohod, troparul
Învierii [i al P\rin]ilor; apoi condacul
Învierii, Slav\..., al P\rin]ilor. {i acum..., al
hramului N\sc\toarei de Dumnezeu (sau:
Ceea ce e[ti ocrotitoare cre[tinilor..., ori
Ap\r\toare Doamn\...). Prochimenul gla-
sului [i al P\rin]ilor, glasul al 8-lea (Cânta -
rea celor trei Tineri 1: 2, 3): Binecuvântat
e[ti, Doamne, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
[i l\udat [i preasl\vit este numele T\u în
veci. Stih: C\ drept e[ti întru toate câte ai
f\cut nou\ [i toate lucrurile Tale sunt ade -
v\ rate. Apostolul duminicii de rând, apoi
al P\rin]ilor, din Epistola c\tre Tit (3: 8–15):
Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul...
Aliluia, al glasului, [i al P\rin]ilor, glasul al
4-lea (Psalm 43: 1, 9): Dum nezeule, cu ure-
chile noastre am auzit, p\rin]ii no[tri ne-au
spus nou\. Stih: C\ ne-ai izb\vit de cei ce
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ne nec\jesc [i pe cei ce ne ur\sc i-ai ru [inat.
Evanghelia duminicii de rând, apoi a P\ -
rin ]ilor, de la Ioan (17: 1–13): În vremea
aceea, ridicându-{i Iisus ochii S\i la cer, a
zis: P\rinte, a venit ceasul... (caut\ în Du -
mi nica a 7-a dup\ Pa[ti). Chinonicul dumi-
nical (Psalm 148: 1) L\uda]i pe Domnul
din ceruri... [i al P\rin]ilor (Psalm 32: 1):
Bucura]i-v\, Drep]ilor, întru Domnul,
celor drep]i se cuvine laud\. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  PAISPREZECEA

Pomenirea Sfântului Apostol
Achila.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun 3 Stihiri
din Octoih [i 3 ale Sfântului Apostol, glasul
1, podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Pavel, cuget\torul de Dum -
nezeu, soarele cel mare al

lumii, pe tine, fericite, te-a tri-
mis ca pe o raz\ luminoas\ la
toate zidirea, ca s\ luminezi, cu
luminile cuvintelor tale celor
str\lucitoare, pe cei ce se pri-
mejduiau odinioar\ în noaptea
necuno[tin]ei.

Dup\ ce inima ta cea curat\
s-a luminat din destul cu razele
str\lucitoare ale dumnezeiescu-
lui Duh, Achila, de Dumnezeu
gr\itorule, cu adev\rat te-ai
f\cut cu chip luminos [i ai alun-
gat întunericul p\gânilor cu
harul cel dumnezeiesc.

Cei ce cu credin]\ alearg\ la
dumnezeiescul t\u l\ca[ [i
acolo ]i se roag\, fericite, se iz -
b\ vesc de tot felul de boli [i de
primejdii [i de necazuri, prin
sfin]itele tale rug\ciuni [i cu
mijlocirile tale cele c\tre Dum -
nezeu, preasfin]ite Achila.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De Dumnezeu fericit\ Prunc\,
aducând Ziditorului rug\ciu -
nile noastre, ca o p\rtinitoare
blând\ a credincio[ilor, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, d\ r\s pl\ -
tire robilor t\i [i iertare, ca una
ce e[ti mântuirea [i iertarea
des\vâr[it\ a sufletelor noastre,
cea cu totul f\r\ prihan\.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Stând lâng\ Crucea Fiului [i
Dumnezeului t\u [i uitându-te
la îndelung\-r\bdarea Lui, 
zi ceai, tânguindu-te, Maic\
preacurat\: Vai mie, dulcele
meu Fiu! Cum p\time[ti aces-
tea f\r\ dreptate, Fiule al lui
Dumnezeu, ca s\ mântuie[ti
neamul omenesc?

Stihoavna din Octoih

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Achila...

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Amândou\ ale Octoihului, pe 10, [i al
Apostolului pe 4.

Canonul Apostolului

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 2-lea

Irmosul:

Veni]i, popoarelor, s\ cân -
t\m cântare lui Hristos

«Dumnezeu, Cel ce a desp\r]it
«marea [i a trecut pe poporul
«pe care l-a scos din robia egip -
«tenilor, c\ci cu slav\ S-a prea -
«sl\vit.»

Pe sfin]itul Achila l\udându-l
cu sfin]ite cânt\ri, s\ zicem:
Milostive Hristoase, mântuie[te
pe to]i prin rug\ciunile lui, ca
un Preabun.

F\cutu-te-ai cu totul, fericite,
luminos l\ca[ al Duhului, str\ -
lu cindu-te cu luminile lui. Pen -
tru aceea, ai luminat pe cei din
întuneric.

Înt\rindu-]i gândul cu legile
lui Hristos, ai surpat toat\ tru-
fia celor f\r\ de lege [i capi[tile

idolilor te-ai sârguit a le r\stur-
na, de Dumnezeu fericite.

Slav\...

Cu apele cur\]itoare ale ru -
g\ciunilor tale, cur\]e[te, m\ -
rite, patimile trupurilor [i ale
sufletelor noastre, ale celor ce
s\vâr[im cu credin]\ dumneze-
iasc\ pomenirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin cuvânt ai z\mislit, Prea -
curat\, în pântecele t\u pe
Cuvântul, Cel ce a zidit toate
prin cuvânt. Pentru aceea, cu
dumnezeie[ti cuvinte te l\ud\m
pe tine, ceea ce e[ti de Dum -
nezeu d\ruit\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Înt\re[te-ne pe noi...

Dorit-ai, m\rite, precum se
cade, pe Dumnezeu cel singur
St\pân [i Împ\rat [i dumneze-
iasc\ voia Lui cu inim\ neîn-
doit\ ai s\vâr[it-o.

Cu puterea cinstitului [i
dum nezeiescului Duh ai surpat
toat\ puterea lui Veliar, vite je[te
nevo indu-te, Preasfin]ite Achila,
preal\udate.

Slav\...

Cu minte curat\ v\zând ca
prin oglind\ slava Domnului,
mai des\vâr[it te-ai împ\rt\[it
de ea, fericite, mutându-te de 
la acestea vremelnice la cele
st\t\toare.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce singur este curat [i
singur este Domn, dac\ te-a
cunoscut c\ tu singur\ e[ti mai
curat\ decât toat\ zidirea, S-a
întrupat din curate sângiurile
tale, Preacurat\.

Irmosul:

Înt\re[te-ne pe noi întru
Tine, Doamne, Cel ce prin

«lemn ai omorât p\catul, [i frica
«Ta o s\de[te în inimile noastre,
«ale celor ce Te l\ud\m pe Tine.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,
podobie: Degrab ne întâmpin\...

Luminându-te la suflet prin
cuvintele lui Pavel, ca soarele ai
str\lucit cu lumina cuno[tin]ei
de Dumnezeu, fericite Achila, [i
]i-ai împletit cununa muceni-
ciei, dup\ lege. Drept aceea,
izvor\[ti râuri de vindec\ri
celor ce cu credin]\ pr\znuiesc
pomenirea ta, fericite.

Slav\..., {i acum..., 
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Degrab prime[te, St\pân\, ru -
g\ciunile noastre [i le du Fiu lui
t\u [i Dumnezeu, Fecioar\ prea -
curat\. Surp\ seme]iile ce lor ce
iubesc r\zboaiele, ca s\ cu noas -
c\ puterea ta, [i ne p\ ze[te pe
noi cu acoper\mântul t\u.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Când Te-a v\zut pe Cruce
în\l ]at Maica Ta cea curat\,

Cuvinte al lui Dumnezeu, ca o
maic\ tânguindu-se, a gr\it: Ce
minune nou\ [i str\in\ este
aceasta, Fiul meu? Cum Tu, Cel
ce e[ti via]a tuturor, Te îm p\r t\ -
[e[ti cu moartea, vrând s\ înviezi
pe cei mor]i, ca un milostiv?

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, glasul
rânduielii Tale [i Te-am

«preasl\vit pe Tine, Unule,
«Iubitorule de oameni.»

Pe cei ce dormeau cu somnul
necredin]ei celei rele, i-ai trezit
c\tre lumina dreptei credin]e,
Achila.

Ai surpat trufia cea mândr\ a
vr\jma[ului, împl\to[ându-te cu
smerire dumnezeiasc\, Achila.

Slav\...

V\rsându-]i sângele, fericite,
te-ai nevoit pentru Hristos,
f\cându-te preot [i m\rturisi-
tor al P\timirilor Lui.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

C\mar\ neîn]eleas\ [i tron
înalt al Împ\ratului te numim,
N\sc\toare de Dumnezeu, St\ -
pân\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

D\t\torule de lumin\ [i
f\c\torule al veacurilor,

«Doamne, întru lumina porun -
«cilor Tale pov\]uie[te-ne pe
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«noi, c\ afar\ de Tine pe alt
«Dumnezeu nu [tim.»

Ca un ucenic sfin]it, izvorând
totdeauna cuvânt preadulce, cu
bun\ credin]\, preaîn]elepte, ai
îndulcit sufletele celor supu[i la
r\t\cirea cea amar\, Achila
preal\udate.

Cu adev\rat ]i-a scris laude
Luca, de Dumnezeu gr\itorul,
c\ te-ai numit ucenic [i dum -
nezeiesc primitor de str\ini
sfin]itului Pavel, în]elep]e[te
înv\]ând cele dumnezeie[ti.

Slav\...

Aflând pe sfin]itul Pavel ca
pe o stea luminoas\, care lumi-
na cu cinstita propov\duire,
fiind luminat de el, ai luat
str\lucirea Cuvântului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maic\ [i roab\ te-ai f\cut lui
Hristos, Cel ce din tine S-a
întrupat pentru noi; pe Care
neîncetat roag\-L s\ ne mân-
tuim noi, cei ce pururea te nu -
mim N\sc\toare de Dumnezeu,
Preacurat\.

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul gre[elilor...

V\rsatu-s-a harul în buzele
tale, fericite [i preasfin]ite, de
care a fost binecuvântat Dom -
nul tuturor în veci, Achila, de
Dumnezeu insuflate.

Rug\ciunea ta, fericite Achila,
de Dumnezeu purt\to rule, este

vindecare a tuturor bolilor [i
cu r\]ire a sufletelor celor ce
p\c\tuiesc.

Slav\...

C\r\rile tale fiind pornite
dumnezeie[te [i c\tre c\ile lui
Dumnezeu îndreptându-se, s-au
ar\tat celor r\t\ci]i pov\ ]uire
[i c\rare de mântuire.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\ preacurat\, cea cu
numele de Doamn\, ceea ce sin-
gur\ ai n\scut pe Dumnezeu,
D\t\torul de bine, scap\ tot-
deauna de tot felul de sup\r\ri
pe cei ce te laud\.

Irmosul:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adâncul

«milostivirii Tale cel neurmat;
«din stric\ciune, Dumnezeule,
«scoate-m\.»

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Împreun\ cu Apostolii pe
scaun [ez\tor [i împreun\ c\l\ -
tor fiind, lumea ai luminat-o cu
înv\]\turile [i cu minunile, cu -
nuna slavei primind, Apostole
Achila.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a paisprezecea,
pomenirea Sfântului Apostol Achila.

În Faptele Apostolilor, dumneze-
iescul Luca a scris laude pentru
Sfântul Achila (al c\rui nume se zice
[i Acvila), pentru c\, fiind acesta
ucenic [i gazd\ a fericitului Pavel, a
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fost înv\]at de acesta dumnezeie[tile
înv\]\turi. Pentru aceasta, dispre]u -
ind r\t\cirea lui Veliar, [i ajungând
preot [i Mucenic al P\timirilor
Domnului, a primit de la El cununa
cea ve[nic\.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Iust.

Acesta era din Roma, fiind osta[
sub Claudiu tribunul. Odat\, întor-
cându-se de la r\zboiul împotriva
barbarilor, a v\zut o cruce în chip
de cristal, iar din cruce a ie[it un
glas, care l-a înv\]at taina dreptei
credin]e. Pentru aceasta, mergând la
Roma, [i-a împ\r]it averea la s\ raci
[i se bucura c\ a dobândit credin]a
în Hristos. Dup\ ce i s-a descoperit
tribunului Claudiu c\ Sfântul a cre-
zut în Hristos, acela l-a sf\tuit s\
aib\ mil\ de tinere]ile sale [i s\ se
lepede de credin]a în Hristos. {i, de
vreme ce n-a putut s\-l înduplece, 
l-a trimis cu scrisoare la ighemonul
Magnen]iu, care l-a chinuit cumplit,
iar în timpul chinurilor [i-a dat su -
fletul lui Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Onisim f\c\torul de
minuni.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Achila [i Ilarie, care, împro[ca]i
cu pietre, s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Petru cel Nou, c\ruia, t\indu-i-se
picioarele, s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Iraclie, care, fiind b\tut cu ciome-
ge, s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Nicodim Aghioritul,
preaîn]eleptul înv\]\tor, care cu pace s-a
s\vâr[it în anul 1809.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne, [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Chipul cel de aur fiind cin-
stit în câmpul Deira, cei

«trei tineri au def\imat porunca
«cea f\r\ de Dumnezeu [i, fiind
«arunca]i în mijlocul focului,
«r\corindu-se au cântat: Bine -
«cuvântat e[ti, Dumnezeul p\ -
«rin]ilor no[tri.»

}esându-]i podoaba nestri -
c\ciunii prin dumnezeiescul
Duh, cu totul te-ai f\cut frumos
[i pe vr\jma[ul l-ai golit, iar pe
cei dezbr\ca]i de el i-ai îmbr\ -
cat cu podoab\ luminoas\ [i cu
lumin\ mântuitoare, Achila.

Popoarele cele ce erau cu -
prinse de foamea în]elegerii [i se
aflau în primejdie, le-ai hr\ nit
cu pâinea cuvintelor în]e lep ciu -
nii tale, vrednicule de minune,
[i le-ai f\cut p\rta[e mesei ce -
re[ti, ca un cunosc\tor al taine-
lor sfinte, cu chip dumnezeiesc.

Slav\...

Cei ce alearg\ la sfântul t\u
l\ca[, preal\udate, dobândesc
s\n\tate, se izb\vesc de patimi
[i se cur\]\ de boli, l\udân -
du-te cu dragoste [i gr\ind lui
Hristos: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

S-a omorât odinioar\ Adam
cu mâncarea cea f\c\toare de
stric\ciune, iar tu, Preacurat\
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Fecioar\, n\scând Via]a noas -
tr\, l-ai înviat pe el. Drept
aceea, ca pe una ce e[ti pricina
bun\t\]ilor, l\udându-te, gr\im:
Binecuvântat\ e[ti, ceea ce ai
n\scut pe Dumnezeu cu trup.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât...

Cel ce cu bucurie locuie[ti în
ceruri, împreun\ cu dumneze-
ie[tii ucenici [i slujitori, ei în[i[i
v\z\tori Cuvântului, [i e[ti
îndumnezeit dup\ har, Achila,
adu-]i aminte de cei ce cu cre-
din]\ [i cu dragoste te cinstesc.

Izvoarele sudorilor tale, feri-
cite, ne izvor\sc râuri de mi -
nuni dumnezeie[ti [i totdeauna
usuc\ sup\r\rile patimilor
necuvioase [i îneac\ taberele
în[el\torului.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Cel ce te apropii de Dum -
nezeu cu gând f\r\ de materie,
îndumnezeindu-te pururea dup\
har, cu totul te faci lumin\ ca un
om f\r\ de trup [i vezi cele ce
v\d Îngerii, m\rite Achila, sfin -
]ite t\inuitorule al lui Hristos.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca una ce cu adev\rat mai
presus de toat\ pricina ai z\ -
mis lit, Preacurat\, în pântece
pe Dumnezeu, pricinuitorul
tuturor, [i L-ai n\scut pentru

noi asemenea ca noi, pe Acela
roag\-L, pentru cei ce te laud\
pe tine, Preacurat\.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a
pogorât în cuptorul cel cu

«foc la tinerii evreie[ti [i v\paia
«în r\coreal\ a pref\cut-o, ca
«pe Domnul l\uda]i-L, lucru -
«rile, [i-L preaîn\l]a]i întru 
«to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Pe tine, cel ce e[ti sfin]it [i
cinstit odor al Cuvântului [i
preaîn]elept propov\duitor al
Lui, lumin\tor lumii [i înt\rire
credin]ei noastre, adunându-ne
to]i, în cânt\ri preasl\vite, cu
un glas te fericim, Achila.

Ca un surp\tor al în[el\ciu-
nii [i pov\]uitor al neamurilor,
dumnezeiesc p\timitor al Mân -
tuitorului [i împreun\ cet\]ean
[i locuitor cu Sfin]ii Îngeri,
Achila, gr\itorule de cele dum-
nezeie[ti, cu ei împreun\ roag\-te
St\pânului s\ se mântuiasc\
su  fletele noastre.

Cunoscându-te pe tine, Achila,
ca ucenic al lui Pavel [i lumi n\ -
tor neîn[el\tor al lumii, Mucenic
preasfin]it [i surp\tor al idoli-
lor [i înv\]\tor al cunoa[terii
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dumnezeie[ti, cu gând binecre-
dincios te fericim pe tine, cuge -
t\torule de Dumnezeu.

Slav\...

Preasfânt\ pomenirea ta r\ -
s\rind în lume, ca soarele lumi-
neaz\ sufletele celor ce cu
dreapt\ credin]\ te laud\; deci
roag\-te acum, fericite, s\ se
dea tuturor iertare de p\cate,
pace adânc\ [i mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sfe[nic lumin\tor te-a v\zut
mai înainte Prorocul, Fecioar\
Maic\, purtând Lumina cea
r\s\rit\ din Lumin\, Care, cu
luminile Dumnezeirii Sale celei
nespuse, a luminat din destul
cele ce erau întunecate mai
înainte, Preacurat\ Fecioar\.

Irmosul:

Pe Dumnezeu-Cuvântul, cel
din Dumnezeu, Care cu

«negr\it\ în]elepciune a venit
«s\-l înnoiasc\ pe Adam cel
«c\zut r\u, prin mâncare, întru
«stric\ciune, din Sfânta Fecioar\
«în chip de negr\it întrupân -
«du-Se pentru noi, credincio[ii,
«cu un gând în laude Îl sl\vim.»

L U M I N Â N D A
Glasul al 2-lea, 

podobie: Cu ucenicii s\ ne suim...

Fiind ucenic, preafericite, lui
Pavel, verhovnicul Apostolilor,
împreun\ cu el ai înconjurat

tot p\mântul, înt\rind, prin
cuvânt, inimile cele sl\b\nogite
de în[el\ciunea vr\jma[ului;
iar acum, s\vâr[indu-]i c\l\to -
ria, cu Îngerii stai fa]\ în fa]\ în
ceruri înaintea lui Hristos, ru -
gându-te pentru lume, Achila
preafericite.

A N\sc\toarei de Dumnezeu, 

glasul al 3-lea:

Ceea ce e[ti dulcea]a Îngeri -
lor, bucuria celor nec\ji]i, folo-
sitoare cre[tinilor, Fecioar\
Maica Domnului, ap\r\-ne pe
noi [i ne izb\ve[te de chinurile
cele ve[nice.
{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei [i Otpustul.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  CINCISPREZECEA
Pomenirea Sfin]ilor Mucenici

Chiric [i mama sa, Iulita.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi rile
pe 6 ale Sfin]ilor, glasul al 4-lea, podobie:
Ca pe un viteaz...

Tu, Mucenice Chiric, fiind
cu mintea des\vâr[it, de[i

în trup nedes\vâr[it, viteje[te
ai ru[inat pe tiranul cel cu minte
de prunc. Pentru aceasta, îna -
intea scaunelor de judecat\ cu
cruzime te-au supus la moarte,
pe tine, cel ce erai logodit cu
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Via]a cea nesfâr[it\, la Care 
te-ai suit, fiind rourat cu sân -
gele din care înc\ ie[ea abur (de

dou\ ori).

Ca o vie prearoditoare din
ad\p\rile Duhului, aduci pe
Chiric, cel ce  a odr\slit din pân -
tecele t\u, m\rit\ Iulita, fiind
jertfit [i stors cu adev\rat în
teascurile mucenice[ti; cu acela
împreun\ izvorând vin de umi-
lin]\, vesele[ti inimile celor ce
cu credin]\ s\vâr[esc pomeni-
rea voastr\ (de dou\ ori).

Fiind dus\ la chinuri [i la
multe feluri de p\timiri, ai r\b -
dat b\rb\te[te, vrednic\ de
laud\. Dar, v\zând cu ochii t\i
sfâr[itul fiului t\u, Iulita, ai
s\vâr[it îndoit\ mucenicie.
Pen tru aceasta, ]i-a [i dat dou\
cununi R\spl\titorul nevoin -
]elor, Cel ce d\ruie[te biruin]\
celor ce îndur\ pân\ la sfâr[it
cu toat\ puterea (de dou\ ori).

Slav\..., glasul al 6-lea:

Veni]i to]i de vede]i priveli[te
str\in\ [i minunat\. Cine a v\ -
zut prunc de trei ani, ru[i nând
pe tiran? O, minune, mama îl
al\pta, iar cel ce sugea striga
celei ce-l al\pta: Nu te sp\i -
mânta, maica mea, de îngrozi-
rile cumplitului st\pânitor al
lumii, c\ Hristos este n\dejdea
celor ce cred într-Însul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Sfin]ii Apostoli [i cu to]i Sfin]ii,
s\ se miluiasc\ sufletele noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: A treia zi ai înviat...

N\sc\toarea de Dumnezeu,
preacurata, v\zând Via]a noas -
tr\ pironit\ pe lemn, ca o maic\
tânguindu-se, gr\ia: Fiul meu
[i Dumnezeul meu, mântuie[te
pe cei ce Te sl\vesc pe Tine.

S T I H O A V N A  din Octoih

Slav\..., glasul al 8-lea:

Cel de trei ani propov\duia
Treimea [i, al\ptat fiind, pe
maica sa o înt\rea, zicând: În -
ce teaz\, o, maica mea, de tân -
guirea lacrimilor, c\ Ziditorul
vede de sus [i mântuie[te sufle-
tele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciu nile
robilor t\i [i ne izb\ve[te pe noi
de toat\ nevoia [i necazul.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Mucenicii T\i, Doamne...,

Mielu[eaua cea neîntinat\,
v\zându-[i Mielul pironit pe
lemn, tânguindu-se cu jale,
gr\ia: Vai mie, preaiubite Fiule,
ce r\spl\tire }i-a dat poporul
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evreilor cel nemul]umitor, vrând
s\ m\ lase f\r\ de Tine, Fiule
preaiubite!

Troparul, glasul al 4-lea:

Mucenicii T\i, Doamne...

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfin]ilor, de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfin]ilor.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Dou\ din Octoih, f\r\ mucenicine, [i al
Sfin]ilor pe 6.

CANONUL  Sfin]ilor

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat
[i din r\utatea Egiptului

«sc\pând, israeliteanul striga:
«Izb\vitorului [i Dumnezeului
«nostru s\-I cânt\m.»

Propov\duind pe Cuvântul,
Cel ce cu adev\rat S-a n\scut
din Tat\l [i S-a întrupat din
Fecioara, v-a]i f\cut m\rturi -
sitori P\timirilor Lui, prin
p\timiri [i prin moarte.

Dumnezeiasca Muceni]\, ca
o lun\ luminoas\ fiind, îm -
preun\ cu soarele Chiric, cel
n\scut dintr-însa, lumineaz\
toat\ lumea cu razele minunilor.

Ai schimbat pe cele trec\ -
toare cu cele ce nicidecum nu se
mi[c\, Muceni]\, [i, purtând pe
fiul t\u în bra]e, împreun\ cu el
ai întunecat r\t\cirea celor
f\r\ de lege [i a diavolului.

Slav\...

Fiind de neam m\rit, prin
mucenicie [i prin chinuri de
multe feluri te-ai f\cut fiic\ a
Împ\ratului celui nemuritor,
Muceni]\ Iulita.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Încetat-a moartea prin tine [i
boldul iadului s-a tocit, Maic\
preacurat\; c\ tu ai n\scut pe
St\pânul cel nemuritor, Care a
fost omorât.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai f\cut...

Învrednicitu-v-a]i de c\m\ -
rile cere[ti [i de s\vâr[irea cea
luminat\, [i de lauda cea ve[ -
nic\, m\ri]ilor Mucenici, pier-
zând boldurile diavolului cu
ostenelile p\timirilor.

Ca un pui[or frumos de
porumbi]\ curat\, ai urmat ei,
stând împotriva am\gitorului
care a venit la tine cu momeli [i
încerca s\ te robeasc\ pe tine,
cel nebiruit, m\rite Chiric.
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Slav\...

Pe [arpele cel trufa[, care [i-a
ridicat gura pân\ la cer [i se
l\uda c\ pierde p\mântul, un
prunc f\r\ de r\utate, cu toat\
întrarmarea Crucii, l-a surpat
de tot la p\mânt [i l-a zdrobit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântul, Care a adus toate
la fiin]\, nede[ertând sânurile
p\rinte[ti, a locuit în pântecele
t\u cel f\r\ prihan\ [i S-a ar\ -
tat trup f\r\ schimbare, [i pe
oameni i-a îndumnezeit, Prea -
curat\.

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai f\cut
cele de deasupra bol]ii

«cere[ti [i ai zidit Biserica, Tu
«pe mine m\ înt\re[te întru
«dragostea Ta, c\ Tu e[ti mar -
«ginea doririlor [i credincio [i -
«lor înt\rire, Unule Iubitorule
«de oameni.»

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Veni]i, iubitorilor de Mu -
cenici, s\ l\ud\m pe m\rg\rita-
rele în]eleg\toare [i nevoitorii
Domnului: pe Chiric [i pe
maica lui; c\, hr\nindu-l pe el
cu lapte timp de trei ani, l-a
adus jertf\ f\r\ de prihan\ lui
Dumnezeu. Pentru aceea, a luat
de sus, împreun\ cu dânsul,
cununile biruin]ei [i se veselesc
cu Hristos acum. Acestora s\ le

strig\m cu credin]\: Ruga]i-v\
lui Hristos Dumnezeu, s\ d\ru -
iasc\ iertare de gre[eli celor ce
cu dragoste pr\znuiesc sfânt\
pomenirea voastr\ (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ Fecioar\, Maica
lui Dumnezeu, te rog vindec\
patimile cumplite ale sufletului
meu [i-mi d\ruie[te iertare de
gre[eli mie, celui ce nebune[te
le-am f\cut, sufletul mi-am
spur cat [i trupul mi-am întinat,
eu, tic\losul. Vai mie! Ce voi
face în ceasul acela, când Înge -
rii vor desp\r]i sufletul meu de
s\racul meu trup? Atunci fii
mie ajut\toare [i folositoare, 
c\ pe tine te am n\dejde eu,
nevrednicul robul t\u.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Mielul [i P\storul [i Mân -
tuitorul, dac\ L-a v\zut mie  -
lu [eaua pe Cruce, s-a tânguit,
l\ cri mând [i cu amar gr\ind:
Lu mea se bucur\ luând izb\ -
vire, iar cele dinl\untru ale mele
ard, v\zând r\stignirea Ta, pe
care o rabzi pentru milos tivirea
milei. Îndelung-R\bd\torule
Doamne, Adâncul milei [i Iz vo -
rul bun\t\]ilor, milostive[te-Te
[i d\ruie[te iertare de gre[eli
celor ce laud\ cu credin]\ dum-
nezeie[tile Tale P\timiri.
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Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]e -

«les-am lucrurile Tale [i am
«preasl\vit Dumnezeirea Ta.»

Cu un trup de prunc [i cu un
cuget foarte întreg, Mucenice, ai
surpat pe încep\torul r\u t\]ii,
care a lucrat cu r\utate viclenia.

Ca o vie foarte roditoare,
Mu ceni]\ Iulita, ai odr\slit
strugure pe Chiric cel cu ade -
v\rat viteaz, din care picur\
vinul cel dulce al muceniciei.

Cu milostivire te uitai la
Mucenic, ca o mielu[ea la miel,
Iulita vrednic\ de minune, fiind
junghiat\, Muceni]\ m\rit\.

Slav\...

Cu dumnezeiasc\ smerenie
fiind îngr\di]i, purt\torilor de
chinuri, a]i surpat pe tiranul
cel trufa[ [i a]i luat cununile
biruin]ei.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Legile firii se schimb\, Prea -
curat\, întru na[terea ta cea mai
presus de fire; c\ L-ai n\scut pe
Ziditorul, mai presus de minte
[i de cuvânt.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pentru ce m-ai lep\dat de
la fa]a Ta, Cel ce e[ti lu -

«min\ neapus\, [i m-a acoperit

«întunericul cel str\in pe mine,
«tic\losul? Ci, Te rog, întoar -
«ce-m\ [i la lumina poruncilor
«Tale îndrepteaz\ c\ile mele.»

Fiindu-]i trupul întins [i
sfâr[it de b\t\i, cuget\torule de
Dumnezeu, te-ai dezbr\cat de
nevrednicia stric\ciunii [i te-ai
îmbr\cat cu podoaba cu care
Cel singur n\scut din Fecioar\,
purtând trup, a îmbr\cat pe
oameni, îndumnezeindu-i.

Ai fost dezbr\cat\ pân\ la
piele, Muceni]\ pururea pome-
nit\, Iulita. Dar, neb\gând în
seam\ ru[inea cea trupeasc\ [i
îmb\rb\tându-te viteje[te, cu
ve[nic\ ru[ine l-ai îmbr\cat pe
vr\jma[ul, care a dezbr\cat
odinioar\ pe Eva.

Slav\...

T\indu-]i-se capul, Mu ceni]\,
ai zdrobit capul [arpelui; [i,
fiind lipsit\ de avere, ai mo[ -
tenit Împ\r\]ia cereasc\ cea
neclintit\, dobândind Împ\ r\ -
]ia împreun\ cu to]i Mucenicii,
preal\udat\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeu-Cuvântul a luat
din tine trup, cu minte [i cu su -
flet, [i din milostivire S-a f\cut
om [i m-a îndumnezeit pe mine,
cel ce am fost lep\dat pentru
c\lcarea poruncii. Pe Acela
roag\-L s\ mântuiasc\ lumea
toat\, Preasfânt\ Fecioar\.
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Cântarea a 6-a

Irmos: Rug\ciunea mea...

Prin ocârmuirea Crucii, au
înotat preal\uda]ii în apa cea
nestatornic\ a chinurilor celor
multe, [i v\dit au ajuns la lima-
nul cel prealin, înecând pe
Faraon cel nev\zut în pâraiele
sângiurilor lor.

Întru cinstit\ pomenirea ta,
Iulita, cetatea Iconiei, care te-a
crescut, d\n]uie[te, iar Tarsul
se laud\, c\ în el ]i-ai s\vâr[it
nevoin]a muceniciei, împreun\
cu fiul t\u, [i te-ai învrednicit
de cununile biruin]ei.

Slav\...

N-ai b\gat în seam\ chinurile
de multe feluri, preal\udat\, [i
te-ai ar\tat turturea preafru-
moas\, care, zburând îm preun\
cu pui[orul t\u [i în\l]ându-te
foarte în]elep]e[te peste toate
cursele [arpelui, te-ai odihnit în
l\ca[urile cere[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu secera cea ascu]it\ a ru -
g\ciunilor tale, Doamn\, te rog,
taie din r\d\cin\ cugetele cele
rele ale sufletului meu [i-l arat\
roditor, c\ tu ai n\scut pe Dum -
nezeu, S\ditorul [i Mântuitorul
tuturor.

Irmosul:

Rug\ciunea mea voi re v\r -
sa c\tre Domnul [i Lui

«voi spune necazurile mele; c\

«s-a umplut sufletul meu de
«r\ut\]i [i via]a mea s-a apro -
«piat de iad, ci, precum Iona
«m\ rog: Dumnezeule, din stri -
«c\ciune scoate-m\.»

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

În bra]e purtând Muceni]a
lui Hristos, Iulita, pe Chiric, în
priveli[te, ca o maic\ bucurân-
du-se, a gr\it: Tu e[ti, Hristoase,
lauda Mucenicilor.

I C O S

Mintea mea lumineaz-o,
Hristoase, cu lumina porunci-
lor Tale, ca, dup\ vrednicie, s\
pot l\uda pe Sfin]ii T\i [i s\ pot
spune nevoin]ele lor. {i ce
limb\ va putea gr\i chinurile [i
luptele pe care le-au r\bdat?
Pentru aceasta, cad înaintea
Ta, Iubitorule de oameni,
cerând iertarea sufletului meu
tic\los. D\ruie[te-mi vreme de
poc\in]\, c\ pentru aceasta ai
luat trup, ca pe to]i s\-i aduci la
via]a, pe care nevoitorii dobân-
dind-o, neîncetat cânt\: Tu e[ti,
Hristoase, lauda Mucenicilor.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a cincispre -
zecea, pomenirea Sfin]ilor Mucenici Chiric
[i Iulita.

Aceast\ Muceni]\ a tr\it pe vremea
împ\ratului Diocle]ian (284-505),
tr\gându-se cu neamul din Iconia.
Din pricina prigonirii cre[tinilor, a
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luat pe fericitul ei prunc Chiric, în
vârst\ de trei ani, [i a mers la
Seleucia. Aflând îns\ [i acolo aceea[i
pornire împotriva cre[tinilor, a
venit la Tarsul Ciliciei, unde chinuia
pe cre[tini ighemonul Alexandru,
om crud [i s\lbatic la fire. Acesta,
prinzând pe Muceni]a Iulita, a
b\tut-o, luând [i copilul de la ea.
Dar, neputând ighemonul s\-l trag\
la sine cu m\guliri [i cu mângâieri,
de vreme ce copilul se uita întins la
mama sa [i, abia putând vorbi,
chema numele lui Hristos, ighemo-
nul l-a lovit cu piciorul în pântece [i
l-a aruncat de pe sc\ri. Lovindu-se
cu capul de zid, copilul [i-a dat sfâr -
[itul. Iar fericitei Iulita, dup\ multe
chinuri, nevrând ea s\ se lepede de
Hristos, i s-a t\iat capul [i a[a a luat
cununa muceniciei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Ierarh Iosif, arhiepiscopul Tesalonicului.

Acest fericit a tr\it pe vremea îm -
p\r\]iei lui Teofil, n\scut fiind din
iubitori de Dumnezeu [i binecre -
dincio[i p\rin]i, anume Fotino [i
Teoc tista, [i frate al celui între sfin]i
Teodor M\rturisitorul, egumenul
studi]ilor. Pentru via]a sa vrednic\
de laud\, prin ob[teasc\ alegere, a
luat ocârmuirea Bisericii din Tesa -
lonic. {i, aflându-se acolo pu]in\
vre me, din porunc\ împ\r\teasc\ s-a
întors la Constantinopol. {i, stând de
fa]\, împreun\ cu bunul s\u frate,
Sfântul Teodor, [i netemându-se,
nici l\sându-se înduplecat de cuvin-
tele necredinciosului Teofil, ca s\ nu
se închine dumnezeie[tilor icoane,
m\rturisitorul Teodor a fost izgonit
la iezerul Apoloniadei, iar fericitul
Iosif a fost aruncat în multe închi-

sori [i chinuit cu p\timirea.
R\bdând multe [i de neîndurat chi-
nuri [i p\timind de foame [i de sete
[i de multe altele, s-a dus la odihna
cea ve[nic\.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Lolian.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
cneaz Vladimir, lumin\torul poporului rus.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne, [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii evrei au c\lcat în
cuptor v\paia cu îndr\z -

«neal\ [i focul în rou\ l-au
«schimbat, gr\ind: Binecu vân -
«tat e[ti, Doamne Dumnezeule,
«în veci.»

Zdrobindu-]i trupul cu toiege,
c\lc\torul de lege nicidecum 
nu a mi[cat t\ria gândului 
t\u, cuget\toare de Dumnezeu,
Iulita, c\ ]ineai în mân\ toiag
de putere: Crucea lui Hristos.

P\timitorii lui Hristos, cu
ploile sângiurilor care li s-au
v\rsat, au stins focul necredin -
]ei, gr\ind: Binecuvântat e[ti,
Doamne Dumnezeule, în veci.

Slav\...

Purtând în bra]e, Muceni]\,
pe cel pe care l-ai n\scut, ai
venit la lupt\ [i îndoit ai s\vâr -
[it chinuirea cea bun\, gr\ind:
Doamne Dumnezeule, binecu-
vântat e[ti.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Urmând cuvintelor tale, te
fericim toate neamurile, Doam -
n\, c\ te-ai ar\tat Maic\ feri -
citului Dumnezeu, Care face
ferici]i pe cei ce cred în El.

Cântarea a 8-a

Irmos: Cei ce s-au f\cut cu harul...

Stelele luminoase, care ner\ -
t\cit împodobesc cerul Bisericii
[i lumineaz\ p\mântul cu mi -
nu nile, sunt cinstite ast\zi cu
credin]\ de to]i cei ce binecu-
vinteaz\ cu laude pe Hristos 
în veci.

Ar\tatu-te-ai, cuget\toare de
Dumnezeu, r\d\cin\ s\dit\ de
Dumnezeu. {i, aducând ca pe o
ramur\ tân\r\ pe cinstitul t\u
fiu, ai ve[tejit vl\starele necre-
din]ei, strigând împreun\ cu el
[i zicând: Pe Tine Te prea în\l -
]\m, Hristoase, în veci.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Fiind tu ca o juninc\, prea-
frumoas\ Iulita, aduci ca pe un
vi]el tân\r pe m\ritul Chiric,
jertf\ vie Mielului celui ce a
r\s\rit din Fecioara [i a fost
junghiat pentru milostivirea Sa
cea des\vâr[it\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Întrupându-Se Cuvântul din
preacuratele tale sângiuri,
Doam n\ preacurat\, a îndum-

nezeit, prin cuno[tin]a de Dum -
nezeu, pe cei înclina]i mai îna -
inte c\tre patimile trupului cele
necuvânt\toare. Pe Acela Îl
preaîn\l]\m întru to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Cei ce s-au f\cut, cu harul
T\u, biruitori tiranului

«[i v\p\ii, tinerii cei ce au p\zit
«foarte poruncile Tale, au cân -
 «tat: Binecuvânta]i, toate lu cru -
«rile Domnului, pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Irmosul: Înfrico[atu-s-a tot auzul...

Racla m\ri]ilor p\timitori,
ad\pat\ cu harul dumnezeies-
cului Duh, revars\ t\m\duire.
Veni]i de lua]i [i v\ sfin]i]i su -
fletele [i v\ cur\]i]i de boli, cei
ce sunte]i iubitori de Mucenici,
sl\vind pe D\t\torul bun\ t\ ]ilor.

Ca ni[te trandafiri, ca ni[te
crini cu bun miros, ca ni[te flori
dumnezeie[ti ale Raiului, a]i în -
florit în v\ile mucenice[ti, feri -
ci]ilor, r\spândind veselia cea
f\c\toare de miresme [i veselind
inimile [i sufletele credincio [i -
lor cu bun\ mireasm\ de tain\.

Înfrumuse]atu-v-a]i, buni
birui  tori Mucenici, cu r\nile
mucenice[ti [i, în chip v\dit ase -
m\nându-v\ cu Îngerii, sta]i
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înaintea lui Hristos Dumnezeu,
purtând luminat diadema biru -
in]ei veselitoare [i cerând ier -
tare de p\cate pentru cei ce v\
cinstesc.

Slav\...

Muceni]a ca o mielu[ea, adu-
cându-[i pe fiul ei ca pe un
miel, a trecut prin mijlocul
lupilor neatins\ [i s-a s\l\[luit
de-a pururea în staulul ceresc.
Pentru rug\ciunile lor, Doam ne,
mântuie[te-ne pe noi, care cin-
stim pomenirea lor cea sfin]it\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lumineaz\-mi, u[\ a luminii,
sufletul orbit de patimi, întune-
cat de cugete viclene [i primej-
duit, [i m\ fere[te de sup\r\ri,
de nevoi [i de necazuri, ca s\ te
sl\vesc pe tine, ceea ce e[ti n\ -
dej dea [i înt\rirea credincio[ilor.

Irmosul:

Înfrico[atu-s-a tot auzul de
nespusa lui Dumnezeu po -

«go râre, cum Cel Preaînalt de
«voie S-a pogorât pân\ [i în
«trup, din pântece fecioresc
«f\cându-Se om. Pentru aceea,
«pe Preacurata N\sc\toare 
«de Dumnezeu credincio[ii o
«m\rim.»

L U M I N Â N D A 

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cu duhul în biseric\...

Fiind nedes\vâr[it cu vârsta,
ai fost la mine întreg în chip
minunat, Chiric, purt\torule

de chinuri. {i, odat\ cu hr\ni -
toarea ta maic\ Iulita, a]i luat
cununa muceniciei împreun\
cu to]i Sfin]ii, cu ale c\ror ru -
g\ciuni [i noi s\ ne învrednicim
de mil\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, c\mar\ veseli -
toare, bucur\-te, scaun al Dom -
nului; bucur\-te, sceptru prea-
minunat, bucur\-te, nor u[or;
bucur\-te, c\delni]\ de aur,
bucur\-te, Maic\ preacurat\ [i
tron al Împ\ratului; bucur\-te,
liman cu bun\ lini[te [i p\rti -
nitoare tuturor, N\sc\toare de
Dumnezeu, Fecioar\.

L A  L A U D E
Stihirile pe 4, glasul 1, însu[i glasul,

Alc\tuire a lui Gherman:

Pe p\timitorul cel viteaz [i
propov\duitorul credin]ei, dim -
 preun\ cu maica sa cea cuget\ -
toare de Dumnezeu, s\-i fericim
dup\ vrednicie; c\ ace[tia, tare
nevoindu-se, viteje[te, cu pu -
terea Crucii, au surpat pe vr\j -
ma[ul încep\torul r\ut\]ilor;
pentru aceasta, au [i primit cu -
nuni de la Dumnezeu, R\spl\ti -
torul nevoin]elor, C\ruia cu
îndr\zneal\ se roag\ s\ se mân-
tuiasc\ cei ce cu credin]\ laud\
sfânt\ pomenirea lor.

Glasul al 2-lea, alc\tuire a lui Vizantie:

Veni]i, credincio[ii, s\ ne adu -
n\m [i cu laude s\ încunun\m
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pe sfin]ita doime, care ]ine cre-
din]a Treimii; c\ au c\lcat cu
picioarele lor în[el\ciunea ido-
lilor [i nebunia tiranilor. Pe
ace[tia l\udându-i, s\ strig\m,
zicând: Bucur\-te, Iulita prea-
cinstit\, care ai lep\dat sl\bi -
ciunea femeiasc\ [i te-ai nevoit
b\rb\te[te, chinuindu-te; bu -
cu r\-te, Chiric preafericite, cel
ce ai fost în vârst\ de trei ani [i
pe vicleanul vr\jma[ l-ai surpat.
Bucura]i-v\, slava noastr\ [i
lau da celor ce cu credin]\ pr\z -
nuiesc sfin]ita voastr\ chinuire.
Ruga]i-v\ pururea c\tre Dom nul
tuturor, s\ d\ruiasc\ lumii pace
[i sufletelor noastre mare mil\.

Asemenea, a lui Mavroleon:

Cel ce din scutece ai fost plin
de har [i ai avut minte de om
c\runt, în biruin]a chinurilor
tale, Mucenice Chiric, ca un
mare m\rturisitor al Treimii,
împreun\ cu maica ta, roag\-te
lui Hristos Dumnezeu s\ d\ru -
iasc\ lumii pace [i sufletelor
noastre mare mil\.

Slav\..., asemenea, a aceluia[i:

Prunc te-ai ar\tat între Mu -
cenici, întreg te-ai cunoscut la
minte [i, de când ai primit pe
Cuvântul cel f\r\ de început,
preal\udate, nu te-ai sp\imân-
tat de focul celor f\r\ de lege.
Deci, împreun\ cu maica ta,
roag\-te Ziditorului s\ mântu-
iasc\ sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ n\dejdea mea spre tine
o pun, Maica lui Dumnezeu, p\ -
ze[te-m\ sub acoper\mântul t\u.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
podobie: Când de pe lemn...

Când mielu[eaua cea nespur-
cat\ a v\zut pe Mielul s\u dus
de voie la junghiere, ca un om
tânguindu-se, zicea: Te gr\be[ti
s\ m\ faci f\r\ de fiu, Hristoa se,
pe mine care Te-am n\scut. Ce
este ceea ce ai f\cut, Izb\vito-
rule a toat\ lumea? Dar laud [i
sl\vesc bun\tatea Ta cea des\ -
vâr[it\, care este mai presus de
cuget [i de cuvânt, Iubitorule
de oameni.

S T I H O A V N A  din Octoih.
Slav\..., glasul al 4-lea,
alc\tuire a lui Anatolie:

Bucur\-te [i te vesele[te, ce ta -
tea Iconiei, c\ din tine a r\s\rit
road\ de bun\ laud\, Iulita cea
preal\udat\ [i buna biruitoare
Muceni]\; bucur\-te [i tu, cel
ie[it dintr-însa, cinstitule prunc
Chiric, cel cu nume de propo -
v\duitor! Voi, toat\ m\iestria
tiranului Veliar c\lcând-o b\r -
b\  te[te, dup\ vrednicie a]i 
primit cununile biruin]ei, pro-
pov\duind popoarelor s\ cin-
steasc\ [i s\ se închine Prea -
sfintei Treimi. Drept aceea, [i
noi cu îndr\zneal\ strig\m lui
Hristos Dumnezeului nostru,
Cel ce v-a pream\rit pe voi, s\
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împace lumea mea [i s\ mântu-
iasc\ sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii t\i, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\
te sl\vim pe tine, n\dejdea su -
fletelor nostre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
podobie: Dat-ai semn...

Sabie cu dou\ t\i[uri, pre-
cum a zis Simeon, ai suferit în
inima ta, Preacurat\, [i te-ai
r\ nit cu aceasta la cele din\ -
untru [i la cugete, când ai v\zut
pe Fiul t\u pironit pe lemn,
Preacinstit\. Pentru aceea [i
strigai: Fiul meu, nu m\ trece cu
vederea, ci gr\be[te de în viaz\,
precum mai înainte ai zis, înde-
lung-R\bd\torule.
{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei [i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E 

Fericirile Octoihului pe 4, [i ale Muceni -
cilor, Cântarea a 3-a, pe 4. Prochimenul,
glasul al 4-lea (Psalm 67: 36, 3): Minunat
este Dumnezeu întru Sfin]ii S\i... Stih:
Drep]ii s\ se bucure [i s\ se veseleasc\ îna -
intea lui Dumnezeu... Apostolul din Epistola
întâi c\tre Corinteni (13: 11–13; 14: 1-4):
Fra]ilor, când eram copil, vorbeam ca un
copil... Aliluia, glasul al 4-lea (Psalm 33: 16,
18): Strigat-au Drep]ii [i Domnul i-a auzit...
Stih: Multe sunt necazurile Drep ]ilor, dar
din toate acelea îi va izb\vi pe ei Domnul.
Evanghelia de la Matei (17: 24–27; 18: 1–4):
În vremea aceea s-au apropiat de Petru...
Chinonic (Psalm 32: 1): Bucura]i-v\, Drep -
]ilor, întru Domnul; celor drep]i li se cuvine
laud\. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  {AISPREZECEA

Pomenirea Sfântului Sfin]it
Mucenic Atinoghen [i a celor zece
ucenici ai s\i.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun
Stihirile pe 6: 3 din Octoih [i 3 ale Sfin]ilor,
glasul al 8-lea, podobie: O, preasl\vit\
minune...

M\ritul Atinoghen, fiind
îmbr\cat în ve[mântul

cel luminat al preo]iei, l-a
ar\tat mai sfin]it, înro[indu-l
cu sângele s\u, cu care a intrat
în l\ca[ul cel sfânt, ca s\ se
înf\]i[eze Atotv\z\torului, s\-I
slujeasc\ împreun\ cu cetele
f\r\ de trup [i s\ se lumineze
cu dumnezeiasc\ împ\rt\[ire;
pe acesta s\-l fericim.

Preaîn]eleptul Atinoghen a
adus lui Hristos ceat\ de p\ -
timitori, care prin credin]\ s-au
nevoit tare, [i au s\vâr[it c\l\ -
toria. Cu aceia împreun\ biru -
ind pe mult-vicleanul diavol, 
s-a în\l]at cu cetele Muceni ci -
lor, îndumnezeindu-se dup\ har
[i rugându-se totdeauna pentru
noi, cei ce s\vâr[im pururea
sfin]it\ pomenirea lui.

ZIUA  A  {AISPREZECEA 349



Zecimea Mucenicilor cea
aleas\ de Dumnezeu, surpând
s\lt\rile patimilor, cu nevo in -
]ele sih\striei s-a ostenit [i pe
[arpele l-a omorât, având, prin
dumnezeiasc\ putere, ca o
bog\]ie pe sfin]itul înv\]\tor
Atinoghen. Pentru rug\ciunile
lor, Milostive, mântuie[te-ne pe
noi, cei ce totdeauna n\d\j -
duim `n Tine, Cel preabun.

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cei ce suntem cuprin[i de
necazuri, te rug\m pe tine,
Preacurat\, p\rtinitoarea noas -
t r\: Nu ne trece cu vederea pe
noi, robii t\i, ca s\ nu pierim
des\vâr[it, ci gr\be[te s\ ne
izb\ve[ti de urgia [i de nevoia
care sunt asupra noastr\, prea-
fericit\ [i preasfânt\ Curat\, c\
tu ne e[ti zid [i ajutor nebiruit.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ce priveli[te este aceasta ce se
vede, care se arat\ ochilor mei,
St\pâne? Tu, Cel ce ]ii toat\
zidirea, e[ti pironit pe lemn;
Cel ce dai via]\ tuturor e[ti
omorât! zicea N\sc\toarea de
Dum nezeu, plân gând, când a
v\zut pe Cru ce r\stignit pe Cel
ce a r\ s\rit dintr-însa, Dum -
nezeu [i om.

Tropar, glasul al 4-lea:
{i p\rta[ obiceiurilor...

Slav\..., {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E 

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E 

Dou\ din Octoih, pe 10, [i al Sfin]ilor pe 4.

CANONUL  Sfin]ilor

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

S\ cânt\m Domnului, Ce lui
ce a pov\]uit pe poporul

«S\u prin Marea Ro[ie, cântare
«de biruin]\, c\ S-a preasl\vit.»

Împreun\ cu cetele f\r\ de
trup bucurându-te acum, Ie -
rarhe [i Mucenice vrednicule
de minune, p\ze[te pe cei ce cu
credin]\ te laud\.

Ca o jertf\ curat\, cu totul
fiind ars de focul chinurilor, 
te-ai adus lui Dumnezeu prin
credin]\.

Slav\...

Ceata preacinstit\ a p\timito -
rilor lui Hristos, supunându-se
legilor St\pânului, a lep\dat
sfaturile cele f\r\ de lege.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai mai presus de
cuget [i de cuvânt pe Cuvântul
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cel ve[nic, Cel ce S-a f\cut trup
din sângiurile tale, ceea ce e[ti
neispitit\ de nunt\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel ce ai înt\rit cerurile...

Mucenicul [i Ierarhul Atino -
ghen, cu dragostea lui c\tre
Dumnezeu cea nedezlegat\, dez -
legând me[te[ugirile cumplite
ale vr\jma[ului, s-a învrednicit
de slav\, împreun\ cu cei zece
ucenici ai s\i.

Cu împotrivirile mucenice[ti,
dumnezeie[tii Mucenici au to cit
s\ge]ile [i boldurile vr\jma [u -
lui, [i, cu str\lucirile lor d\t\ -
toare de lumin\, lumineaz\
cugetele tuturor.

Slav\...

Cel f\r\ de minte, întinzând
pe vitejii Mucenici cu leg\turi
de piele, i-a f\cut [uvi]e, b\tân -
du-i neîncetat, dar n-a clintit
t\ria cea neînsp\imântat\ a
cugetelor lor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai, Preacurat\, mai
înalt\ decât cerurile [i pu rurea
mai sfânt\ decât Sera fimii, c\,
mai presus de fiin]\, L-ai pur-
tat în pântece pe St\pânul [i
Împ\ratul tuturor.

Irmosul:

Cel ce ai înt\rit cerurile
prin cuvânt, înt\re[te-ne

«mintea [i inimile, ca s\ Te sl\ -

«vim pe Tine, Mântuitorul su -
«fletelor noastre.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Cu sih\stria cur\]indu-]i mai
înainte sufletul, a doua oar\,
prin chinuire, cu gând des\ vâr -
[it, ai binepl\cut lui Dumnezeu
[i te-ai f\cut preot [i mucenic,
purt\torule de Dumnezeu, [i ai
adus St\pânului ceat\ de uce-
nici. Cu aceia roag\-te neîncetat
pentru noi, sl\vite Atinoghen.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce singur\ ai n\scut pe
F\c\torul a toat\ lumea, ceea
ce singur\ ai împodobit omeni-
rea cu na[terea ta, Mireas\ a
lui Dumnezeu, izb\ve[te-m\ de
cursele vicleanului Veliar [i m\
înt\re[te pe piatra voirilor lui
Hristos, rugându-te neîncetat
Celui ce S-a întrupat din tine.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Degrab ne întâmpin\ mai
înainte, pân\ a nu ne robi, când
vr\jma[ii Te hulesc pe Tine [i
ne îngrozesc pe noi, Hristoase,
Dumnezeul nostru; pierde cu
Crucea Ta pe cei ce se lupt\ cu
noi, ca s\ cunoasc\ ei cât poate
credin]a dreptm\ritorilor, pen-
tru rug\ciunile N\sc\toarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule
de oameni.
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Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]eles-am

«lucrurile Tale [i am preasl\vit
«Dumnezeirea Ta.»

Cuget\torii de Dumnezeu, cu
dumnezeie[ti sui[uri, cugetând
în minte la Mintea cea mai pre-
sus de toate, nu s-au însp\i -
mân tat de chinurile cele amare
ale trupului.

Atinoghen cel cuprins de
Dumnezeu, Sfin]itul Mucenic
nebiruit, f\cându-se propov\ -
duitor al lui Hristos, s-a învred-
nicit de harul cel dumnezeiesc.

Slav\...

Gr\ind ritorice[te Întru pa -
rea Cuvântului, a]i r\bdat chi-
nuri [i moarte, mutându-v\ la
nemurire, Mucenicilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Întrupat-ai, Preacurat\, pe
Cel mai presus de fiin]\, Care
este întocmai pe scaun cu Tat\l
[i Care S-a unit cu oamenii
pentru milostivirea Sa.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Dis-de-diminea]\ venind,
gr\im }ie, Doamne:

«Mântuie[te-ne pe noi, c\ Tu
«e[ti Dumnezeul nostru; afar\
«de Tine pe altul nu [tim.»

Ascu]indu-]i cugetul cu nep\ -
ti mirea, ai închipuit P\timirea
cea omorâtoare de patimi a Ce -
lui f\r\ de patim\, vrednicule
de laud\.

Sl\vitul Atinoghen, prin în -
demnuri dumnezeie[ti, a adus
St\pânului adunare de ucenici.

Slav\...

D\t\torul de lumin\ a lumi-
nat pomenirea ta, Mucenice,
împlinind cererile tale pentru
cei ce cu credin]\ alearg\ la tine.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

{tiindu-te Maic\ [i Fecioar\
preasfânt\, cu un glas te cinstim
[i cu bun\ credin]\ te fericim.

Cântarea a 6-a

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Sih\strind mai înainte Atino -
ghen [i biruind trufia demonilor,
a dobândit bun\ laud\ mu ceni -
ceasc\, [i ceata ucenicilor lui
împreun\ cu el s-a încununat.

Cinstit\ pomenirea ta o lumi-
neaz\ St\pânul t\u, fericite, îm -
plinindu-]i rug\ciunile cele c\ tre
Dânsul. C\, iat\, cerboaica
aduce ]ie rodul ei, cu voie dum-
nezeiasc\.

Slav\...

Rai în]eleg\tor v-a]i ar\tat,
vrednicilor de laud\, având în
mijlocul vostru pomul vie]ii; [i,
cu florile cele dumnezeie[ti, a]i
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îndulcit de bun\ mireasm\ sim -
]urile tuturor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca un chivot în]eleg\tor, ai
purtat pe D\t\torul de lege; ca
un sfe[nic luminos, ai n\scut
Lumina; ca o r\d\cin\ nead\ -
pat\, ai odr\slit Strugurele
vie]ii, N\sc\toare de Dum nezeu.

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântui -
 to rule, c\ multe sunt

«f\r\ de legile mele [i, Te rog,
«ridi c\-m\ din adâncul r\u -
«t\]ilor; c\ci c\tre Tine am
«strigat, [i m\ auzi, Dumnezeul
«mântuirii mele.»

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Urmând cuvântul St\pânului,
ca un p\stor ales ]i-ai pus sufle-
tul pentru oile lui Hristos, Sfin -
]ite Mucenice Atinoghen; pentru
aceasta, te l\ud\m [i, îm preun\
cu tine, pe cei zece ucenici ai t\i,
care, ocârmuindu-se cu frica
lui Dumnezeu [i cu înv\]\tura
ta, au p\timit. Pen tru aceea, ca
pe ni[te bine pl\cu]i v-a încunu-
nat St\pânul cu dreapta cea
încep\toare de via]\; pe Acesta
ruga]i-L pentru noi to]i.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a [aisprezecea,
pomenirea Sfântului Sfin]it Mucenic Ati -
no ghen, care a fost episcop Pidahtoei.

Acest Sfânt a tr\it în Sevastia Ca -
padociei, în zilele împ\ratului Dio -
cle]ian (284-305), [i, pentru faptele
sale bune [i pentru smerenia sa, a
fost f\cut episcop al Pidahtoei. Fiind
prins [i cercetat de Filomarh ighe-
monul, împreun\ cu zece ucenici ai
s\i, [i r\bdând multe chinuri îm -
preun\ cu ei, [i-a primit sfâr[itul prin
sabie. Se spune c\, mai înainte de a
fi prins, mergând la m\n\stirea sa,
nu [i-a aflat ucenicii, pentru c\ erau
prin[i mai-nainte. Întâmpi nân du-l
cer bul, pe care îl crescuse la m\n\s -
tire, l-a binecuvântat [i s-a rugat s\
nu fie vânat de vân\tori nici el, nici
semin]ia lui; ci în to]i anii, la pome-
nirea Sfântului s\ aduc\ [i el, [i cei ce
se vor na[te din el, câte un pui de cerb
în dar pentru ob[te. {i astfel, în fie-
care an, la pomenirea Sfântului, dup\
citirea Sfintei Evanghelii, ve nea cer-
bul în biseric\ [i aducea puiul [i de -
grab ie[ea. Iar cre[tinii strân[i acolo
junghiau cerbul [i se osp\tau, bucu-
rându-se în slava [i cinstea Sfântului.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Avudim.

Acest Sfânt a tr\it pe vremea îm -
p\ratului Diocle]ian. Fiind prins [i
neprimind s\ aduc\ jertf\ la idoli, a
fost întins la stâlp [i b\tut de nou\
slujitori. Iar, nevrând a gusta din
cele jertfite idolilor, a fost sfâ[iat cu
gheare de fier; dar, stând neschimbat
[i înt\rit în credin]\, i s-a t\iat capul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Faust.

Acest Sfânt a tr\it în zilele îm p\ -
ratului Deciu (249-251). Fiind prins
pentru credin]a în Hristos, pe Care
Îl m\rturisea pe fa]\ [i cu îndr\z -
neal\, a fost r\stignit [i r\nit cu s\ ge]i.
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{i, stând cinci zile pe cruce, [i-a dat
sufletul în mâinile lui Dum nezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Antioh, fratele Sfântului Mucenic Platon.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
cincisprezece mii de Mucenici din Pisidia,
care de sabie s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintelor
Muceni]e femei, multe fiind, care de sabie
s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea altui Sfânt
Mucenic Atinoghen, care în foc s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei Mu -
ceni]e Iulia, care prin r\stignire s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Cuptorul caldeilor, fiind
încins cu foc, s-a r\corit

«prin Duhul, cu ajutorul lui
«Dumnezeu, iar tinerii au cân -
«tat: Binecuvântat e[ti, Dum -
«nezeul p\rin]ilor no[tri.»

Cu izvoarele sângelui t\u ai
stins v\paia r\t\cirii, [i cu
focul chinurilor ai f\cut cenu[\
materia r\ut\]ii, fericite, cân-
tând: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri.

Mucenicii, care au oprit, cu
ostenelile înfrân\rii, s\lt\rile
trupului, iar, cu ploile sângiu  -
ri lor, au nimicit locurile de
închinare ale lui Manent, s\ fie
l\u da]i ca ni[te osta[i ai lui
Hristos.

Slav\...

Cu porunc\ f\r\ de lege t\ -
indu-vi-se capetele [i trupurile
sfârtecându-vi-se cu chinuri de
multe feluri, ca ni[te turnuri
neclintite nu v-a]i mi[cat, Cu -
vio[ilor Mucenici.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuindu-ne prin tine, ceea
ce e[ti cu totul f\r\ prihan\, de
c\derea cea de demult a str\ -
mo[ilor, gr\im ]ie: Bucur\-te!
[i cu credin]\ sl\vim pe Cel 
ce prin tine ne-a mântuit din
stric\ciune.

Cântarea a 8-a

Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu...

Uitându-se la dumnezeie[tile
lumin\ri, Atinoghen a risipit
întunericul adânc al în[el\ciu-
nii idole[ti [i s-a f\cut lumin\.

Ceata Mucenicilor, a Înge ri lor,
a Ierarhilor [i a Cuvio[ilor se
vesele[te la pomenirea cinsti ]i lor
p\timitori, sl\vind pe Domnul.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Tu, Ierarhe, adunând pe cei
zece Mucenici înv\]a]i de tine,
te-ai num\rat în cetele p\timi-
torilor, al\turi de care te feri-
cim cu credin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Cuvântul, pe Care L-ai
n\s cut mai presus de cuvânt,
Marie, N\sc\toare de Dum nezeu,
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roag\-L pentru noi, cei ce te l\u -
d\m cu credin]\ [i te fericim,
Preacurat\.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Tinerii cei de Dumnezeu
cuvânt\tori în cuptor,

«împreun\ cu focul [i v\paia
«c\lcându-o, au cântat: Bine cu -
«vânta]i, toate lucrurile Dom -
«nului, pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Na[terea pururea Fecioarei...

Iat\, ast\zi este ziua cea
luminoas\ a Mucenicilor, care
str\luce[te cu minuni [i cu raze
dumnezeie[ti, luminând inimile
credincio[ilor. Veni]i, dar, s\
primim luminare.

Ca ni[te prinoase curate [i ca
ni[te miei f\r\ de prihan\,
Mucenicilor, v-a]i adus Celui ce
S-a n\scut pentru noi, luând
cununile biruin]ei de la însu[i
D\t\torul de biruin]\.

Ostenelile tale, purt\torule
de chinuri, picur\ dulcea]\ [i
cur\]esc toat\ am\r\ciunea
patimilor celor ce cu credin]\
n\zuiesc la biserica ta [i cu dra-
goste pr\znuiesc chinuirea ta.

Slav\...

Mucenicilor, ar\tându-v\ ca
ni[te stele str\lucitoare ziua pe
cerul cinstitei Biserici, lumina]i

toat\ lumea, alungând întune-
ricul ispitelor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

În bra]ele tale L-ai purtat pe
Dumnezeu, Cel ce poart\ toate,
[i L-ai hr\nit pe Hr\nitorul
f\pturii, Care S-a f\cut aseme-
nea cu noi. Pe Acela roag\-L,
Preacurat\, s\ dea poporului
t\u izb\vire de toate relele.

Irmosul:

Na[terea pururea Fecioa -
rei, care s-a ar\tat mai

«înainte d\t\torului de lege în
«munte, prin foc [i prin rug,
«spre mântuirea noastr\ a cre -
«dincio[ilor, în cânt\ri neîn cetat
«o sl\vim.»

L U M I N Â N D A
Glasul al 3-lea, 

podobie: Cercetatu-ne-a pe noi...

Împlinind, Hristoase, cererea
Sfin]itului t\u Mucenic Atino -
ghen, luminezi acum, prin
puiul cerboaicei, pomenirea lui
cea de peste an, c\ se roag\ }ie,
Cuvinte, împreun\ cu cei zece
ucenici ai s\i.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Dumnezeu, pe Care L-ai
întrupat din preacuratele [i
prea sfintele tale sângiuri, prea -
sfânt\ St\pân\, preacurat\,
roag\-L pururea s\ Se milosti-
veasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe
noi, cei ce te l\ud\m pe tine,
Preacinstit\.
{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei [i Otpustul.
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ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  {APTESPREZECEA
Pomenirea Sfintei Mari Muceni]e

Marina (a c\rei Slujb\ s-a rânduit
cu Doxologie mare).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Sti hi -
rile pe 6, glasul al 8-lea, podobie: O,
preasl\vit\ minune...

O, preasl\vit\ minune!
Sprânceana cea înalt\, a

celui ce zicea c\ va pierde
p\mântul [i marea, la p\mânt a
smerit-o o fecioar\ tân\r\ [i cu
totul f\r\ prihan\, m\iestriile
lui biruind. O, puterea Crucii [i
a harului, care în chip v\dit a
înt\rit toat\ neputin]a noastr\
(de dou\ ori).

Muceni]\ Marina prea m\rit\,
care în cere[tile l\ca[uri dup\
vrednicie te-ai s\l\[luit, cu
cetele feciore[ti [i cu o[tile Mu -
cenicilor; pe cei ce s\vâr[esc cu
credin]\ pomenirea ta [i se
apropie cu c\ldur\ de acope -
r\mântul t\u, izb\ve[te-i, prin
rug\ciunile tale, [i cere pentru
ei iertare de gre[eli de la Dum -
nezeu, mântuire [i mare mil\
(de dou\ ori).

Muceni]\ Marina prea l\u -
dat\, nici focul chinurilor, nici

dulcea]a desf\t\rii, nici bucu-
riile lumii, nici frumuse]ea tine -
re]ilor nu te-au desp\r]it de
dragostea pentru Hristos, do -
rind s\ dobânde[ti frumuse]ea
cea mai presus de minte a cin-
stitului t\u Mire, de care te-ai
[i învrednicit, de Dumnezeu
fericit\ (de dou\ ori).

Slav\..., glasul al 2-lea:

Cu glas de bucurie [i cu
psalmi de cântare s\ l\ud\m pe
Muceni]a Marina, c\ a surpat
la p\mânt în[el\ciunea idolilor
[i pe vr\jma[ul cel împotriv\
lupt\tor b\rb\te[te l-a supus
sub picioarele sale. Pentru
aceasta, s\vâr[indu-se, la cer a
zburat, purtând pe cap cunun\
[i gr\ind: Pe Tine, Mirele meu,
Te doresc [i, a dorului dragoste
având, pentru Tine trupul meu
l-am dat focului. S\ m\ s\l\[ -
luiesc, dar, în l\ca[urile Tale
cele ve[nice, unde este l\ca[ul
celor ce se veselesc.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

(Dogmatica), acela[i glas:

Trecut-a umbra Legii [i ha rul
a venit; c\, precum rugul n-a
ars fiind aprins, a[a Fecioar\ ai
n\scut [i Fecioar\ ai r\mas. În
locul stâlpului celui de foc, a
r\s\rit Soarele drept\]ii; în
locul lui Moise, Hristos, mân-
tuirea sufletelor noastre.
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L A  ST I H O A V N |

Stihirile, glasul al 2-lea,

podobie: Când de pe lemn...

Veni]i, to]i iubitorilor de
Mucenici, cu credin]\ s\ cin-
stim pe ceea ce mult a p\timit
pentru St\pânul tuturor, pe
Muceni]a Marina, mireasa lui
Hristos. C\, împodobindu-[i
trupul cu haina fecioriei [i a
cinstitei mucenicii, ca o îm br\ -
c\minte de aur pe sine [i-a pus,
[i cu îndoite cununi s-a înfru-
muse]at, iar acum st\ înaintea
D\t\torului de cununi.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru
Sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel (Psalm 
67: 36).

Mare este izbânda ta, mare
cu adev\rat [i preasl\vit\ biru -
in]a ta. C\, de[i erai din fire
tem\toare [i smerit\, Marina,
dar pe balaurul cel nev\zut,
muntele cel mare, pe cel cu
minte mult me[te[ugitoare, cu
adev\rat l-ai prins ca pe o
pas\re proast\ [i, c\lcându-l,
d\n]uie[ti acum cu Îngerii, ceea
ce e[ti vrednic\ de minune.

Stih: R\bdând, am a[teptat pe Domnul,
c\ a c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea
mea (Psalm 39: 1).

Cuvântului celui ce S-a ar\ -
tat pe p\mânt, mireas\ aleas\
te-ai ar\tat tu, Marina, cu ade -
v\rat, prin frumuse]ea dum -
nezeie[tilor fapte str\lucind, [i

ai uscat, cu harul, s\diturile
necredin]ei. Pentru aceasta,
preasfin]it\ pomenirea ta cin-
stim [i cu dragoste cuprindem
acum racla moa[telor tale, pri-
mind din ea dar de t\m\duiri.

Slav\..., a Sfintei, glasul al 6-lea:

De-a dreapta Mântuitorului
a stat fecioara [i purt\toarea de
chinuri [i Muceni]a, îmbr\cat\
fiind cu str\lucirea virtu]ilor,
împodobit\ cu untdelemnul
cur\]iei [i cu sângele nevoin]ei,
]inând f\clie [i strigând c\tre
Dânsul cu bucurie: La mireas-
ma mirului T\u am alergat,
Hristoase Dumnezeule, c\ m-
am r\nit cu dragostea Ta; s\ nu
m\ p\r\se[ti pe mine, Mire
ceresc! Pentru rug\ciunile ei,
atotputernice Mântuitorule,
trimite nou\ milele Tale.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
purt\toarea de chinuri Marina,
s\ se miluiasc\ sufletele noastre.

Troparul, glasul al 4-lea:

Mielu[eaua Ta, Iisuse, Marina...

Slav\..., {i acum..., 
al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii: 

Taina cea din veac ascuns\...

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul.., se cânt\
Troparul Sfintei de dou\ ori, apoi: Slav\...,
{i acum..., Troparul N\sc\toarei de Dum -
nezeu – al Învierii, pe glasul Troparului
Sfintei.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
4-lea, podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Iubind pe Hristos cel prea-
frumos [i înfrumuse]ân -

du-]i sufletul prin cur\]ie, prin
tot felul de osteneli [i de nevo -
in]e, te-ai logodit cu El, ca o
Muceni]\ f\r\ prihan\. Pentru
aceasta, de c\mara de Mire cea
din ceruri te-ai învrednicit [i te
rogi Lui pentru noi, cei ce te
cinstim, Marina preal\udat\ (de

dou\ ori).
Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

C\tre N\sc\toarea de Dum -
nezeu acum cu osârdie s\ aler -
g\m noi, p\c\to[ii [i smeri]ii, [i
s\ c\dem cu poc\in]\, strigând
dintru adâncul sufletului: St\ -
pân\, ajut\-ne, milostivindu-te
spre noi; sârguie[te, c\ pierim
de mul]imea p\catelor; nu
întoarce pe robii t\i de[er]i, c\
pe tine singur\ n\dejde te-am
câ[tigat.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, glasul
1, podobie: Mormântul T\u...

Înfrumuse]ându-te cu via]a
cinstit\ [i cu podoaba p\timirii,

ca o mielu[ea f\r\ prihan\ [i
curat\, în chip t\inuit te-ai unit
cu Domnul. Pentru aceasta, 
ai primit darul t\m\duirilor,
vindecând toate bolile cu pu -
terea Duhului Sfânt, Muceni]\
Marina (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maic\ a lui Dumnezeu, care
te-ai ar\tat cu adev\rat fecioa r\
[i dup\ na[tere, pe tine te m\r -
turisim noi, to]i cei ce cu dra-
goste alerg\m la a ta bun\tate;
c\ pe tine te avem p\c\to[ii
ocrotitoare; pe tine te-am ago-
nisit întru ispite mântuire, sin-
gura cea cu totul f\r\ prihan\.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Primul Canon din Octoih (sau al N\sc\ -
toarei), cu Irmosul, pe 6, [i dou\ ale Sfintei,
pe 8.

C A N O N U L  întâi al Muceni]ei

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat
[i din r\utatea egipte -

«nilor sc\pând, israeliteanul
«striga: Izb\vitorului [i Dum -
«nezeului nostru s\-I cânt\m.»

Muceni]\, ceea ce d\n]uie[ti
întru Dumnezeu [i e[ti plin\ 
de str\lucirile Lui, d\-mi mie
raze de lumin\ purt\toare, prin
rug\ciunile tale, împodobit\
fecioar\.

LUNA  IULIE358



Nestatornicia [i stric\ciunea
celor trec\toare, în]elep]e[te 
le-ai trecut cu vederea, fiind îm -
po dobit\ cu minte în]eleapt\,
Muceni]\ a lui Hristos, [i dup\
dreptate te-ai învrednicit de
str\lucirea cea de sus.

Rug\tor vin c\tre tine, cin-
stit\, s\ m\ izb\ve[ti, prin ru g\ -
ciunile tale, de greut\]ile vie]ii,
Muceni]\ purt\toare de chinuri,
[i s\ potole[ti tulburarea pati-
milor mele.

Cu în]elepciunea [i cu harul
lu minându-se mintea ta, Ma rina,
de îngrozirile tiranilor nu te-ai
temut, Muceni]\ a Mântuito ru -
lui, fiind înt\rit\ cu dumneze-
iasc\ putere.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Calea vie]ii ne-ai ar\tat,
z\mislind pe Cel ce este Via]a în
fiin]\ [i trupe[te n\scându-L,
Maic\ a lui Dumnezeu, [i leg\ -
turile mor]ii le-ai rupt.

Al doilea Canon al Sfintei

Cântarea I, glasul al 4-lea:

Irmos: Adâncul M\rii Ro[ii...

Str\lucit\ fiind, în chip sl\vit,
cu luminile Mucenicilor, d\n]u -
ie[ti înaintea lui Dum nezeu
sfin]it, îndumnezein du-te, prea -
l\udat\, [i, prin rug\ciunile tale,
dai luminare celor ce te laud\.

Arând, cu chinuirea, holda
cea sufleteasc\, ai lucrat spicul

muceniciei, cel p\zit de Lucr\ -
to rul care ]i-a dat putere, fecioa -
r\ Muceni]\, de Dumnezeu cu -
get\toare, vrednic\ de minune.

Vopsindu-]i porfir\ din sân-
gele t\u [i împodobindu-te în
chip luminat ca o fecioar\, v\dit
locuie[ti în cur]ile împ\ r\te[ti
cele de sus [i te-ai luminat cu
luminile cele dumnezeie[ti, Mu -
ceni]\ Marina.

Slav\...

Înt\rindu-te cu puterea Du -
hului celui ce lucreaz\ toate,
viteje[te l-ai smerit pe tiranul
cel tare în me[te[ugiri, care era
slujit cu mare trufie, [i l-ai
supus sub picioarele tale, Mu -
ceni]\ preal\udat\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\cutu-te-ai vas înc\p\tor
dumnezeiescului har, N\sc\ -
toare de Dumnezeu preacurat\.
Pentru aceea, dorind de tine,
Marina, ca o fecioar\ a fost
adus\ Fiului t\u, în urma ta.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Nu este sfânt ca Domnul [i
nu este drept ca Dum -

«nezeul nostru, pe Care Îl
«laud\ toat\ f\ptura; [i nu este
«drept afar\ de Tine, Doamne.»
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Nici focul, nici r\nile, nici
t\ierea cu sabia, nici cruzimea
tiranilor, nici moartea, nici s\l -
b\ticia fiarelor nu te-au des p\r -
]it de dumnezeiasca dragoste,
fericit\.

Fosta-i turn nemi[cat [i
neclintit în vreme de primejdie,
pream\rit\, temelie a adev\ ru -
lui, pus\ fiind pe piatra credin -
]ei, preafericit\.

Izvoarele sfântului t\u sânge
rev\rsându-se, frumoas\ fecioa -
r\, au stins în[el\ciunea idolilor
[i au adus Mirelui t\u popor de
Mucenici.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Înt\rindu-ne cu harul, N\s -
c\toare de Dumnezeu, cu un
gând te sl\vim; c\ pe Cel ce S-a
f\cut trup, Care tuturor a dat
via]\, L-ai n\scut [i lumea ai
înnoit.

Alt Canon

Irmos: Se vesele[te de Tine...

Dorind P\timirea Celui nep\ -
timitor, Care a murit pentru noi,
ai luat moarte muceniceasc\,
cinstit\ Muceni]\.

Dorind s\ câ[tigi daruri mari,
ai suferit durerile trupului, ca
[i cum ai fi fost în trup str\in,
preacinstit\.

Cu pic\turile sângelui t\u ai
stins focul necredin]ei [i cugetele

credincio[ilor le-ai ad\pat,
Muceni]\ Marina.

Slav\...

Ca o Muceni]\, ar\tând cu
t\rie împotrivire muceniceas -
c\, pe mu[c\torul de c\lcâi l-ai
sf\râmat cu frumoasele tale
c\lcâie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu adev\rat N\sc\toare de
Dumnezeu te credem [i te m\r -
turisim noi, credincio[ii; c\ tu
ai n\scut pe Dumnezeu, Care
S-a f\cut trup, Preacurat\.

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Sp\imântatu-s-a Iosif...

Marina, Muceni]\ a lui
Hristos, pe tine te l\ud\m noi,
credincio[ii, c\ pe tiranul vr\j -
ma[, prin puterea Crucii, l-ai
c\lcat viteje[te cu picioarele
tale [i te-ai f\cut nou\ viteaz\
în credin]\, toat\ puterea vr\j -
ma[ului biruind, [i din cer ai
luat cunun\ pe capul t\u, puru-
rea m\rit\. Pe Hristos roag\-L
s\ mântuiasc\ pe to]i cei ce s\ -
vâr[esc pomenirea ta (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sp\imântatu-s-a Iosif, v\ zând
cea mai presus de fire z\misli-
rea ta cea f\r\ s\mân]\, de
Dumnezeu N\sc\toare, [i cu
mintea a gândit la ploaia cea 
de pe lân\, la rugul nears în
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foc, la toiagul lui Aaron cel ce a
odr\slit. {i, m\rturisind, logod-
nicul t\u [i p\zitorul, preo]ilor
a strigat: Fecioara na[te [i, dup\
na[tere, iar\[i r\mâne fecioar\.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Tu e[ti t\ria mea, Doamne,
Tu [i puterea mea; Tu

«Dumnezeul meu, Tu bucuria
«mea; Cel ce nu ai l\sat sânu -
«rile p\rinte[ti [i ai cercetat a
«noastr\ s\r\cie. Pentru aceas -
«ta, cu Prorocul Avacum strig
«}ie: Slav\ puterii Tale, Iubi -
«torule de oameni.»

Lui Dumnezeu pl\cut\ a fost
via]a ta cu adev\rat, de Îngeri
s-a ar\tat preadorit\, iar de
oastea demonilor [i de slugile
s\lb\ticiei acelora neapropiat\
te-ai ar\tat, c\ lui Hristos ai
gr\it: Slav\ puterii Tale, Iubi -
to rule de oameni.

Pe p\mânt nevoindu-te, prea -
fericit\, [i durerile cele vremel-
nice r\bdându-le, în ceruri
acum r\spl\tire de la St\pânul
ai luat, Muceni]\ m\rit\, în
vecii vecilor cu Îngerii strigând:
Slav\ puterii Tale, Iubitorule
de oameni.

Acum de tine se bucur\ ceata
fecioarelor, acum adunarea
Mu ceni]elor se vesele[te, acum
[i mul]imea dreptcredin cio[i lor,

adunându-se, d\n]uie[te bucu-
rându-se [i gr\ind St\pâ nului
cu glasuri f\r\ t\cere: Slav\ pu -
terii Tale, Iubitorule de oameni.

Toat\ e[ti bun\, fecioar\, [i
neîntinat\, [i cu totul te-ai ar\ tat
mireas\ f\r\ prihan\ Iubi to -
rului de frumuse]ea sufletelor.
C\, prin aprinderea chinurilor,
preafericit\, te-ai ar\tat mai
luminat\, lui Hristos cântând:
Slav\ puterii Tale, Iubitorule
de oameni.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Numai tu ai r\mas preacu-
rat\ [i dup\ na[tere; c\ tu sin-
gura pe Cuvântul cel ipostatic,
pe Fiul cel împreun\ [ez\tor pe
scaun cu Tat\l, din tine cu trup
L-ai n\scut, dumnezeiasc\ Mi -
reas\, [i ai purtat în bra]e pe
Cel neînc\put de nimeni, Care
]ine st\pânia a toate.

Alt Canon

Irmos: Ridicat pe Cruce...

Str\lucind cu luminile mu -
ceniciei [i fiind împodobit\ cu
cununa nestric\ciunii, cu bucu-
rie stai înaintea Mirelui t\u
Hristos, o, Marina, Muceni]\
preal\udat\.

Pe cel ce, prin în[el\ciune, 
a r\nit c\lcâiul Evei celei din-
tâi, l-ai r\sturnat [i l-ai surpat
cu împotrivirile cele muceni-
ce[ti, ar\tându-l neputincios [i,
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bu cu rându-te, cântai: Slav\
puterii Tale, Doamne.

Vr\jma[ii cei r\i, ca ni[te
lupi, rupându-te cu chinurile
pe tine, mielu[eaua cea nespur-
cat\, Muceni]\, te-au s\vâr[it
pe tine dumnezeiasc\ jertf\ [i
junghiere cu totul f\r\ prihan\
lui Dumnezeu.

Slav\...

Urmând dumnezeie[tilor
urme ale P\storului, ai r\bdat
p\timire de bun\voie pentru
El, Muceni]\, [i te-ai s\l\[luit
în staulul ceresc, unde sunt
cetele Mucenicilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\ [i te-ai ar\tat singura mai
sfânt\ decât Heruvimii, izb\ -
ve[te de toat\ primejdia sufle-
tele noastre, ale celor ce cu 
cre din]\ te l\ud\m pe tine,
Preacurat\ Fecioar\, Mireas\ a
lui Dumnezeu.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pentru ce m-ai lep\dat de
la fa]a Ta, Cel ce e[ti lu -

«min\ neapus\, [i m-a acoperit
«întunericul cel str\in pe mine,
«tic\losul? Ci Te rog întoar -
«ce-m\ [i la lumina poruncilor
«Tale îndrepteaz\ c\ile mele.»

În priveli[tea p\timitorilor,
c\l\toria grabnic ]i-ai s\vâr[it,

fecioar\, c\ dumnezeiescul dor
a înt\rit sl\biciunea femeiasc\,
luminat ar\tându-]i, Muceni]\,
c\ gândul este st\pânitor peste
patimi.

Pic\turile sângelui t\u, Mu -
ceni]\, picurând, ]i-au ]esut, ca
îmbr\c\minte de mult pre],
haina nestric\cioasei veselii. Cu
aceasta fiind acum îmbr\ cat\
în cer, de Dumnezeu în]e lep ]it\,
cu îndr\znire stai înaintea
Mirelui.

Cu leg\turile rug\ciunilor
tale, fecioar\, pe [arpele cel
m\  re] l-ai legat, [i mândria lui,
ce se în\l]ase mai înainte, ai
sme rit-o la p\mânt, c\ Atot  v\ -
 z\torul [tie, ca un Bun, s\ îm pli -
neasc\ voia celor ce se tem de El.

Cu dumnezeie[tile cununi ale
slavei celei preaînalte te-a îm -
podobit Mirele-Cuvântul cu
adev\rat pe tine, ceea ce ai p\ -
timit pentru El, îndumnezein-
du-te, [i care ai suferit v\paia
focului [i durerile b\t\ilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cur\]it\ v\zând firea ome-
neasc\ de blestemul cel dintâi,
prin na[terea fecioriei tale,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, sl\vim pe Cel n\scut din
tine pentru milostivire, singur\
Preacurat\. Pe Acela roag\-L,
Fecioar\, s\ ne mântuiasc\ 
pe noi.
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Alt Canon

Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Apropiindu-te mai ar\tat de
Lumina cea mare, te-ai f\cut
lu min\ [i luminezi pe cei ce
pr\znuiesc pomenirea ta cea
purt\toare de lumin\.

Numai de frumuse]ile Tale, ca
o fecioar\, m\ îndulcesc, striga
Marina, pe Tine, Doam ne, iu bin -
du-Te, de sabie sunt junghiat\.

Cu v\rsarea sângelui t\u
care a curs pe nedrept, ai uscat
pârâul necredin]ei al celor cu
credin]\ rea [i ai stins focul
în[e l\ciunii, Muceni]\.

Slav\...

Îmbujorarea fecioriei f\cân d-o
mai luminat\ prin ro[eala sân-
gelui t\u, te-ai adus pe tine lui
Dumnezeu mai str\lucit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Potopul stric\ciunii a încetat,
c\ Fecioara a n\scut, f\r\
stric\ciune, pe Cel ce a mântuit
din stric\ciune firea oamenilor
cea stricat\.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântuito -
rule, c\ multe sunt f\r\ de -

«legile mele, [i, Te rog, ridic\-m\
«din adâncul r\ut\]ilor. C\ci
«c\tre Tine am strigat [i m\ auzi,
«Dumnezeul mântuirii mele.»

Te-ai ar\tat frumuse]e nepri -
h\nit\, închinat\ lui Hristos,
Marina pream\rit\, izvor lim-
pede [i gr\din\ mult roditoare,
adev\rat\ mireas\ [i Rai nejefuit.

Fecioara, cea plin\ de toat\
bunacuviin]a, a venit în urma Ta,
alergând la mireasma mi ru rilor
Tale, St\pâne, [i asem\ nân du-se,
prin r\bdare, preacuratei [i
preacinstitei Tale P\timiri.

R\bdat-ai b\rb\te[te lupte,
Muceni]\ mult-p\timitoare [i,
prin puterea Crucii, pe cel ce
mult se l\uda mai înainte cu
v\t\mare de minte, cu sunet l-ai
pierdut, o, Marina, ceea ce por]i
nume domnesc.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Marie, ceea ce e[ti curat [i
preacinstit l\ca[ al F\c\torului
tuturor, d\-mi lacrimi cur\]i -
toare de suflet [i ascult\ rug\ -
ciunea mea, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\.

Alt Canon

Irmos: Jertfi-voi }ie cu glas de laud\...

Cu v\rsarea sângelui, ai uscat
m\rile credin]ei celei rele, iar
cinstita Biseric\ a lui Hristos ai
ad\pat-o, Marina purt\toare
de chinuri, lauda fecioarelor.

Neudat\ ai trecut valul chi-
nurilor, pentru aceea, ai ajuns
necufundat\ la limanul cel f\r\
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de valuri [i te bucuri de lini[tea
cea adev\rat\, ceea ce e[ti
pururea pomenit\.

Prigonitorul cel viclean a po -
runcit s\ fie b\tut\ f\r\ de mil\
[i zdrobit\ cu toiege mielu [eaua
Domnului, ceea ce î[i avea cu -
getul înt\rit spre Hristos.

Slav\...

Dis-de-diminea]\ ai alergat
c\tre Hristos, Soarele cel neîn-
serat, [i, cu razele Lui, ]i-ai
luminat sufletul, de Dumnezeu
cuget\toare; [i te-ai mutat în
lumina cea ve[nic\, Muceni]\
purt\toare de chinuri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ziditorul, Cel ce prin voirea
Sa a înv\luit marea cu negur\,
S-a n\scut ca un prunc din
prunca Fecioar\ neispitit\ de
nunt\ [i a fost înf\[at în chip de
negr\it în scutece.

C O N D A C, 

glasul al 3-lea,

podobie: Fecioara ast\zi...

Cu frumuse]ile fecioriei fiind
împodobit\, fecioar\, cu cu nuni
nestric\cioase te-ai încununat,
Marina; [i, împurpurându-te
cu sângele muceniciei [i lumi-
nându-te cu minunile t\m\ -
duirilor, Muceni]\, ai primit cu
bun\ credin]\ r\splat\ de biru -
in]\ pentru p\timirea ta.

I C O S

La Mirele t\u Hristos, cu
dragostea inimii tale din prun-
cie fiind aprins\, curat\, ai
alergat ca o c\prioar\ însetat\
la izvoarele apelor celor de-a
pu rurea curg\toare, fecioar\
Muceni]\; [i, cu chinuirea pe
tine singur\ p\zindu-te mi reas\
m\rit\, la c\mara cea nestric\ -
cioas\ a F\c\torului t\u cu
adev\rat ai ajuns, îmbr\cat\,
împodobit\, cu diadem\ încu-
nunat\, biruitoare, de f\clii
purt\toare, bineînflorit\, do -
bândind c\mara cea nestric\ -
cioas\ [i primind, ca ni[te aur,
r\splat\ de biruin]\ pentru
p\timirea ta.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a [aptespreze-
cea, pomenirea Sfintei Mari Muceni]e
Marina.

Aceast\ Sfânt\ era din Antiohia
Pisidiei, fiind singura fiic\ a unui
slujitor al idolilor, pe nume Edesie.
{i, dup\ ce a murit mama ei, a dat-o
tat\l s\u pe seama unei femei; ajun-
gând ea de doisprezece ani, se ruga
s\ înve]e credin]a cre[tinilor [i a
înv\]at-o de la cre[tinii care erau în
acel sat. Iar când a fost ca de cinci-
sprezece ani, a dorit s\ s\vâr[easc\
lupta muceniciei. Dac\ a aflat de
aceasta, ighemonul Olimvrie a tri-
mis de a prins-o [i a aruncat-o în
temni]\. Peste pu]ine zile, sco]ând-o,
a adus-o la judecata sa [i, v\zând-o,
s-a minunat de frumuse]ile ei. {i, 
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în trebând-o de unde este [i cum îi este
numele, ea zise: Marina m\ cheam\,
n\scut\ [i crescut\ în Pisidia; [i cred
în numele Domnului meu. De aceea,
nevrând ea a se lep\da de Hristos,
prigonitorul a poruncit [i a fost
b\tut\ cu toiege f\r\ mil\, pân\ s-a
înro[it p\mântul de sângele ei; apoi
au aruncat-o în temni]\. {i s-a f\cut
cutremur mare, încât se cutremura
temni]a, [i iat\ diavolul a ie[it dintr-o
parte a temni]ei în chip de balaur
[uierând tare [i, târându-se, p\rea
c\ v\rsa foc împrejurul Sfintei. De
aceea, speriindu-se ea, ruga pe Dum -
nezeu. Atunci acel groaznic balaur
s-a pref\cut, ar\tându-se în chip de
câine negru; iar Sfânta, luându-l de
p\r [i g\sind un ciocan, l-a b\tut pe
cap [i peste spinare pân\ l-a sl\bit.
Dup\ aceasta, fiind adus\ Sfânta la
a doua cercetare [i r\mânând tare în
credin]a lui Hristos, a fost supus\ la
multe chinuri, pe care r\bdându-le,
ighemonul cu mânie i-a t\iat capul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Sperat [i Veronica.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Eufrasie, episcopul Ionopolei, care cu pace
s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii evreie[ti au c\lcat
în cuptor v\paia cu în -

«dr\z neal\ [i focul în rou\ l-au
«schimbat, cântând: Binecu vân -
«tat e[ti, Doamne Dum nezeule,
«în veci.»

Lumina cea neapropiat\ a
luminat dup\ vrednicie sufletul
t\u, Marina, [i cu razele lumi-
nii Sale te-a str\lucit pe tine,
ceea ce cân]i: Binecuvântat e[ti,
Doamne Dumnezeule, în veci.

Ridicatu-te-ai la dumneze-
iasca în\l]ime cu adev\rat, c\
minte înalt\ ]i-ai câ[tigat [i în
c\mar\ luminoas\ te-ai s\l\[ -
luit, cântând: Binecuvântat e[ti,
Doamne Dumnezeule, în veci.

Mireas\ adev\rat\ te-ai ar\ -
tat St\pânului, Marina, de
Dum nezeu purt\toare, [i, ca o
Muceni]\ nebiruit\, strigi Lui:
Binecuvântat e[ti, Doamne
Dumnezeule, în veci.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Domn nu este din Iuda, ci a
lipsit, c\ din tine în chip de
negr\it a r\s\rit St\pânul, n\ -
dejdea tuturor neamurilor, pe
Care Îl binecuvinteaz\ toate
popoarele, semin]iile [i limbile.

Alt Canon

Irmos: În cuptorul persienesc...

Fiind aprins\ de focul cel
dumnezeiesc, nu te-ai îngrijo-
rat de foc. Pentru aceea, rou-
rezi totdeauna credincio[ilor
ape dumnezeie[ti de t\m\duiri,
uscând sup\rarea patimilor,
purt\toare de chinuri, Marina.

Cu multe feluri de chinuri
îngrozindu-te pe tine tiranul, a
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aflat sufletul t\u cu adev\rat
mai tare decât piatra, c\ strigai:
Binecuvântat e[ti în Bise rica
slavei Tale, Doamne.

Slav\...

Tu ai adus la Mirele t\u, ca pe
o zestre, popor [i adunare care
a crezut în Dumnezeu, Cel ce a
lep\dat întunericul în[el\ciunii
prin minunile tale d\t\toare de
lumin\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântul cel curat pe tine
singur\, ca pe o fecioar\ curat\
[i neîntinat\, te-a iubit; [i, în -
trupându-Se din tine, Doamn\,
a înnoit pe om, Cel ce a m\rit
pe Marina cu minuni.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Muzice[tile organe îm -
preu n\ gl\suind [i

«popoare f\r\ de num\r în -
«chinându-se chipului celui din
«Deira, cei trei tineri nu s-au
«supus, ci pe Domnul L-au l\u -
«dat [i L-au preaîn\l]at întru
«to]i vecii.»

Cuget curat câ[tigându-]i,
tare ai r\bdat chinurile [i cu
cununi de biruin]\ te-ai încu-
nunat, cântând: Pe Domnul
l\uda]i-L [i-L preaîn\l]a]i întru
to]i vecii.

Mirele sufletelor, Dumnezeu
Cuvântul, ]i-a preg\tit în ce ruri

c\mar\ de tain\, Marina, pe El
v\zându-L, cân]i: Pe Dom nul
l\uda]i-L [i-L prea în\l]a]i întru
to]i vecii.

Cu virtu]i de multe feluri
împodobindu-te, de multe da -
ruri te-ai învrednicit, Culmea
doririlor v\zând [i cântând: Pe
Domnul l\uda]i-L [i-L prea -
în\l]a]i întru to]i vecii.

Pricin\ de mântuire multora
te-ai ar\tat, de chinuri pur t\ -
toare, [i popor de Mucenici ai
adus lui Hristos, cu un glas
cântând: Pe Domnul l\uda]i-L
[i-L preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cur\]ire nou\ prin tine s-a
dat, de Dumnezeu N\sc\toare,
c\ tu una ai pl\tit datoria,
z\mislindu-L pe Dumnezeul
tuturor [i St\pânul, spre mân-
tuirea tuturor.

Alt Canon

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

{i trupul [i sufletul le-ai
p\strat pentru Dumnezeu întru
feciorie, [i chinuirea ta cea
pururea pomenit\, m\rit\, ai
adus-o ca zestre preacinstit\ [i
ai intrat în c\mara Mirelui cea
în]eleg\toare, luminând pe cei
ce cânt\: Binecuvânta]i, toate
lucrurile Domnului, pe Domnul.

Cuget\torii de[ert\ciunii cei
vrednici de foc, slujind cuvin telor
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vr\jma[ului tiran, de vie te-au
b\gat în foc, Muceni]\; dar nu
te-ai ars, fiind r\corit\ de focul
dragostei Mirelui [i cinstindu-L
pe El, cuget\toare de Dumnezeu.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Ai stat înaintea judec\]ii,
propov\duind pe Hristos ca
Dumnezeu nemuritor, Care a
r\bdat r\stignire [i a omorât
în[el\ciunea [i a d\ruit via]\
nemuritoare credincio[ilor, care
cânt\: Binecuvânta]i, toate lu -
crurile Domnului, pe Domnul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai mai înalt\ decât
cerurile, Preacurat\, c\ ai n\s -
cut pe Dumnezeul cel ceresc, pe
Cel ce a f\cut cereasc\ toat\
fr\mânt\tura p\mântenilor [i
a luminat pomenirea Marinei
cea cinstit\, C\ruia Îi cânt\m:
Binecuvânta]i, toate lucrurile
Domnului, pe Domnul.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Înfrico[atu-s-a tot auzul 
de nespusa lui Dumnezeu

«po gorâre; cum Cel Preaînalt 
«de bun\voie S-a pogorât pân\
«[i în trup, din pântece fecio -
«resc f\cându-Se om. Pentru
«aceea, pe Preacurata N\s c\ -
«toare de Dumnezeu credin -
«cio[ii o m\rim.»

Marina, Muceni]\ a lui
Hristos, dup\ cuviin]\, în chip
v\dit ai cules via]a cea ve[nic\
[i nepieritoare în Raiul desf\ -
t\rii; c\ sabia ce se învârtea ai
trecut-o f\r\ v\t\mare, cu sân-
gele mucenicesc str\lucit\ fiind,
bun\ fecioar\.

Dumnezeiasca dragoste [i-a
ars tot cugetul cel materialnic
[i iubitor de lume, Muceni]\, [i
te-a ar\tat p\timitoare tare pe
tine, ceea ce ai str\lucit mai
înainte cu feciore[tile tale raze,
Marina preacinstit\. Pentru
aceasta, to]i cu credin]\ te 
fericim.

Dezleag\-mi leg\turile gre[e -
lilor mele prin rug\ciunile tale,
mireas\ aleas\; rupe zapisul
p\catelor mele, Muceni]\, ceea
ce stai bine împodobit\ înaintea
lui Hristos, Mirele t\u cu totul
îndurat, [i risipe[te negura
patimilor mele.

A încetat înt\râtarea cea
cumplit\ a vicleanului, c\, iat\,
fecioare uitând de firea feme-
iasc\ au p\timit [i, luminat
luând biruin]\ asupra lui, acum
au îndrept\]it cu totul n\dej-
dea str\moa[ei.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Via]\ coapt\ culeg, f\r\ s\
fiu v\t\mat, din pomul cuno[ -
tin]ei; c\ tu, Preacurat\, L-ai
odr\slit pe Hristos, Pomul vie]ii,
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Cel ce a f\cut cunoscute tuturor
intr\rile vie]ii. Pentru aceasta,
pe tine, Preacurat\, N\sc\toare
de Dumnezeu te vestim, cu
dreapt\ credin]\.

Alt Canon

Irmos: Piatra cea net\iat\...

Cetatea antiohienilor se laud\
cu scutecele [i cu chinurile tale,
Muceni]\; iar Biserica celor
întâi-n\scu]i de sus are dum -
nezeiescul t\u duh, care se
bucur\ împreun\ cu Drep]ii.

V\zându-]i Îngerii chinurile
pentru credin]\, Muceni]\
Marina, s-au minunat cum ai
ru[inat, cu fire femeiasc\, pe
cel ce odinioar\ a omorât pe
str\moa[a în Rai.

Ca o purt\toare de chinuri
preafrumoas\ [i ca o fecioar\
vrednic\, ]i-ai împletit cununa
drept\]ii dup\ lege, ca una ce ai
c\lcat cu trup pe cel f\r\ de
trup [i te-ai ar\tat purt\toare
de biruin]\.

Pe tine te cinstim, rândunea
în]eleg\toare, mielu[ea nestri-
cat\ [i porumbi]\ care ai aripi
luminate ca aurul, prin muceni -
cie, [i zbori c\tre Dumnezeu [i
acolo te odihne[ti, Marina.

Slav\...

Având fecioria ca un tranda-
fir cu bun miros, ai înflorit ca [i

crinul în v\ile Mucenicilor, o,
p\timitoare Muceni]\ Marina;
[i te-ai f\cut dumnezeiasc\ mi -
reas\ Mirelui t\u.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din pântecele t\u neispitit de
b\rbat, Fecioar\, ne-a r\s\rit
Lumina, cu ale C\rei str\luciri
dumnezeie[ti luminându-se cea
cu numele bucuriei, s-a f\cut
lumin\, N\sc\toare de Dum -
nezeu, Maic\ [i Fecioar\.

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce ai împodobit cerul...

Marina, Muceni]\ a Dom -
nului [i bun\ fecioar\ mireas\,
izb\ve[te pe poporul t\u [i ce -
tatea, rugând pe Dumnezeu s\
ne mântuiasc\ pe to]i de stri c\ -
ciune, de mânie [i de primejdii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti turn poleit de
aur [i cetate cu dou\sprezece
ziduri, tron cu raze de soare [i
scaun al Împ\ratului, minune
necuprins\ de minte, cum ai
hr\nit cu lapte pe St\pânul?

L A  L A U D E

Stihirile, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Chinuri cu multe dureri su fe -
rind, pream\rit\, cu minte b\r -
b\teasc\ din acelea ai sc\pat;
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capi[tile idole[ti ca pe ni[te
praf le-ai spulberat, [i pe tira-
nul tare l-ai surpat, ceea ce e[ti
de chinuri purt\toare, iar pe
cel ce se l\uda c\ mai presus de
stele î[i va pune scaunul, tu l-ai
ru[inat, Marina, [i popoare ai
luminat (de dou\ ori).

Pe balaurul încep\torul r\u -
t\]ii, care pe Eva a golit-o mai
înainte prin c\lcarea po runcii,
tu, Muceni]\ m\rit\, prin
Cruce, cu dreapt\ credin]\, l-ai
omorât, cu îndoitele tale lupte
legându-l, c\ ai avut putere pe
Hristos, pe Care roag\-L s\
mân tuiasc\ din stric\ciune [i
din primejdii pe cei ce s\vâr -
[esc cu credin]\ pururea-cin-
stit\ pomenirea ta.

Ca zestre de mult pre] ai
adus Mirelui t\u, purt\toare de
chinuri m\rit\, adunare sfânt\
care a crezut minunilor s\vâr -
[ite de tine cu credin]\. {i mai
presus decât p\timirile [i decât
focul arz\tor [i decât chinurile
te-ai ar\tat întru Hristos, Cel
ce, prin dumnezeiasc\ lucrare,
]i-a dat biruin]\ din cer, fecioar\.

Slav\..., 

glasul al 6-lea:

Pe calea chinuirii c\l\torind,
de sfatul p\rintesc ai fugit,
Marina preacinstit\. {i, ca o
fecioar\ în]eleapt\, f\clie pur-

tând, ai intrat în cur]ile Dom -
nului t\u; iar, ca o Muceni]\ cu
b\rb\]ie, dar ai luat a vindeca
toat\ boala de la oameni; deci
[i pe noi, cei ce te l\ud\m, iz -
b\ve[te-ne de durerile sufle te[ti,
prin rug\ciunile tale cele c\tre
Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, 
tu e[ti vi]a cea adev\rat\, care
ai odr\slit Rodul vie]ii; ]ie 
ne rug\m: Roag\-te, St\pân\,
cu purt\toarea de chinuri 
Ma rina, s\ se miluiasc\ sufle -
tele noastre.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile din Canonul Sfintei, pe 8:
Cântarea a 3-a pe 4 [i Cântarea a 6-a, pe 4.
Prochimen, glasul al 4-lea (Psalm 67: 36,
3): Minunat este Dumnezeu întru Sfin]ii
S\i, Dumnezeul lui Israel. Stih: Drep]ii s\
se bucure [i s\ se veseleasc\ înaintea lui
Dumnezeu... Apostolul din Epistola c\tre
Galateni (3: 23–29): Fra]ilor, mai înainte
de venirea credin]ei... Aliluia, glasul 1
(Psalm 39: 1, 3): R\bdând, am a[teptat pe
Domnul, c\ a c\utat spre mine [i a auzit
rug\ciunea mea. Stih: C\ a pus pe piatr\
picioarele mele [i a îndreptat pa[ii mei.
Evanghelia de la Marcu (5: 24–34): În vre-
mea aceea, mergea dup\ Iisus popor
mult... (caut\ luni în s\pt\mâna a 15-a
dup\ Rusalii). Chinonic (Psalm 111: 6):
Întru pomenire ve[nic\ va fi Dreptul.
Aliluia.
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ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  OPTSPREZECEA

Pomenirea Sfântului Mucenic
Emilian din Durostorum (a c\rui
Slujb\ s-a a[ezat cu Priveghere,
potrivit hot\rârii Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române).

LA  VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 4, glasul al 6-lea, podobie: Înge re[ -
tile puteri...

În]elep]e[te dispre]uind
toate cele stric\cioase, din

tot sufletul ai urmat Domnului
[i, cu durerile muceniciei tare
propov\duind, Mare Mucenice
Emiliane, te-ai învrednicit în
chip str\lucit de veselia cea pu -
rurea vie, rugându-te pentru noi
Celui singur Iubitor de oameni.

Chip al dreptei credin]e f\ cân -
du-te prin via]\ curat\ [i prin
râvn\ pl\cut\ lui Dum nezeu, 
ai zdrobit locurile de închinare
ale idolilor, Sfinte, [i, propo -
v\duind numele lui Hristos,
Emiliane, ai nimicit puterea
vr\jma[ului [i ai primit de la
Dumnezeu cununa biruin]ei.

Mustrând cu t\rie r\t\cirea
idolilor [i neînfricat r\bdând

b\ t\ile cu toiege, prin foc ]i-ai
s\vâr[it lupta cu b\rb\]ie [i ai
ars materia în[el\ciunii cu du -
rerile tale, Emiliane; pentru
aceasta, Domnul te-a sl\vit în
chip minunat întru str\lucirile
Mucenicilor.

Ca o ardere de tot cuvânt\ -
toare te-ai adus St\pânului
tuturor, prin foc s\vâr[indu-]i
lupta, Sfinte Emilian, [i, cu
puterea Mângâietorului, r\mâ -
nând în acesta nears, ai ars
toat\ puterea vr\jma[ului cu
focul r\bd\rii tale, în]elepte.

Slav\..., 

a Sfântului, glasul 1:

Fiind împodobit cu buna cre-
din]\, ai ru[inat nebunia ido-
leasc\ prin st\ruin]a nevoin]ei
tale, Emiliane preafericite, c\,
punându-]i toat\ n\dejdea în
Hristos, nu te-ai temut de mânia
prigonitorilor, ca un osta[ prea-
bun al Împ\ratului slavei [i,
bine luptându-te, dup\ vredni-
cie ai fost încununat de Hristos
Dumnezeu [i Mântuitorul su -
fle telor noastre.

{i acum.., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pentru rug\ciunile tuturor
Sfin ]ilor, Doamne, [i ale N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, pacea Ta
d\-ne-o nou\, Iubitorule de
oameni, [i ne miluie[te pe noi.
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LA STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 2-lea, 

podobie: Casa Efratului…

Având în sufletul t\u focul
cel dumnezeiesc, fericite, de
v\paia focului materialnic nu
te-ai înfrico[at nicicum, fiind
înt\rit de Dumnezeu.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori [i pre-
cum cedrul din Liban se va înmul]i (Psalm
91: 12).

P\timit-ai cu t\rie [i ai ru[i -
nat pe [arpele prin vitejeasca ta
nevoin]\, o, Emiliane, podoaba
Mucenicilor.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru
Sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel (Psalm
67: 36).

Bucurându-te acum de harul
cel nesfâr[it [i dumnezeiesc,
roag\-te neîncetat, o, Emiliane,
pentru cei ce te laud\.

Slav\…, a Treimii, asemenea:

Dumnezeire atotlucr\toare,
în trei lumini [i de o slav\, pen-
tru mijlocirile bineprimite ale lui
Emilian, miluie[te pe robii T\i.
{i acum…, a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Purtat-ai în pântece pe Îm -
p\ratul tuturor [i ai n\scut în
chip de negr\it, Fecioar\-Maic\,
pe Cel ce ne-a înnoit pe noi.

Troparul, glasul al 4-lea:

Mucenicul t\u, Doamne,
Emi lian, întru nevoin]a sa,

cununa nestric\ciunii a dobân-
dit de la Tine, Dumnezeul nos-
tru; c\ având puterea Ta, pe
chinuitori a învins; zdrobit-a [i
ale demonilor neputincioase
îndr\zniri. Pentru rug\ciunile
lui, mântuie[te sufletele noastre,
Hristoase Dumnezeule.

Slav\..., 

alt Tropar, glasul al 3-lea:

Izb\vitorule de întristare,
Sfinte Mucenice Emilian, turn
al cre[tin\t\]ii, de ispite nebi-
ruit [i de nevoi nemi[cat, cel ce
ai biruit r\t\cirea p\gân\t\]ii
prin credin]\, zdrobind idolii
în[el\ciunii, [i te-ai f\cut jertfa
pentru adev\r, chinuri r\b dând;
lauda preacinstit\ a Silistrei,
mijlocitorule c\tre Ziditorul, cel
ce te vesele[ti cu cetele înge re[ti,
nu înceta a te ruga lui Hristos
Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu 

– al Învierii, acela[i glas:

Pe tine, ceea ce ai mijlocit
mântuirea neamului nostru, te
l\ud\m, N\sc\toare de Dum -
nezeu Fecioar\. C\ci cu trupul
cel luat din tine, Fiul t\u [i
Dumnezeul nostru, prin Cruce
r\bdând p\timire, ne-a mân-
tuit pe noi din stric\ciune, ca
un iubitor de oameni.

Ectenia întreit\ [i Otpustul.
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LA  VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm, se cite[te: Fe -
ricit b\rbatul..., starea întâi. La Doamne,
strigat-am..., se pun Stihirile pe 8, ale
Sfântului: 

Stihiri, glasul al 4-lea, 

podobie: Dat-ai semn...

Cu nebiruit\ putere de sus
ai îmbr\cat, Doamne, pe

p\timitorul T\u [i l-ai înt\rit s\
rabde chinuri pentru Tine, ca
un nevoitor, de la vr\jma[ii cei
f\r\ de lege, [i s\ ia cununa
muceniciei. Pentru rug\ciunile
lui, d\ruie[te-ne iertare de
p\cate, Iisuse atotputernice,
Mântuitorul sufletelor noastre
(de dou\ ori).

P\timitorul T\u, Doamne,
sl\vitul Emilian, întrarmân -
du-se cu Crucea [i înfierbântân-
du-se de râvna Ta, a ars toa te
capi[tile idolilor [i, surpând
taberele încep\torului de rele, 
a primit ca dar de biruin]\ de
la Tine, St\pâne, Împ\r\]ia ce -
reasc\ [i se roag\ s\ ne mân-
tuim noi.

Stea luminoas\ ai ar\tat
Bisericii pe Mucenicul Emilian
[i osta[ preaales, care lumi-
neaz\ acum toat\ lumea cu lu -
cr\ri de minuni tainice [i izgo-
ne[te întunericul necredin]ei;
de la acela luminându-ne cu
dumnezeiasc\ bun\cuviin]\, Te

l\ud\m pe Tine, Iisuse atotpu-
ternice, Mântuitorul sufletelor
noastre.

Alte Stihiri, glasul al 2-lea, 

podobie: Când de pe lemn...

Veselindu-te acum în ceata
Mucenicilor, cu vitejie ai m\r -
turisit pe Dumnezeu, rob al lui
Hristos numindu-te, Sfinte
Emilian. Nu uita pe cei ce cu
dragoste pr\znuiesc sfânt\ po -
me nirea ta, rugându-te lui Dum -
nezeu s\ ne d\ruiasc\ în t\ rire
în credin]\, pace [i mare mil\.

Mucenice de Dumnezeu în]e -
lep ]ite, cu ochii cei suflete[ti pri -
vind la Cina cereasc\, ai l\sat
osp\]ul p\mântesc [i, în trar -
mându-te cu puterea Crucii, ai
zdrobit capi[tile idole[ti. Iar
acum te vesele[ti neîncetat în
ceata Mucenicilor lui Hristos [i
te rogi Celui Atotputernic s\
mântuiasc\ sufletele celor ce se
închin\ cu credin]\ cinstitei
tale icoane.

Cu umilin]\ [i cu evlavie,
dup\ cuviin]\ sl\vim pe Dum -
nezeu, Cel ce te-a înt\rit spre
m\rturisire. Pentru aceasta, cu
puterea ta, Mucenice, m\rturi-
sim pe Hristos. Fii mijlocitorul
nostru c\tre milostivul Dum -
nezeu, ca s\ ne d\ruiasc\ t\rie
în ispite [i mare mil\.
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Sfinte Mucenice Emilian, bi -
rui torul în[el\ciunii p\gâne[ti,
cel ce L-ai m\rturisit pe Hristos,
zdrobind idolii, roag\-L pe
milostivul Dumnezeu s\ ne
d\ruiasc\ biruin]\ împotriva
vr\jma[ului, înt\rind sufletele
noastre cu puterea Crucii Sale.

Slav\..., a Sfântului, glasul al 5-lea:

Îmbrac\-te în s\rb\toare,
cetate a Silistrei, c\ ast\zi Mu -
cenicul t\u Emilian, prin cân -
t\ri duhovnice[ti este l\u dat;
bucur\-te, Dun\re, care prin
curgerea ta lin\, minunea lui
Dumnezeu ai cinstit-o; salt\ de
veselie, ceat\ a Mucenicilor,
care pe p\timitorul lui Hristos
l-ai primit; înmiresmeaz\-te,
p\mânt str\mo[esc, c\ s\ mân -
]a dreptei credin]e ai dobândit.
Veni]i, to]i iubitorii de praznic,
s\-L sl\vim pe Dumnezeu [i s\-L
rug\m, zicând: Mântu ie[te,
Milostive, sufletele celor ce cu
dragoste cinstesc pomenirea
preal\udatului T\u Mucenic! 

{i acum.., a N\sc\toarei de Dumnezeu

(Dogmatica), acela[i glas:

În Marea Ro[ie, chipul Mi -
resei celei neispitite de nunt\ 
s-a închipuit oarecând. Acolo
era Moise, desp\r]itor al apei,
iar aici Gavriil, slujitor al mi -
nunii. Atunci adâncul l-a trecut
pedestru neudat Israel, iar aici

pe Hristos L-a n\scut f\r\ s\ -
mân]\ Fecioara. Cel ce e[ti [i
mai înainte ai fost [i Te-ai
ar\tat ca un om, Dumnezeule,
miluie[te-ne pe noi..

Vohod. Lumin\ lin\...

Prochimenul zilei

Paremiile din 27 iulie 

LA LITIE

Stihirile Sfântului, glasul 1:

Ca un luceaf\r de diminea]\,
osta[ule neînfricat al lui Hristos,
ai luminat inimile credincio -
[ilor [i, ca un miel f\r\ pri-
han\, te-ai adus jertf\ cu bun\
mireasm\ lui Dumnezeu, bi -
ruind focul cel materialnic prin
puterea Crucii.

Ca un nuf\r al Dun\rii, cu -
rat [i preafrumos, te-ai d\ruit
lui Dumnezeu, Cel ce te-a pri-
mit cu bucurie în ceata Sfin -
]ilor. Adu-]i aminte, Mucenice,
înaintea Domnului, [i de noi,
cei ce cu credin]\ s\vâr[im
sfânt\ pomenirea ta.

Sl\vim pe Dumnezeu, Cel ce
te-a ar\tat aur l\murit în v\ -
paia focului [i ne închin\m cu
umilin]\ [i evlavie p\timirii
tale, Mucenice Emilian. Înt\ -
re[ te-ne pe noi în vremea neca-
zurilor, rugând pe bunul
Dumnezeu s\ ne izb\veasc\ din
nevoi [i de focul cel ve[nic.
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Slav\..., glasul al 6-lea:

Veni]i, iubitorilor de Mu ce nici,
s\ l\ud\m ast\zi pe os ta [ul cel
nebiruit al lui Hristos, pe p\ -
timitorul Emilian, c\ acesta
toate cele ale lumii le-a socotit
de[ert\ciuni [i, întrarmându-se
cu puterea Crucii, în lupt\ 
cu vr\jma[ul a intrat. Pentru
aceasta, ca un lupt\tor prea -
l\udat, a alergat cu bucurie s\
ia cununa neve[tejit\ a slavei,
iar acum se bucur\ neîncetat în
ceruri, împreun\ cu cetele
Sfin]ilor, rugându-se pentru cei
ce cu dragoste pr\znuiesc cin-
stit\ pomenirea sa.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii, glasul al 6-lea:

F\c\torul [i Mântuitorul meu,
Preacurat\, Hristos Domnul,
din pântecele t\u ie[ind, întru
mine îmbr\cându-se, din bles-
temul cel dintâi pe Adam l-a
izb\vit. Pentru aceasta, ]ie,
Prea curat\, ca Maicii lui Dum -
nezeu [i Fecioarei cu adev\rat
strig\m f\r\ t\cere ca Îngerul:
Bucur\-te! Bucur\-te, St\pân\,
folositoarea [i acoper\mântul
[i mântuirea sufletelor noastre.

LA STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 5-lea,

podobie: Bucur\-te, c\mara...

Mucenice de Dumnezeu iubi-
torule, Emilian, din p\rin]i

binecredincio[i fiind n\scut, 
te-ai ar\tat vl\star binecuvân-
tat [i cu îndr\zneal\ ai intrat în
lupta muceniciei ca într-o c\ -
mar\ de nunt\, m\rturisind pe
Hristos, Via]a [i Învierea. Pe
idolii cei mu]i [i surzi i-ai
ar\tat neputincio[i, cu puterea
Crucii. Pentru aceasta, [i noi,
smeri]ii, te chem\m s\ mijlo-
ce[ti înaintea Celui Preaînalt s\
d\ruiasc\ lumii pace [i sufle -
telor noastre mare mil\.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori [i pre-
cum cedrul din Liban se va înmul]i (Psalm
91: 12).

Mucenice fericite, cu adev\ -
rat ]i-ai în\l]at cugetul mai pre-
sus de cele v\zute [i cu bucurie
te-ai dat în mâinile prigonito -
rilor t\i, dispre]uind pl\cerile
trec\toare ale lumii. Pentru
aceasta, ai dobândit via]\ ve[ -
nic\, iar trupul t\u nestric\cios
s-a ar\tat. Cu umilin]\, ne
rug\m ]ie s\ mijloce[ti la îndu-
ratul Dumnezeu ca s\ ne înt\ -
reasc\ [i pe noi în r\bdarea
necazurilor [i a ispitelor de
multe feluri, d\ruind sufletelor
noastre mare mil\.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru
Sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel (Psalm
67: 36).

Mucenice, întru tot l\udate
Emilian, nici floarea tinere]ii
tale, nici am\girile desf\t\rilor
lume[ti, nici amenin]\rile cu
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chinuri nu au sl\bit t\ria sufle-
tului t\u, ci te-ai aprins cu totul
de dragoste pentru Hristos,
ar\tându-te mai tare decât
focul. Pentru aceasta, sufletul
t\u arz\tor s-a al\turat cetelor
mucenice[ti [i o[tirilor înge -
re[ti, care se roag\ neîncetat lui
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ pace
lumii [i sufletelor noastre mare
mil\.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Purt\torule de chinuri, Sfinte
Mucenice Emilian, în lupt\ cu
vr\jma[ul cel hulitor de Dum -
nezeu, te-ai ar\tat mai tare
decât diamantul. Urmând cu
credincio[ie calea cea strâmt\ a
muceniciei, jertf\ cinstit\ Dom -
nului te-ai adus. O, ce minune
ni se arat\: focul te-a recunos-
cut de st\pân, plecându-se ]ie!
Atunci, cu sfânt\ gura ta ai
gr\it: „Doamne, Iisuse Hristoase,
prime[te duhul meu”. Pentru
aceasta, cu umilin]\ c\dem îna -
intea ta, zicând: D\-ne [i nou\,
ast\zi, s\-L m\rturisim pe
Hristos, Cel ce d\ruie[te sufle-
telor noastre pace [i mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii, glasul al 8-lea:

Fecioar\ nenuntit\, care pe
Dumnezeu în chip de negr\it 
L-ai z\mislit cu trup, Maica
Dumnezeului Celui Preaînalt,

rug\ciunile robilor t\i le pri -
me[te, ceea ce e[ti cu totul f\r\
prihan\; care tuturor le d\ru -
ie[ti cur\]ire gre[elilor; primind
acum rug\ciunile noastre, roa -
g\-te s\ ne mântuim noi to]i.

La binecuvântarea pâinilor, Troparul
Sfântului Mucenic de dou\ ori [i N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\..., o dat\.
Dac\ nu se face binecuvântarea pâinilor, se
cânt\ Troparele ca la Vecernia mic\.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu – al Învierii, pe glasul
Troparului Sfântului.

Dup\ întâia Catism\, Sedealna, 

glasul al 3-lea,

podobie: De frumuse]ea...

Nimic nu ai socotit mai presus
decât dragostea de Dum nezeu:
nici cinstea neamului t\u, nici
am\girile p\gânilor, nici ame-
nin]\rile celor ce te înfrico[au.
Pentru aceasta, viteazule Emi -
lian, cu b\rb\]ie L-ai m\rtu risit
pe Hristos, Cuvântul întrupat,
pe Care roag\-L cu st\ruin]\ s\
ne d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Slav\..., asemenea:

P\timitorule al lui Hristos
Dumnezeu, cu râvn\ sfânt\ ai
biruit pe chinuitorii t\i pentru
a te aduce curat St\pânului
tuturor. Pe Acesta, cu osârdie
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roag\-L s\ d\ruiasc\ iertare 
de p\cate [i mare mil\ celor ce
s\ vâr[esc cu credin]\ sfânt\
po menirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

îns\[i podobia:

De frumuse]ea fecioriei tale
[i de prealuminat\ cur\]ia tale,
Gavriil mirându-se, a strigat
]ie, N\sc\toare de Dumnezeu:
Ce laud\ vrednic\ voi aduce
]ie? Sau ce te voi numi pe tine?
Nu m\ pricep [i m\ minunez!
Pentru aceasta, precum mi s-a
poruncit, strig ]ie: Bucur\-te,
ceea ce e[ti cu har d\ruit\!

Dup\ a doua Catism\, Sedealna, glasul
al 4-lea, podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Ca un lupt\tor neînfricat 
te-ai ar\tat în fa]a chinurilor,
Mucenice Emilian, urmând lui
Hristos Mântuitorul. Deci, pe
Acela roag\-L s\ mântuiasc\
sufletele noastre.

Slav\..., asemenea:

Rob al lui Hristos te-ai numit
pe tine, Sfinte, iar acum la St\ -
pânul t\u ajungând prin mu -
cenicie, roag\-te Lui s\ scape
de primejdii pe cei ce vin cu
credin]\ la ajutorul t\u.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Toate cetele îngere[ti s-au
sp\imântat, Curat\, v\zând pe
Cel ce ]ine toate, n\scut din

tine om adev\rat, ca pe Adam
din c\derea lui s\ îl înal]e la
slava cea ve[nic\.

Polieleul [i M\rimurile:

Stih 1: Dumnezeu este sc\parea noastr\
[i puterea, ajutor întru necazurile cele ce
ne-au aflat pe noi foarte (Psalm 45: 1).

M\rimu-te pe tine, Sfinte
Mu  cenice Emilian, [i cinstim
sfânt\ pomenirea ta, cel ce prin
foc calea spre Hristos ]i-ai
s\vâr[it. 

Stih 2: V\rsat-au sângele lor ca apa
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78: 3).

Stih 3: C\ pentru Tine suntem uci[i
toat\ ziua (Psalm 43: 24).

Stih 4: Socoti]i am fost ca ni[te oi de
junghiere (Psalm 43: 24).

Stih 5: Trecut-am prin foc [i prin ap\,
dar ne-ai scos pe noi la odihn\ (Psalm
65: 11).

Stih 6: Prin Sfin]ii care sunt pe p\mân-
tul Lui, minunate a f\cut Domnul toate
voile Sale (Psalm 15: 3).

Dup\ Polieleu, Sedealna, glasul al 4-lea,
podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

P\r\sind desf\tarea cea lu -
measc\, ai ales a-L urma numai
pe Hristos [i, doborând altarele
idole[ti, ai dobândit s\l\[luirea
cea ve[nic\ în ceata Muceni ci lor
Domnului, pe Care roag\-L s\
ne d\ruiasc\ pace [i mare mil\.

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Primind rug\ciunea noastr\,
a celor ce sc\p\m sub acoper\ -
mântul t\u, Preacurat\ Fecioar\,
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nu înceta a te ruga c\tre Fiul
t\u, ca s\ ne fac\ vrednici de
via]a cea ve[nic\.

Antifonul I, glasul al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea 

(Psalm 91: 12, 13):

Dreptul ca finicul va înflori [i
precum cedrul Liban se va
înmul]i.

Stih: R\s\dit fiind în casa Domnului, în
cur]ile casei Dumnezeului nostru va
înflori.

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Luca (12: 8 - 12): Zis-a
Domnul c\tre ucenicii S\i: Oricine va m\r -
turisi pentru Mine... (caut\ în 21 octombrie). 

Psalmul 50

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile purt\ -
torului de chinuri, Emilian,
Milostive, cur\]e[te mul]imea
gre[elilor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta...

Stihira, glasul al 6-lea:

Neînfricatule osta[ al lui
Hristos, Sfinte Mucenice Emi -
lian, te-ai îmbr\cat cu plato[a
credin]ei [i, învingând în[el\ -
ciunea idoleasc\ prin puterea
Crucii, pe diavol ai surpat.

Pentru aceasta, te rug\m cu
umi lin]\, s\ ne pomene[ti pe
noi înaintea Preasfintei Treimi,
ca s\ ne d\ruiasc\ pace [i mare
mil\.

C A N O A N E L E

Canonul N\sc\toarei (al Paraclisului,
sau din Bogorodicin\), cu Irmosul pe 6, [i
al Sfântului pe 8.

C A N O N U L  Mucenicului

Alc\tuire a lui Iosif.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Deschide-voi gura mea [i
se va umple de Duh, [i

«cuvânt voi r\spunde Împ\ -
«r\ tesei Maici; [i m\ voi ar\ta
«luminat pr\znuind [i voi cânta
«minunile ei bucurându-m\.»

S\ l\ud\m ast\zi pe Dum -
nezeul nostru cel peste toate [i
pe Mucenicul S\u s\-l cinstim;
c\ dup\ Lege s-a chinuit [i a
primit cununa biruin]ei, cu
puterea Duhului.

Îmbr\cându-te cu puterea
Celui ce a purtat neputin]a
noastr\, pentru bun\tatea Sa,
m\rite Mucenice, ai dezgolit
trufia cea de[art\ a sl\biciunii
idolilor, de Dumnezeu fericite.

Slav\...

Unimea Dumnezeirii cea în -
treit num\rat\, Care se une[te
într-una [i aceea[i fire, cu bu -
curie ai propov\duit-O, puru-
rea pomenite; [i, nevoindu-te
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foarte tare, ai stricat în[el\ciu-
nea zeilor celor mul]i, vredni-
cule de laud\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

T\ria mea [i lauda [i lumina
inimii mele este Hristos Dom nul,
pe Care L-ai n\scut în dou\ firi
[i este cunoscut într-un ipostas,
Preacurat\ Fecioar\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Pe ai t\i cânt\re]i, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, ceea

«ce e[ti izvor viu [i îndestulat,
«care s-au adunat ceat\ duhov -
«niceasc\, înt\re[te-i în dum -
«nezeiasc\ slava ta, cununilor
«m\ririi învrednicindu-i.»

Legea Dumnezeului nostru 
s-a f\cut sfe[nic picioarelor tale
[i lumin\ c\r\rilor tale, prin
care ai împiedicat pa[ii celor
f\r\ de lege; deci, pe tine, ca pe
un Mucenic, te l\ud\m.

Îndreptând c\r\rile cugetu-
lui t\u c\tre limanul cel lin al
voirii lui Dumnezeu, în]elepte,
ai sc\pat din marea mul]imii de
zei, care se înv\luia de duhul
vicleniei.

Slav\...

Puterile cere[ti s-au uimit de
dumnezeie[tile chinuri ale lui
Emilian, de credin]a [i de r\b -

darea lui pân\ la sfâr[it, cum
el, fiind cu trup, smerindu-se, a
surpat pe vr\jma[ul cel f\r\ de
trup.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Trecând peste legile firii la
na[terea ta cea mai presus de
fire, ai r\mas fecioar\ dup\
na[tere, Maic\ Fecioar\, c\ ai
n\scut pe Ziditorul a toat\ zidi-
rea, Preacurat\.

S E D E A L N A, glasul al 3-lea,

podobie: Pentru m\rturisirea...

Aprinzându-te de râvna cea
dumnezeiasc\, nu te-ai însp\i -
mântat de focul ce este rob ase-
menea cu tine, ci, intrând cu
voire neînsp\imântat\ în focul
cel aprins, te-ai ars cu totul [i
te-ai adus jertf\ St\pânului,
m\rite Mucenice. Roag\-te lui
Hristos Dumnezeu, s\ ne d\ ru -
iasc\ mare mil\ (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nu S-a desp\r]it de firea cea
dumnezeiasc\, f\cându-Se trup
în pântecele t\u, ci, întrupân-
du-Se, Dumnezeu a r\mas, Cel
ce te-a p\zit pe tine, Maica Sa,
dup\ na[tere fecioar\, ca [i mai
înainte de na[tere, Însu[i Dom -
nul, ceea ce e[ti cu totul f\r\
prihan\. Pe Acela cu osârdie
roag\-L s\ ne d\ruiasc\ nou\
mare mil\.
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Cântarea a 4-a

Irmosul:

Cel ce [ade în slav\ pe tro-
nul Dumnezeirii, pe nor

«u[or a venit Iisus cel mai 
«pre sus de Dumnezeire, prin
«palm\ curat\, [i a mântuit pe
«cei ce cânt\: Slav\, Hristoase,
«puterii Tale.»

Dragostea cea dumnezeiasc\
pentru Hristos minunat te-a
aprins; pentru aceea, ai r\bdat
focul b\t\ilor celor amare [i ai
ars pe zeii celor f\r\ de Dum -
nezeu, iar sufletele credin ci o -
[ilor le-ai r\corit, preafericite.

Def\imat-ai cele lume[ti, nu -
mai pentru cele ce sunt st\t\ -
toare, [i tot sufletul t\u l-ai legat
de dumnezeiasca dragoste. Pen -
tru aceea, ai risipit puterea
necredin]ei, purt\torule de chi-
nuri Emiliane, vrednicule de
laud\.

Slav\...

O fire [i o slav\ a Dum -
nezeirii celei în trei sori sl\vind
cu bun\ credin]\, Emiliane, ca
un osta[ viteaz ai intrat în pri-
veli[te [i pe balaurul cel tare 
l-ai surpat la p\mânt.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ Doamn\, care
singur\ te-ai aflat loc de sfin ]e -
nie Celui ce ne-a sfin]it pe noi,
pe tine te sl\vim, c\ printr-Însul
noi, cei ce locuim pe p\mânt,

ne-am f\cut cere[ti [i ne-am în -
vrednicit de via]a cea adev\rat\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Sp\imântatu-s-au toate de
dumnezeiasc\ slava ta; 

«c\ tu, Fecioar\, neispitit\ de
«nunt\, ai avut în pântece pe
«Dumnezeu cel peste toate [i ai
«n\scut pe Fiul cel f\r\ de ani,
«Cel ce d\ruie[te pace tuturor
«celor ce te laud\.»

Cu pic\turile sfin]itului t\u
sânge, Emiliane, ai stins focul
ne credin]ei; pentru aceasta, ai
iz vorât râu de minuni, care
opre[te iezerele patimilor [i
înea c\ bolile [i cufund\ pe
demoni.

Întinzându-te pe tine, cel
r\u-credincios a poruncit s\ te
bat\; pentru aceasta, rupân -
du-]i-se trupul t\u [i cu r\ni
r\nin du-]i-se, ai închipuit feri-
cita P\timire a Celui ce S-a
r\nit pe Cruce, p\timitorule.

Slav\...

Fiind plin de darurile Du -
hului Sfânt, t\m\duie[ti patimi
nevindecate, încetezi arsura bo -
lilor, alungi hulirile cele vi clene
[i tuturor celor din necazuri le
aju]i, vrednicule de laud\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu doctoria ta cea foarte lu -
cr\toare vindec\-m\ pe mine,
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cel r\nit de sabia p\catului, ca
una ce ai n\scut pe Mântui -
torul Hristos, Care S-a r\nit cu
suli]a pentru mine [i a r\nit
inima [arpelui, Preacurat\
Fecioar\.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Venit-am întru adâncurile
m\rii [i m-a înecat vifo -

«rul p\catelor mele celor
«multe; ci, ca un Dumnezeu,
«scoate din adânc via]a mea,
«mult-Milostive.»

Fericit [i plin de dumneze -
iasca slav\ te-ai aflat prin
mucenicie, fericite, [i împreun\
cu Îngerii locuie[ti în ceruri,
rugându-te s\ se mântuiasc\
sufletele noastre.

Nu ]i-ai cru]at, sl\vite, trupul
cel muritor; pentru aceea, fiind
omorât prin chinuri, ai mo[ -
tenit nemurirea cea ve[nic\ a
Celui ce a omorât patimile.

Slav\...

Racla moa[telor tale, prea -
fericite [i viteazule Mucenice,
izvor\[te mir ca un pârâu [i
totdeauna înceteaz\ bolile cele
de nevindecat ale oamenilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Eva a cules din pom road\
aduc\toare de moarte; iar tu,
Preacurat\, ai rodit Pomul
vie]ii, a C\rui gustare a înviat
pe to]i cei omorâ]i.

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Ar\tatu-te-ai luceaf\r str\lu -
citor, Mucenice, [i cu str\luci -
rile minunilor luminezi toat\
f\ptura, izgonind totdeauna
negura patimilor de la cei ce te
cinstesc pe tine, m\rite Emilian.

I C O S

Pe tine, râvnitorule de Dum -
nezeu, te l\ud\m cu duhovni-
ceasc\ bucurie [i cinstim oste-
nelile [i îndr\znirea cu care a
înfruntat uneltirile [i poruncile
prigonitorilor dreptei credin]e.
Pe tine te rug\m s\ mijloce[ti
înaintea lui Hristos pentru pa -
cea, ajutorul [i mântuirea celor
ce te cinstesc pe tine, m\rite
Emilian. 

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a optsprezecea,
pomenirea Sfântului Mucenic Emilian din
Durostorum.

În vremea domniei p\gânului
împ\rat Iulian (361-363), cel ce s-a
lep\dat de Hristos, s-a ridicat de c\ -
tre el o cumplit\ prigoan\ asupra
cre[tinilor. Deci, punând dreg\tori
asupritori prin toate cet\]ile [i ]\ -
rile, a trimis în cetatea Durostorum
(ast\zi Silistra), care este lâng\
Dun\re, pe un chinuitor nemilostiv,
cu numele Capitolin, care, venind în
cetate, mai întâi a intrat în capi[tea
idoleasc\ [i a adus jertf\ demonilor.
Apoi, într-o alt\ zi, ie[ind la locul de
judecat\, a stat pe un scaun înalt, cu
mare mândrie [i, punând de fa]\
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porunca împ\r\teasc\, întreba:
„Este, oare, cineva în cetatea aceas-
ta împotriva zeilor, m\rturisind c\
este cre[tin?”. Iar cet\]enii, cu ju -
r\mânt, îl încredin]au c\ nu este în
cetatea lor niciun om de felul acesta,
ci to]i, cu închin\ciuni [i cu jertfe,
cinstesc zeii în toate zilele. Aceasta
auzind-o Capitolin dreg\torul, s-a
bucurat mult [i a chemat pe to]i
mai-marii cet\]ii la sine, la osp\].
Era, îns\, în acea cetate, unul dintre
cre[tinii cei t\inui]i, cu numele Emi -
lian, rob al unui oarecare b\rbat
cin stit [i mare din cetate. Acest Emi -
lian, când se osp\tau dreg\torul [i
mai-marii cet\]ii, aflând vreme
prielnic\, a intrat singur, f\r\ s\ [tie
nimeni, în capi[tea idoleasc\, având
un ciocan de fier [i a început s\ bat\
în idoli, încât i-a sf\râmat, f\cându-i
praf. Altarul lor l-a r\sturnat, jert-
fele le-a aruncat [i le-a c\lcat în
picioare, iar f\cliile cele mari, care
erau prinse înaintea lor, le-a rupt [i
le-a sf\râmat [i, apoi, a plecat îm -
p\cat cu duhul. Dup\ plecarea lui,
un p\gân a intrat în capi[te [i,
v\zând toate sf\râmate, alergând, a
spus aceasta dreg\torului. {i el a tri-
mis îndat\ s\ caute pe cel ce a f\cut
aceasta. Alergând, trimi[ii au v\zut
pe un oarecare s\tean trecând pe
lâng\ capi[te. {i, prinzându-l pe
acela, îl tr\geau la dreg\tor, socotin-
du-l vinovat. {i venea din urm\ mult
popor, f\când mult\ zarv\ pen tru
sf\râmarea zeilor. Iar fericitul
Emilian, v\zând aceasta, a socotit
întru sine, zicând: „De voi t\inui
fapta mea, apoi, ce folos îmi va fi
mie? Oare, dimpotriv\, nu-mi voi
îngreuna cugetul meu, f\cându-m\
pricinuitor de moartea acestui om

nevinovat [i voi fi ca un uciga[ îna -
intea lui Dumnezeu?”. Aceasta gân-
dind-o, a alergat la cei ce tr\geau [i
b\teau pe omul acela [i a început 
a-i opri, strigând, cu glas tare:
„Elibera]i pe acest om nevinovat. Pe
mine s\ m\ prinde]i, pentru c\ eu
am sf\râmat [i am c\lcat în picioare
pe zeii vo[tri, cei f\r\ de suflet”. Iar
ei, l\sând pe omul acela, l-au prins
cu mânie pe Sfântul Emilian [i, cu
b\t\i [i cu ocar\, l-au dus la dre -
g\tor. Iar dreg\torul, stând la jude-
cat\ [i v\zând pe Emilian, a zis c\tre
cet\]eni: „Cine este acesta?”, iar ei
au zis: „El este cel ce a f\cut r\ul
acela, sf\râmând zeii [i r\sturnând
jertfele”. Iar dreg\torul, umplân -
du-se de mânie, a gr\it c\tre cet\ -
]eni: „Voi a]i zis, mai înainte, c\ în
cetatea voastr\ nu este niciunul po -
trivnic zeilor [i, iat\, s-a aflat unul
ca acesta, prin nepurtarea voastr\
de grij\. Pentru aceast\ pricin\ s\
da]i la vistieria împ\r\teasc\ o livr\
de aur”. Aceasta zicând-o c\tre cet\ -
]eni, s-a întors spre fericitul Emilian
[i a început a-l întreba cu mânie:
„Cap necurat, spune-ne nou\ cum
te nume[ti?”. Iar osta[ul cel viteaz 
al lui Hristos i-a r\spuns: „Cre[tin
sunt”. Apoi dreg\torul, [i mai mult
mâniindu-se, a zis: „Numele t\u,
spune-ni-l nou\, spurcatule”. R\s -
puns-a Mucenicul: „P\rin]ii mei 
m-au numit Emilian, iar Hristos,
adev\ratul Dumnezeu, m-a învred-
nicit a m\ numi [i a fi cre[tin”. Zis-a
dreg\torul: „Spune, omule r\ucre-
dincios, cine te-a îndemnat s\ faci
ocar\ zeilor celor f\r\ de moarte?”.
Iar osta[ul lui Hristos a r\spuns:
„Dumnezeu [i sufletul meu mi-au
poruncit s\ sf\râm idolii cei f\r\ de
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suflet, pe care voi îi numi]i dum -
nezei, pentru ca to]i oamenii s\ [tie
c\ ei sunt f\r\ de suflet, surzi [i
mu]i, [i nu spun nicio vorb\, ci sunt
pietre [i lemne nesim]itoare. Deci, s\
[tii c\ n-am adus nicio ocar\ ade v\ -
ratului Dumnezeu, Celui ce toate le-a
f\cut, ci pe zeii vo[tri cei mincino[i
i-am surpat, ca pe unii ce n-au f\cut
nimic din ce este în lume, ci ei în[i[i
sunt f\uri]i de voi, ca s\ piar\ numele
lor în veci”. Iar\[i, a zis dreg\torul:
„Numai tu singur i-ai sf\râmat pe
zei, sau [i altcineva, împreun\ cu
tine?”. R\spuns-a Sfântul: „Singur
eu, cu ajutorul Hristosului meu, i-am
sf\râmat, f\cându-i praf pe idolii
vo[tri [i am c\lcat în picioare jert -
fele [i lumân\rile lor [i niciunul n-a
putut s\ se r\zbune pe mine, nici s\
scape din mâinile mele, pentru c\ 
n-au putere, nici sim]ire. {i a[a s\
fi]i [i voi, ca ei, voi care îi face]i pe ei
[i voi, to]i, cei ce n\d\jdui]i în ei
(Psalmul 134: 18)”. Iar dreg\torul,
mâniindu-se, a poruncit ca pe osta -
[ul lui Hristos s\-l dezbrace [i s\-l
bat\ pe spate, apoi pe pântece [i pe
piept. {i a fost b\tut Mucenicul mult
[i f\r\ cru]are. Apoi dreg\torul,
poruncind s\ înceteze b\taia, a zis
c\tre Sfânt: „Rob e[ti, sau liber?”.
R\spuns-a Sfântul: „Sunt rob al
unuia mai-mare din cetate”. {i s-a
mâniat dreg\torul asupra acelui
mai-mare din cetate [i a pus asupra
lui pedeaps\ ca s\ dea la vistieria
împ\r\teasc\ o livr\ de argint, iar
pe Mucenic l-a osândit s\ fie ars. {i,
îndat\, slujitorii, luând pe Sfânt, 
l-au scos cu mult popor din cetate [i,
aproape de malul Dun\rii, aprin-
zând un foc mare, l-au aruncat în el
pe Mucenic. Iar v\paia focului în -

conjura pe Sfânt [i nu s-a atins de el,
ci se rev\rsa împrejur, departe, [i a
ars pe necredincio[i, pe to]i câ]i i-a
ajuns. Iar Sfântul, stând în foc, s-a
întors cu fa]a spre r\s\rit [i se în -
semna cu semnul crucii [i sl\vea pe
Dumnezeu. {i, rugându-se cât a voit,
a zis: „Doamne Iisuse Hristoase, pri -
me[te duhul meu!”. Acestea zi cân -
du-le, s-a culcat [i a adormit în
Domnul, focul fiind stins acum. {i a
r\mas trupul lui nev\t\mat de foc,
încât nici p\rul lui nu i-a ars. Iar to]i
câ]i dintre cet\]eni erau cre[tini în
tain\, aceia, mergând la so]ia dre -
g\torului, care [i ea, în tain\, avea
credin]\ cre[tineasc\, au îndemnat-o
s\ cear\ de la b\rbatul ei trupul
Mucenicului, spre îngropare. {i,
credincio[ii, luându-l [i învelindu-l
cu pânz\ curat\ [i cu aromate, l-au
îngropat cu cinste, la un loc ce se
numea Gedina, ca la trei stadii de
cetate. Deci, a p\timit Sfântul Mu -
cenic Emilian pentru Hristos în ziua
de 18 iulie anul 362, într-o vineri.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Pavel, Tea [i Valentina.

Ace[ti fra]i egipteni cu neamul,
fiind adu[i în Cezareea Palestinei,
au stat de fa]\ înaintea ighemonului
Firmin. {i, arzându-le t\lpile picioa-
relor cu arsuri iu]i, au fost chinui]i
cu sabie [i cu foc. Iar Sfânta Tea 
a fost sf^[iat\ f\r\ mil\. De aceea,
aducând pe Pavel [i chinuindu-l, se
ruga cu glas mare pentru cre[tini,
pentru iudei [i pentru samarineni [i
ca s\ înceteze prigoana. Apoi, tutu-
ror li s-a t\iat capul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Iachint din Amastrida.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Marcel care, fiind întins pe pat de
fier înro[it `n foc, s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mu cenici Dasie [i Maron, care de sabie s-au
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Pamvo, care cu pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea celor întru
Sfin]i P\rin]ii no[tri {tefan din Amasia,
arhiepiscopul Constantinopolului, [i Ioan,
mitropolitul Calcedonului.

Tot în aceast\ zi, pomenirea înnoirilor
bisericii Preasfintei St\pânei noastre, de
Dumnezeu N\sc\toarea, întru ale lui
Calistrat.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

N-au slujit f\pturii cuge -
t\torii de Dumnezeu,

«f\r\ numai F\c\torului. Ci,
«groaza focului b\rb\te[te
«c\lcând-o, se bucurau, cân -
«tând: Preal\udate Doamne,
«Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
«binecuvântat e[ti.»

Luminându-te cu harul dum -
nezeiescului Duh, ai intrat în
focul cuptorului, Mucenice de
Dumnezeu insuflate, [i cântai:
Preal\udate Doamne, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti.

Înfierbântându-te de dragos-
tea doritului t\u Hristos, nu 
te-ai însp\imântat de foc, în
care, r\corindu-te cu duhul,
cântai: Preal\udate Doamne,

Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
binecuvântat e[ti.

Slav\...

Cu frumuse]ea chinurilor
tale te-ai asem\nat cu cei f\r\
de trup, în]elepte; cu ace[tia
împreun\ stând înaintea lui
Hristos cel preafrumos, Îi 
cân]i veselindu-te: Preal\udate
Doam ne, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mireas\ a lui Dumnezeu, cea
cu numele de Doamn\, cu cre-
din]\ gr\im ]ie: Bucur\-te, c\
ai n\scut Bucuria cea negr\it\,
pe Hristos Domnul, C\ruia
cânt\m: Preal\udate Doamne,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
binecuvântat e[ti.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredin-
cio[i în cuptor, na[terea

«N\sc\toarei de Dumnezeu i-a
«mântuit. Atunci fiind închi -
«puit\, iar acum lucrat\; pe
«toat\ lumea ridic\ s\-]i cânte
«]ie: Pe Domnul, lucrurile, l\u -
«da]i-L [i-L preaîn\l]a]i întru
«to]i vecii.»

Sf\râmând idolii în[el\ciunii,
preaîn]elepte, ai scos din leg\ turi
pe cel prins în locul t\u; [i în -
su]i des\vâr[it ai mers c\tre mu -
 cenicie, preal\udate, cântând:
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Toate lucrurile, l\uda]i pe
Dom nul [i-L preaîn\l]a]i întru
to]i vecii.

Iat\ c\ m-am aflat la cei ce
nu m\ caut\ [i m-am ar\tat
celor ce nu întreab\ de mine,
gr\iai, pururea pomenite; în]e -
lege]i, deci, cei f\r\ de lege! C\
asemenea unui miel f\r\ de
r\utate, te-ai sârguit a te jertfi,
cântând: Toate lucrurile, l\u -
da]i pe Domnul [i-L prea în\l -
]a]i întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Marele Emilian, punându-ne
înainte ca pe ni[te bucate lup -
tele lui, ne-a chemat la osp\];
duhovnice[te, deci, s\ ne vese-
lim [i s\ cânt\m: Toate lucru -
rile, l\uda]i pe Domnul [i-L
preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Plou\ asupra mea pic\turi de
mil\, ceea ce ai n\scut pe Izvo -
rul milei [i usuc\ ploile p\cate-
lor mele [i îmblânze[te valurile
s\lbatice ale sufletului meu,
Fecioar\, N\sc\toare de Dum -
nezeu, Marie, ca s\ te sl\vesc
întru to]i vecii.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Eva, adic\, prin boala
neascult\rii, blestem în\ -

«untru a adus; iar tu, Fecioar\,

«de Dumnezeu N\sc\toare, prin
«Odrasla purtat\ în pântece,
«lumii binecuvântare ai înflorit;
«pentru aceasta, to]i te sl\vim.»

Dorind a vedea bucuria [i ve -
selia lui Dumnezeu cea negr\i t\,
toate pl\cerile veselitoare ale
vie]ii le-ai def\imat, sl\vite, [i
ai s\vâr[it mucenicia bucurân-
du-te; pentru aceasta, cu dra-
goste te fericim.

Frigându-te cu focul, ca o
jertf\ te-ai adus la dumneze -
iasca mas\ Celui ce S-a jertfit
ca un miel, p\strându-te în
mireas ma cea duhovniceasc\ [i
învrednicindu-te de slava cea
adev\rat\; pentru aceea, to]i te
fericim, preal\udate.

Ast\zi ne-a str\lucit pomeni-
rea ta mai mult decât soarele,
veselind toat\ inima, luminând
cugetele credincio[ilor [i izgo-
nind întunericul bolilor; pe
aceasta, dup\ vrednicie o feri-
cim, p\timitorule.

Slav\...

Adunarea cea aleas\ a celor
întâi-n\scu]i te-a câ[tigat cet\ -
]ean împreun\ cu dân[ii; to]i
Mucenicii [i Cuvio[ii, v\zând
c\ d\n]uie[ti, se veselesc; deci,
cu ace[tia împreun\ adu-]i
aminte de noi, cei ce te pome-
nim pe tine, mare Mucenice
Emilian, cel cu nume mare.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lumineaz\-m\ cu lumina ta,
Preal\udat\, pe mine, care
umblu în întuneric. D\-mi mân\
de ajutor, alung\ norii sufle -
tului meu [i înceteaz\ va lurile
patimilor mele, ceea ce e[ti
sc\parea celor dezn\d\jdui]i.

LUMINÂNDA

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cercetatu-ne-a pe noi...

Aprinzându-te de dragoste
pentru cele cere[ti [i ve[nice,
toate cele p\mânte[ti le-ai lep\ -
dat, Mucenice Emilian; deci, în
foc intrând cu b\rb\]ie, ai pri-
mit de la Hristos, cununa lumi-
noas\ a slavei.

Slav\... {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin tine, Preacurat\, a
r\s\rit Soarele drept\]ii tutu-
ror celor ce z\ceam în latura [i
în umbra mor]ii. Pentru aceea,
dup\ vrednicie, te l\ud\m to]i
credincio[ii ca Maic\ a Luminii.

LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul 1, 

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Ne închin\m cu umilin]\ [i
cu evlavie p\timirilor tale,
Mucenice Emilian, [i sl\vim pe
Dumnezeu, Cel ce te-a ar\tat
aur l\murit în v\paia focului.
Deci, înt\re[te-ne pe noi în
necazuri, rugându-L pe Hristos
s\ ne mântuiasc\ pe noi.

Cetele Mucenicilor acum se
bucur\ [i, împreun\ cu noi, în
chip nev\zut, pr\znuiesc pome-
nirea p\timirilor tale, Mu cenice,
deci împreun\ cu ei roag\-te
Preasfintei Treimi s\ ne izb\ -
veasc\ din nevoi [i din cursele
vr\jma[ilor.

În[el\tor te-a numit dreg\ -
torul p\gân, Mucenice; dar noi
te numim c\l\uz\ dreapt\ a
credin]ei. Pentru aceasta, te
rug\m, pov\]uie[te-ne, ca s\ nu
pierim în focul ispitelor, ci s\
ajungem la limanul Împ\r\]iei
lui Hristos.

F\clie luminoas\ din lumina
lui Hristos, te-ai aprins de dra-
goste pentru Domnul, Soarele
drept\]ii. {i, amestecându-te cu
fl\c\rile rugului, ai ie[it birui-
tor din v\paia cuptorului. Dar,
mutându-te la ceruri, ai dobân-
dit r\splata ostenelilor tale,
fericite.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Veni]i, iubitorilor de pr\z -
nuire, s\ l\ud\m ast\zi pe
Mucenicul Emilian, al Dun\rii
nuf\r d\ruit lui Dumnezeu, care,
cu a sa râvn\ pentru dreapta
credin]\, idolii a doborât la p\ -
mânt [i, prin rug\ciune întrar-
mându-se, focul neputincios l-a
f\cut; iar acum, în ceruri se ve -
sele[te dimpreun\ cu toate ce -
tele cele dreptm\ritoare. Pen tru
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aceasta, într-un glas, cu cre-
din]\ s\-i cânt\m: Bucur\-te,
preal\udat osta[ al lui Hristos,
care ai primit cununa biruin]ei.
Roag\-te neîncetat St\pânului
tuturor s\ d\ruiasc\ sufletelor
noastre izb\vire de întunericul
p\catului, luminare [i mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
glasul al 5-lea:

Pe tine, Preal\udat\, care e[ti
mai sfânt\ decât Heruvimii [i
mai înalt\ decât cerurile, cu ade -
v\rat N\sc\toare de Dum nezeu
m\rturisindu-te, te avem ocro-
titoare [i mântuire întru ispite.
Pentru aceea, nu înceta a te ruga
pentru noi, ceea ce e[ti puterea
[i sc\parea sufletelor noastre.

Doxologia mare, Troparele, 
Ecteniile [i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile din Canonul Sfântului, pe 8:
Cântarea a 3-a pe 4 [i Cântarea a 6-a, pe 4.
Prochimen, glasul al 7-lea (Psalm 63: 11,
1): Veseli-se-va cel drept de Domnul [i va
n\d\jdui în El [i se vor l\uda to]i cei drep]i
la inim\. Stih: Auzi, Dumnezeule, glasul
meu, când m\ rog }ie. Apostolul din Epis -
tola c\tre Romani (8: 28–39): Fra]ilor, [tim
c\ Dumnezeu toate le lucreaz\ spre binele...
Aliluia, glasul al 4-lea (Psalm 91: 12, 13):
Dreptul ca finicul va înflori [i precum ce -
drul din Liban se va înmul]i. Stih: R\s\di]i
fiind în casa Domnului, în cur]ile Dum -
nezeului nostru vor înflori. Evanghelia de
la Luca (21: 12–19): Zis-a Domnul c\tre
ucenicii S\i: P\zi]i-v\ de oameni... (caut\
mar]i în s\pt\mâna a 29-a dup\ Rusalii).
Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pomenire
ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  NOU|SPREZECEA

Pomenirea Sfintei Cuvioase
Macrina [i a Sfântului Cuvios Die.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: ale Sfintei 3 [i ale Cuviosului 3.

Stihirile Sfintei, glasul al 4-lea,

podobie: Dat-ai semn...

Cur\]indu-te la cuget, 
te-ai îmbog\]it cu darul

t\ m\ duirilor [i al minunilor, ai
alungat bolile patimilor [i întu-
nericul trupului [i întreitele
valuri, [i ]i-ai f\cut starea sufle-
tului luminat\. Pentru aceasta,
ai [i str\lucit în adun\rile si ha[ -
 trilor, rugând pe Iubitorul de
oameni pentru cei ce te laud\.

Vie]uind curat, ]i-ai p\zit
fecioria nestricat\ [i neîntinat\
[i averea ta ai împ\r]it-o s\ra ci -
lor, împlinind legea lui Hristos,
C\ruia urmând, ai p\r\sit
p\mântul [i cele p\mânte[ti.
Pentru aceea, ]i-a d\ruit cerul
[i cele cere[ti Iisus, Iubitorul de
oameni [i Mântuitorul suflete-
lor noastre.

Cu str\lucire în chip de lu -
min\ ]i se lumina fa]a ta, chiar
moart\ fiind, preal\udat\, c\
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Hristos te-a sl\vit ca pe o fecioa -
r\ a Lui cu chip dumnezeiesc,
ca pe o milostiv\ luminat\, ca
pe o iert\toare [i gr\itoare de
cele dumnezeie[ti; c\ ai vie]uit
pe p\mânt întocmai ca Îngerii
[i lui Dumnezeu ai binepl\cut
prin via]\ luminat\.

Stihirile Cuviosului, 

glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Cei ce ne lumin\m pururea la
suflet [i la cuget, cinstind peste
an ziua ta cea purt\toare de lu -
min\, te l\ud\m, fericite, ca pe
unul ce dup\ în]eles ai r\s\ rit
ca o stea a toat\ lumea pe cerul
Bisericii, purt\torule de mi nuni,
Die, podoaba siha[ trilor.

Prin odr\slirea toiagului t\u,
ca un al doilea Aaron te-ai
f\cut dumnezeiasc\ preo]ie,
P\ rinte; ca Moise ai scos ap\
din piatr\, Cuvioase; [i, ca Ilie,
prin rug\ciunea ta, ai înviat pe
cel mort, f\cându-te minunat
cu semnele cele mari, [i lumi-
nându-te, cu dumnezeie[ti str\ -
lu ciri, cuget\torule de Dum -
nezeu, Die, preafericite.

Fiind plin de lumina Duhu lui,
în chip v\dit, ai izgonit duhu -
rile vicleniei [i ai ridicat sfânt
l\ca[ de înv\]\tur\ sufletelor.
În acela se afl\ pururea mul -
]ime care cu credin]\ cinste[te

în toat\ vremea pomenirile [i
nevoin]ele tale cele viteje[ti [i
minunile tale cele uimitoare,
Die, lauda P\rin]ilor.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Izb\ve[te-m\ de osând\ [i de
cumplite gre[eli, pe mine, ne -
vred nicul, Preasfânt\ Mi reas\
a lui Dumnezeu; fere[te-m\ de
moarte n\prasnic\, prin rug\ -
ciu nile tale, [i-mi d\ruie[te, în
ziua cercet\rii, s\ câ[tig în drep -
 tare, pe care au dobândit-o mul -
]imile Sfin]ilor, cur\]indu-m\
prin poc\in]\ mai înainte de
sfâr[it, cu v\rs\rile lacrimilor.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[ea, care L-ai n\scut pe
Mielul cel f\r\ de r\utate, Care
a venit s\ vindece p\catul a toa -
t\ lumea cu sângele S\u, Care a
fost junghiat pentru noi [i a dat
via]\ la toat\ lumea; tu, Prea -
curat\, pe mine, cel despuiat de
nestric\ciunea cea de la început,
îmbrac\-m\ cu ve[mântul ha -
ru lui dumnezeiesc, cel ]esut din
lâna Celui N\scut al t\u.

Tropar, glasul al 8-lea:

Întru tine, Maic\, cu osârdie...

Slav\..., al cuviosului, glasul 1:

Locuitor pustiului...

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respec -
tive, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Unul din Octoih, pe 6, [i dou\ ale
Sfin]ilor, pe 8.

Canonul Sfintei

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Deschide-voi gura mea, [i
se va umple de Duh, [i

«cuvânt r\spunde-voi Împ\r\ -
«tesei Maici, [i m\ voi ar\ta
«luminat pr\znuind [i voi cânta
«minunile ei, bucurându-m\.»

Pe Mirele cel curat al frumu-
se]ii sufletelor, de Care ai dorit,
pe Care L-ai iubit din toat\
inima, Macrina pream\rit\,
roag\-L s\ lumineze pe cei ce te
laud\.

Cel ce e[ti adâncul bun\t\]ii
mai presus de cuget, Hristoase,
ai m\rit pe mireasa Ta cea
neîntinat\, fiind alipit\ de dra-
gostea Ta, pe Macrina cea f\r\
prihan\ [i pururea pomenit\.

Preal\udat\ Macrina, lauda
fecioriei, cu fierbin]eal\ ]i-ai

p\ zit trupul nev\t\mat, supu-
nându-l duhului prin sih\strie
[i prin vie]uirea ta cea aleas\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Hristos, Cel ce a str\lucit din
pântecele t\u, Mireasa lui Dum -
nezeu, a r\s\rit luceaf\r în 
mijlocul inimilor celor ce cu cre -
din]\ te cinstesc pe tine, prea-
curat\ Maica lui Dum nezeu, [i
le-a r\s\rit ziu\ purt\toare de
lumin\, preasfânt\ Fecioar\.

Canonul Cuviosului

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul M\rii Ro[ii...

Împodobindu-te cu totul prin
iubirea de Dumnezeu, ai luat
asupr\-]i Crucea ta, în]elepte,
[i ai urmat lui Hristos, omorân-
du-]i cugetul trupului cu sih\s -
tria, Cuvioase Die.

Alergând de diminea]\ c\tre
Soarele slavei cel neapus, te-ai
f\cut stea cu totul luminoas\,
Cu vioase, [i ai luminat pe cei
credincio[i cu luminile virtu ]i lor
[i ale minunilor tale, fericite.

Slav\...

Înstr\inându-]i cugetul de
cele veselitoare ale lumii, te-ai
f\cut, cu adev\rat, iubitor al
slavei mai presus de lume, prin
harul lui Dumnezeu, biruind cu
trupul pe cel f\r\ de trup.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\cutu-te-ai, Preacurat\, l\ -
ca[ Soarelui în]eleg\tor, Care
ne-a luminat cu dumnezeie[tile
str\luciri ale dreptei credin]e [i
a izgonit negura necuno[tin]ei,
pururea Fecioar\ preacurat\.

Cântarea a 3-a

Canonul Sfintei

Irmosul:

Nu întru în]elepciune [i în
putere [i în bog\]ie ne

«l\ud\m; ci întru Tine, În]e  -
«lep ciunea Tat\lui cea iposta -
«tic\, Hristoase, c\ nu este
«sfânt afar\ de Tine, Iubitorule
«de oameni.»

Fiind împodobit\ cu frumu-
se]e dat\ de Dumnezeu [i cu
harul, [i tr\gându-te, l\udat\,
din neam de Mucenici, ai râv-
nit obiceiului lor dumnezeiesc,
cinstit\ Macrina.

Plecându-te legii celei dum-
nezeie[ti, fecioar\, ai p\r\sit
amestecarea vie]ii [i ai fugit de
tulbur\ri, nevoindu-te în pos-
turi [i în rug\ciuni.

De prunc\ mic\ ai dorit sfin -
]enia [i de ochii maicii tale ai
r\mas p\zit\, Macrina prea -
l\udat\ [i f\r\ prihan\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

P\mânt nearat te [tim pe
tine, preasfânt\ Fecioar\, c\

f\r\ s\mân]\ ne-ai odr\slit
Spicul vie]ii, prin Care, înt\rin -
du-ne, te fericim.

Canonul Cuviosului

Irmos: Se vesele[te de Tine Biserica...

Luminându-te cu dumneze-
ie[tile str\luciri, te-ai f\cut
lumin\tor care luminezi pe cei
ce cu credin]\ alearg\ la tine,
fericite.

Îndreptat-ai c\tre via]\ pe cei
ce bine ]i-au urmat ]ie, Cuvioase;
c\, prin putere dumnezeiasc\,
ai omorât patimile trupe[ti.

Slav\...

Fiind pe p\mânt cu dumneze -
iasc\ bun\cuviin]\, te-ai unit
cu cele cere[ti, c\ ai tr\it via]\
îngereasc\, Die, purt\torule de
Dumnezeu, P\rintele nostru.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

S\l\[luitu-S-a întru tine Cel
ce locuie[te în ceruri, pe Care
roag\-L s\ mântuiasc\ sufletele
celor ce te laud\, Preacurat\.

Irmosul:

Se vesele[te de Tine Bise rica
Ta, Hristoase, cântând:

«Tu e[ti puterea mea, Doamne,
«[i sc\parea [i înt\rirea.»

C O N D A C U L  Sfintei, 

glasul a 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Iubind din toat\ inima pe
Dumnezeu cel bun, Cuvioas\
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Ma crina, [i, cinstita Cruce a
Acestuia pe umeri luând, cu
osârdie ai urmat Lui, de unde
ai [i aflat iertare de gre[eli.

S E D E A L N A, glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

Mielu[ea f\r\ prihan\ [i
curat\, înfrumuse]ându-te cu
podoaba harului, tainic te-ai
unit cu Domnul, prin cur\]ia
vie]ii. Pentru aceasta, ai primit
darul t\m\duirilor, vindecând
toate bolile, cu puterea Du hului.

Slav\..., a Cuviosului, glasul a 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Din pruncie fiind dat lui Dum -
nezeu [i urmându-I Lui pân\ 
la sfâr[it, Cuvioase P\ rinte, ai
primit daruri; [i, izgonind, prin
har, mul]imea demonilor, ai
zidit biseric\ întru lauda Dom -
nului. Pentru aceasta, în chip
minunat, te-ai învrednicit a
învia [i mor]i, prin rug\ciunea
ta cea f\r\ îndoial\, prea l\u -
date. Drept aceea, gr\im c\tre
tine: Roag\-te lui Hristos Dum -
nezeu, iertare de gre[eli s\
d\ruiasc\ celor ce cu dragoste
pr\znuiesc sfânt\ pomenirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

C\zând în multe feluri de su -
p\r\ri de la vr\jma[ii v\zu]i [i
nev\zu]i, sunt cuprins de va lul
p\catelor mele celor nenu m\   -
rate; dar, ca la un ajutor fier-

binte [i acoper\mânt al meu,
alerg la limanul bun\t\]ii tale,
Preacurat\. Pentru aceasta,
prea sfânt\ Fecioar\, roag\-L
pe Cel ce f\r\ de s\mân]\ S-a
n\scut din tine, pentru to]i
robii t\i care neîncetat te laud\,
N\sc\toare de Dumnezeu f\r\
de prihan\, s\ d\ruiasc\ iertare
de gre[eli celor ce cu credin]\ se
închin\ na[terii tale prea curate.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Împuns fiind cu suli]a în
coast\, Ziditorule, Cel ce mi-ai
p\zit pântecele nestricat la na[ -
terea Ta [i ai ucis cu suli]a pe
tiranul, Tu zide[ti a doua oar\
pe Eva, înnoire dumnezeiasc\,
zidindu-]i firea din Adam cel
dintâi, Tu, Adam cel de-al doi-
lea. Pentru aceasta, adormind
cu somnul cel din fire viu, tutu-
ror ai d\ruit via]\; c\ pe to]i 
i-ai de[teptat ca din somn, cu
adormirea Ta, Cuvinte, dar,
inima mea fiind str\puns\
cum plit ca de o suli]\, Fiule, la
P\timirea [i la adormirea Ta,
m-ai lipsit de Via]\.

Cântarea a 4-a

Canonul Sfintei

Irmosul:

Cel ce [ade în slav\ pe tro-
nul Dumnezeirii, pe nor

«u[or a venit, Iisus cel mai pre -
«sus de Dumnezeire, prin palm\
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«curat\ [i a mântuit pe cei ce
«cânt\: Slav\ Hristoase, puterii
«Tale.»

Omorându-te pentru lume [i
pentru lucrurile lumii, ai
vie]uit numai lui Dumnezeu [i
te-ai mântuit prin dragostea
cea dumnezeiasc\, p\zind fru-
muse]ea Mirelui t\u nestricat\
[i curat\, preacinstit\.

Ceea ce a râvnit cinstitei
Tecla, întâia Muceni]\, [i a ur -
 mat vie]ii ei dumnezeie[ti prin
credin]\, din insuflare dum -
neze iasc\ a primit de sus [i
numele ei prin asem\nare.

G\tind mirese fecioarele, tu,
Macrina, le-ai adus Cuvântului
feciorelnic ce a str\lucit din
Fecioara; c\ limpede le ar\tai
acestora c\ nep\timirea este
proprie [i potrivit\ Celui nep\ -
timitor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeie[ti râuri de da ruri,
izvoare de vindec\ri [i d\ruiri
ale bog\]iei dumnezeie[ti  ni se
împart de mâna încep\toare de
via]\ a Celui ce S-a n\scut din
pântecele t\u, Mireas\ a lui
Dumnezeu, cea cu nume de dar.

Canonul Cuviosului

Irmos: Ridicat pe cruce...

Luminându-te la cuget cu
luminarea cea f\r\ materie a
Duhului Sfânt, în[el\ciunea

trupului ai socotit-o a fi vis; [i
priveai la cetatea cea de sus,
care te a[tepta pe tine, purt\ -
torule de Dumnezeu.

Ar\tându-te în cetatea Bi zan -
]ului ca un nor d\t\tor de ploaie,
ai ad\pat-o cu apele înv\]\tu -
rilor tale, Die, ridicând cas\
prealuminat\ pentru îndrepta-
rea sufletelor.

Slav\...

Prin înfrânare omorându-te
fa]\ de p\cat, ai d\ruit mor -
]ilor via]\ cu ajutorul cel dum-
nezeiesc [i ne-ai izvorât ap\ de
umilin]\ nou\, celor ce s\vâr -
[im pomenirea ta, Die.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, Fecioar\, te-am cu -
nos cut sfe[nic purt\tor de lu mi -
n\, care ai purtat în pântecele
t\u dumnezeiasca Str\lucire.
Pentru aceasta, te rug\m, lumi-
neaz\ cu lumina ta sufletele
tuturor celor ce te laud\.

Cântarea a 5-a

Canonul Sfintei

Irmosul:

Necredincio[ii nu vor ve -
dea slava Ta, Hristoase;

«dar noi pe Tine, Unul-N\scut,
«str\lucirea slavei Dumnezeirii
«Tat\lui, dis-de-diminea]\ ve -
«nind, Te l\ud\m, Iubitorule
«de oameni.»
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Cugetând, frumoas\ fecioa -
r\, la frumuse]ea preacurat\ a
cinstitului t\u Mire, nu ai su -
ferit s\ fie spurcat\ de patimi
frumuse]ea cinstit\ [i cu chip
dumnezeiesc a sufletului t\u,
preaîn]eleapt\.

Având pe Hristos mângâiere
tare, temeinic\ [i nesf\râmat\,
ai omorât tulburarea cea mult\
a patimilor, de noapte sculân-
du-te [i sl\vind pe Domnul.

P\zitu-]i-ai cugetul înt\rit
întru Hristos, c\ Lui ai fost
dat\ din pântece, ceea ce e[ti
f\r\ prihan\, [i Lui ]i-ai închi-
nat sufletul [i trupul, din tine-
re]e sih\strind.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai pe Hristos, Zidito -
rul a toat\ lumea, Care a luat
chipul nostru, al celor ce de
bun\  voie eram c\zu]i în stri c\ -
ciune, [i ne-a în\l]at la slava cea
negr\it\, o, Maic\ a lui Dum -
nezeu.

Canonul Cuviosului

Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Stând în muntele sfin]itei vie -
]uiri, cu suirea inimii ai surpat
patimile [i ai vorbit cu Dum -
nezeu.

Prin odr\slirea în chip str\in
a toiagului t\u, ca Aaron, pur -
t\torule de Dumnezeu, te-ai

f\cut St\pânului preot dum -
neze iesc [i sfin]it.

Slav\...

O, darurile cele dumneze ie[ti,
ce ]i s-au dat de la Dumnezeu!
C\ ai scos ap\ vie din pântecele
p\mântului, cu ciutura rug\ -
ciu nilor tale, P\rinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nici gândul îngeresc, nici cel
omenesc nu pot spune adânci-
mea ne[tiut\ a na[terii tale
celei str\ine, Preacurat\.

Cântarea a 6-a

Canonul Sfintei

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

Dragostea lui Hristos l\mu -
rit înflorind în cugetul t\u, ai
s\dit tot felul de virtu]i [i
înv\]\turile dumnezeie[ti ale
dreptei credin]e.

L\udând pe Dumnezeu în
rug\ciuni neîncetate, fecioar\,
ai atras de la Dânsul ajutor tare
[i ai primit darul dumnezeie[tii
feciorii.

Cu diadema darurilor te-a
încununat Hristos, ca pe o
fecioar\ curat\, [i te-a s\l\[luit
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în c\m\rile cere[ti, ca pe o
pov\]uitoare a cetei fecioarelor,
cuget\toare de Dumnezeu.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cele mai dinainte desp\r]ite
s-au adunat în unire; c\, în chip
negr\it, L-ai n\scut, în dou\ firi
unite una cu alta, pe Dumnezeu
Cuvântul, Care cu adev\rat S-a
întrupat din tine, Preacurat\.

Canonul Cuviosului

Acela[i Irmos

În\l]atu-]i-ai c\tre Dum nezeu
dorirea inimii [i, astfel, ai sme-
rit patimile [i ai surpat sprân-
ceana demonilor, purt\torule
de Dumnezeu, Die, cel ce e[ti
înt\rire neclintit\ siha[trilor.

B\tând Egiptul patimilor cu
b\t\ile înfrân\rii, P\rinte Cu -
vioase, ai mântuit de robia lor
mul]imea celor nec\s\tori]i [i
cetele celor ce cu dreapt\ cre-
din]\ au urmat ]ie, sl\vite.

Slav\...

F\cându-te fericit, cu str\lu -
cirea multor minuni [i virtu]i,
te-ai mutat la cetatea cea de
sus, Die, cuget\torule de Dum -
nezeu, [i te rogi s\ se mântu-
iasc\ turma ta de primejdii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce în chip de negr\it ai
n\scut Via]a tuturor, omoar\

patimile sufletului meu, prea-
curat\ Fecioar\, [i cugetul meu
cel tulburat lini[te[te-l.

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

C O N D A C U L  Cuviosului,

glasul al 2-lea, 

podobie: Cele de sus c\utând...

Întrarmându-te dumneze ie[te
prin cur\]irea sufletului [i
]inând în mân\ ca pe o suli]\
rug\ciunea cea neîncetat\, cu
t\rie ai t\iat taberele demoni-
lor, Die, P\rintele nostru, f\c\ -
torule de minuni, rugându-te
neîncetat pentru noi to]i.

I C O S

Cum voi l\uda nevoin]ele
tale, Cuvioase P\rinte, eu,
tic\losul? {i noianul lacrimilor,
în ce chip îl voi spune? C\ tu,
fiind luminat în via]\, ai ajuns la
cetatea Îngerilor, toate patimile
prin înfrânare omorându-le,
în]elepte; [i trupul, plecându-l
robiei, l-ai supus duhului; [i,
rug\ciunea având-o ca o sabie,
ai surpat pe st\pânitorul întu-
nericului, rugându-te neîncetat
pentru noi to]i.
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S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a nou\spreze-
cea, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre
Macrina, sora Marelui Vasile.

Aceast\ Sfânt\, fiind împodobit\
cu frumuse]ea trupului [i de neam
bun, a fost logodit\ dup\ un mire
ase menea ei. {i numai cât se logo-
dir\, logodnicului ei, plecând prin
locuri str\ine, i s-a întâmplat moarte.
Iar fericita Macrina, vrând al]ii mul]i
s\ o ia, [i-a ales v\duvia, cu nimic
ispitind-o dulcea]a nun]ii. De aceea,
osebindu-se de toat\ tulburarea lu -
measc\, tr\ia al\turi de mama sa,
Sfânta Emilia, silindu-se [i nevoin-
du-se cu dumnezeie[tile Scripturi, [i
hr\nind, ca o a doua mam\, pe cei ce
erau n\scu]i dup\ ea, fra]i [i su rori.
C\, fiind de to]i zece fra]i, ea era
mai mare. {i, tr\ind cu bun\cuviin]\
[i sih\stre[te pân\ la cea din urm\
r\suflare, c\tre Domnul s-a dus.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Die, f\c\torul de minuni.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
patru împreun\-siha[tri, care cu pace s-au
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea celui dintre
Sfin]i P\rintelui nostru Teodor, care a
sih\strit în Lavra Sfântului Sava [i apoi a
ajuns arhiepiscop al Edesei.

Tot în aceast\ zi, aflarea moa[telor
Sfântului Cuvios Serafim de Sarov.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Sfintei

Irmosul:

Cel ce ai izb\vit din foc pe
tinerii lui Avraam [i ai

«ucis pe caldei, care f\r\ drep -

«tate vânau pe cei drep]i,
«Preal\udate Doamne, bine -
«cuvântat e[ti, Dumnezeu p\ -
«rin]ilor no[tri.»

Numai pe Hristos dorind [i
fiind r\nit\ de dragostea cea
des\vâr[it\, l\murit gr\iai:
Dup\ Tine voi alerga, prea l\u -
date Doamne, Dumnezeul p\ -
rin]ilor no[tri, binecuvântat e[ti.

Lep\dând mi[c\rile patimilor
celor mult tulbur\toare, te-ai
îmbr\cat cu haina cea lumi-
noas\ a nep\timirii, cântând:
Preal\udate Doamne, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti.

Surpând sprânceana cea ca
de fiar\ în\l]at\ a vr\jma[ului,
încep\torul de r\ut\]i, ai pri-
mit daruri pentru biruin]\,
vrednic\ de laud\, cântând:
Preal\udate Doamne, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu îndr\zneala ta cea de
Maic\, rupe, Preacurat\, lan]ul
gre[elilor celor ce, cu bun\
cucernicie [i cu credin]\, cânt\
Celui N\scut al t\u: Prea l\u -
date Doamne, Dumnezeul p\ -
rin ]ilor no[tri, binecuvântat e[ti.

Canonul Cuviosului

Irmos: În cuptorul persienesc...

L\ca[ Treimii ]i-ai f\cut
inima; pentru aceea, ai ridicat
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cinstit\ cas\ siha[trilor, Die, de
Dumnezeu purt\torule, cân-
tând: Binecuvântat e[ti în Bise -
rica slavei Tale, Doamne.

Deschizând izvorul minu -
nilor tale, Cuvioase P\rinte, 
ai izvorât ap\ de mântuire
celor ce cu credin]\ pr\znuiesc
adormirea ta, minunate Die,
lumi n\torule prealuminat al
siha[ trilor.

Slav\...

Împodobindu-]i via]a cu vir -
tu]ile, cu totul te-ai f\cut lumi-
nat [i stâlp cu chip de lumin\,
ajungând pov\]uitor celor ce
cânt\: Binecuvântat e[ti în
Bise rica slavei Tale, Doamne.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai sfânt\ decât Heruvimii
te-a f\cut pe tine, Fecioar\,
preasfântul Dumnezeu, l\murit
sfin]ind pe cei ce cânt\: Bine -
cuvântat\ e[ti tu între femei,
preacurat\ St\pân\.

Cântarea a 8-a

Canonul Sfintei

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredin-
cio[i în cuptor, na[terea

«N\sc\toarei de Dumnezeu i-a
«mântuit. Atunci fiind închi -
«puit\, iar acum lucrat\; pe
«toat\ lumea ridic\ s\-]i cânte
«]ie: Pe Domnul, lucrurile,

«l\uda]i-L [i-L preaîn\l]a]i
«întru to]i vecii.»

Prin purtarea ta cea cu
sfin]it\ cuviin]\ [i prin via]a ta
curat\, te-ai ar\tat prinos
ner\pit, frumuse]e închinat\
Domnului [i str\lucire cu chip
dumnezeiesc, preal\udat\, stri-
gând: Pe Domnul l\uda]i-L,
lucrurile, [i-L preaîn\l]a]i în -
tru to]i vecii.

Fiind îmbr\cat\ cu omorâ-
rea patimilor, te-ai mutat c\tre
dumnezeiasca nemurire, înv\ -
]ând în chip des\vâr[it [i în ]e -
lept nemurirea [i îns\[i mi[ -
carea sufletului, cântând: Pe
Domnul l\uda]i-L, lucrurile, 
[i-L preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

Luminându-te la cuget [i la
fa]\ de str\lucirea rev\rs\rii
Luminii întreit-lumin\toare, ai
adormit, fericit\, somnul cel
fericit, v\zând cu veselie pe Cel
dorit de tine [i cântând: Pe
Domnul l\uda]i-L, lucrurile, 
[i-L preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, chivotul cel prea -
sfânt [i umbrit cu dumneze -
iescul Duh, pe tine, ceea ce ai
n\scut pe Cuvântul cel mai
înainte de veci [i ve[nic, pe Cel
ce, pentru nespusa milostivire,
S-a f\cut om, N\sc\toare de
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Dumnezeu, pe tine te l\ud\m [i
te preaîn\l]\m întru to]i vecii.

Canonul Cuviosului

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Prin odr\slirea toiagului t\u,
în]elepte, ar\ta Dumnezeu c\
su fletul t\u este foarte roditor, c\
tu ai s\dit, cu ajutorul cel dum-
nezeiesc, în gr\dina desf\ t\rii
odrasle roditoare [i cuvân t\ -
 toa re: mul]imea siha[trilor care
cânta: Toate lucrurile, l\uda]i-L
pe Domnul.

Cugetul t\u, str\lucind de po -
doabele cele dumnezeie[ti, s-a
f\cut frumos; [i acum a ajuns
la Binele cel des\vâr[it, ca unul
ce este preacurat, îndumneze -
indu-se pururea dup\ har [i
totdeauna cântând: Binecu vân -
ta]i, toate lucrurile Domnului,
pe Domnul.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Te cinstim pe tine, Cuvioase
Die, pr\znuind cu glasuri ar -
mo nioase, [i te rug\m: P\ze[te
turma ta, care-]i pr\znuie[te
po menirea, [i o îndrepteaz\
c\tre Dumnezeu, ca s\ cânte:
Binecuvânta]i, toate lucrurile
Domnului, pe Domnul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai mai cuprinz\ -
toare decât cerurile, înc\pând pe

Dumnezeu, preacurat\ Marie.
Pe Acela roag\-L, St\pân\, s\
m\ scape de patimile ce m\
cuprind [i de înfrico[\toarea
osând\ cea viitoare, pe mine,
cel ce cânt: Binecuvânta]i,
toate lucrurile Domnului, pe
Domnul.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Mâinile întinzându-[i Da -
niel, gurile leilor cele

«deschise în groap\ le-a încuiat;
«[i puterea focului au stins, cu
«buna fapt\ încingându-se,
«tinerii cei iubitori de dreapta
«credin]\, cântând: Binecu vân -
«ta]i, toate lucrurile Domnului,
«pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Canonul Sfintei

Irmos: 

Eva,  prin boala neascul -
t\rii, blestem înl\untru a

«adus; iar tu, Fecioar\, de
«Dumnezeu N\sc\toare, prin
«Odrasla purtat\ în pântece,
«lumii binecuvântare ai înflorit.
«Pentru aceasta, to]i te m\rim.»

Urmând tu cu adev\rat bo -
gata mil\ a lui Dumnezeu, ai
hr\nit pe to]i cei lipsi]i din 
pricina s\r\ciei, preal\udat\.
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Pentru aceea, Cel milostiv te-a
sl\vit pe tine; c\ te-ai ar\tat
milostiv\.

Înaintea lui Dumnezeu ai
stat, pream\rit\, purt\toare de
lumin\; c\ te-ai f\cut lumin\,
împodobit\ fiind [i cu via]a [i
cu cuvântul [i cu tot felul de
virtu]i alese, luminând neamul
cel str\lucit, cu sui[uri prea -
înalte.

Locuit-ai, Macrina, în c\ mara
cea prealuminat\ [i în l\ca[ul
ceresc al Mirelui, unde ajun-
gând, fecioar\, împreun\ cu
arhiereii, fra]ii t\i, roag\ pe
Domnul cu îndr\zneal\ s\ mân -
tuiasc\ pe to]i cei ce te laud\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Rodul pântecelui t\u a str\ -
lucit frumos cu podoaba mai
mult decât to]i, c\ tu, Fecioar\,
N\sc\toare de Dumnezeu, ai
n\scut pe Dumnezeu întrupat,
Care S-a ar\tat ca s\-l mântu-
iasc\ pe om. Pentru aceea, to]i
te sl\vim.

Canonul Cuviosului

Irmos: Hristos, piatra cea net\iat\...

Pe tine, P\rinte, care te-ai
ar\tat ca un Înger, cu frumu-
se]ea virtu]ilor, [i ai zburat la
cer, având aripi poleite, cu
bucurie te cinstim [i cu bun\
credin]\ te l\ud\m.

Ca soarele cel mult-luminos
r\s\rind de la r\s\rit în toate
p\r]ile, l\murit ai r\spândit
razele virtu]ilor [i ale minuni-
lor tale, luminând marginile
p\mântului, Cuvioase Die.

Slav\...

Cu str\lucirile virtu]ilor tale,
P\rinte, f\cându-te cu chip
luminos, cu bucurie te-ai mutat
c\tre Lumina cea neînserat\ [i
te-ai s\l\[luit unde sunt duhurile
Cuvio[ilor, rugându-te pen tru
turma ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iart\-m\, Hristoase, când vei
veni cu slav\ s\ judeci lumea,
având rug\toare c\tre Tine,
Cuvinte, pe N\sc\toarea de
Dumnezeu, pururea Fecioara,
cetele Îngerilor [i adunarea
Cuvio[ilor.

Irmosul:

Hristos, Piatra cea net\ iat\
de mân\, cea din capul

«unghiului, din tine, muntele
«cel net\iat, Fecioar\, S-a t\iat,
«adunând firile cele osebite.
«Pentru aceasta, pe tine, N\s c\ -
«toare de Dumnezeu, te sl\vim,
«veselindu-ne.»

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.
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ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECEA
Pomenirea Sfântului [i sl\vitului

Proroc Ilie Tesviteanul.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 4, glasul 1, podobie: Ceea ce e[ti
bucuria...

Cu lumina cea în trei sori
a dumnezeie[tii str\lu -

ciri, prin cur\]ia cugetului, ai
înfruntat pe împ\ratul cel
necredincios, cu dreapt\ jude-
cat\, ca pe un c\lc\tor de lege;
cerurile ai închis [i pe v\duv\
împreun\ cu fiul ei ai hr\nit.
Pentru aceea, roag\-te, Pro ro -
cule Ilie, s\ se mântuiasc\ su -
fletele noastre (de dou\ ori).

Prin dumnezeiasc\ vedere de
Dumnezeu, dup\ vrednicie, cu
cinul prorocesc [i cu în]elepciu-
nea fiind cinstit, dumnezeies cule
Proroc, mai înainte gr\ ie[ti
despre cele de departe, ca des-
pre cele ce sunt aproape. Pe
împ\ratul ca pe un nedrept l-ai
ru[inat [i pe popii cei spurca]i
i-ai înjunghiat; iar acum roag\
pe Hristos Dumnezeu, s\ mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

Împ\ratul cel necredincios,
ne r\bdând înfruntarea ta, dum -

nezeiescule Proroc, ]i-a zis: Tu
e[ti cel ce te sârguie[ti [i r\z -
vr\ te[ti pe Israel? Iar tu ai zis
c\tre el: Nu eu, împ\rate, ci tu
[i casa tat\lui t\u; c\ ai p\ r\sit
pe Dumnezeul t\u, Cel ce te-a
zidit, [i ai adus zei str\ini.
Pentru rug\ciunile Prorocului
T\u, Hristoase, izb\ve[te-ne de
o în[el\ciune ca aceasta [i mân-
tuie[te sufletele noastre.

Slav\...,

glasul al 6-lea:

Dumnezeiescule Proroc Ilie,
tu, înfruntând pe împ\ratul cel
nedrept, pentru uciderea lui
Nabot [i pentru r\pirea viei, cu
îndr\znire ai zis: Fiindc\ f\r\
dreptate ai ucis pe b\rbatul
israelitean, a[a [i tu însu]i vei fi
ucis [i câinii vor linge sângele
t\u, [i desfrânatele în sângele
t\u se vor sp\la. Ci, pentru ru -
g\ciunile Prorocului celui bine-
pl\cut }ie, Hristoase, izb\ ve[ -
te-ne de o îngrozire ca aceasta
[i mântuie[te sufletele noastre,
ca un iubitor de oameni.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De mari daruri te-ai învred-
nicit, Preacurat\ Fecioar\, sin-
gur\ Maica lui Dumnezeu, c\
ai n\scut cu trup pe Unul din
Treime, pe Hristos d\t\torul de
via]\, pentru mântuirea sufle-
telor noastre.
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L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul a 2-lea,

podobie: Casa Efratului...

Dumnezeiescule Proroc, râv-
nind Domnului atot]iitorului,
prin rug\ciune ai închis ceru -
rile, zicând: Ploaie [i rou\ s\ 
nu se mai pogoare pe p\mânt,
numai când voi gr\i eu.

Stih: Moise [i Aaron între preo]ii Lui [i
Samuel între cei ce cheam\ numele Lui
(Psalm 98: 6).

Dumnezeiescule Proroc, tu,
prin rug\ciunea cu milostivire,
iar\[i ai deschis cerurile [i din
destul ai d\ruit ploaie oameni-
lor înseta]i.

Stih: Tu e[ti preot în veac dup\ rându-
iala lui Melchisedec (Psalm 109: 4).

Dumnezeiescule Proroc, tu pe
v\duv\ [i pe fiul ei i-ai hr\ nit,
c\ ai înmul]it o mân\ de f\in\
[i un vas de untdelemn [i, dup\
cuvântul Domnului, f\ina [i unt -
delemnul nu s-au împu ]inat.

Slav\...

Dumnezeiescule Proroc, tu,
prin rug\ciune, foc ai pogorât
din cer [i ai încredin]at pe
împ\ratul a zice: Cu adev\rat
un singur Dumnezeu este, Cel
propov\duit de Ilie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\ preabun\, întinde-]i
mâinile cele sfinte c\tre Fiul t\u,
Ziditorul cel iubitor de suflete,
ca s\ Se milostiveasc\ spre
robii t\i.

T R O P A R U L, glasul al 4-lea:

Cel ce a fost înger în trup,
temeiul Prorocilor, al doilea
înaintemerg\tor al venirii lui
Hristos, Ilie sl\vitul, care a tri-
mis de sus lui Elisei har, bolile
izgone[te [i pe cei lepro[i cur\ -
]e[te; pentru aceasta, [i celor
ce-l cinstesc pe el le izvor\[te
t\m\duiri.

Slav\..., {i acum..., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Taina cea din veac ascuns\...

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

Ectenia întreit\ [i Otpustul.

LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm, se cânt\: Fericit
b\rbatul..., starea întâi.

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 8, glasul 1, podobie: Ceea ce e[ti
bucuria...

Cel ce pe Ilie Tesviteanul
în c\ru]\ de foc l-ai mu -

tat de pe p\mânt, Cuvinte în -
durate, pentru rug\ciunile lui
mântuie[te-ne pe noi, cei ce Te
sl\vim cu credin]\ [i s\vâr[im,
cu bucurie, dumnezeiasca [i
mântuitoarea lui pomenire (de

dou\ ori).

Nu în cutremur, ci în vânt
sub]ire ai v\zut venirea lui
Dum  nezeu, Care te-a luminat
de demult, Ilie, de Dumnezeu
fericite, [i în c\ru]\ cu patru
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cai fiind purtat, pe cer ai um -
blat cu str\in\ vedere, minunat
f\cându-te, de Dumnezeu insu-
flate.

Pe popii cei de ru[ine cu
sabia i-ai junghiat; cerul cu
graiul l-ai oprit s\ nu plou\ pe
p\mânt, de râvn\ dumneze-
iasc\ aprinzându-te, iar pe
Elisei, prin aruncarea cojocu-
lui, l-ai umplut de dumnezeiesc
har îndoit, în]elepte Ilie.

Alte Stihiri, glasul al 2-lea, 

însu[i glasul,

alc\tuirea lui Ioan Arhiepiscopul:

Doi lumin\tori au r\s\rit
lumii: prealumina]ii Ilie [i Elisei.
Unul, cu dumnezeiescul cuv ânt,
pic\turile cere[ti le-a în cuiat,
pe împ\ra]i a mustrat [i în
c\ru]\ de foc la cer s-a suit, iar
cel\lalt, apele neroditoare le-a
vindecat [i, îndoit har luând,
apele Iordanului le-a trecut; [i
acum, cu Îngerii d\n]uind, pen -
tru noi se roag\ s\ se mântuias -
c\ sufletele noastre (de dou\ ori).

C\ru]a cea de foc purt\ toare,
care te-a ridicat pe tine ca întru
vârtej la cer, har de foc sufl\tor
]i-a d\ruit, Ilie Tesvitene, ca s\
nu vezi moartea, pân\ ce vei
propov\dui sfâr[itul tuturor.
Pentru aceasta, vino la noi,
dându-ne înv\]\tur\ din fap -
tele tale.

Sfe[nic nestins al Bisericii,
aprins cu râvn\ dumnezeiasc\,
Ilie Prorocule, cel ce ai încuiat
pic\turile cere[ti [i de corbi ai
fost hr\nit; cel ce pe împ\ratul
l-ai mustrat [i pe popii strica]i
i-ai omorât; cel ce cu focul
pogorât din cer pe cei de dou\
ori câte cincizeci i-ai omorât;
cel ce pe v\duva împov\rat\ de
necazuri ai hr\nit-o cu pu]in
untdelemn [i pe fiul ei, prin ru -
g\ciune, l-ai înviat, iar apa cu
foc ai ars-o; cel ce repejunile
Iordanului cu picioarele neuda-
te le-ai trecut; cel ce, în c\ru]\
de foc, spre cer te-ai în\l]at [i
lui Elisei îndoit har i-ai dat,
roag\-te neîncetat lui Dum nezeu
s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., glasul al 6-lea,

alc\tuirea lui Vizantie:

Veni]i, adunarea ortodoc [i -
lor, ca, adunându-ne ast\zi în
cinstita biseric\ a gr\itorilor de
Dumnezeu Proroci, cu psalmi
s\ cânt\m cuvioas\ cântare lui
Hristos, Dumnezeul nostru, Cel
ce i-a pream\rit pe ei; [i, cu
bucurie [i cu veselie, s\ gr\im:
Bucur\-te, înger p\mântesc [i
om ceresc, Ilie, cel cu nume
mare; bucur\-te, Elisei prea-
cinstite, care ai luat îndoit har
de la Dumnezeu. Bucura]i-v\,
ap\r\tori calzi [i folositori [i
doc torii sufletelor [i ai trupuri-
lor poporului celui iubitor de
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Hristos. Izb\vi]i de toat\ asu-
prirea potrivnic\, de necazuri
[i de toate primejdiile pe cei ce
s\vâr[esc cu credin]\ întru-tot-
cinstit\ pomenirea voastr\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

(Dogmatica), acela[i glas:

Cine nu te va ferici pe tine,
preasfânt\ Fecioar\? Sau cine
nu va l\uda, Preacurat\, na[te -
rea ta? C\ Cel ce a str\lucit
f\r\ de ani din Tat\l, Fiul
Unul-N\scut, Acela[i din tine
cea curat\ a ie[it, în chip de
negr\it întrupându-Se, din fire
Dumnezeu fiind [i cu firea om
f\cându-Se pentru noi: nu în
dou\ fe]e fiind desp\r]it, ci în
dou\ firi neamestecate fiind
cunoscut. Pe Acela roag\-L,
Curat\, cu totul fericit\, s\ se
miluiasc\ sufletele noastre.

V O H O D. Lumin\ lin\...

Prochimenul zilei.

P A R E M I I L E

Din Cartea a treia a Regilor, citire:

(17: 1–24)

Fost-a cuvântul Domnului c\tre
Ilie Prorocul s\ gr\iasc\ c\tre Ahab:
«Viu este Domnul Dumnezeul lui
Israel, înaintea C\ruia slujesc eu; 
în ace[ti ani nu va fi nici rou\, nici
ploaie decât numai când voi zice
eu!». {i a zis Domnul c\tre Ilie:
«Du-te de aici, îndreapt\-te spre r\ -
s\rit [i te ascunde la pârâul Cherit,
care este în fa]a Iordanului. Ap\ vei

bea din acel pârâu, iar mâncare am
poruncit corbilor s\-]i aduc\ acolo!».
{i a plecat Ilie [i a f\cut dup\ cuvân-
tul Domnului; s-a dus [i a [ezut la
pârâul Cherit, care este în fa]a Ior -
danului. Corbii îi aduceau pâine [i
carne diminea]a, pâine [i carne
seara; iar ap\ bea din pârâu. Dup\
o vreme pârâul a secat, nemaifiind
ploaie pe p\mânt. Atunci a fost cu -
vântul Domnului c\tre Ilie, zicând:
«Scoal\ [i du-te la Sarepta Sido nu lui
[i [ezi acolo, c\ci iat\ am poruncit
unei femei v\duve s\ te hr\ neasc\!».
{i s-a sculat el [i s-a dus la Sarepta.
{i, când a ajuns la por]ile cet\]ii, iat\
o femeie v\duv\ aduna vreascuri [i
a chemat-o Ilie [i i-a zis: «Adu-mi
pu]in\ ap\ s\ beau!». {i s-a dus s\-i
aduc\, dar Ilie a strigat-o [i i-a zis:
«Adu-mi [i o bucat\ de pâine s\
m\nânc!». Ea îns\ a zis: «Viu este
Domnul Dumnezeul t\u, n-am nici o
f\râmitur\ de pâine, ci numai o
mân\ de f\in\ într-un vas [i pu]in
untdelemn într-un urcior. {i iat\,
am adunat câteva vreascuri [i m\
duc s\ o g\tesc pentru mine [i pen-
tru fiul meu [i apoi s\ mânc\m [i s\
murim!». Atunci i-a zis Ilie: «Nu te
teme, ci du-te [i f\ cum ai zis; dar f\
mai întâi de acolo o turt\ pentru
mine [i adu-mi-o, iar pentru tine [i
pentru fiul t\u vei face mai pe urm\;
c\ a[a zice Domnul Dumnezeul lui
Israel: «F\ina din vas nu va sc\dea
[i untdelemnul din urcior nu se va
împu]ina, pân\ în ziua când va da
Domnul ploaie pe p\mânt!». {i s-a
dus ea [i a f\cut a[a cum i-a zis Ilie;
[i s-a hr\nit ea [i el [i casa ei o bu -
cat\ de vreme, c\ci f\ina din vas n-a
sc\zut [i untdelemnul din urcior nu
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s-a împu]inat, dup\ cuvântul Dom -
nului, gr\it prin Ilie. Dup\ aceasta,
s-a îmboln\vit copilul femeii, st\ pâna
casei, [i boala lui a fost atât de grea,
c\ n-a mai r\mas suflare într-însul.
{i a zis ea c\tre Ilie: «Ce ai avut cu
mine, omul lui Dumnezeu? Ai venit
la mine ca s\-mi pomene[ti p\catele
mele [i s\-mi omori fiul?». Iar Ilie a
zis: «D\-mi pe fiul t\u!». {i l-a luat
din bra]ele ei [i l-a suit în foi[or
unde [edea el [i l-a pus pe patul s\u.
Apoi a strigat Ilie c\tre Domnul [i a
zis: «Doamne, Dumnezeul meu, oare
[i v\duvei la care locuiesc îi faci r\u,
omorând pe fiul ei?». {i, suflând de
trei ori peste copil, a strigat c\tre
Domnul [i a zis: «Doamne, Dum -
nezeul meu, s\ se întoarc\ sufletul
acestui copil în el!». {i a ascultat
Domnul glasul lui Ilie; [i s-a întors
sufletul copilului acestuia în el [i a
înviat. {i a luat Ilie copilul [i s-a
coborât cu el din foi[or în cas\ [i l-a
dat mamei sale [i a zis Ilie: «Iat\,
copilul t\u este viu!». Atunci a zis
femeia c\tre Ilie: «Acum cunosc [i
eu c\ tu e[ti omul lui Dumnezeu [i
cu adev\rat cuvântul lui Dumnezeu
este în gura ta!».

Din Cartea a treia a Regilor, citire:

(18: 1, 17–42, 45–46; 19: 1–10, 15–16)

Fost-a cuvântul Domnului c\tre
Ilie, în anul al treilea al împ\r\]iei lui
Ahab, zicând: Du-te [i te arat\ lui
Ahab, c\ voi da ploaie pe p\mânt.
{i, când a v\zut Ahab pe Ilie, i-a zis:
«Tu e[ti oare cel ce aduce nenorociri
peste Israel?». Iar Ilie a zis: «Nu eu
sunt cel ce aduce nenorocire peste
Israel, ci tu [i casa tat\lui t\u, pen-
tru c\ a]i p\r\sit poruncile Dom nu -

lui [i merge]i dup\ baali. Trimite,
dar, acum [i adun\ la mine, în mun-
tele Carmel, tot Israelul, dimpreun\
cu cei patru sute cincizeci de proroci
ai lui Baal [i cu cei patru sute de
proroci ai A[erei, care m\nânc\ la
masa Izabelei». {i a trimis Ahab pe
to]i fiii lui Israel [i a luat pe to]i pro-
rocii în muntele Carmel. Atunci s-a
apropiat Ilie de tot poporul [i a zis:
«Pân\ când ve]i [chiop\ta de amân-
dou\ picioarele? Dac\ Domnul este
Dumnezeu, urma]i Lui! {i dac\ este
Baal, urma]i aceluia». Poporul îns\
n-a r\spuns nimic. {i a zis Ilie c\tre
popor: «Proroc al Domnului am
r\mas numai eu singur, iar proroci
ai lui Baal sunt patru sute cincizeci
de oameni [i proroci ai A[erei patru
sute. Da]i-ne doi vi]ei; ei s\-[i aleag\
unul, s\-l taie buc\]i [i s\-l pun\ pe
lemne, dar foc s\ nu fac\, iar eu voi
t\ia buc\]i pe cel\lalt vi]el [i-l voi
pune pe lemne [i foc nu voi face. Apoi
voi s\ chema]i numele dumnezeului
vostru, iar eu voi chema numele
Dom nului Dumnezeului meu. {i
Dumnezeul Care va r\spunde cu foc,
Acela este Dumnezeu». {i a r\s puns
tot poporul: «Bine ai gr\it!». {i a zis
Ilie prorocilor lui Baal: «S\ v\
alege]i un vi]el [i s\-l preg\ti]i voi
înainte, c\ci sunte]i mai mul]i [i s\
chema]i numele dumnezeului vostru,
dar foc s\ nu face]i». {i au luat ei
vi]elul care li s-a dat [i l-au preg\tit
[i au chemat numele lui Baal de
diminea]\ pân\ la amiaz\, zicând:
«Baale, auzi-ne!». Dar n-a fost nici
glas, nici r\spuns. {i s\reau împre-
jurul jertfelnicului pe care-l f\cuser\.
Iar pe la amiaz\, Ilie a început s\
râd\ de ei [i zicea: «Striga]i mai tare,
c\ci doar este dumnezeu! Poate st\
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de vorb\ cu cineva, sau se îndeletni-
ce[te cu ceva, sau este în c\l\torie,
sau poate doarme; striga]i tare s\ se
trezeasc\!». {i ei strigau cu glas mai
tare [i se în]epau, dup\ obiceiul lor,
cu s\bii [i cu l\nci, pân\ ce curgea
sânge. Trecuse acum de amiaz\ [i ei
s-au zbuciumat mereu pân\ la tim-
pul jertfei. Dar n-a fost nici glas, nici
r\spuns, nici auzire. Atunci a zis Ilie
Tesviteanul c\tre prorocii lui Baal:
«Da]i-v\ acum la o parte, ca s\-mi
s\vâr[esc [i eu jertfa mea!». {i s-au
dat la o parte. Atunci a zis Ilie c\tre
popor: «Apropia]i-v\ de mine!». {i
s-a apropiat tot poporul de el. {i a
f\cut jertfelnicul Domnului ce fusese
d\râmat; a luat Ilie dou\sprezece
pietre, dup\ num\rul semin]iilor fii-
lor lui Iacov, c\tre care a zis Dom -
nul: «Israel va fi numele t\u!». {i a
zidit din pietrele acelea jertfelnicul
în numele Domnului, f\când împre-
jurul jertfelnicului [an] în care
înc\peau dou\ m\suri de s\mân]\;
a a[ezat lemnele pe jertfelnic, a t\iat
vi]elul buc\]i [i le-a pus pe el [i a zis:
«Umple]i patru cofe cu ap\ [i le tur -
na]i peste jertfa arderii de tot [i
peste lemne!». {i au f\cut a[a. Apoi
a zis: «Face]i aceasta a doua oar\!».
{i au f\cut la fel a doua oar\. {i a
zis: «Face]i a[a [i a treia oar\!». {i
umbla apa împrejurul jertfelnicului
[i [an]ul se umpluse de ap\. Iar la
vremea jertfei de sear\, s-a apropiat
Ilie prorocul [i a strigat la cer [i a zis:
«Doamne, Dumnezeul lui Avraam,
al lui Isaac [i al lui Israel! Auzi-m\,
Doamne, auzi-m\ acum cu foc, ca s\
cunoasc\ ast\zi poporul acesta c\
Tu singur e[ti Dumnezeu în Israel [i
c\ eu sunt slujitorul T\u. Auzi-m\,
Doamne, auzi-m\, ca s\ cunoasc\

poporul acesta c\ Tu, Doamne, e[ti
Dumnezeu [i c\ Tu le întorci inima
la Tine!». {i s-a pogorât foc de la
Domnul [i a mistuit arderea de tot [i
lemnele [i pietrele [i ]\râna [i a mis-
tuit [i toat\ apa care era în [an]. {i
tot poporul, când a v\zut aceasta, a
c\zut cu fa]a la p\mânt [i a zis:
«Domnul este Dumnezeu, Domnul
este Dumnezeu!». Iar Ilie le-a zis:
«Prinde]i pe prorocii lui Baal, ca s\
nu scape nici unul dintre ei!». {i i-au
prins, [i s-a dus Ilie la pârâul Chi[o -
nului [i i-a junghiat acolo. Apoi a zis
Ilie c\tre Ahab: «Du-te de m\nânc\
[i bea, c\ se aude vuiet de ploaie!».
{i a plecat Ahab s\ m\nânce [i s\
bea; iar Ilie s-a suit în vârful Car -
me lului [i s-a aplecat la p\mânt
pân\ a atins genunchii cu fa]a sa. {i
cerul s-a întunecat de nori [i s-a por-
nit vijelie [i ploaie mare. Iar Ahab,
suindu-se în c\ru]\, s-a dus la Izreel.
Iar mâna Domnului a fost peste Ilie,
care, încingându-[i mijlocul, a aler-
gat înaintea lui Ahab, pân\ la Izreel.
{i a spus Ahab Izabelei tot ce a f\cut
Ilie [i cum a ucis pe to]i prorocii cu
sabia. Atunci a trimis Izabela un
vestitor la Ilie, s\-i spun\: «Dac\ tu
e[ti Ilie [i eu Izabela, a[a [i a[a s\-mi
fac\ dumnezeii, ba înc\ [i mai multe,
dac\ mâine pe vremea aceasta nu voi
face cu via]a ta la fel cum ai f\cut [i
tu cu fiecare dintre ei!». Când a auzit
Ilie aceasta, s-a sculat [i a plecat, s\-[i
scape via]a, [i a venit la Beer-{eba,
care este în Iuda, [i [i-a l\sat uceni-
cul acolo, iar el s-a dus mai departe
în pustiu, cale de o zi, [i s-a a[ezat
sub un ienup\r [i î[i ruga moartea,
zicând: «Îmi ajunge acum, Doamne!
Ia-mi sufletul c\ nu sunt eu mai bun
decât p\rin]ii mei!». {i s-a culcat [i
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a adormit acolo sub ienup\r. {i iat\
un Înger l-a atins [i i-a zis: «Scoal\
de m\nânc\ [i bea»!». {i a c\utat
Ilie [i iat\, la c\p\tâiul lui, o turt\
coapt\ în vatr\ [i un urcior cu ap\.
{i a mâncat [i a b\ut [i a adormit
iar. Dar iat\ Îngerul Domnului s-a
întors a doua oar\, s-a atins de el [i
a zis: «Scoal\ de m\nânc\ [i bea, c\
lung\-]i este calea!». {i s-a sculat
Ilie [i a mâncat [i a b\ut [i, înt\ rin -
du-se cu acea mâncare, a mers pa -
tru zeci de zile [i patruzeci de nop]i,
pân\ la Horeb, muntele lui Dum -
nezeu. {i a intrat acolo într-o pe[ter\
[i a r\mas acolo. {i iat\ cuvântul
Domnului a fost c\tre el [i i-a zis:
«Ce faci aici, Ilie?». Iar Ilie a zis:
«Cu râvn\ am râvnit pentru Dom -
nul Dumnezeul Savaot; c\ci fiii lui
Israel au p\r\sit leg\mântul T\u, au
d\râmat jertfelnicele Tale [i pe pro-
rocii T\i i-au ucis cu sabia, r\mâ -
nând numai eu singur, dar caut\ s\
ia [i sufletul meu!» {i a zis Domnul:
«Mergi [i întoarce-te pe calea ta prin
pustiu la Damasc [i, când vei ajunge
acolo, s\ ungi rege peste Siria pe
Hazael; pe Iehu, fiul lui Nim[i, s\-l
ungi rege peste Israel; iar pe Elisei,
fiul lui {afat din Abel-Mehola, s\-l
ungi proroc în locul t\u!

Din Cartea a treia [i a patra a Regilor,
citire:

(3 Regi 19: 19–20; 4 Regi 2: 1, 6–14)

Atunci a plecat Ilie de acolo [i a
g\sit pe Elisei, fiul lui {afat, arând;
acesta avea dou\sprezece perechi de
boi la pluguri [i la perechea a dou\ -
sprezecea era el însu[i. {i Ilie a tre-
cut pe lâng\ el, aruncându-i cojocul.
Atunci a l\sat Elisei boii [i a alergat

dup\ Ilie, [i-i slujea lui. Iar, în vre-
mea când Domnul a vrut s\ înal]e pe
Ilie în vârtej de vânt ca la cer, Ilie a
plecat cu Elisei din Ghilgal. A zis Ilie
c\tre Elisei: «R\mâi aici, c\ci Dom -
nul m\ trimite la Iordan!». Iar Elisei
a r\spuns: «Cât este de adev\rat c\
Domnul este viu [i cum este viu [i
sufletul t\u, tot a[a de adev\rat este
c\ nu te voi l\sa singur!». {i s-au dus
amândoi; s-au dus [i cincizeci din
fiii prorocilor [i au stat deoparte în
fa]a lor, iar ei amândoi [edeau lâng\
Iordan. Atunci, luând Ilie cojocul
s\u [i strângându-l v\l\tuc, a lovit
cu el apa [i aceasta s-a strâns la
dreapta [i la stânga [i au trecut, ca
pe uscat. Iar dup\ ce au trecut, a zis
Ilie c\tre Elisei: «Cere ce s\-]i fac,
înainte de a fi luat de la tine». Iar
Elisei a zis: «Duhul care este în tine
s\ fie îndoit în mine!». R\spuns-a
Ilie: «Greu lucru ceri! Dar de m\ vei
vedea când voi fi luat de la tine, va fi
a[a; iar de nu m\ vei vedea, nu va
fi». Pe când mergeau ei a[a pe drum
[i gr\iau, deodat\ s-a ivit un car de
foc [i cai de foc [i, desp\r]indu-i pe
unul de altul, a ridicat pe Ilie în vâr-
tej de vânt ca la cer. Iar Elisei se uita
[i striga: «P\rinte, p\rinte, carul lui
Israel [i caii lui!». {i apoi nu l-a mai
v\zut. {i apucându-[i hainele, le-a
sfâ[iat în dou\. Apoi, apucând cojo-
cul lui Ilie, care c\zuse de la acesta,
s-a întors înapoi [i s-a oprit pe malul
Iordanului. {i a luat cojocul lui Ilie,
care c\zuse de la acesta, [i a lovit
apa cu el, zicând: «Unde este Dom nul
Dumnezeul lui Ilie înc\ [i acum?».
{i lovind, apa s-a tras la dreapta [i
la stânga [i a trecut Elisei.
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L A  L I T I E

Stihira hramului [i ale Sfântului, 

glasul 1, însu[i glasul,

alc\tuire a lui Gherman:

Ilie, râvnitorul [i însu[i opri-
torul patimilor, prin v\zduh
umbl\tor a fost v\zut ast\zi, cel
rânduit a fi tainic cunosc\tor al
mântuirii a toat\ lumea. O,
slav\ preacurat\, de care s-a
învrednicit Prorocul zbur\tor
spre cer [i podoaba cea aleas\ a
Prorocilor; c\ acesta, înger în
trup [i om f\r\ de trup s-a ar\ -
tat prin faptele sale. Pe care,
l\udându-l, s\ zicem: Ap\r\-ne
pe noi, în]elepte, în ziua ju -
dec\]ii.

Ca David, s\-l cinstim în
cânt\ri ast\zi, credincio[ilor,
pe Prorocul Domnului, pe Ilie
Tesviteanul, râvnitorul cel
prealuminat; c\ acesta, prin
cuvânt, cerul ca fierul l-a f\cut,
[i p\mântul cel roditor nerodi-
tor l-a ar\tat. O, minune! Om
de lut n-a îng\duit cerurilor s\
plou\. O, minune! Om stric\ -
cios în nestric\ciune s-a îm br\ -
cat [i la cer s-a suit în c\ru]\ de
foc, prin cojoc lui Elisei d\ru -
ind îndoit har; pe împ\ra]i i-a
mustrat [i pe poporul cel neple-
cat cu foame l-a certat. Pe to]i
popii cei strica]i i-a ru[inat, iar
pe fiul v\duvei cu al s\u cuvânt
l-a înviat. Pentru rug\ciunile lui,

Hristoase Dumnezeul nostru,
în pace p\ze[te pe cei dreptcre-
dincio[i [i le d\ruie[te biruin]e
asupra potrivnicilor.

Cu duhovnice[ti cânt\ri s\-i
l\ud\m to]i pe Prorocii lui
Hristos, c\ Ilie Tesviteanul pe
cer umbl\tor a fost, iar Elisei
prin cojoc a luat har îndoit de la
Dumnezeu, [i lumin\tori lu mi -
no[i lumii s-au ar\tat, rugân-
du-se neîncetat pentru sufletele
noastre.

A lui Ioan Monahul, glasul al 2-lea:

Doi lumin\tori au r\s\rit
lumii: prealumina]ii Ilie [i
Elisei. Unul, cu dumnezeiescul
cuvânt, pic\turile cere[ti le-a
încuiat, pe împ\ra]i a mustrat
[i în c\ru]\ de foc la cer s-a
suit, iar cel\lalt, apele nerodi-
toare le-a vindecat [i, îndoit har
luând, apele Iordanului le-a
trecut; [i acum, cu Îngerii d\n -
]uind, pentru noi se roag\ s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre.

A aceluia[i:

C\ru]a cea de foc purt\ -
toare, care te-a ridicat pe tine
ca întru vârtej la cer, har de foc
sufl\tor ]i-a d\ruit, Ilie Tesvi -
tene, ca s\ nu vezi moartea,
pân\ ce vei propov\dui sfâr -
[itul tuturor. Pentru aceasta,
vino la noi, dându-ne înv\]\ -
tur\ din faptele tale.
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Slav\..., glasul al 4-lea:
A lui Arsenie.

În c\ru]\ de foc [ezând, ridi-
cat ai fost [i te-ai mutat în latu-
ra cea luminoas\, o, Tesvitene
Ilie, iar pe prorocii cei de ru -
[ine i-ai ru[inat. Cel ce ai legat
cerul prin cuvântul t\u, dez-
leag\ [i gre[elile noastre, prin
rug\ciunile tale c\tre Domnul,
[i mântuie[te sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii t\i, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca 
s\ te sl\vim pe tine, n\dejdea
sufletelor noastre.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce de sus e[ti chemat...

Cel ce mai înainte de z\mis -
lire a fost sfin]it, îngerul cel
trupesc, mintea cea de foc,
omul cel ceresc, dumnezeiescul
înaintemerg\tor al venirii lui
Hristos celei de-a doua, Ilie
m\ritul, temeiul Prorocilor,
duhovnice[te împreun\ a che-
mat pe iubitorii de pr\znuire s\
pr\znuiasc\ dumnezeiasc\ po -
menirea lui. Pentru ale c\rui
rug\ciuni p\ze[te pe poporul
T\u, Hristoase, Dumnezeul nos -
tru, netulburat de toat\ v\t\ -
marea celui viclean.

Stih: Nu v\ atinge]i de un[ii Mei [i nu
vicleni]i împotriva Prorocilor Mei (Psalm
104: 15).

Gânditorul de cele cere[ti,
Ilie Prorocul, v\zând pe Israel
spurcând toate cele ce sunt de
la Domnul Dumnezeu [i de
idoli lipindu-se, cu râvn\ fiind
aprins, norii a oprit [i p\mân-
tul a uscat [i cerurile prin
cuvânt le-a încuiat, zicând: Nu
va fi pic\tur\ de ploaie pe
p\mânt, decât prin graiul meu.
Acesta este osp\t\tor acum, ca
unul care ne d\ din destul dar
negr\it nou\, celor ce-l cinstim
cu credin]\.

Stih: Tu e[ti preot în veac dup\ rându-
iala lui Melchisedec (Psalm 109: 4).

Cel ce ai fost v\z\tor al tai -
nelor celor negr\ite, tu apele
Ior danului le-ai desp\r]it, în[e -
l\ ciunea idoleasc\ în cenu[\ ai
pref\cut-o cu fulgerul dum -
nezeie[tilor tale cuvinte, pe cel
c\lc\tor de lege l-ai mustrat, 
pe popii cei f\r\ de lege i-ai
omorât [i jertfa prin rug\ciune
ai ars-o. Iar acum, c\rbunii cei
aprin[i ai patimilor [i ai necazu -
rilor dreptcredincio[ilor stinge-i,
Ilie, cu focul rug\ciunii tale.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Prorocule propov\duitor al
lui Hristos, de scaunul slavei
niciodat\ nu te despar]i [i la
fiecare bolnav pururea stai de
fa]\, [i, cu cei de sus slujind, de
lume bine gr\ie[ti, pretutindeni
fiind pream\rit; cere cur\]ire
pentru sufletele noastre.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, tu
e[ti vi]a cea adev\rat\, care ai
odr\slit Rodul vie]ii. }ie ne
rug\m: Roag\-te, St\pân\, cu
Prorocul Ilie, s\ se miluiasc\
sufletele noastre.

La binecuvântarea pâinilor, Troparul
Prorocului de dou\ ori (caut\-l la Vecernia
mic\) [i N\sc\toare de Dumnezeu..., o dat\.
Iar, dac\ nu se face binecuvântarea pâini-
lor, se pun Troparele ca la Vecernia mic\.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
troparul sfântului de dou\ ori, Slav\..., 
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu –
Învierii.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

Pe tine, lumin\torul cel
str\lucit în c\ru]\ [ez\ -

tor, cel de foc purt\tor [i înger
în trup, care sufli cu râvn\
dumnezeiasc\, cel ce ai biruit
p\gân\tatea [i pe cei f\r\ de
lege i-ai mustrat, mai-marele
Prorocilor, cu un glas te vestim,
fericite, de Dumnezeu v\z\ to -
rule, Ilie; pentru aceasta, p\ -
ze[ te-ne pe noi (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maic\ a lui Dumnezeu pe tine
te [tim to]i, cei ce cu dragoste
alerg\m la a ta bun\tate, care
[i dup\ na[tere te-ai ar\tat

fecioar\ cu adev\rat. Pe tine te
avem ocrotitoare noi, p\c\to[ii;
pe tine izb\vire în ispite te-am
câ[tigat, singura cu totul f\r\
prihan\.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, glasul 1,
aceea[i podobie:

De Dumnezeu prin fapt\
curat\ apropiindu-te, cereasc\
via]\ pe p\mânt ai vie]uit,
Via]a cea ipostatic\ agonisin-
du-]i duhului t\u, cu sufl\rile
tale pe pruncul cel ce murise 
l-ai înviat [i r\mâi nestricat la
trup, mai presus decât moar-
tea, Ilie, de Dumnezeu insuflate
(de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Chivernise[te, Preacurat\,
tic\losul meu suflet [i-l milu ie[te
pe el, care a alunecat pentru
mul]imea gre[elilor în adâncul
pierz\rii, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\, [i în ceasul cel
înfrico[\tor al mor]ii s\ m\
izb\ve[ti de demonii ce m\ cle-
vetesc [i de r\spunsul cel înfri-
co[\tor.

Polieleul [i M\rimurile:

Stih 1: Fericit b\rbatul care se teme de
Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte
(Psalm 111: 1).

M\rimu-te pe tine, Sfinte
Prorocule al lui Dumnezeu,
Ilie, [i cinstim suirea ta cea de
foc, cu trupul, c\tre cer.
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Stih 2: Întru pomenire ve[nic\ va fi
dreptul; de vorbire de r\u nu se va teme
(Psalm 111: 6).

Stih 3: C\ drept este Domnul [i drepta-
tea a iubit [i fa]a Lui spre cel drept
prive[te (Psalm 10: 7).

Stih 4: Dreptul ca finicul va înflori [i
precum cedrul din Liban se va înmul]i
(Psalm 91: 12).

Stih 5: C\ Tu binecuvintezi pe cel drept,
Doamne, c\ci cu arma bunei-voiri ne-ai
încununat pe noi (Psalm 5: 12).

Stih 6: Veseli-se-va cel drept de Domnul
[i va n\d\jdui în El [i se vor l\uda to]i cei
drep]i cu inima (Psalm 31: 12).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule.

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori).

Dup\ Polieleu, Sedealna, glasul al 3-lea,
podobie: Pentru m\rturisirea...

Dumnezeiasc\ biserica ta
tuturor izvor\[te din destul
t\m\duiri, Prorocule preami-
nunate; împreun\ cu Elisei cel
minunat, lui Hristos ruga]i-v\
s\ trimit\ pace lumii [i poporu-
lui ce v\ cinste[te pe voi mare
mil\ (de dou\ ori).

Slav\.., {i acum..., 
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiecare unde se mântuie[te,
acolo dup\ dreptate [i alearg\.
{i care alt\ sc\pare este ca tine,

de Dumnezeu N\sc\toare, care
acoperi sufletele noastre?

Apoi întâiul Antifon al glasului al 4-lea.

P R O C H I M E N, glasul al 4-lea 
(Psalm 109: 4, 1):

Tu e[ti preot în veac, dup\
rânduiala lui Melchisedec.

Stih: Zis-a Domnul Domnului meu: {ezi
de-a dreapta Mea, pân\ ce voi pune pe
vr\jma[ii T\i a[ternut picioarelor Tale.

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Marcu (9: 10-15): În
vremea aceea, ucenicii au p\strat cuvântul
lui Iisus... (caut\ joi în s\pt\mâna a 30-a
dup\ Rusalii).

Psalmul 50.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Proro cului
T\u, Ilie, Milostive, cur\]e[te
mul]imea gre[elilor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i, dup\ mul]imea îndur\ -
rilor Tale, [terge f\r\delegea mea.

Stihira, glasul al 4-lea:

În c\ru]\ de foc [ezând, ridi-
cat ai fost [i te-ai mutat în latu-
ra cea luminoas\, o, Tesvitene
Ilie, iar pe prorocii cei de ru -
[ine i-ai ru[inat. Cel ce ai legat
cerul prin cuvântul t\u, dez-
leag\ [i gre[elile noastre, prin
rug\ciunile tale c\tre Domnul,
[i mântuie[te sufletele noastre.
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C A N O A N E L E

Al N\sc\toarei de Dumnezeu, cu Ir mo -
sul pe 6, [i dou\ canoane ale Prorocului 
pe 8.

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Cântarea I, glasul 1

Irmosul:

Cântare de biruin]\ s\ cân -
t\m to]i lui Dum nezeu,

«Cel ce a f\cut fapte minunate
«cu bra] înalt [i a mântuit pe
«Israel, c\ S-a preasl\vit.»

Ca una care ai n\scut pe Fiul
cel f\r\ de ani sub ani întrupat,
Preasfânt\ Curat\, toate pati-
mile cele de mul]i ani ale sufle-
tului meu cu totul p\tima[ vin-
dec\-le.

R\nile sufletului meu, Prea -
curat\, [i învârto[area inimii,
întunecarea gândului [i alune -
c\rile min]ii pierde-le, ca o
milostiv\, prin rug\ciunile tale. 

Ceea ce L-ai n\scut pe Mân -
tuitorul, Lumina mea, izb\ -
ve[te-m\ de întuneric [i de 
chinurile ve[nice de acolo, Prea -
curat\; ca, fiind mântuit, s\
laud m\ririle tale.

Întunec\rile min]ii mele
alung\-le cu lumina ta, ceea ce
e[ti cu totul f\r\ prihan\, c\ tu
ai n\scut Lumina cea mai pre-
sus de minte; [i d\ruie[te-mi,
ca o bun\, s\ v\d Lumina care
din tine a r\s\rit nou\.

Canonul întâi al Prorocului

Alc\tuire a lui Ioan Monahul

Cântarea I, glasul al 2-lea

Irmos: S\ cânt\m Domnului...

Voind noi a cânta puterea
mi nunilor lui Ilie, cea cu foc
insuflat\, cu vrednicie s\ che -
m\m puterea limbii celei cinsti-
te [i cu chip de foc a Duhului.

Milostive[te-te, de Dum nezeu
purt\torule, [i strâmtorarea
limbii nepricepute [i prostimea
glasului deschide-o cu lucrarea
Duhului ce este întru tine, [i o
limpeze[te spre lauda minu -
nilor tale.

Dai cele mai presus de fire,
Cuvinte, celor ce se supun cin-
stitelor Tale porunci [i ascul -
t\ toare faci u[ile ploii prin
Duhul, cuvânt înt\rit f\când.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce singura e[ti binecu-
vântat\, vistieria bog\]iei cea
curat\ [i dumnezeiasc\, cur\ -
]e[te-m\ de întin\ciunea cea
necurat\ a patimilor, cerând
pentru mine iertare de gre[eli.

Al doilea Canon al Prorocului

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmos: Pe Faraon ce se purta...

Sufletul meu cel omorât în -
viaz\-l, ca pe fiul v\duvei, [i cu
fapte dumnezeie[ti, fericite,
lumineaz\-l [i la via]\ pov\]u -
ie[ te-l [i-l arat\ p\rta[ desf\ t\rii
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celei ve[nice pe cel ce dore[te s\
se bucure împreun\ cu tine.

Când te-ai n\scut tu, a în -
v\]at p\rintele t\u tain\ prea
mare, minune cu adev\rat! C\
te-a v\zut pe tine, fericite, hr\ -
nindu-te cu foc [i înf\[ându-te
în v\paie. Pentru aceasta, prin
rug\ciunile tale, scap\-m\ de
focul cel ve[nic.

Slav\...

M\rit fiind cu privirile cele
spre Dumnezeul t\u, râvnind ai
râvnit cu adev\rat, fericite,
Domnului totdeauna. Pentru
aceasta, înt\re[te-m\ pe mine,
cel ce m-am umplut de râvn\
dumnezeiasc\, s\ împlinesc
dumnezeiasca voie, ca s\ te cin-
stesc pe tine, fiind mântuit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeu cel mai presus de
fiin]\ S-a întrupat din tine,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, [i pentru noi S-a ar\tat,
precum suntem noi, ca un om.
Pe Acela neîncetat roag\-L,
Preacurat\, s\ m\ mântuiasc\
pe mine, cel ce am gre[it mai
mult decât to]i oamenii.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

S\ se înt\reasc\ inima mea
întru voia Ta, Hristoase

«Dumnezeule, Cel ce peste ape

«ai înt\rit cerul al doilea [i ai
«întemeiat p\mântul peste ape,
«Atotputernice.»

Nerodirea gândului meu celui
sterp toat\ o alung\ [i arat\ su -
fletul meu aduc\tor de road\,
prin fapte bune, preasfânt\
N\s c\toare de Dumnezeu, aju -
t\ toarea cre[tinilor.

Izb\ve[te-m\ de toat\ osânda
[i de multe sminteli ale [arpe-
lui, de focul de veci [i de întu -
neric, ceea ce e[ti cu totul f\r\
prihan\, care ne-ai n\scut nou\
Lumina cea neînserat\.

De judecata ta cea neîmblân-
zit\ [i de focul nestins de acolo,
[i de r\spunsul cel înfrico[\tor,
eu cu totul m\ sp\imântez;
gr\be[te de m\ izb\ve[te mai
înainte de sfâr[it, ca o bun\, pe
mine, robul t\u.

Binecuvântat este Rodul pân -
tecelui t\u, Fecioar\ cu totul
f\r\ prihan\; c\ pe cei strica]i
cu roada lemnului, prin Crucea
Lui i-ai f\cut p\rta[i nestri c \ -
ciunii, cu dumnezeiescul har.

Alt Canon

Irmos: Pe piatra credin]ei...

Cât este de sfânt, Prorocule,
Osp\t\torul care ]i-a f\cut
osp\] prin corb, Cel ce satur\
cu bun\voin]\ tot ce viaz\,
C\ruia to]i Îi cânt\m: Tu e[ti
Dumnezeul nostru [i nu este
sfânt f\r\ numai Tu, Doamne.
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Mul]umit\ s\ fie F\c\torului
de bine [i Chivernisitorului,
Care a hr\nit pe v\duva [i pe
Prorocul cu purtarea de grij\
în chip de negr\it, C\ruia to]i
Îi cânt\m: Tu e[ti Dumnezeul
nostru [i nu este sfânt f\r\
numai Tu, Doamne.

Cel ce ai încuiat norii cei
adu c\tori de ap\, ca s\ nu
plou\, [i ai f\cut r\m\[i]ele de
mâncare s\ nu se împu]ineze
pentru femeia din Sarepta, cea
lipsit\ de hran\, }ie Î]i stri -
g\m: Tu e[ti Dumnezeul nostru
[i nu este sfânt f\r\ numai Tu,
Doamne.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Numai tu, mai mult decât
to]i cei din veci, te-ai învredni-
cit de lucruri mari [i mai pre-
sus de fire; c\ pe Dumnezeu, 
cel neînc\put în toat\ f\ptura,
în pântece L-ai primit [i L-ai
întrupat. Pentru aceasta, pe
tine, N\sc\toare de Dumnezeu,
cu credin]\ te cinstim.

Alt Canon

Irmos: Cel ce ai f\cut cele...

Pe popii cei de ru[ine ca pe
ni[te vr\jma[i i-ai omorât,
m\rite Prorocule, cu dumneze-
iasc\ râvn\ fiind aprins; pen-
tru aceasta, gr\iesc c\tre tine:
Scoate-m\ din lucrurile cele de
ru[ine [i din focul cel ve[nic.

Pe tine te pun rug\tor prea-
mare c\tre Dumnezeu, Care

poate s\ mântuiasc\ de toat\
r\utatea, fericite; pleac\-te spre
smerit\ rug\ciunea mea [i s\
nu m\ treci cu vederea pe mine,
cel ce m\ rog ]ie.

Slav\...

Te m\re[te Dumnezeu atot -
f\c\torul, m\rite Prorocule Ilie,
Cel ce te-a hr\nit de demult
prin pas\re; pe Acela roag\-L
s\ m\ fac\ pe mine p\rta[ hra-
nei celei ve[nice [i luminii ce va
s\ fie.
{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti u[\ neumblat\,
care duce la Dumnezeu, des -
chide-mi mie u[ile poc\in]ei,
Fecioar\, cur\]indu-mi întin\ -
ciunea p\catelor mele cu ploile
milei tale, ceea ce e[ti de Dum -
nezeu d\ruit\.

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Ca un Proroc al dumneze -
ie[tii Lumini cu adev\rat, pe
prorocii cei mincino[i surpân-
du-i, prin aceasta ai mustrat pe
Ahab cel ce f\cea f\r\delege,
înv\]ându-l s\ nu se închine lui
Baal, pream\rite. {i, prin ru -
g\ciune, ai cerut de sus ape,
pentru care te-ai [i în\l]at c\tre
Domnul, Ilie, [ezând în c\ru]\
de foc. Pentru aceasta, gr\im
c\tre tine: Roag\-te lui Hristos
Dumnezeu, iertare de gre[eli s\
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d\ruiasc\ celor ce pr\znuiesc
cu dragoste sfânt\ pomenirea
ta (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, ceea ce singur\ e[ti
între femei fecioar\, care ai
n\scut f\r\ s\mân]\ pe Dum -
nezeu cu trup, toate neamurile
omene[ti te fericim; c\ focul
Dumnezeirii s-a s\l\[luit în tine
[i, ca pe un prunc, cu lapte L-ai
hr\nit pe F\c\torul [i Domnul.
Pentru aceasta, neamul înge-
resc [i omenesc dup\ vrednicie
m\rim preasfânt\ na[terea ta
[i cu un glas gr\im c\tre tine:
Roag\-te lui Hristos Dum nezeu,
iertare de gre[eli s\ d\ruiasc\
celor ce se închin\ cu credin]\
na[terii tale celei f\r\ s\mân]\.

Cântarea a 4-a

Ir\mosul:

Cu Duhul v\zând mai îna -
inte, Prorocule Avacum,

«întruparea Cuvântului, ai
«pro po v\duit gr\ind: Când se
«vor apropia anii Te vei cu -
«noa[ te, când va veni vremea
«Te vei ar\ta. Slav\ puterii
«Tale, Doamne.»

Fecioar\ preasfânt\, cort
nespurcat, pe mine, cel spurcat
cu gre[elile, cur\]e[te-m\ acum
cu pic\turile preacurate ale
îndur\rilor tale, [i-mi d\ mân\

de ajutor, ca s\ cânt: Slav\ 
]ie, Curat\, de Dumnezeu prea -
sl\vit\!

Biseric\ sfin]it\ te-ai ar\tat
lui Dumnezeu, Cel ce S-a s\ l\[ -
luit în tine mai presus de cuget,
Fecioar\. Pe Acela roag\-L s\
ne cur\]easc\ de întin\ciunea
p\catelor, ca s\ ne cunoa[tem
cas\ [i l\ca[ Duhului Sfânt.

Miluie[te-m\, ceea ce ai n\s -
cut Izvorul milei, N\sc\ toare
de Dumnezeu, [i dezleag\ cum-
plita neputin]\ a sufletului meu
[i învârto[area inimii, izvoare
de lacrimi [i umilin]\ dumneze-
iasc\ mai înainte de sfâr[it d\ -
ruindu-mi, cu mijlocirile tale.

Cunoscându-te Prorocul, cu
Duhul lui Dumnezeu, munte
umbrit mai înainte te-a însem-
nat, Curat\. Pe cei topi]i de v\ -
paia multor gre[eli cur\ ]e[ te-i
cu mijlocirile tale, Fecioar\,
ceea ce singur\ e[ti îndreptarea
oamenilor.

Alt Canon

Irmos: Auzit-am, Doamne...

T\ietor de r\d\cina r\ut\]ii
te-ai ar\tat cu adev\rat, Pro -
rocule, [i s\ditor de bun\tate;
pentru aceasta, te cinstim.

Oc\râtu-te-a prin cuvinte
v\ duva care te hr\nea, Proro -
cule, pentru moartea fiului ei,
la învierea lui îndemnându-te.
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Ilie a însemnat l\murit slava
Treimii, cu suflarea cea de trei
ori, pe fiul viu maicii d\ru -
indu-l.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca o vi]\ roditoare, Curat\,
pe Strugurele cel ce izvor\[te
tuturor vinul mântuirii, în pân-
tece L-ai purtat.

Alt Canon

Irmos: Tu e[ti t\ria mea, Doamne...

Plecat-a Dumnezeu râvna ta
cea înfocat\, Ilie, [i te-a trimis
la v\duv\, ca s\ te hr\ne[ti, pe
tine, cel ce fugise[i mai înainte
de îngrozirea femeii. Pentru
aceasta, te rog, minunate, sufle-
tul meu cel fl\mând hr\ne[te-l
cu dumnezeie[tile daruri.

Norii cei cumpli]i ai p\ca te lor
m\ acoper\, întreitele valuri
ale vie]ii m\ înfrico[eaz\ [i
sufl\ cumplit asupra sufletului
meu duhurile vicleniei. Pro ro -
cule, de Dumnezeu gr\itorule,
ocârmuitor fii mie, la limanul
mântuirii îndreptându-m\.

Slav\...

T\rie sufletului, t\rie [i trupu -
lui d\-mi, rugându-te Dom  -
nu lui slavei, Cel ce a t\m\duit
bolile tuturor, fericite Ilie, [i-mi
ajut\ s\ trec smintelile vie]ii
f\r\ v\t\mare, c\ pe tine te pun
înainte al meu bun folositor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu toate puterile cere[ti, St\ -
pân\ cu totul f\r\ prihan\, cu
to]i Prorocii [i p\timitorii, cu
Apostolii [i Cuvio[ii, roag\-te
s\ dobândesc mântuire eu, cel
ce mult am gre[it, [i s\ m\ izb\ -
vesc de chinul ce va s\ fie.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pacea Ta d\-ne-o nou\,
Fiule al lui Dumnezeu; c\

«afar\ de Tine alt Dumnezeu
«nu cunoa[tem, numele T\u
«numim; c\ Tu e[ti Dumnezeul
«celor vii [i al celor mor]i.»

Ochii inimii mele deschide-i,
Curat\, ca s\ v\d luminat
dum nezeiasca str\lucire [i a ta
negr\it\ slav\, ca s\ dobândesc
mil\ [i slav\ ve[nic\.

În dou\ voiri pe Unul din
cin stita Treime L-ai n\scut,
Preacurat\, Care poart\ un
ipos tas. Pe Acela roag\-L cu
osârdie s\ ne mântuim noi to]i.

Preacurat\, ceea ce L-ai n\s cut
pe Mântuitorul [i Dum nezeu,
roag\-L ca, de tot necazul [i de
boli [i de chinuri, s\ p\zeasc\
pe robul t\u cel netrebnic.

Roag\ pe Cel ce L-ai n\scut
mai presus de cuget, Fecioar\,
s\ mântuiasc\ pe cei ce strig\
c\tre tine cu credin]\: Bucur\-te,
Fecioar\ cu totul f\r\ prihan\;

ZIUA  A  DOU|ZECEA 413



bucur\-te, binecuvântat\, ceea
ce e[ti folositoarea lumii.

Alt Canon

Irmos: D\t\torule de lumin\...

Legea p\rinteasc\ te-a ar\tat
rug\tor preaadev\rat [i de mi -
nuni f\c\tor, cel ce ai schimbat
firile [i cu ape ai ars jertfa cea
cuviincioas\, Ilie.

Ca un slujitor al adev\rului,
cuvioase, fericite Ilie, preabine
ai ru[inat pe prorocii cei de urâ -
ciune, puterea Treimii l\murit
închipuind.

Cu cuvântul harului fiind tu
preot, Ilie, ai junghiat pe popii
urâciunilor cu nevinovatele tale
mâini, cu râvna ca [i cu o hain\
arhiereasc\ împodobit fiind.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

}ie, ceea ce L-ai n\scut pe
Hristos atotf\c\torul, gr\im:
Bucur\-te, curat\; bucur\-te,
ceea ce ne-ai r\s\rit Lumina;
bucur\-te, ceea ce ai înc\put pe
Dumnezeu cel ne înc\put.

Alt Canon

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat...

Norii cei aduc\tori de ploaie
i-ai încuiat, de râvna credin]ei
fiind aprins. Deci, m\ rog ]ie,
Ilie, ca prin sfin]itele tale mijlo-
ciri, s\-mi ad\pi cu dumneze-
ie[ti ploi sufletul meu, cel topit
de v\paia desf\t\rilor [i s\ m\
mântuie[ti.

Preot fiind, preafericite, ai
junghiat cu nevinovatele tale
mâini pe popii urâciunilor cei
ce f\ceau lucruri de ru[ine.
Deci, m\ rog ]ie, prorocule, p\ -
ze[te-m\ nev\t\mat de tot
p\catul cel urât.

Slav\...

Minunat te-ai f\cut, proro -
cule, cu dumnezeie[tile chem\ri
arzând apele, s\vâr[ind lucrul
cu credin]a, pentru aceasta,
neîncetat te rog: Aprinde în
inima mea sfin]it dor, care s\
ard\ patimile cele necurate.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Peste tine ca o ploaie s-a
pogorât Cuvântul cel mai pre-
sus de fiin]\; pe Care roag\-L,
Fecioar\, s\ plou\ [i peste mine
acum curate pic\turi de umilin -
]\, sp\lând toat\ întin\ciunea
r\ut\]ilor celor nem\surate,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ prihan\.

Cântarea a 6-a 

Irmosul:

Prorocului Iona urmând,
gr\iesc: Scoate via]a mea

«din stric\ciune, Bunule, [i m\
«mântuie[te, Mântuitorul lumii,
«pe mine, cel ce cânt: Slav\ }ie!»

M\ rog ]ie, celei dup\ adev\r
bun\ [i cort neîntinat, pe mine,
cel întinat cu multe p\cate,
spal\-m\ de toat\ în[el\ciunea
cu mijlocirea ta.
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Ocârmuitoare fii mie, celui
înv\luit pururea în marea cum-
plitelor ispite ale vie]ii, [i m\
izb\ve[te, îndreptându-m\ la
limanul mântuirii.

Întreitele valuri ale gându -
rilor [i asupririle patimilor [i
adâncul p\catelor înv\luiesc
tic\losul meu suflet. Ajut\-mi,
St\pân\ sfânt\!

M\riri pururea ]i-a f\cut ]ie
Hristos: pe Acela roag\-L pu -
ru rea s\ m\reasc\ spre mine
milele Sale cele bogate, de Dum -
nezeu d\ruit\.

Alt Canon

Irmos: Întru adâncul p\catelor...

Chip al cinstirii de Dum nezeu
[i al vie]ii celei preacurate,
s\ditor al cur\]iei [i Îngerilor
urm\tor ai fost, minunate Ilie,
de Dumnezeu purt\torule.

Mâna femeii celei ucig\toare
de proroci înfrico[ându-te pe
tine, cel ce te-ai învrednicit a
lega [i a dezlega curgerea ploi-
lor, Ilie dumnezeiescule, te-a
izgonit.

În\l]atu-]i-ai ochiul min]ii
preaînalt, plecându-]i genunchii,
prin sfin]it\ rug\ciune dezle -
gare f\când [i brazdele p\mân-
tului le-ai s\turat cu ploaie.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Rugul, care în Sinai s-a unit
cu focul f\r\ de ardere, mai

înainte te-a însemnat pe tine,
pururea Fecioar\, ceea ce nu
[tii de mire, N\sc\toare de Dum -
nezeu.

Alt Canon

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Milostiv fii, Mântuitorule,
mie, celui ce f\r\ de minte mult
}i-am gre[it, [i m\ scap\ de chi -
nul ce va s\ fie acolo, Cel ce ai
pe marele Ilie [i pe Preacurata
Maica Ta rug\tori pentru mine.

Ca un s\ditor al cur\]iei,
Doamne, p\ze[te-m\ curat la su -
flet, ca Ilie râvnitorul, [i umple
gândul meu de dum nezeiasc\
râvn\, ca s\ izgonesc n\v\lirile
r\ut\]ii.

Slav\...

Postit-ai, c\ci cale de patru-
zeci de zile cu o mâncare ai
f\cut, prin dumnezeiasca voire.
Pentru aceasta, m\ rog ]ie, în -
t\re[te-m\, ca s\ m\ opresc de
la toat\ c\lcarea de porunc\, de
Dumnezeu purt\torule.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

U[a lui Dumnezeu, arat\
dumnezeie[tile intr\ri smeritu-
lui meu suflet, ca s\ intru pe
acestea m\rturisindu-m\ [i s\
primesc dezlegare de cele rele,
N\sc\toare de Dumnezeu.

C O N D A C, glasul al 2-lea:

Prorocule [i înainte-v\z\ to -
rule al lucrurilor celor mari ale
lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume
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mare, care prin cuvântul t\u ai
oprit norii cei curg\tori de ap\,
roag\ pentru noi pe Cel singur
iubitor de oameni.

I C O S

Multa f\r\delege omeneasc\
[i iubirea de oameni a lui
Dumnezeu cea nem\surat\ v\ -
zând Prorocul Ilie, s-a mâhnit,
mâniindu-se; [i cuvinte de
nemilostivire c\tre Cel milostiv
s-a înt\râtat a gr\i: Mânie-Te
asupra celor ce s-au lep\dat de
Tine, Judec\torule preadrepte.
Îns\ milostivirile Tale, ale Celui
bun, nicicum nu le-ai pornit ca
s\ chinuie[ti pe cei ce se lep\ -
dau de Tine, c\ pururea a[tep]i
poc\in]a tuturor, Cel ce singur
e[ti iubitor de oameni.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zecea,
pomenirea suirii la cer cea de foc purt\ -
toare a Sfântului [i sl\vitului Proroc Ilie
Tesviteanul.

Acesta era fiul lui Sovac preotul
din Tesba Galaadului. {i, când l-a
n\scut mama sa, a v\zut tat\l s\u,
So vac preotul, în vis, c\ d\deau
mâna cu pruncul ni[te b\rba]i în
ve[minte albe, îl înf\[au cu foc [i îi
d\deau s\ m\nânce par\ de foc. {i,
mergând la Ierusalim, a spus mai-
marilor preo]ilor, care i-au tâlcuit
visul a[a: „Nu te teme, omule, c\
l\ca[ul copilului va s\ fie lumin\. {i
cuvântul lui va fi hot\râre adev\ -
rat\, [i via]a lui cu Domnul, [i râvna

lui pl\cut\ Domnului. {i va judeca
pe Israel cu sabie [i cu foc”. Astfel,
Ilie a prorocit ani 25; [i a apucat
înaintea venirii lui Hristos cu 816
ani. El a pogorât de trei ori foc din
cer [i a oprit ploaia prin cuvântul
s\u [i a înviat mor]i, [i pe cei de
dou\ ori câte 50 de osta[i potrivnici
i-a ars. {i a v\zut pe Dumnezeu la
muntele Horeb, cât este cu putin]\
omului a-L vedea. {i a desp\r]it cu
cojocul s\u Iordanul. {i a fost luat la
cer în car de foc, [i a stat înaintea lui
Hristos la Schimbarea la fa]\.

Tot în aceast\ zi, se pomene[te sfin]irea
bisericii cinstitului Înaintemerg\tor din
Sfânta M\n\stire a lui Studios, din Con -
stantinopol.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

De tinerii T\i cei din cup-
tor, Mântuitorule, nu s-a

«atins, nici nu i-a sup\rat focul.
«Atunci, cei trei cu o gur\ cân -
«tau [i binecuvântau, gr\ind:
«Binecuvântat este Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri.»

Sufletul robului t\u, cel ce se
întineaz\ totdeauna, Prea sfânt\,
Curat\, sfin]e[te-l, iar cumplita
robie a min]ii, împietrirea ini-
mii [i n\v\lirea demonilor pier-
de-le degrab.

Mintea mea, omorât\ cu pa -
timile trupului, înviaz-o, ceea
ce e[ti cu totul f\r\ prihan\, [i
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înt\re[te-m\ s\ fac cele pl\cute
lui Dumnezeu, ca s\ te m\resc [i
s\ sl\vesc pururea bun\tatea ta.

Omoar\-mi, St\pân\ curat\,
patimile trupului; [i spurc\ciu-
nea cea rea a smeritului meu su -
 flet cur\]e[te-o, Fecioar\, iar de
clevetirea nev\zu]ilor vr\j ma[i
scap\-m\ [i m\ mân tuie[te.

La tine, Preasfânt\ cinstit\
curat\, noi robii t\i totdeauna
ziua [i noaptea c\dem, cu gând
umilit rugându-ne s\ afl\m
izb\vire de p\cate, prin rug\ -
ciunile tale.

Alt Canon

Irmos: Rugul în munte...

Cu preasl\vire îmbr\cân -
du-te cu puterea încredin]at\
]ie de la Dumnezeu, cu o mân-
care pa truzeci de zile ai c\l\ -
torit lung\ cale, Ilie, minunate.
Pen tru aceasta, în Horeb bucu-
rându-te, ai cântat: Bine cu vân -
tat e[ti, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

Vânt lin [i preasub]ire, nu
vânt cu vifor, nici cutremur,
nici foc îngrozitor, ]i-a ar\tat
pe Domnul ]ie, Ilie, celui ce cu
râvn\ ai urmat lui Dumnezeu
atotputernicul. Pentru aceasta,
blândului Iisus I-ai cântat:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri.

De ar\tarea lui Dumnezeu
te-ai învrednicit [i de prorocie,
ca marele Moise, Proroci [i îm -
p\ra]i ungând prin Duhul, Ilie
minunate; [i slavei lui Hristos
v\z\tor fiind în Tabor, ai cântat:
Binecuvântat e[ti, Dum nezeul
p\rin]ilor no[tri.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

În pântecele t\u, Preacurat\,
s\l\[luindu-Se mai presus de
fire Cuvântul cel prea bun al
lui Dumnezeu Tat\l, iar\[i ne-a
zidit [i ne-a învrednicit de via]a
cea din Eden. Pentru aceasta,
]ie, N\sc\toare de Dumnezeu,
to]i credincio[ii acum închi -
nându-ne, cânt\m: Binecu vân -
tat este Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

Alt Canon

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu...

De poporul cel pieritor
f\cân du-]i-se mil\, prin râvna
credin]ei cu chem\ri dumneze-
ie[ti ai pogorât foc, care a ars
jertfa cea cuviincioas\, m\rite.
Pentru aceasta, te rog: De
v\paia cea ve[nic\ scap\-m\ [i
m\ mântuie[te.

Te-ai învrednicit a vedea fa]a
lui Dumnezeu în muntele Tabor.
Pe Acela roag\-L, Pro ro cule, s\
treac\ cu vederea p\catele mele,
ca, în ziua judec\]ii, s\ v\d fa]a
Lui cu suflet neosândit.
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Slav\...

Pe calea vie]ii umblând, mul-
tor în[el\ciuni m\ supun, dat
tu, bunule, ocrotitorul meu, în -
drepteaz\-m\ cu folosin]a ta [i
m\ înt\re[te pe mine, cel ce m\
clatin la minte [i privesc la
desf\t\rile trupului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Te laud pe tine, Preal\udat\,
[i sl\vesc pântecele t\u, curat\,
de Dumnezeu d\ruit\. Ajut\-mi
mie, celui cuprins de valu rile
vie]ii, [i d\ umilin]\ cur\ ]itoare
de spurc\ciuni smeritului meu
suflet.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe Cel de care se înfrico -
[eaz\ Îngerii [i toate 

«o[ti rile ca de F\c\torul [i
«Domnul, l\uda]i-L, preo]i;
«preasl\vi]i-L, tineri; binecu -
«vânta]i-L, popoa re, [i-L prea -
«în\l]a]i întru to]i vecii.»

Întrupatu-S-a din tine, cu
dumnezeiasc\ bun\cuviin]\,
Cel f\r\ trup, pe Care roag\-L,
Preacurat\, s\ omoare patimile
sufletului meu [i s\-l învieze pe
el, fiind omorât de demult cu
p\catul cel prear\u.

Vindecat-ai sf\râmarea lui
Adam celui din ]\rân\, pe Mân -
tuitorul [i Dumnezeu n\s când,

Preacurat\. Pe Acela roag\-L
s\ vindece r\nile sufletului meu
bolnac f\r\ vindecare.

Ridic\-m\ pe mine, cel ce zac
în adâncul r\ut\]ilor, [i pe vr\j -
ma[ii cei ce se lupt\ cu mine
biruie[te-i; iar sufletul meu, cel
r\t\cit cu felurite desf\t\ri, 
nu-l trece cu vederea, Curat\,
ci-l miluie[te [i-l mântuie[te.

Vindec\, Preacurat\, pati -
mile inimii mele, ceea ce ai n\s -
cut pe Doctorul tuturor, [i cetei
Drep]ilor arat\-m\ p\rta[,
Fecioar\, pe Hristos rugând.

Alt Canon

Irmos: Înfrico[atu-s-a tot auzul...

Dup\ dreptate a aflat Ahab
neamului s\u v\t\mare cu totul
pierz\toare, prin mustrarea
pro rocului, spre r\spl\tire,
pen tru ura necuratei ucideri.
Iar Tesviteanul, din gând su -
fl\tor de foc, aducea cântare
D\t\torului de via]\: Pe Dom -
nul l\uda]i-L, lucrurile.

Plouatu-]i-a ]ie, Ilie, ca unui
slujitor preaales al lui Dum -
nezeu, foc din cer, care a ars pe
cei de dou\ ori câte cincizeci
care erau trimi[i asupra ta, c\
tu Celui ce ]ine hrana cea puru-
rea vie]uitoare, cu dumneze-
iasc\ bun\cuviin]\ cântare ai
adus: Pe Domnul l\uda]i-L,
lucrurile.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Hristos, Odrasla cea prea-
dumnezeiasc\ a Fecioarei, prin
dumnezeiasca Întrupare te-a
ar\tat pe tine t\inuitor, ca pe
un s\ditor al cur\]iei, ar\tân -
du-]i în Tabor lumina cea necu-
prins\ a Dumnezeirii în trupul
S\u, ]ie, celui ce cântai: Pe
Dom nul l\uda]i-L, lucrurile, 
[i-L preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

Alt Canon

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Vas înc\p\tor de dumnezeies -
cul Duh pe tine te-am cunoscut,
înger pe p\mânt, care ai su flat
focul dumnezeie[tii râvne, p\ -
gân\tatea ai biruit [i pe împ\ -
ra]i i-ai mustrat, Ilie, care ai
uns Proroci, iar pe popii cei de
ru[ine cu cu]itul i-ai junghiat.
Pentru aceasta, gr\im c\tre
tine: Izb\ve[te-ne pe noi de
ru[inea ce va s\ fie.

Car de foc te-a ridicat de pe
p\mânt pe tine, cel aprins de
dumnezeiasc\ râvn\, Ilie, de
Dumnezeu insuflate. Pentru
aceasta, m\ rog ]ie: Ridic\ min-
tea mea din toate r\ut\]ile cele
de pe p\mânt, cu carul virtu ]i -
lor tale, [i roag\ pe Dumnezeu,
Împ\ratul tuturor, ca s\ ajung
[i eu la l\ca[ul ceresc.

Prin cuvânt viu ai încuiat 
ce rul care ploua, prin cuvântul

t\u cel duhovnicesc deschide-mi
acum u[ile poc\in]ei, Sfinte,
trimi]ând sufletului meu ploile
umilin]ei, [i m\ mântuie[te pe
mine, cel ce cânt: Preo]i, bine-
cuvânta]i; popoare, preaîn\l ]a]i
pe Hristos în veci.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe

Sfântul Duh, Domnul.

Cinstim pe Treimea cea îm -
preun\ atotputernic\, îm preu -
n\ cinstit\, de o fiin]\ [i de un
scaun, sl\vind într-o Dum nezeire
pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Duhul
Sfânt, Lumin\ neapus\, St\pâ -
nire de aceea[i împ\r\]ie, [i
cânt\m cu un glas: Preo]i, bine-
cuvânta]i; popoare, prea în\l]a]i
pe Hristos în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce cu lege a pus buna 
credin]\ [i a înv\]at poc\in]a,
Emanuel, din tine n\scându-Se,
S-a ar\tat. Pe Acela acum roa -
g\-L, preasfânt\ St\pân\, s\-mi
deschid\ u[ile drept\]ii [i s\ m\
mântuiasc\ pe mine, cel ce
gr\iesc: Preo]i, binecuvânta]i;
popoare, preaîn\l]a]i pe Hristos
în veci.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Pe norul cel purt\tor de
lumin\, întru care St\pâ -

«nul tuturor din cer ca ploaia
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«pe lân\ S-a pogorât [i S-a în -
«trupat pentru noi, f\cându-Se
«om Cel f\r\ de început, s\ o
«sl\vim to]i, ca pe Maica cea
«curat\ a Dumnezeului nostru.»

Iubitor de p\cate fiind eu,
întru nepurtare de grij\ petrec
[i de judecata cea f\r\ de mil\
m\ cutremur, de care, cu sfinte-
le tale rug\ciunile, p\ze[te-m\
neosândit, Curat\, dumneze-
iasc\ Mireas\, ca s\ te fericesc
pururea ca pe o ocrotitoare.

M\ însp\imânt de judecata 
[i de ochiul Fiului t\u, de 
Care nimic nu poate fi t\inuit,
Fecioar\. Fapte de ru[ine am
s\vâr[it pe p\mânt, [i pentru
aceasta c\tre tine strig: Cu
totul îndurat\ St\pân\, ajut\-mi
[i din nevoia cea de atunci s\
m\ sco]i [i s\ m\ mântuie[ti,
Curat\.

Cât va fi de înfrico[\toare
ziua întreb\rii, Fecioar\, cât 
va fi de groaznic r\spunsul, cât
va fi de cumplit\ ru[inea; cine
va putea s\ stea atunci? Prea -
curat\ St\pân\, miluie[te p\ti -
ma[ul meu suflet [i mai îna -
inte de sfâr[it d\-mi iertare,
Curat\.

Ceea ce ai n\scut Lumina cea
dumnezeiasc\, pe mine cel în -
tu necat cu toate asuprelile
vicleanului [i cu toate r\ut\]ile,

[i care am mâniat pe Dum -
nezeu, lumineaz\-m\, ceea ce
e[ti cu totul f\r\ prihan\, po -
v\]uindu-m\ la fapte bune, c\
tu e[ti pricin\ tuturor bun\ -
t\]ilor.

Alt Canon

Irmos: Pe lumin\torul Dumnezeu...

S\vâr[ind pe p\mânt via]\
neobi[nuit\ oamenilor [i prin
cojoc trecând curgerea Iorda -
nului, Tesviteanul, în c\ru]\
cereasc\ prin v\zduh merg\ -
toare, str\in\ c\l\torie a f\cut
prin Duhul.

Cu râvna cinstirii de Dum -
nezeu fiind aprins Tesviteanul,
în c\ru]\ în chipul focului s-a
suit, cojocul aruncându-l peste
Elisei, de care a se t\inui nu s-a
putut, îndoit dumnezeiesc har
l\sându-i.

În chip l\murit, v\z\torul de
Dumnezeu, Ilie Tesviteanul, a
v\zut în Tabor, împreun\ cu
Moise, cele ce ochiul nu le-a
v\zut [i urechea nu le-a auzit [i
inima oamenilor p\mânteni nu
le-a gândit: pe Domnul atot st\ -
pânitorul întrupat.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, pierz\toarea osândirii
celei grele de demult, în drep -
t\toarea str\moa[ei, pricina
apropierii neamului omenesc de
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Dumnezeu [i podul c\tre Dum -
nezeu, N\sc\toare de Dum -
nezeu, te sl\vim.

Alt Canon

Irmos: Sp\imântatu-s-a cerul...

A vedea pe Dumnezeu în
vânt sub]ire, cât era cu putin]\
a vedea, te-ai învrednicit, prin
deprinderi pustnice[ti mai întâi
trupul topindu-]i, m\rite. Pen -
tru aceasta, te rog: Sub]iaz\,
prin rug\ciunile tale, grosimea
min]ii mele [i lumineaz\-m\ cu
dumnezeie[ti raze de poc\in]\.

Precum de demult, desp\r -
]ind Iordanul cu cojocul, ai tre-
cut, preafericite, a[a [i pâraiele
p\catelor mele celor cumplite
usuc\-le, ploi de lacrimi trimi -
]ând sufletului meu totdeauna,
Prorocule, de Dumnezeu gr\i -
torule, care s\-mi mijloceasc\
râul desf\t\rii.

De smintelile vie]ii cele de
multe feluri [i de tot necazul
vr\jma[ilor f\r\ de lege, de
boal\ trupeasc\ [i de v\t\mare
sufleteasc\ [i de osânda ve[nic\
cea din gheena, izb\ve[te-m\,
prin rug\ciunile tale, m\rite
Prorocule, ca un bun ocrotitor
al meu.

Slav\...

R\pit ai fost la în\l]ime,
îndoit har al Duhului l\sând lui

Elisei, care l-a cerut, sl\vite Ilie.
Cu acela împreun\ cere neîn -
cetat biruin]\ din cer pentru
cei binecredincio[i [i iertare de
gre[eli pentru mine, cel ce te-am
câ[tigat folositor neînfruntat
c\tre St\pânul.

{i acum.., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Glasurile robilor t\i nu le
trece cu vederea ca o bun\,
St\pân\ cu totul f\r\ prihan\,
ci cu dinadinsul roag\ pe
F\c\torul tuturor s\ dea biru -
in]\ binecredincio[ilor cre[tini
[i bun\ înt\rire sufleteasc\,
Fecioar\, [i împ\rt\[irea dum-
nezeie[tii Împ\r\]ii.

L U M I N ÂN D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce e[ti lumin\...

Lumina care te-a ar\tat pe
tine [ezând în c\ru]\ cu patru
cai, Ilie, spre cer merg\tor, nici-
cum te-a mistuit, c\ focul, cu
limb\ de foc, l-ai tras jos [i ai
uscat ploile (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\, care ai n\scut
Lumina, îmblânze[te, prin ru -
g\ciunile tale, pe Fiul t\u,
N\sc\toare de Dumnezeu, ca 
s\ Se milostiveasc\ [i s\ m\
mântuiasc\ de întunericul cel
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ve[ nic, pe mine, cel ce n\d\jdu-
iesc spre al t\u cinstit sprijin.

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul al 8-lea,

podobie: Ce v\ vom numi pe voi...

Când tu, Prorocule minunat,
te-ai unit cu Dumnezeu prin
virtute [i prin via]\ înalt\, de la
El putere luând, f\ptura dup\
dorin]\ ai rânduit-o [i u[ile
ploii le-ai încuiat, vrând; [i 
de sus foc ai pogorât [i pe cei
r\ucredincio[i i-ai pierdut;
roag\-te s\ se mântuiasc\ su -
fletele noastre (de dou\ ori).

Cu râvna Domnului fiind
aprins, pe împ\ra]ii cei f\r\ de
lege tu l\murit i-ai mustrat; pe
preo]ii cei de ru[ine i-ai omorât;
fierbinte foc ai aprins în ap\ 
– lucru preasl\vit! – [i hran\
nelucrat\ ai izvorât, iar apele
Iordanului cu cojocul t\u le-ai
desp\r]it; roag\-te s\ se mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

Când tu, Prorocule, ai ar\tat
pe p\mânt cu adev\rat via]\
cereasc\, dobândind întru tine
Via]a cea ipostatic\, pe cel
mort l-ai înviat cu sufl\rile tale
[i mai presus de moarte pentru
mul]i ani ai r\mas, în c\ru]\ de
foc ai [ezut, spre cele cere[ti
în\l]ându-te; roag\-te s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Pe cei mari între Proroci [i
lumin\torii cei lumino[i ai
lumii, în cânt\ri s\-i cinstim,
credincio[ii: pe Ilie [i pe Elisei;
[i lui Hristos s\-I gr\im cu
bucurie: Îndurate Doamne,
pentru rug\ciunile Prorocilor
T\i, d\ruie[te celor  binecredin -
cio[i iertare de p\cate [i mare
mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciu -
nile robilor t\i [i ne izb\ve[te pe
noi din toat\ nevoia [i necazul.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Prorocului: din Canonul cel
dintâi, Cântarea a 3-a, pe 4, [i, din Cano -
nul al doilea, Cântarea a 6-a, pe 4.
Prochimen glasul al 4-lea (Psalm 109: 4, 1):
Tu e[ti preot în veac, dup\ rânduiala lui
Melchisedec. Stih: Zis-a Domnul Dom -
nului meu: {ezi de-a dreapta Mea...
Apostolul din Epistola Soborniceasc\ a
Sfântului Iacov (5: 10–20): Fra]ilor, lua]i
pild\ de suferin]\ [i de îndelung\
r\bdare... Aliluia, glasul al 8-lea (Psalm 98:
6, 7): Moise [i Aaron între preo]ii lui [i
Samuel între cei ce cheam\ numele Lui.
Stih: Chemat-au pe Domnul [i i-a auzit, în
stâlp de nor gr\ia c\tre ei... Evanghelia de
la Luca (4: 22–30): În vremea aceea, se
mirau to]i de cuvintele harului... Chinonic
(Psalm 111: 6): Întru pomenire ve[nic\ va
fi Dreptul. Aliluia.
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ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I UNA

Pomenirea Sfin]ilor Cuvio[i
Simeon cel nebun pentru Hristos 
[i Ioan împreun\-pustnicul [i a
Sfântului Proroc Iezechiel. Tot în
aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Cuvio[i Rafael [i Partenie de la
Agapia Veche (a c\ror Slujb\ s-a
a[ezat dup\ cea a Sfin]ilor Simeon,
Ioan [i Iezechiel).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Sti hi -
rile pe 6: 3 ale Cuvio[ilor [i 3 ale Proro cului.

Stihirile Cuvio[ilor, glasul al 4-lea,

podobie: Dat-ai semn...

În unire de cuget locuind 
în pustie, ferici]ilor, prin

dum nezeie[tile rug\ciuni [i
prin privirile cele prealumi -
nate, în]elep]e[te a]i ve[tejit
patimile trupului [i, f\cându-v\
inima primitoare de daruri
duhovnice[ti, a]i îmblânzit-o,
Simeoane [i Ioane, înt\rirea
siha[trilor.

Cu prefacerile de nebunii ai
înnebunit pe cel iscusit în
r\utate, fericite, l\murit s\vâr -
[ind minuni uimitoare, izgo-
nind demonii [i luminând pe cei
ce se aflau în noaptea p\ catu -
lui; [i, primind de la Dum nezeu

nep\timirea, în mijlocul tul-
bur\rilor ]i-ai p\zit cugetul
netulburat, P\rinte Simeoane.

Umblând pe p\mânt ca un
Înger [i având vie]uire ce reas c\,
te-ai ar\tat cump\tat la cuget,
iert\tor, iubitor de Dumnezeu
[i plin de dragoste, de Dum -
nezeu insuflate, smerit [i blând.
Pentru aceasta, P\rintele ce -
resc S-a odihnit întru tine, ca
pe un vas curat sfin]indu-te pe
tine, fericite Simeoane.

Stihirile Prorocului, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Iezechiele minunate, cur\ -
]indu-]i mai înainte sufletul [i
trupul, de Dumnezeu fericite,
prin cur\]ia min]ii în]elep]e[te
ai v\zut fulgerul cel mai presus
de gând [i slava cea negr\it\ a
Domnului, în]elepte, purtat\ de
dumnezeie[tii Heruvimi, care
se în\l]a, l\udat\ de zeci de mii
de glasuri.

Iezechiele, de Dumnezeu pri-
mite, asem\nându-te lui Hristos,
ai suferit plata datoriei celei
str\ine, cumplit fiind certat, [i
astfel ai înf\]i[at mai înainte
mântuirea lumii, ce avea s\ fie
prin cinstita Cruce. De aceast\
r\scump\rare, te rug\m, f\-ne
p\rta[i pe noi to]i, cei ce acum
te l\ud\m pe tine, de Dum nezeu
ar\t\torule. 
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Iezechiele de Dumnezeu
insuflate, primind din mâna
Atot]iitorului carte, care a fost
gurii tale mai dulce decât mie-
rea, te-ai f\cut ar\t\tor de cele
sfinte, teolog v\z\tor de cele
cere[ti [i str\jer dat de Dum -
nezeu poporului celui ce-L
am\ra, fericite.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, 

glasul al 8-lea, asemenea:

Bucur\-te, purt\toare de
grij\ a celor credincio[i, liman
al p\c\to[ilor [i îndreptare a
celor lene[i! Bucur\-te, c\l\uz\
sufleteasc\ [i ajutor al celor
nec\ji]i! Bucur\-te, mângâiere
bun\ a sufletelor! Bucur\-te,
vindecare a bolnavilor! Bucu -
r\-te, îmblânzire [i mijlocitoare
c\tre Dumnezeu, ceea ce e[ti
mai sfânt\ decât to]i Serafimii,
Preacinstit\.

A Crucii - a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ce este aceast\ priveli[te pe
care o v\d, care se arat\ ochilor
mei, St\pâne? Cel ce ]ii toat\
zidirea, e[ti r\stignit pe lemn [i
prime[ti moarte, Cel ce d\ru -
ie[ti via]\ tuturor! zicea N\sc\ -
toarea de Dumnezeu, plân-
gând, când L-a v\zut în\l]at 
pe Cruce pe Cel ce negr\it a
str\lucit dintr-însa Dumnezeu
[i om.

T R O P A R U L, glasul al 4-lea:

Dumnezeul P\rin]ilor no[tri...

Slav\..., al prorocului, glasul al 2-lea:

A Prorocului T\u Iezechiel...

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu
(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Cuvio[ilor, de dou\ ori, Slav\...,
al Prorocului, {i acum..., al N\sc\toarei de
Dumnezeu, al zilei s\pt\mânale respective,
pe glasul Troparului Prorocului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Un Canon din Octoih, pe 6, [i dou\ ale
Sfin]ilor, pe 8.

C A N O N U L  Cuvio[ilor

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul M\rii Ro[ii, cu
urme neudate, pedestru

«trecându-l Israel cel de demult,
«cu mâinile lui Moise în chipul
«Crucii, puterea lui Amalec în
«pustie a biruit.»

Cu Dumnezeu unindu-te,
Cuvioase, te-ai f\cut lumin\ [i
mergând c\tre îns\[i dorirea
cea des\vâr[it\, ai luat împlini-
rea n\dejdilor tale celor bune,
P\rinte Simeoane.

Aprinzându-te de dragoste
c\tre Dumnezeu, toate le-ai 
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p\ r\sit, P\rinte, aflând îm preu -
n\-c\l\tor pe m\ritul Ioan,
al\turi de care ai s\vâr[it c\l\ -
toria mântuirii, veselindu-te.

Biserica te-a cunoscut pe
tine, în]elepte Simeoane, sfe[nic
luminat, purt\tor de str\luci -
rile Preasfântului Duh. Pentru
aceasta, se vesele[te la pomeni-
rea ta purt\toare de lumin\.

Dorind a dobândi bog\]ii
nepieritoare, cu gând viteaz a]i
lep\dat bog\]ia p\mânteasc\,
slava vremelnic\, desf\tarea tre -
c\toare [i vrednicia lumeasc\,
în]elep]ilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiul lui Dumnezeu, [tiindu-te
pe tine, Preacurat\, frumoas\
[i aleas\ [i preacinstit\, S-a
f\cut ]ie Fiu, f\când fii lui
Dumnezeu, prin har, pe cei ce
te cinstesc pe tine, N\sc\toare
de Dumnezeu.

C A N O N U L  Prorocului

Alc\tuire a lui Teofan

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmos: S\ cânt\m Domnului...

Mie, celui ce voiesc a l\uda
pe Iezechiel, Prorocul T\u,
Doamne, d\-mi har, F\c\torule
de bine, [i dar duhovnicesc.

Având sui[uri în inim\, sfin -
]itul Iezechiel, v\z\torul celor
negr\ite, este str\lucit de slava
Domnului.

Slav\...

Cugetul zburd\rilor trupe[ti
supunându-l [i via]a ta îndrep-
tând-o, te-ai ar\tat Proroc pri-
mitor de Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tându-te cu totul luminat,
pe preal\udata u[\ ce c\uta
spre R\s\rit, pe Fecioara, o
propov\duie[ti, de Dumnezeu
insuflate.

Cântarea a 3-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmosul:

Se vesele[te de Tine Bise rica
Ta, Hristoase, strigând:

«Tu e[ti puterea mea, Doamne,
«[i sc\parea [i înt\rirea.»

Cu osârdie te-ai preg\tit,
Simeoane, pentru luptele cele
duhovnice[ti, înfrângând tabe-
rele vr\jma[ului cu dumneze-
iescul ajutor al Duhului.

Ar\tându-te nerobit de fla -
c\ra dezmierd\rilor, ai ars
materia patimilor cu jeraticul
dumnezeie[tilor tale rug\ciuni,
vrednicule de laud\.

Cu bicele rug\ciunilor [i cu
b\t\ile înfrân\rii, Cuvioase
P\rinte Ioane, ai r\nit Egiptul
patimilor. 

Siha[trii T\i, Iisuse, au 
omorât pe vr\jma[ul cu bucu-
rie, dorind moartea Ta cea
purt\ toare de via]\.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai, Preacurat\, ceea
ce e[ti f\r\ de prihan\, pe
Pricinuitorul a toat\ lumea,
Care izb\ve[te pe oameni de
c\derea cea cumplit\ a c\lc\rii
de porunc\.

Canonul Prorocului

Irmos: Tu e[ti înt\rirea...

Dobândind omorârea pati-
milor, m\rite, vezi, înf\]i[at\
mai înainte, învierea mor]ilor,
ca un Proroc.

Ar\t\torule de Dumnezeu,
f\cându-se Domnul milostiv
zidirii Sale, str\jer dumneze-
iesc te-a ar\tat celor r\t\ci]i.

Slav\...

Str\lucirea Dumnezeirii, care
[ade pe Heruvimi, te-a înc\lzit
pe tine, sl\vite, ar\tându-te
gr\itor de Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prorocul T\u, F\c\torule de
bine, cu ochi înainte privitori a
v\zut-o pe ceea ce este u[\ vie,
p\strat\ }ie feciorelnic\.

Irmosul:

Tu e[ti înt\rirea celor ce
alearg\ la Tine, Doamne;

«Tu e[ti lumina celor întune  -
«ca]i [i pe Tine Te laud\ duhul
«meu.»

C O N D A C U L  Prorocului,

glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Ar\tatu-te-ai Proroc al lui
Dumnezeu, Iezechiele minu -
nate, [i ai vestit tuturor, mai
înainte, Întruparea Domnului,
Mielul [i Ziditorul, Fiul lui
Dumnezeu din veci, Care S-a
ar\tat nou\.

S E D E A L N A  Cuvio[ilor, 

glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Dumnezeie[tii P\rin]i, l\]ind
prin credin]\ calea cea strâmt\,
au umblat împreun\ pe ea,
strâmtând toate m\iestriile
balaurului. Deci, to]i s\-i cin-
stim cu dreapt\  credin]\, pr\z -
nuind sfin]ita lor pomenire,
întru slava lui Hristos, Dum -
nezeul nostru.

Slav\..., Sedealna Prorocului, 

glasul al 3-lea, podobie: De frumuse]ea...

Luminându-te cu dumneze-
iescul Duh, mai înainte ai
l\murit Întruparea Cuvân tu -
lui, Iezechiele, de Dumnezeu
insuflate, cel ce e[ti mare între
dumnezeie[tii Proroci. Pentru
aceasta, ca pe un Proroc te feri-
cim în chip sfin]it [i pr\znuim
ast\zi pomenirea ta, cu un glas
gr\ind ]ie, în]elepte: Roag\-te
lui Hristos Dumnezeu s\ mân-
tuiasc\ sufletele noastre.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Dumnezeu [i Domnul, Cel
mai presus de fiin]\, S-a întru-
pat din tine, Preacurat\, pen-
tru a Sa bun\tate, luând fiin]a
noastr\ [i r\mânând ceea ce
era. Deci, cinstindu-L ca Dum -
nezeu [i Om, pe tine te vestim
N\sc\toare de Dumnezeu, neis-
pitit\ de nunt\, sl\vind taina
cea preamare a z\mislirii tale
f\r\ de s\mân]\. 

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maica Ta cea curat\ [i neispi -
tit\ de nunt\, Hristoase, v\ -
zându-Te mort pironit pe lemn,
ca o maic\ se tânguia, zicând:
Ce ]i-a r\spl\tit mul]imea
iudeilor celor f\r\ de lege [i
nemul]umitoare, care s-a desf\ -
tat de darurile Tale cele multe
[i mari, Fiul meu? Laud dum-
nezeiasca Ta îng\duin]\.

Cântarea a 4-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmosul:

Ridicat pe Cruce v\zân -
du-Te Biserica pe Tine,

«Soarele drept\]ii, a stat întru
«a sa rânduial\ precum se 
«cuvine, strigând: Slav\ puterii
«Tale, Doamne.»

Pornindu-v\ pe c\r\rile drep -
t\]ii, a]i sosit la dumnezeie[ -
tile ogr\zi ale purt\torului de

Dum nezeu Nicon, Cuvio[ilor,
îmbog\]indu-v\ de înv\]\turile
lui, cu lumin\ de mântuire.

Cuviosul purt\tor de Dum -
nezeu, v\zându-v\ c\ sunte]i
de opotriv\ la obiceiuri [i cuge-
ta]i împreun\ cele de cinste,
dup\ ce v-a dat sfinte îndem-
nuri, v-a împodobit cu dum -
neze iasca îmbr\c\minte a
c\lug\rilor.

Harul Preasfântului Duh
aflând inima ta, fericite, înfru-
muse]at\ cu obiceiurile cele
adev\rate, mai mult a str\lucit,
P\rinte Simeoane, vrednicule
de minune.

Harul Sfântului Duh, aflând
inima ta tabl\ curat\, P\rinte,
a scris pe ea nep\timirea de -
s\vâr[it\, credin]a [i dragostea
cea nevinovat\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeul nostru cel prea -
sl\vit, Cel ce [ade pe scaunul
cel înalt, te-a avut pe tine, ca pe
un scaun de Heruvimi, odih-
nindu-Se în bra]ele tale, Marie
preal\udat\.

Canonul Prorocului

Irmos: Auzit-am, Doamne...

Dup\ ce te-ai învrednicit a
vedea cu uimire vedeniile cele
dumnezeie[ti, ai c\zut cu fa]a
la p\mânt [i ai auzit glasul
dumnezeiescului Duh.
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Negr\ite lucruri înv\]ându-te
[i cu poruncile cele dumneze-
ie[ti luminându-te, mâna Dom -
nului t\u atotst\pânitor a fost
peste tine.

Slav\..

Alesule Iezechiel, cartea cea
dat\ gurii tale din mâna
Domnului a îndulcit inima ta [i
te-a f\cut Proroc dumnezeiesc.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iezechiel te-a v\zut pe tine,
Fecioar\, dumnezeiasc\ u[\
luminoas\, prin care a trecut
Domnul, încuiat\ p\zind-o pe
aceasta.

Cântarea a 5-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea,
în lume ai venit, Lumina

«cea sfânt\, Care întorci din
«întunericul necuno[tin]ei pe
«cei ce Te laud\ cu credin]\.»

Primind lumin\ preastr\lu -
citoare, Ioane, te-ai ar\tat ca
soarele, mic[orând întunericul
demonilor, vrednicule de laud\.

Întraripându-se Cuvio[ii de
dragostea lui Hristos, cu în]e -
lep ciune au lep\dat dragostea
trupurilor, ca pe spuma m\rii
cea de nimic.

Înt\rindu-v\ la suflete cu pu -
tere dumnezeiasc\, a]i locuit în

pustie, pustiind patimile, P\rin -
]ilor cuget\tori de cele cere[ti.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Curgerea stric\ciunii a con-
tenit, c\ Fecioara L-a n\scut
f\r\ stric\ciune pe Dumnezeu-
Cuvântul, mai presus de fire 
[i de cuvânt, r\mânând tot
fecioar\.

Canonul Prorocului

Irmos: Dis-de-diminea]\, strig\m...

O, fericite Iezechiel, primi -
torule de Dumnezeu, pe to]i
p\c\to[ii i-ai pov\]uit, prin
cuvintele tale, s\ se întoarc\
spre poc\in]\.

Prorocul s-a asem\nat Dom -
nului întru toate, c\ [i pentru
p\catele cele str\ine s-a rugat.

Slav\...

Prorocule Iezechiel, nici lim-
bile ritorilor nu te pot l\uda, c\
ai fost înfrumuse]at cu str\lu -
cire cereasc\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tu e[ti u[a cea dumneze-
iasc\, pe care a v\zut-o Ieze -
chiel [i din care ne-a r\s\rit
Domnul, D\t\torul de lumin\.

Cântarea a 6-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
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«jertfit  demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

Fiind mintea ta cu totul în -
tins\ neîncetat prin cuget\ri
c\tre Dumnezeu, nu s-a supus
dragostei celei trupe[ti, prici-
nuindu-]i ]ie, Simeoane, câ[ti -
garea bun\t\]ilor.

În]elep]e[te se f\]\rnicea
Simeon, cu prefacerea de nebu-
nie, înnebunind pe în]eleptul
r\ut\]ii prin lucrurile cele
în]elepte ale Duhului, Celui ce
toate le în]elep]e[te.

Vie]uind în lume, fericite, nu
ai primit nicicum întin\ciune
sau prihan\, ci mai mult, prin
rug\ciunile tale cele curate, ai
cur\]it întin\ciunea sufletelor
celor ce alergau la tine.

Fiind mai înalt decât cugetele
cele trupe[ti, nu te-ai r\nit 
la cuget, dezbr\cându-te în
mijlocul femeilor, Simeoane, 
c\ erai îmbr\cat cu podoaba
nep\ timirii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu gura, cu cugetul [i cu
inima te propov\duiesc pe tine,
N\sc\toare de Dumnezeu, c\
prin tine, Preacurat\, m-am
împ\cat, fiind eu lep\dat pen-
tru c\lcarea poruncii dintâi a
str\mo[ului.

Canonul Prorocului

Irmos: Hain\ luminoas\...

Prorocule minunate, te-ai
învrednicit a vedea pe Dum -
nezeu, cur\]indu-te de toat\
ar\tarea cea materialnic\, prea -
 fericite.

F\cându-te mai presus de
trupuri, prin puterea Duhului,
te-ai ridicat deasupra celor
p\mânte[ti [i te-ai ar\tat plin
de lumina cea curat\.

Slav\...

Având via]\ preacinstit\, ai
v\zut ceata cereasc\ a Heru -
vimilor, care aducea cânt\ri
Atot]iitorului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe cea cu adev\rat Maic\ [i
Fecioar\, ai v\zut-o, cu preîn-
chipuire, u[\ mult-luminoas\,
care mijloce[te între Dumnezeu
[i oameni.

Irmosul:

Hain\ luminoas\ d\-mi
mie, Cel ce Te îmbraci

«cu lumina ca [i cu o hain\,
«mult-milostive Hristoase,
«Dum nezeul nostru.»

C O N D A C, glasul 1,

podobie: Ceata îngereasc\...

Cei ce a]i s\vâr[it via]a cre[ -
tine[te cu dreapta credin]\,
vase curate ale Treimii ar\tân -
du-v\, Simeoane [i Ioane, de
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Dumnezeu purt\tori preal\u -
da]i, cere]i acum s\ trimit\ din
destul cur\]ire [i pace suflete-
lor noastre, P\rin]i preaferici]i.

I C O S

Odrasle ale dumnezeie[tii
Vi]e fiind, din copil\rie a]i pri-
mit în]elepciune cereasc\, de
care lipindu-v\, de pe p\mânt
v-a]i osebit [i la în\l]ime a]i
alergat. Din flori f\r\ materie
cununi împletindu-v\ [i peste
sfin]itele voastre capete punân-
du-le, P\rin]ilor, v-a]i ar\tat
împodobi]i. Pentru aceasta,
face]i milostiv pe Dumnezeu, ca
s\-mi dea în]elepciune în cu -
vânt [i s\ laud dup\ vrednicie
via]a voastr\, sl\vi]ilor, pe care
a sl\vit-o Hristos, Dum nezeul
nostru, P\rin]i prea ferici]i.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
una, pomenirea Cuvio[ilor P\rin]ilor
no[tri Simeon, cel ce s-a f\cut nebun pen-
tru Hristos, [i Ioan împreun\-pustnicul.

Ace[ti Sfin]i au tr\it în cetatea
Edesei din Siria, pe vremea împ\ -
r\]iei lui Iustin cel tân\r (518-527).
Fiind p\trun[i de dragoste dum -
neze iasc\, s-au dus la Sfânta Cetate
a Ierusalimului [i s-au închinat lem-
nului de via]\ f\c\tor al Crucii
Domnului, apoi au ajuns apoi la
M\n\stirea Sfântului Gherasim [i au
fost tun[i monahi de Sfântul Nicon,
cel ce era atunci egumen. Dar au
ie[it din m\n\stire înainte de a plini

cele [apte zile, pe care este obicei s\
le p\zeasc\ monahii cei nou tun[i [i,
mergând în pustie, au r\mas acolo
patruzeci de ani, tr\ind cu toat\
nevoin]a cea grea. Ioan a r\mas în
pustiu pân\ la sfâr[it; iar fericitul
Simeon s-a întors la Sfânta Cetate
[i, închinându-se Mormântului de
via]\ purt\tor al Domnului, s-a
rugat lui Dumnezeu s\ fie ascuns de
c\tre oameni. {i, pref\cându-se c\
este nebun, s-a dus la cetatea Emesa
[i, ar\tând multe minuni cu acea
prefacere a lui, a r\posat în Domnul.
{i s-au cunoscut dup\ moartea lui
minunile lui. Iat\ pe cea mai de pe
urm\: Luându-l doi oameni ca s\-l
îngroape, a[a negrijit, nesc\ldat,
net\mâiat [i neslujit [i, ducându-l
pân\ la un loc, unde erau oameni
mul]i, [i trecând cu el pe lâng\ casa
unui evreu, s-au ar\tat aceluia
moa[ tele Sfântului ca [i cum erau
purtate cu cinste [i cu pomp\, cu
atâta slavoslovie [i cu mul]ime 
de oameni cântând, încât evreul,
v\zând c\ duceau pe Sfântul numai
doi oameni, zise: Fericit e[ti tu,
nebune, c\, neavând oameni s\ te
slujeasc\, ai luat puterile cere[ti de
te slujesc cu laude. {i s-a al\turat [i
evreul [i l-a acoperit cu mâinile lui [i
l-a îngropat. {i, dup\ câteva zile,
venind prietenul s\u Ioan cel ce 
pustnicise cu dânsul, l-a aflat c\ s-a
mutat la Domnul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Proroc Iezechiel.

Acesta era fiul lui Vuzi, din Arira,
p\mântul p\rin]ilor, [i a prorocit 
20 de ani, apucând mai înainte de
în tru parea Domnului cu 477 de ani.
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Iar când au fost robi]i evreii în Ba -
bilon, a fost dus [i el împreun\ cu ei.
{i, dup\ ce a prorocit multe po poru -
lui iudeu, a dat [i acest pream\rit
semn, adic\: s\ ia aminte la râul Ba -
bilonului cel numit Hovar [i, când
vor vedea c\ seac\, atunci s\ aib\
n\dejdea c\ va s\ vin\ asupra Babi -
lonului secera pustiirii; iar când vor
vedea cre[terea apei, atunci s\ aib\
n\dejdea c\ se vor întoarce la Ieru -
salim. Deci, locuind acolo, odat\ 
s-au adunat la el mul]i evrei, fiindc\
se temeau ca nu cumva caldeii s\ se
ridice asupra lor [i s\-i omoare.
Pentru aceasta, Prorocul a f\cut s\
stea apa râului, pe care, trecând-o
evreii de cealalt\ parte, au sc\pat;
iar caldeii, de vreme ce au îndr\znit
s\-i alunge din urm\, s-au înecat în
râu. Alt\dat\, prin rug\ciunea sa, a
dat evreilor celor ce fl\mânziser\
hran\ îndestulat\ de pe[te; [i mul -
tora ce le[inaser\ le-a cerut de la
Dumnezeu via]\ [i mângâiere. Oare -
când, caldeii, nec\jind pe poporul
iudeu, Iezechiel a mers la mai-marii
lor [i, f\când înaintea lor minuni, 
i-a înfrico[at [i i-a f\cut s\ înceteze a
mai sup\ra pe Israel. În vremea când
israeli]ii strigau c\ nu mai n\d\jdu-
iesc a se elibera din robie, Prorocul,
prin vedenia învierii oaselor celor
mor]i, a înduplecat pe popor c\ este
n\dejde de eliberare a lui Israel.
Acesta a v\zut forma templului,
pre cum a v\zut-o [i Moise, [i a zis c\
iar\[i se va zidi, precum a zis [i
Daniel. Acesta a pedepsit, în Babi -
lon, semin]ia lui Gad, fiindc\ acesta
a p\c\tuit înaintea Domnului, de[i
socotea c\ p\ze[te Legea Domnului.

De aceea, [erpii le-au ucis pruncii [i
dobitoacele lor. {i mai înainte le-a
spus c\, din pricina lor, nu se va
întoarce poporul lui Israel la Ieru sa -
lim, ci vor r\mâne la poporul mezi-
lor, pân\ când vor p\r\si r\t\cirea
[i r\utatea lor. Pentru aceasta, [i se -
min]ia lui Gad, nesuferind s\ aud\
acestea, a omorât pe acest fericit
Proroc, ca pe unul ce li se împotri-
vea în toate zilele [i-i mustra pentru
închinarea la idoli. Deci, l-a îngro-
pat poporul lui Israel în ]arina lui
Tur, în mormântul lui Arfaxad. {i
este mormântul acestuia pe[ter\
îndoit\; iar „îndoit\” se zice pentru
c\ este ascuns\, [i are în\untru în -
toarcere, care o arat\ pe ea a fi dou\
pe[teri. Prorocul acesta era la chipul
trupului în acest fel: lung la cap, sta-
tura de mijloc, uscat la fa]\ [i barba
având-o deas\, lung\ [i ascu]it\.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
trei Mucenici din Melitina, care, pe pietre
fiind târâ]i, s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Iust [i Matei, care de sabie s-au
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mu cenic Evghenie, care de sabie s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Teodor [i Gheorghe.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Teodor, Trofim [i a altor treispre-
zece, care de sabie s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Soborului
Sfântului Mucenic Acachie la Eptascala, [i
Soborul Sfântului Elefterie, aproape de
Xirolof, [i Soborul Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu întru ale lui Armatie.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.
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Cântarea a 7-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmosul:

În cuptorul persienesc, tine-
rii lui Avraam, de râvna

«dreptei credin]e, mai mult
«decât de v\paia focului fiind
«aprin[i, au cântat: Bine cu -
«vântat e[ti în Biserica slavei
«Tale, Doamne.»

Fiind cuprins, P\rinte, de
dumnezeiasca dragoste, cu
râvn\ sfânt\ te-ai dat pe tine cu
totul bucuros, ca s\ mântuie[ti
pe al]ii, cântând: Binecuvân -
tat e[ti în Biserica slavei Tale,
Doamne.

Luat-ai, P\rinte, hran\ dat\
]ie din cer, [i cu aceasta ai
hr\nit pe to]i cei ce au primit
porunca ta cu bun\ plecare [i
au p\r\sit p\catul cel râvnitor
de cele de pe p\mânt, fericite.

Urmând hot\rârile P\rin]i -
lor, în]elepte, de gre[eala lui
Origen, cel ce s-a în[elat, i-ai în -
v\]at ca s\ fug\ pe cei ce cânt\:
Binecuvântat e[ti în Biserica
slavei Tale, Doamne.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti l\ca[ sfin]it dum-
nezeiesc al Celui Preaînalt,
bucur\-te, c\ prin tine s-a dat
bucuria, N\sc\toare de Dum -
nezeu, celor ce strig\: Binecu -
vântat\ e[ti tu între femei, cea
cu totul f\r\ prihan\, St\pân\.

Canonul Prorocului

Irmos: Tinerii cei ce au mers...

Ar\tatu-te-ai l\ca[ însufle]it
al lui Dumnezeu, o, preafericite
purt\torule de Dumnezeu, [i
m\surarea sfântului l\ca[ în
tain\ ai fost înv\]at, cu duhul
cântând: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti!

Aflându-te cu totul în uimire,
ai fost dus odinioar\ în Cetatea
Sfânt\ [i, prin ar\tare fiind
înv\]at tainele cele dumneze-
ie[ti, te-ai deprins a cânta:
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
binecuvântat e[ti!

Slav\...

Ar\tându-te preot al Dum -
nezeului celui Preaînalt, vred-
nicule de minune, aduci St\ -
pânului rug\ciuni [i jertfe 
pentru poporul ce st\ înainte [i
cânt\: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântul cel preaînalt,
vrând s\ mântuiasc\ fiin]a
omeneasc\, a trecut prin u[a cea
fecioreasc\, îmbr\cat cu trup
dintr-însa. Dumnezeul p\rin ]i -
lor no[tri, binecuvântat e[ti!

Cântarea a 8-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmosul:

Mâinile întinzându-[i
Daniel, gurile leilor cele

«deschise în groap\ le-a încuiat;
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«[i puterea focului au stins, cu
«buna fapt\ încingându-se,
«tinerii cei iubitori de dreapta
«credin]\, cântând: Binecu vân -
«ta]i, toate lucrurile Domnului,
«pe Domnul.»

Stea cu totul luminoas\ e[ti,
pov\]uind c\tre via]\ pe cei din
noroiul patimilor; c\ ai f\cut
pe femeile necuvioase a vie]ui
în cur\]ie [i ai alungat boli
cumplite, cântând: Binecu vân -
ta]i, toate lucrurile Domnului,
pe Domnul.

Fiind întreg la minte [i vrând
s\ fii batjocorit [i hulit pentru
Domnul, cu ascunderea minu-
nilor celor în]elepte, pe mul]i 
i-ai vânat, Cuvioase, cu suflet
curat cântând: Binecuvânta]i,
toate lucrurile Domnului, pe
Domnul.

Când se împlinea trecerea a
patruzeci de zile de post, erai
hr\nit, Cuvioase, cu veselie ce -
reasc\ de Duhul Sfânt, C\ ruia
cu duh vesel cântai: Bine cu vân -
ta]i, toate lucrurile Domnului,
pe Domnul.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Domnul ne-a str\lucit nou\
din tine, Fecioar\ curat\. Pe
Acela roag\-L totdeauna s\
lumineze pe cei ce te laud\ [i s\
ne mântuiasc\ de primejdii pe
noi, cei ce cânt\m: Binecu vân -

ta]i, toate lucrurile Domnului,
pe Domnul.

Canonul Prorocului

Irmos: Pe Împ\ratul ceresc...

Fiind împodobit cu sfin]itul
dar al prorociei, te-ai luminat,
în cânt\ri l\udând pe D\t\to -
rul de via]\ Hristos, în veci.

Pe Prorocul v\z\tor al slavei
Tale, care se roag\ în genunchi
pentru lume, prime[te-l, ca un
Bun, ca s\ Te l\ud\m, Hristoase,
în veci.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Aprins fiind de dor dumne-
zeiesc, ai cunoscut taine mai
presus de minte, Iezechiele,
cântând: Pe Tine Te preaîn\l -
]\m, Hristoase, în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Râu al iert\rii ie[it din
Fecioa  ra L-ai v\zut pe Domnul,
Prorocule, [i ai strigat: Pe 
Tine Te preaîn\l]\m, Hristoase,
în veci.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l ]ându-L întru to]i vecii.

Pe Împ\ratul ceresc, pe
Care Îl laud\ o[tile înge -

«re[ti, l\uda]i-L [i-L prea -
«în\l]a]i întru to]i vecii.»
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Cântarea a 9-a

Canonul Cuvio[ilor

Irmos: 

Hristos, Piatra cea net\ -
iat\ de mân\, cea din

«capul unghiului, din tine mun -
«tele cel net\iat, Fecioar\, S-a
«t\iat, adunând firile cele ose -
«bite. Pentru aceasta, pe tine,
«N\sc\toare de Dumnezeu, te
«sl\vim, veselindu-ne.»

Încredin]ându-v\ Treimii
din toat\ inima, cu osârdie, [i
luând de la Ea raze de lumini,
cu bun\ d\ruire v-a]i f\cut
lumino[i la chip [i d\n]ui]i
împreun\ cu Îngerii.

Fiind uni]i prin dragoste
dumnezeiasc\ [i luminându-v\
cu pustnicia, a]i ajuns acum la
împ\rt\[irea bun\t\]ilor celor
n\d\jduite, [i a]i aflat desf\ -
tarea cea fericit\, de Dumnezeu
ferici]ilor.

Lumin\torii pustnicilor, cei
ce sih\stre[te au surpat m\ies-
triile vr\jma[ului, luminându-se
cu tot felul de virtu]i, au mers
la ceruri, îndulcindu-se de
Dumnezeire.

Pentru ostenelile [i sudorile
voastre, a]i mo[tenit veselia cea
f\r\ de sfâr[it, în care desf\ -
tându-v\, Cuvioase Simeoane [i
sl\vite Ioane, aduce]i-v\ neîn-
cetat aminte de noi.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuie[te-m\, ceea ce L-ai
n\scut pe Mântuitorul [i Bine -
f\c\torul tuturor; risipe[te
norii sufletului meu, Doamna
tuturor, St\pân\ preasfânt\, [i
f\-m\ tare împotriva patimilor
ce ridic\ r\zboi împotriva mea.

Canonul Prorocului

Irmos: Na[terea pururea Fecioarei...

Str\lucind de raza dreptei
credin]e, Prorocule, te-ai în -
vred nicit a-L vedea pe Cel
ar\tat în foc [i în rug de demult
lui Moise [i Care în tain\ te-a
înv\]at pe tine cele negr\ite.

Preot, cunosc\tor al celor de
t\in\ [i d\t\tor de lege te-ai
ar\tat, [i, f\cându-te Proroc
preaîn]elept, urm\tor al St\pâ -
nului [i p\rta[ al P\timirilor
Lui, acum te-ai ar\tat îm preu -
n\ mo[tenitor cu El.

Noi, credincio[ii, având
acum, ca pe un izvor curg\tor
de înv\]\tur\ insuflat\ de Dum -
nezeu, cartea ta prea sfin]it\ [i
vestit\, dobândim mântuirea
sufletelor, cu credin]\ neclintit\.

Slav\...

O, negr\it\ [i dumnezeiasc\
ar\tare de lumin\, în care
acum te desf\tezi, fericite! {i de
departe vezi în P\rintele pe
Fiul [i pe Duhul, trei Ipostasuri
ale Dumnezeirii.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Arm\ a noastr\ [i zid tu e[ti,
N\sc\toare de Dumnezeu, ap\ -
r\toarea celor ce n\d\jduiesc
în tine. Pe tine [i acum te în -
demn\m spre rug\ciune, ca s\
ne izb\vim de vr\jma[ii no[tri.

Irmosul:

Na[terea pururea Fecioa -
rei, care s-a ar\tat mai

«înainte d\t\torului de Lege
«în munte, prin foc [i prin rug,
«spre mântuirea noastr\, a 
«credincio[ilor, în cânt\ri neîn -
«cetat o sl\vim.» 

L U M I N Â N D A  Cuvio[ilor

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce ai împodobit cerul...

Un suflet purtând în dou\
trupuri, P\rin]ilor, un ]el a]i
avut, dar prin vie]uiri deose -
bite, Simeoane [i Ioane. Pentru
aceasta, v\ l\ud\m pe voi.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

Ceea ce e[ti dulcea]a Înge ri -
lor, bucuria celor nec\ji]i, p\rti -
nitoarea cre[tinilor, Fecioa r\,
Maica Domnului, ap\r\-ne pe
noi [i ne izb\ve[te de chinurile
cele ve[nice.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

TOT ÎN ACEAST| ZI 
Pomenirea Sfin]ilor Cuvio[i Rafael

[i Partenie de la Agapia Veche.

LA VECERNIA MIC|

La Doamne, strigat-am…, se pun Stihi rile
pe 4, glasul al 4-lea, podobie: Dat-ai semn...

Luminat\ zi a sosit ast\zi
neamului românesc, la

pomenirea Sfin]ilor Cuvio[i
Rafael [i Partenie, c\ ace[tia în
muntele Agapiei s-au suit pen-
tru nevoin]\, iar sufletul [i-au
în\l]at c\tre Hristos cel mi -
lostiv. Pentru rug\ciunile lor,
Doamne, miluie[te-ne pe noi (de

dou\ ori).

Tresalt\ de bucurie ast\zi
credincio[ii, pr\znuindu-te în
cânt\ri duhovnice[ti pe tine,
Cuvioase Rafael, cel ce b\rb\ -
te[te în nevoin]e ai str\lucit [i
cunun\ de lumin\ ai primit de
la P\rintele luminilor, pe Care
roag\-L s\ ne d\ruiasc\ pace [i
mare mil\.

Mul]imea monahilor se vese-
le[te duhovnice[te, c\ ast\zi
Cuviosul Partenie ne-a r\s\rit
ca o stea în întuneric. Lumin\
din lumina lui Hristos luând, 
s-a lep\dat de cele trec\toare, în
lini[tea sih\striei nevoindu-se,
pân\ a fost chemat de Mântui -
torul spre a primi cununa sfin -
]eniei în Împ\r\]ia cea ve[nic\.
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Slav\..., glasul al 8-lea:

Cine nu se va minuna de 
fru muse]ea purt\rii voastre,
Sfin]ilor Cuvio[i ai sih\striilor
nem]ene? C\, înduhovnici]i
fiind, ca ni[te stele purt\toare
de lumin\ a]i luminat c\r\rile
tuturor celor ce au venit la voi
[i îngeri în trup v-a]i ar\tat,
pilde [i icoane vii fiind celor ce
iubesc via]a sih\streasc\. Pen -
tru aceasta, ferici]ilor Rafael [i
Partenie, nu ne uita]i pe noi,
care r\t\cim în întunericul
acestui veac, ci mijloci]i s\ do -
bândim, asemenea vou\, lumi-
na cea nestins\ în Împ\r\]ia
cerurilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

Bucur\-te, carul purt\tor al
Soarelui celui neapus [i necu-
prins cu mintea! Bucur\-te,
gând care oglinde[ti cu lumi -
n\ri dumnezeie[ti str\lucirea
Fulgerului Hristos! Bucur\-te,
ceea ce e[ti preafrumoas\ [i cu
totul f\r\ prihan\ [i aduci cre-
dincio[ilor Lumina cea neîn -
serat\!

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 2-lea,

podobie: Casa Efratului...

Cine nu se va uimi de râvna ta
cea tinereasc\, P\rinte Rafael,
c\, de[ert\ciunile lumii p\r\ sind

[i mergând la mun tele nevoin -
]e lor, te-ai ostenit spre mântuire.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori (Psalm
91: 12).

Trup de ]\rân\ ai purtat,
Partenie, iubitorule de feciorie,
dar de poftirile trupe[ti te-ai
lep\dat; c\ ai ales mai bine pri-
vegherea, nedând odihn\ ochi-
lor t\i. 

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuvio[ilor Lui (Psalm 115: 6).

Lep\dându-te de ispitele lumii
ca de o hain\ netrebuincioas\,
slobod ai alergat, P\ rinte, dup\
Hristos, ca oarecând ucenicul
cel iubit.

Slav\...

Cu în\l]area mâinilor la ru -
g\ciune [i cu ploile lacrimilor
voastre, Cuvio[ilor, a]i înecat
cu totul m\iestriile lui Veliar [i
a]i câ[tigat în Rai bun\t\]ile
cele nepieritoare.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

asemenea:

Maica lui Dumnezeu, de-a
pururea Fecioar\, tu e[ti ocro-
titoare celor ce în necazuri te
cheam\ din tot sufletul.

TROPARUL Sfin]ilor

Glasul al 5-lea:

Urm\tori [i împlinitori 
ai Evangheliei, Cuvio[ilor P\ -
rin]i Rafael [i Partenie, siha[tri
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prea lumina]i ai mun]ilor Mol -
do vei, ostenindu-v\ în post [i
rug\ ciune, v-a]i întraripat cu
dumnezeiescul dor, iar acum în
ceruri ruga]i-v\ lui Hristos s\
d\ruiasc\ har [i mare mil\
celor ce v\ cinstesc cu dragoste.

Slav\..., {i acum..., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii,

acela[i glas:

Bucur\-te, u[a Domnului cea
neumblat\! Bucur\-te, zidul [i
acoper\mântul celor ce alearg\
la tine! Bucur\-te, limanul cel
neînviforat! Ceea ce, neispitit\
de nunt\, ai n\scut cu trup pe
F\c\torul t\u [i Dumnezeu, nu
înceta a te ruga pentru cei ce
laud\ [i se închin\ na[terii tale.

LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul Psalm, cânt\m: Fericit
b\rbatul..., starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am..., punem Stihirile pe 8, glasul al 
5-lea, podobie: Cuvioase P\rinte...

N\v\lirile gândurilor nu
au mi[cat sufletul t\u 

cel tare ca un diamant, fericite
Rafael, c\, având plato[a nevo -
in]elor ca un zid de ap\rare, 
te-ai p\zit necl\tinat de împre-
surarea s\ge]ilor celui viclean.
{i acum cu Arhanghelii te vese-
le[ti înaintea St\pânului, Care
]i-a dat ]ie cunun\ de biruin]\
(de dou\ ori).

Mâhnindu-te pentru sl\bi -
ciunile trupe[ti [i suflete[ti ale
poporului, ai udat p\mântul 
cu lacrimi, Partenie minunate,
ar\tând prin aceasta dragoste
pentru lumea pe care ai p\ r\ -
sit-o, ca s\ se în]elep]easc\ [i la
cuno[tin]a adev\rului s\ vin\.
Aprinde, cu v\paia rugilor tale,
f\cliile sufletelor noastre, care
se sting în viforul ispitelor (de

dou\ ori).

Cuvioase P\rinte Rafael, cel
întocmai la nume cu arhistra -
tegul dinaintea scaunului lui
Dumnezeu, Celui în Treime
l\udat, c\l\uze[te via]a noastr\
c\tre limanul mântuirii, ar\ -
tându-ne semnele dragostei lui
Hristos, pe care, ca un Iubitor
de oameni, le-a s\dit pe calea
fiec\ruia dintre noi (de dou\ ori).

Cuvioase Partenie prealu -
minate, din fraged\ tinere]e 
în trar mându-te cu armele Du -
hului, ai dorit a locui în cetatea
duhovniceasc\ a[ezat\ pe mun-
tele credin]ei noastre. Dup\
multe osteneli [i nevoin]e, ai
str\lucit ca un luceaf\r aprins
din lumina lui Hristos, pild\
fiind siha[trilor [i lumin\ bine-
credincio[ilor.

Cuvioase P\rinte Partenie, de
Dumnezeu purt\torule, în po ia -
na t\inuit\ a siha[trilor, aseme-
nea unui cerb însetat, ai c\utat
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izvorul cel pururea curg\tor al
rug\ciunii curate, pe care aflân -
du-l în zi [i în miez de noapte,
te-ai ad\pat din el, do bândind
de la Dumnezeu lini[te duhov-
niceasc\ [i mare mil\.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Cuvio[ilor P\rin]i Rafael [i
Partenie, în tot p\mântul Mol -
dovei a]i str\lucit ca ni[te lu mini
nestinse poporului împov\rat
[i întristat, tuturor f\cându-v\
toate, ca pe cei mai mul]i s\-i
câ[tiga]i pentru Împ\r\]ia cea
ve[nic\, zicându-le: „Nu ne
vom teme, nici ne vom înfri -
co[a, de vreme ce avem un Tat\
în cer, pe P\rintele luminilor!”
Acestuia v-a]i adus jertf\ cu -
rat\ toat\ via]a voastr\ [i a]i
dobândit îndr\znire s\-I cere]i
pentru noi pace [i mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei (Dogmatica),

glasul al 5-lea:

În Marea Ro[ie, chipul mire-
sei celei neispitite de nunt\ s-a
scris de demult. Acolo Moise,
desp\r]itor al apei, iar aici
Gavriil, slujitor al minunii.
Atunci adâncul l-a trecut cu
piciorul neudat Israel, iar acum
pe Hristos L-a n\scut f\r\ s\ -
mân]\ Fecioara. Marea, dup\
tre cerea lui Israel, a r\mas ne -
str\b\tut\; iar cea f\r\ prihan\,
dup\ na[terea lui Ema nuel, a

r\mas nev\t\mat\. Cel ce e[ti
[i mai înainte ai fost [i Te-ai
ar\tat ca un om, Dum nezeule,
miluie[te-ne pe noi.

VOHOD, Lumin\ lin\...

Prochimenul zilei

Paremiile din 5 iulie

LA LITIE

Stihira hramului, apoi Stihirile Sfin]ilor,

glasul 1:

Cuvioase P\rinte Rafael,
dup\ ce ai câ[tigat starea de
nep\timire prin îndelungi oste-
neli [i privegheri, te-ai f\cut
pild\ ucenicilor doritori de
via]\ sih\streasc\, iar credin-
cio[ilor rug\tor c\tre Dum nezeu
pentru a fi u[ura]i de povara
asupririlor [i a necazurilor.

Cuvioase P\rinte Partenie, de
Dumnezeu iubitorule, în toat\
via]a ta ai întrecut pe mul]i cu
lucrarea faptelor bune, preg\ -
tind sufletul t\u, ca pe o mi -
reas\ neprih\nit\, s\ intre în
c\mara de nunt\ a Mirelui
Hristos, unde nu este îng\duit
nimeni f\r\ haina înfrumu -
se]at\ a virtu]ilor.

S\ l\ud\m ast\zi pe doimea
Cuvio[ilor din ]inutul Neam]u -
lui, pe Rafael [i pe Partenie,
care au fost trimi[i de Dum -
nezeu s\ sporeasc\ [iragul de
m\rg\ritare al siha[trilor din
Mun]ii Carpa]i, a c\ror via]\
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îmbun\t\]it\ a fost l\udat\ de
Îngeri [i cunoscut\ de Hristos,
Cel ce i-a încununat cu diadema
neve[tejit\ a Împ\r\]iei Sale.

Slav\..., a Cuvio[ilor, glasul al 8-lea:

Cuvio[ilor P\rin]i, Rafael [i
Partenie, pe voi lumea nu v-a
cu noscut, dar Dumnezeu v-a
f\cut cunoscu]i lumii prin
minunile ce s-au s\vâr[it la
mormintele voastre. Prin voi,
ferici]ilor, pustia a înflorit flo -
rile duhovnice[ti ale Raiului,
s\dite cu lacrimile voastre [i
îngrijite cu ostenelile sih\s -
tre[ti. Ar\ta]i-v\ înv\]\tori ai
poc\in]ei, nou\, celor robi]i de
multe patimi, care cinstim cu
dragoste pomenirea voastr\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

Bucur\-te, carul purt\tor al
Soarelui celui neapus [i necu-
prins cu mintea! Bucur\-te,
gând care oglinde[ti cu lumi -
n\ri dumnezeie[ti str\lucirea
Fulgerului Hristos! Bucur\-te,
ceea ce e[ti preafrumoas\ [i 
cu totul f\r\ prihan\ [i aduci 
credincio[ilor Lumina cea
neînserat\!

LA STIHOAVN|

Stihirile Sfin]ilor, glasul al 4-lea,

podobie: Dat-ai semn….

Luminat\ zi a sosit ast\zi
neamului românesc, la pomeni-

rea Sfin]ilor Cuvio[i Rafael [i
Partenie, c\ ace[tia în muntele
Agapiei s-au suit pentru nevo -
in]\, iar sufletul [i-au în\l]at
c\tre Hristos cel milostiv. Pen -
tru rug\ciunile lor, Doamne,
miluie[te-ne pe noi.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori (Psalm
91: 12).

Tresalt\ de bucurie ast\zi
credincio[ii, pr\znuindu-te în
cânt\ri duhovnice[ti pe tine,
Cuvioase Rafael, cel ce b\rb\ -
te[te în nevoin]e ai str\lucit [i
cunun\ de lumin\ ai primit de
la P\rintele luminilor, pe Care
roag\-L s\ ne d\ruiasc\ pace [i
mare mil\.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuvio[ilor Lui (Psalm 115: 6).

Mul]imea monahilor se vese-
le[te duhovnice[te, c\ ast\zi
Cuviosul Partenie ne-a r\s\rit
ca o stea în întuneric. Lumin\
din lumina lui Hristos luând, s-a
lep\dat de cele trec\toare, în
lini[tea sih\striei nevoindu-se,
pân\ a fost chemat de Mântui -
torul spre a primi cununa sfin -
]eniei în Împ\r\]ia cea ve[nic\.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Cu neîncetatele rug\ciuni [i
cu pic\turile lacrimilor voastre,
Cuvio[ilor P\rin]i Rafael [i
Partenie, a]i biruit cu totul
m\iestriile lui Veliar. Toat\
via]a v-a]i str\duit s\ umbla]i
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pe calea cea b\t\torit\ de pi -
cioarele sfin]ilor siha[tri, care
din veac s-au nevoit în poienile
luminoase ale lui Agapie. Cei ce
întreaga voastr\ via]\ v-a]i ru -
gat pentru dobândirea bun\t\ -
]ilor celor ve[nice, înmul]ind
virtu]ile, [i acum ruga]i-v\ lui
Hristos s\ ne d\ruiasc\ iertare
de p\cate, pace [i mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii, asemenea:

O, minune mai nou\ decât
toate minunile cele de demult!
C\ cine a cunoscut s\ fi n\scut
maic\ f\r\ de b\rbat [i s\ poar-
te în bra]e pe Cel ce cuprinde
toat\ f\ptura? A lui Dumnezeu
este voia, Cel ce S-a n\scut, pe
Care, ca pe un Prunc, Prea -
curat\, în bra]ele tale purtân-
du-L [i îndr\znire de maic\
având c\tre El, s\ nu încetezi 
a-L ruga pentru cei ce te cin-
stesc, ca s\ miluiasc\ [i s\ mân-
tuiasc\ sufletele noastre.

La binecuvântarea pâinilor, cânt\m:
Troparul Cuvio[ilor Partenie [i Rafael,
glasul al 5-lea, vezi la Vecernia mic\ (de
dou\ ori) [i N\sc\toare de Dumnezeu
Fecioar\... (o dat\). Iar, dac\ nu se face
binecuvântarea pâinilor, se cânt\ Tropa -
rele precum s-a ar\tat la Vecernia mic\.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul... se cânt\
Troparul Sfin]ilor (de dou\ ori), Slav\..., 
{i acum..., al N\sc\toarei – al Învierii,
acela[i glas.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glas 4,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

De dragostea pentru
Hristos fiind cuprin[i, 

v-a]i f\cut ale[i slujitori ai Lui,
întru tot ferici]ilor, c\ a]i iubit
nevoin]a [i milostivirea, având
credin]\ neclintit\ [i iubire
pentru toat\ zidirea lui Dum -
nezeu (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 
a N\sc\toarei, asemenea:

Ceea ce e[ti folositoare nebi-
ruit\ celor ce sunt în nevoi [i
ru g\toare grabnic\ celor ce
n\d\jduiesc în tine, scap\-m\
de primejdii [i nu m\ trece cu
vederea, ceea ce e[ti ajut\toa-
rea tuturor.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, 
glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Mintea cu dumnezeie[ti
cuget\ri având-o împodobit\,
Cuvio[ilor P\rin]i Rafael [i
Partenie, de darurile Duhului
Sfânt v-a]i îmbog\]it, izgonind
duhurile cele necurate [i t\m\ -
duind boli nevindecate ale po -
porului binecredincios. Drept
aceea, prin rug\ciunile voastre,
lumina]i-ne [i pe noi, cei ce
s\vâr[im cu dragoste sfânt\
pomenirea voastr\ (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 
a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

C\tre N\sc\toarea de Dum -
nezeu acum cu osârdie s\ 
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aler g\m noi, p\c\to[ii [i sme -
ri]ii, [i s\ c\dem cu poc\in]\,
strigând din adâncul sufletului:
St\pân\, ajut\-ne, milostivin-
du-te spre noi; gr\be[te c\ pie-
rim de mul]imea p\catelor. Nu
întoarce pe robii t\i de[er]i, c\
pe tine singur\ n\dejde te-am
câ[tigat.

Apoi, Polieleul: Robii Domnului... 

[i M\rimurile, glasul 1:

Stih 1: A[teptând am a[teptat pe Dom -
nul [i El a c\utat spre mine [i a auzit
rug\ciunea mea (Psalm 39: 1-2).

M\rimu-v\ pe voi, de Dum -
nezeu purt\torilor P\rin]i,
Rafael [i Partenie, [i fericim 
os tenelile voastre cele sih\s -
tre[ti.

Stih 2: Genunchii mei au sl\bit de post
[i trupul meu s-a istovit din lipsa untde-
lemnului (Psalm 108: 23).

Veni]i, toate cetele c\lug\ -
rilor, s\ m\rim pe Cuvio[ii
Rafael [i Partenie, pe sfetnicii
monahilor, zicând: Bucura -
]i-v\, podoaba pustnicilor [i
lauda Agapiei!

Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, eu
am p\zit c\i aspre (Psalm 16: 4).

Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
întru bucurie, rupt-ai sacul meu [i m-ai
încins cu veselie (Psalm 29: 11).

Stih 5: S\ [ti]i c\ minunat a f\cut
Domnul pe cel cuvios al S\u (Psalm 4: 3).

Stih 6: Cânta]i Domnului cei cuvio[i ai
Lui [i l\uda]i pomenirea sfin]eniei Lui
(Psalm 29: 4).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori).

Dup\ Polieleu, Sedealna glasul al 3-lea,

podobie: De frumuse]ea...

P\r\sind tulbur\rile lume[ti,
v-a]i suit în muntele fericirilor
din ]inutul lui Agapie, unde a]i
stins focul ispitelor diavole[ti
cu apa rug\ciunilor voastre
fier bin]i. Ancor\ tare fi]i nou\
în necazuri, cerând de la Hristos
iertare, pace [i mare mil\ (de

dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu, asemenea:

De frumuse]ea fecioriei tale
[i de prealuminat\ cur\]ia ta,
Gavriil mirându-se, a strigat
]ie, N\sc\toare de Dumnezeu:
Ce laud\ vrednic\ voi aduce ]ie
sau ce te voi numi pe tine, nu
m\ pricep [i m\ minunez. Îns\,
precum mi s-a poruncit, strig
]ie: Bucur\-te, ceea ce e[ti cu
har d\ruit\!

Apoi Antifonul întâi al glasului al 4-lea.
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PROCHIMEN, glasul al 4-lea 

(Psalm 115: 6, 3):

Cinstit\ este înaintea Dom -
nului moartea Cuvio[ilor Lui.

Stih: Ce voi r\spl\ti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie?

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Matei (11: 27-30, caut\
joi, în s\pt\mâna a 4-a dup\ Rusalii).

Psalmul 50

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Cuvio -
[ilor T\i Rafael [i Partenie,
Milostive, cur\]e[te mul]imea
gre[elilor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta...

Stihira, glasul al 6-lea:

Lumina]i fiind cu dumneze-
iescul Duh, a]i lep\dat pl\cerile
cele trec\toare din lumea cea
de[art\; c\ în inima voastr\,
Cuvio[ilor, ca într-o ]arin\ bine
lucrat\, a rodit s\mân]a înv\ -
]\turii lui Hristos. Iar acum
minunat a]i înflorit în cur]ile
Domnului, pe Care ruga]i-L s\
lumineze [i inimile noastre,
dup\ mare mila Sa.

CANOANELE

Se cânt\ Canonul Paraclisului N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, cu Irmosul pe 6, [i ale
Sfin]ilor pe 8

Cântarea 1

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Dreapta Ta cea purt\toare...

P\rinte Cuvioase Rafael,
lumineaz\-m\ pe mine cel întu-
necat, ca s\ laud dup\ cuviin]\
taina vie]uirii tale, c\ în si h\s -
trie te-ai dep\rtat, ca s\ stingi cu
apa rug\ciunii cuptorul pa ti -
milor, de-a pururea cugetând la
lumina dumnezeie[tilor po runci.
Roag\-te, dar, s\ afl\m [i noi
mil\ de la P\rintele îndur\rilor.

Purtând crucea asprelor
nevoin]e, ca s\ urmezi pe Acela
ce mult a p\timit, stea lumi-
noas\ pe cerul Moldovei te-ai
ar\tat, P\rinte, aflând bun\
alinare în l\ca[urile Cuvio[ilor
care în cer se veselesc. Roag\-
te, Sfinte, s\ biruim lenevirea [i
s\ iubim cugetarea la cele mai
presus de minte.

}i-ai deschis aripile ca un
vultur, omule minunat, [i te-ai
în\l]at cu gândul la Mântui to -
rul Hristos, pe Care dorindu-L
Îl c\utai în lini[tea sih\striei,
priveghind [i v\rsând lacrimi
de poc\in]\. Caut\ spre noi cei
îngreuia]i de gre[eli, ca, prin
rug\ciunile tale, s\ se deschid\
ochii no[tri [i s\ vedem lumina
lui Hristos.

LUNA  IULIE442



A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Vindec\ patimile mele 
cele nevindecate, Preasfânt\
Fecioa r\, cu doctoria cea bun\
a rug\ciunilor tale c\tre Fiul
t\u. Pe Acela L-ai ]inut în bra]e
[i îndr\znire având ca o Maic\,
cere pentru noi iertare [i mult\
mil\.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

P\rinte Partenie, pe fa]a ta
cea plin\ de lumin\, oglindirea
Raiului se întrez\rea, c\ luân-
du-]i crucea, ca un viteaz ai
purtat-o [i, ostenindu-te în si -
h\strie, nep\timire ai aflat,
sc\ldându-]i chipul l\untric în
lacrimile privirii la Cel iubit.
Roag\-te, Sfinte, s\ se milu-
iasc\ sufletele noastre.

Cu arma rug\ciunii inimii ai
lovit, P\rinte, pe demonii ce te
împresurau [i cu porniri p\ti -
ma[e c\utau s\-]i cuprind\
f\ptura. „Hristos e via]a mea”,
ziceai, de dragostea Lui te
topeai [i sufletul cu râvn\ dum-
nezeiasc\ l-ai aprins. Înv\p\ -
iaz\ [i inimile noastre cele
împ\timite, ca s\-L iubim pe
Dumnezeu.

Slav\...

O, Sfin]ilor Rafael [i Par te nie,
icoane care împodobi]i Biserica
lui Dumnezeu [i lumina]i pe
credincio[i cu razele str\lucirii

voastre, voi n-a]i dat somn
ochilor vo[tri, nici genelor
voastre dormitare, pân\ când
nu a]i v\zut pe Domnul. Aju -
ta]i-ne [i pe noi s\ dobândim,
prin osteneli [i r\bdare, bun\ -
t\]ile ve[nice pe care voi le-a]i
primit de la Hristos.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mireas\ nenuntit\, Maic\ [i
Fecioar\, care ai n\scut cu trup
pe Cel f\r\ de trup [i pe
Izvorul cur\]iei, izb\ve[te-ne
de ar[i]a necur\]iei, ca s\
dobândim iertare.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Cel ce singur [tii...

P\rinte Rafael, cu postul, cu
privegherea, cu rug\ciunea [i
cu osteneli mai presus de fire,
ai st\pânit pornirile trupului.
Pentru aceea, Domnul ]i-a îm -
p\rt\[it bog\]ia luminii aprin -
s\ din Duhul Sfânt.

Cu picioare vesele te-ai de -
p\rtat fugind [i te-ai s\l\[luit
în pustie, f\când inima ta f\r\
de pat\ [i l\ca[ curat Treimii.
Înva]\-ne [i pe noi, cei lipsi]i de
acest dar, cum s\ ne mântuim.

Minunate P\rinte Rafael,
prin harul Duhului, dar de
t\m\duiri ai luat de la Izvorul
milei, pentru cei ce sufereau de
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felurite boli [i cu credin]\ aler-
gau la racla moa[telor tale. Fii
vindecare [i nou\, celor sufe-
rinzi, care pr\znuim pomeni-
rea ta [i s\rut\m cu evlavie
icoana ta cea cinstit\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Înt\re[te, Preacurat\ Fecioa -
r\, sufletul meu cel neputincios,
ceea ce una ai n\scut T\ria care
a întocmit cerurile, pe Zidi -
torul a toate; c\ tu e[ti zid [i
liman al mântuirii tuturor.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Sfin]it-ai cugetul t\u, P\ rinte,
cu mirul umilin]ei, [i gura ta 
s-a f\cut bine vorbitoare cu
Hristos, iubind a Lui blânde]e
[i smerenie. {i, îmbun\t\]in -
du-te cu lumina harului, pe
mul]i ai pov\]uit pe calea mân-
tuirii; drept aceea, roag\-te
pentru pacea noastr\.

În des\vâr[ita s\r\cie te-ai
îmbog\]it, Cuvioase, cu alese
daruri duhovnice[ti; c\, lep\ -
dându-te de grijile lumii, ]i-ai
dus via]a întru nep\timire.
Gândul l-ai îndreptat neab\tut
c\tre Hristos, Cel ce a s\r\cit
pentru noi, pe Care ca pe o co -
moar\ L-ai primit în inima ta.

Slav\...

Veni]i ast\zi, adunarea c\lu -
g\rilor [i soborul maicilor, s\
sl\vim în laude [i în cânt\ri

pr\znuirea Sfin]ilor P\rin]i
Rafael [i Partenie, cununile
siha[trilor, care în mun]ii
Neam]ului au str\lucit [i lumea
au luminat. C\ ace[tia au îndu-
hovnicit firea trupurilor lor ca
s\ învieze, prin Duhul, în
Împ\r\]ia cea ve[nic\, rug\tori
f\cându-se pentru mântuirea
noastr\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Împ\r\teasa mea cea prea-
bun\, roag\-L pe Dumnezeu,
pe Care negr\it L-ai n\scut, ca
norul p\catelor ce m\ împre-
soar\ s\ se risipeasc\, deoarece
în tine n\dejdea mi-am pus,
ceea ce e[ti t\ria cre[tinilor.

Sedealna Cuvio[ilor, glasul al 6-lea,

podobie: U[a milostivirii...

Pe Îngeri [i oameni i-a]i
minunat, ferici]ilor P\rin]i, cu
înfrânarea voastr\; c\, dezbr\ -
cându-v\ de omul cel vechi,
toat\ fapta cea bun\ a]i lucrat
[i ca pe o jertf\ binepl\cut\ lui
Dumnezeu a]i adus-o. Ruga]i-
v\ Domnului ca s\ înnoiasc\ [i
sufletele noastre prin lucrarea
virtu]ilor (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu,

îns\[i podobia:

U[a milostivirii deschide-o
nou\, binecuvântat\ N\sc\ -
toare de Dumnezeu, ca s\ nu
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pierim noi, cei ce n\d\jduim
în tru tine, ci s\ ne mântuim
prin tine din nevoi, c\ tu e[ti
mântuirea neamului cre[tinesc.

Cântarea a 4-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Munte umbrit...

F\r\ abatere str\b\tând
toat\ calea nevoin]elor, ai bine -
pl\cut, Sfinte, lui Dumnezeu,
{i, biruind patimile cele împo-
trivitoare, cu nesl\bit\ lucrare
ai ajuns la m\sura b\rbatului
des\vâr[it. Pentru aceasta ]i 
s-au deschis u[ile Raiului, lu -
minându-te. Deschide [i nou\
calea neprih\nirii, ca s\ ne
mântuim prin rug\ciunile tale.

Umblat-ai, Cuvioase Rafael,
pe calea cea strâmt\ [i cu multe
piedici, luptându-te cu vitejie,
în singur\tate, cu sl\biciunea
firii, cu s\r\cia, cu foamea [i cu
setea. Iar acum mo[tene[ti ve -
selia cea nemuritoare, r\corit
fiind de roua Duhului, pe care
d\ruie[te-o celor ce te cinstesc.

Veni]i, to]i cei binecredincio[i,
s\ ne însufle]im [i s\ mergem
cu osârdie în muntele luminat,
unde vom sim]i rug\ciunile
Sfin]ilor care s-au nevoit [i s-au
rugat pentru popor în vremuri
de restri[te. S\ lu\m pe umeri
crucea nevoin]ei, cu vitejie 
în l\ turând putrejunea iubirii
de sine.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, mijlocitoarea mân -
tuirii p\mântenilor! Bucur\-te,
St\pâna lumii! Bucur\-te, chi-
vot sfânt [i sc\pare a celor dez -
n\d\jdui]i! Fii nou\ izb\vire
din boli [i din dureri, ceea ce
e[ti grabnic\ mângâietoare.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Din truda mâinilor tale ai
hr\nit, P\rinte, pe s\raci [i pe
str\ini, având dragoste înfl\c\ -
rat\ pentru toat\ f\ptura [i
ner\utate de prunc, prin care
]i-ai agonisit avu]ie nestricat\
în gr\dina Raiului.

Îndurat-ai, P\rinte, asprimea
iernii, înc\lzit fiind de c\ldura
harului Preasfântului Duh.
Neca zuri multe ]i-au pricinuit
diavolii în r\zboiul nev\ zut, dar
pe toate le-ai r\bdat pân\ la sfâr -
[it, primind cununa cea ne ve[ -
tejit\ a Împ\r\]iei celei de sus. 

Slav\...

Cu Hristos împreun\ v-a]i
r\stignit, preaminuna]ilor P\ -
rin]i, dar întru Hristos a]i 
[i înviat în via]a cea f\r\ de
sfâr[it. Lumina]i întunericul
sufletelor noastre ca s\ s\vâr -
[im, dup\ cuviin]\, pomenirea
voastr\ cea cinstit\, Sfin]ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Împreun\ cu Sfin]ii Rafael [i
Partenie, înduplec\, St\pân\
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N\sc\toare de Dumnezeu, pe
Ziditorul a toate, s\ scoat\ din
stric\ciune inimile noastre cele
înecate de noianul patimilor.

Cântarea a 5-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Cel ce ai luminat...

Rugându-te cu lacrimi în
miez de noapte, cu hrana cea
în t\ritoare a rug\ciunii lui
Iisus te-ai hr\nit, iar inima ta,
P\rinte, [i buzele [i mintea, cu
totul s-au îndulcit. {i acum la
odihn\ [i lumin\ nepieritoare
ajungând, roag\-te ca [i noi,
s\racii, cu pâinea rug\ciunii [i
cu lacrimi s\ ne înt\rim.

Str\punge, Sfinte, cu lancea
îndelungii tale r\bd\ri, inima
mea cea împietrit\ fa]\ de via]a
Sfin]ilor, care în umbra codri-
lor Moldovei s\l\[luindu-se, 
s-au ascuns din calea ispitelor
lume[ti. Sf\râm\ a mea nepu-
tin]\, c\ sunt cuprins de ale
lumii rele r\t\ciri.

Ca o albin\ ai cules din flo -
rile Scripturii mierea cuvinte-
lor vindec\toare [i de folos ale
celor ce au sih\strit mai înainte
în pe[terile Mun]ilor Carpa]i.
C\ [i cronicarul gr\ie[te c\, la
trecerea siha[trilor, ramurile
copacilor tres\reau, al\turân-
du-se acestora în a l\uda pe
Dumnezeu.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai mai sl\vit\
decât Serafimii, Maic\ [i
Fecioa r\, c\ pe Cuvântul în chip
de negr\it L-ai n\scut tru pe[te,
mai presus de în]elegere. Fii
nou\ acoper\mânt [i ocrotire,
celor ce strig\m: Bucur\-te,
St\ pân\, al sufletelor noastre
acoper\mânt.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Sfânta Scriptur\ [i pove]ele
Sfin]ilor P\rin]i totdeauna
citind, bine ai deprins legea lui
Dumnezeu [i me[te[ugul luptei
cu patimile trupe[ti. Pentru
aceasta roag\-te, Sfinte Parte -
nie, s\ iubim citirea cuvântului
lui Dumnezeu [i ale Cuvio[ilor
sfinte înv\]\turi.

Inima ta, P\rinte, care mult
a râvnit cele cere[ti s-a umplut
de mireasma Duhului. Roag\-te
Domnului s\ preschimbe [i ini-
mile noastre cele tem\toare [i
cu duhul m\rturisirii Adev\ ru -
lui s\ ne împuternicim.

Slav\...

La Împ\r\]ia lui Dumnezeu,
Sfin]ii Partenie [i Rafael cuge-
tând, s-au ostenit cu adev\rat
s\ o dobândeasc\. La moarte
adesea gândind, [i, întrebân -
du-se ce vor r\spunde la Jude -
cat\, [i-au cur\]it sufletul prin
poc\in]\. De aceea, în c\mara
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Ta cea frumos împodobit\,
Hristoase, ca pe o bun\ mireas -
m\ i-ai primit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Acum apa cea pustiitoare a
sup\r\rilor a potopit sufletul
meu [i de jalea p\catelor sunt
cuprins, Preacurat\. Fii [i pen-
tru mine liman, o, neprih\nit\
Porumbi]\, aducându-mi ra -
mu ra de m\slin a milei lui
Dumnezeu.

Cântarea a 6-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Înconjuratu-m-a adâncul...

Înfrânându-]i toate pornirile
cele f\r\ rânduial\ ale trupu-
lui, te-ai aprins, P\rinte Rafael,
de dragostea Celui ce este Unul
în Fiin]\ [i întreit dup\ Ipos -
tasuri, Care lumineaz\ pe tot
omul ce vine în lume. Roag\-te
pentru noi, p\c\to[ii, ca s\ ne
îndrept\m via]a dup\ voia
Preasfintei Treimi.

Luminându-]i vie]uirea ta
cea smerit\ cu lumina bunei
credin]e, purt\torule de Dum -
nezeu P\rinte, ai sc\pat de în -
tunericul ispitelor diavole[ti [i
te-ai mutat de la moarte la
via]\. Lumineaz\, prin rug\ -
ciu nile tale cele fierbin]i, [i
sufletele noastre.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\ preabun\, lauda
siha[trilor, ceea ce ai n\scut

f\r\ stric\ciune pe Dumnezeu,
roag\-te pentru noi cei întune-
ca]i de neînfrânare, s\ ne lumi -
n\m cu înfrânarea [i, cu harul
t\u, s\ ne ridic\m din noroiul
patimilor.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Toate cele pieritoare ale lumii
acesteia le-ai p\r\sit, P\rinte
Partenie, alegând partea cea
bun\ a Mariei, adic\ a [edea
de-a dreapta lui Dumnezeu.
Dup\ multa nevoin]\, aceasta
ai dobândit, rugându-te pentru
noi s\ purcedem pe aceea[i cale.

Bine pl\când lui Hristos pen-
tru cur\]ia inimii, ai fost în -
zestrat de Dumnezeu, P\rinte
Partenie, cu darul facerii de
minuni. De aceea, aduci de la
El vindecare trupeasc\ [i sufle-
teasc\ celor ce cu dragoste se
închin\ icoanei tale, Cuvioase.

Slav\...

Preasl\vit\ pomenirea voas -
tr\, Cuvio[ilor P\rin]i Rafael [i
Partenie, ca soarele ne-a r\s\ rit
nou\ ast\zi, chemându-ne pe
to]i ca o trâmbi]\ la poc\in]\.
Întraripa]i, a[adar, râvna noas -
tr\ pentru via]\ curat\ prin
rug\ciunile voastre, ca, slobozi
de rele [i cu inim\ curat\, s\
sl\vim în veci pe Mântuitorul
Hristos, Care v-a împodobit cu
frumuse]ea cea dintâi.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, a Tat\lui fiic\, a
Fiului maic\ [i a Sfântului Duh
mireas\ nenuntit\. Bucur\-te,
a Îngerilor St\pân\, a Bisericii
împodobit\ cunun\ [i a cre[ti -
nilor sc\pare [i laud\.

CONDACUL, glasul al 8-lea,

podobie: Ap\r\toare Doamn\…

La ajutorul vostru alerg\m,
Cuvio[ilor P\rin]i, ca la ni[te
izvoare t\m\duitoare pe care
Dumnezeu le-a f\cut pentru noi.
Prin voi, ferici]ilor, ne adap\
Hristos din apele Duhului, ca
s\ l\ud\m Treimea cea de o
fiin]\ [i vou\ s\ v\ cânt\m:
Bucura]i-v\, Sfin]ilor Cuvio[i
Rafael [i Partenie, rug\tori
pentru sufletele noastre!

ICOS

În fa]a icoanelor voastre, cu
credin]\ ne închin\m ast\zi to]i
credincio[ii, c\ voi cu smerenie
adânc\ via]a v-a]i împodobit [i
de dragostea pentru Dumnezeu
v-a]i aprins. Lacrimile voastre
izvor s-au f\cut, stingând fla -
c\ra ispitelor. Milostivi a]i fost
fa]\ de to]i, c\ pe bolnavi i-a]i
vindecat [i duhurile rele le-a]i
alungat, iar celor întrista]i le-a]i
adus mângâiere. Pentru aceas-
ta, din adâncul inimii strig\m:
Bucura]i-v\, Sfin]ilor Cuvio[i
Rafael [i Partenie, ru g\tori
pentru sufletele noastre!

SINAXAR

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
una, s\vâr[im pomenirea Sfin]ilor Cuvio[i
Rafael [i Partenie, de la Agapia Veche.

Cuviosul Rafael s-a nevoit în str\ -
vechiul a[ez\mânt c\lug\resc Agapia
din Deal (sau Agapia Veche), în vea-
cul al XVI-lea. Acesta a fost cinstit
mai ales în Moldova, ca unul dintre
marii Sfin]i români, ale c\rui sfinte
moa[te le-a c\utat, spre a le s\ruta,
însu[i Sfântul Ierarh Dosoftei, mi -
tropolitul Moldovei. 

Sfântul Rafael s-a n\scut în satul
Bursucani, din ]inutul Bârladului,
fiind fiul unor p\rin]i virtuo[i [i de
neam bun. Faima despre via]a du -
hovniceasc\ înalt\ a c\lug\rilor din
„M\n\stirea lui Agapie”, trecând de
hotarele Moldovei [i chiar dincolo
de Carpa]i, atr\gea pe mul]i iubitori
de Hristos. Cuviosul, ascultându-[i
chemarea l\untric\ [i purtând întru
sine frica de Dumnezeu, vine aici cu
dorin]a de a urma calea cea strâmt\
[i mult b\t\torit\ de siha[trii cei din
veac. Mult s-a minunat v\zând via]a
de aspr\ nevoin]\, rug\ciunea [i
t\cerea p\rin]ilor. Dar mai mult a
fost cucerit de duhul dragostei celei
nef\]arnice. Cu iubirea de Hristos
în suflet [i cu îndr\zneala cea bun\
fiind întrarmat, s-a f\cut ucenic p\ -
rin]ilor. Înv\]a de la ei c\ ascultarea
este mai mare decât toate [i c\ nu -
mai cei cura]i cu inima pot intra în
Împ\r\]ia lui Dumnezeu, dar pentru
a dobândi neprih\nirea este nevoie
de mult\ silin]\ a firii. P\trunde, cu
vremea, tainele vie]ii duhovnice[ti,
str\duindu-se s\ se asemene p\rin]i -
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lor în osteneli, rug\ciune [i smerenie.
Dup\ îndelung\ ascultare, ucenicul
a luat pe umerii s\i jugul cel bun al
lui Hristos [i, îmbr\cat fiind în 
chipul cel monahicesc, a primit nu -
mele de Rafael, care se tâlcuie[te
„Dum nezeu aduce vindecare”. Cu
nem\ su rat\ râvn\ se silea s\ dobân-
deasc\, deopotriv\, toate virtu]ile [i,
astfel, s-a f\cut l\ca[ al tuturor
bun\t\]ilor duhovnice[ti, încât to]i
luau aminte la el, c\utând s\-l ur -
meze. Via]a de nevoin]\ a acestui
purt\tor de Dumnezeu este mult
înv\luit\ în tain\. Dar se [tie c\
p\rin]ii de la Agapia ]ineau o rându-
ial\ a locului de la care nu s-a ab\tut
nici ascult\torul monah Rafael.
C\lug\rii vie]uiau în ob[te, iar cine
era înt\rit [i râvnea la via]a cea
lini[tit\ a pustiei, cu binecuvântare,
pleca s\ se nevoiasc\ în sih\strie îm -
preun\ cu un b\trân, mai târziu,
poate, [i singur. Mun]ii sunt martori
t\cu]i ai nevoin]elor Sfin]ilor. La tot
pasul apar taini]e potrivite nevo in]ei.
Stânci scobite, pe[teri, poieni înso -
rite, obcini unde p\durea începe s\
dispar\, au fost întotdeauna locuite
de siha[tri. Aceast\ cale binecuvân-
tat\ a urmat-o [i fericitul Rafael, care,
asemenea unui vultur în în\l ]imi, 
s-a însingurat în inima muntelui.
Pustnicii, acele f\clii str\lucitoare ce
au luminat cu via]a lor îngereasc\
pustietatea muntelui, i-au dezv\luit
tainele lucr\rii duhovnice[ti s\vâr [ite
cu mintea. Dar des\vâr[ita c\l\uz\
i-a fost lini[tea cea sfânt\ spre afla-
rea celor cere[ti, iar prin rug\ciunea
curat\ s-a ridicat mai presus de cele
p\mânte[ti [i a v\zut slava lui Dum -

nezeu, cât i-a fost îng\duit. Rodul
ostenelilor sih\stre[ti [i ale rug\ciu-
nii neîncetate a fost dobândirea da -
rurilor înalte, care cu anevoie pot fi
înf\]i[ate în cuvânt. Dumnezeu cel
iubitor de oameni, Care vrea mân-
tuirea tuturor, a rânduit ca s\ fie
îndrum\tor al fra]ilor din ob[te,
c\ci, prin via]a sa îngereasc\ [i prin
în]elepciunea cea mai presus de fire,
pricinuia tuturor uimire. În Con dica
Sfânt\ [i în pomelnicele vechi este
numit „Fericitul Stare] Rafael”. To]i
îl priveau ca pe o icoan\ a virtu]ilor.
Sfe[nic de lumin\ era siha[trilor,
dar [i p\rinte iubitor cre[tinilor din
satele Moldovei care veneau la el ca
la un liman, pentru rug\ciuni, t\ m\ -
duiri [i ajutor în tot felul de nevoi, în
vreme de pace sau de cump\n\ pen-
tru ]ar\. Dup\ trecerea din lumea
aceasta, ucenicii, cunoscându-i via]a
[i nevoin]ele [i v\zând minunile care
se f\ceau la mormântul s\u, i-au
dez gropat trupul pe care l-au aflat
bine mirositor. A fost a[ezat în bise-
ric\ spre închinare. Odor de mare
pre] era pentru Moldova, pentru c\
veneau credincio[ii s\ se închine la
sfintele sale moa[te, mai ales la hra-
mul M\n\stirii Neam], când avea loc
pelerinajul la M\n\stirile Neam],
Agapia [i Secu. La Agapia Veche
acest pelerinaj continu\ [i azi, cu
toate c\ trupurile întregi ale Sfin]i -
lor au fost t\inuite din pricina vitre-
giei vremurilor. 

Sfântul Partenie, p\rintele cel
sfânt [i minunat, vrednic urma[ al
siha[trilor din Mun]ii Agapiei, a
vie]uit în aceste locuri în veacul al
XVII-lea. Sfântul Ierarh Dosoftei,
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mi tropolitul Moldovei, care a cunos-
cut mul]i c\lug\ri cu înalt\ via]\ du -
hovniceasc\ din Moldova, îl num\r\
pe Cuviosul Partenie printre Sfin]ii
români c\rora le-a v\zut via]a [i
traiul. Ucenic al stare]ului Eufrosin,
ctitorul m\n\stirii din Livada P\ rin -
]ilor, prime[te din mâinile acestuia
tunderea în schima monahal\. Cât a
stat în via]a de ob[te, cât s-a nevoit
în sih\strie, nu putem [ti. Tradi]ia
spune despre el c\ a sih\strit în mun -
tele Scaunele, dup\ pilda p\rin]i -
lor de odinioar\. Nevoin]a lor era
aceasta: ziua se rugau în singur\ -
tate, mai ales citind Psaltirea, pe
care o [tiau pe dinafar\, iar la apu-
sul soarelui gustau pu]in din pâine [i
legume fierte, dup\ care toat\ noap-
tea se nevoiau, rostind cu mintea 
ru g\ciunea lui Iisus, iar cu mâinile
îm pletind co[uri. A]ipeau doar câte
pu]in când oboseau, în lavi]e (scau-
ne), a[ezate între trunchiurile de
brazi. Aceast\ nevoin]\ continua
f\r\ întrerupere pân\ diminea]a.
Ucenicii duceau co[urile la târg,
unde le vindeau, iar cu banii astfel
câ[tiga]i, cump\rau hran\ [i cele
necesare traiului pustnicesc. De la
aceste „scaune” muntele [i poiana
au primit numele de Scaunele. P\ -
rintele Partenie este [i el num\rat 
în rândul egumenilor Agapiei. Mul]i
c\lug\ri [i pustnici s-au mântuit
prin rug\ciunea [i pov\]uirea sa
blând\. Era luminat [i plin de toat\
în]elepciunea, c\, având dragoste de
Sfintele Scripturi [i de c\r]ile Sfin -
]ilor P\rin]i, s-a îngrijit ca fra]ii din
ob[te s\ nu fie lipsi]i de aceste co -
mori nepre]uite în vremuri când cu

anevoie [i cu mare cheltuial\ se
dobândeau. Avea darul t\m\duirii
[i alunga demonii din cei îndr\ci]i.
Pentru via]a sa sfânt\, dintotdeauna
a fost cinstit de c\lug\ri [i de credin-
cio[i. M\rturie a vie]uirii sale sfinte
[i minunate este [i faptul c\, dup\
moarte (pe la anul 1660), trupul i-a
fost g\sit nestricat. Cu adânc\ evla-
vie [i n\dejde veneau s\ se închine la
sfintele sale moa[te c\lug\ri [i cre-
dincio[i de pretutindeni. Sfintele
moa[te ale Cuviosului Partenie au
fost t\inuite, poate, odat\ cu ale Cu -
viosului Rafael. Ace[ti doi mari lumi -
n\tori ai c\lug\rilor întregesc [irul
p\rin]ilor din veac, ce s-au sfin ]it
prin mari nevoin]e în „M\ n\stirea
lui Agapie” [i în împrejurimile ei.

Pentru rug\ciunile lor, Hristoase Dum -
nezeule, miluie[te-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Pe tine cuptor în]eleg\tor...

Lep\dând duhurile r\ut\]ii
din mintea ta, Cuvioase Rafael,
te-ai luminat cu frumuse]ile
tainelor dumnezeie[ti, pe care
le-ai l\sat s\ p\trund\ fiin]a ta,
iar tu ai cântat: Dumnezeul P\ -
rin]ilor no[tri, binecuvântat e[ti!

De dumnezeiescul dor aprin-
zându-te pentru Domnul
Hristos, Sfinte Rafael, acum te
vesele[ti în c\mara de nunta a
prietenilor Mirelui, luând ve[ -
nica bucurie cu cei ce strig\:
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Dumnezeul P\rin]ilor no[tri,
binecuvântat e[ti!

Întrarmat fiind de Domnul
cu darul milei, Cuvioase Rafael,
te milostive[ti spre cei bolnavi.
Alin\ [i durerile noastre, cel cu
numele t\m\duirii numit, ca s\
cânt\m: Dumnezeul P\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti!

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Miluie[te-ne [i te milostive[te
spre noi, cea preamilostiv\,
care pe Cel nev\zut [i f\r\ 
de început L-ai n\scut, Prea -
 cu rat\, C\ruia strig\m: Dum -
nezeul P\ rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti!

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Sih\stria din Muntele lui
Agapie s-a umplut de t\mâia
rug\ciunilor tale pe care Sfin]ii
Îngeri au purtat-o la tronul
Dumnezeirii celei întreit str\lu -
citoare, în vreme ce cântai:
Dumnezeul P\rin]ilor no[tri,
binecuvântat e[ti!

Pic\turile lacrimilor ochilor
t\i a]inti]i c\tre ceruri, Sfinte
P\rinte Partenie, au stins focul
patimilor, iar sufletul ca o pa -
s\re s-a în\l]at spre cunoa[ te rea
lucrurilor celor nep\ trun se de
gând, cântând: Binecu vântat
e[ti, Dumnezeule, în veci!

Slav\...

Patimile trupe[ti, cu vitejie,
le-a]i biruit, ferici]ilor P\rin]i
Rafael [i Partenie, l\sând su -
fletele voastre libere s\ intre în
p\rt\[ie cu Cel ce le-a creat.
Scoate]i [i pe cei afunda]i în
adâncul în[el\ciunii, în\l]ându-i
la slobozenia celor netrec\toare.

{i acum…,.a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nu-]i întoarce, Fecioar\ St\ -
pân\, ochii t\i cei preablânzi 
de la cei ce scap\ la tine cu
lacrimi, c\ tu ai odr\slit nearat
Spicul cel de veselie [i Pâinea ce
se coboar\ din cer.

Cântarea a 8-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Primind darul minunilor din
mila cea dumnezeiasc\, Sfinte
P\rinte Rafael, împar]i cu
îndestulare, celor care cer cu
credin]\ vindec\ri de boli [i de
patimi. Cu rug\ciunile tale,
Sfinte, vindec\ sufletul meu cel
r\nit de loviturile vr\jma[ilor.
Ridic\ din nep\sare [i din pa -
timi via]a mea, izb\vindu-m\
de a lor întunecare.

Adunându-se mul]ime de si -
ha[ tri la adormirea ta, Cu vioase,
cu înfrumuse]ate cânt\ri te-au
înso]it, iar p\mântul, ca la
sânul mamei, cu dragoste te-a
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primit. Sufletul t\u, ca pe un
vas ales, Mântuitorul cu bucu-
rie l-a întâmpinat. Acestuia
roag\-te s\ d\ruiasc\ mil\ su -
fletelor noastre.

Sufletul meu, îngreuiat de
mul]imea patimilor, m\ trage
în adâncul dezn\dejdii. Dar
scap\-m\, mult nevoitorule, c\
la icoana ta cu credin]\ alerg,
rugându-te: D\-mi ajutor s\
biruiesc în r\zboiul cel nev\zut
cu potrivnicul, ca s\ am r\s -
puns bun în ceasul Judec\]ii [i
s\ m\ împac cu Dumnezeu.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Spal\-m\, St\pân\ neînti-
nat\, de necur\]ia p\catelor
ascunse care m\ despart de
Lumin\, ca una ce ai izvorât
Apa [i ai n\scut f\r\ prihan\
pe Izvorul a toat\ cur\]ia, pe
Mântuitorul sufletelor noastre.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Primit-ai nume frumos, care
înseamn\ feciorie, [i te-ai f\cut
în]elept, iubind pe p\mânt fru-
muse]ea bun\t\]ilor cere[ti. Ca
un viteaz ai umblat pe c\r\rile
cele neumblate ale sih\striei,
Partenie preal\udate, num\ -
rându-te cu cei ce din veac au
vie]uit în osteneli, ca s\ bucuri
pe Cel curat, la osp\]ul cinei
cere[ti.

Pecetluire gurii ]i-a pus
Hristos, Cuvioase, sfin]ind bu -
zele tale cu jarul rug\ciunii din
inim\. Pentru aceasta, luminezi
pe cei ce cânt\: Bucur\-te,
Partenie, duhovnicul cel insu-
flat! Bucur\-te, rug aprins de
fulgerul iubirii dumnezeie[ti!
Bucur\-te, rugându-te lui Dum -
nezeu ca [i noi s\ afl\m mil\ [i
iertare!

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Cu haina luminoas\ a fap -
telor bune v-a]i îmbr\cat, iar
noi am r\mas goi [i lipsi]i de
aceast\ slav\. În ajutor v\ che -
m\m, Cuvio[ilor P\rin]i, ca prin
rug\ciunile voastre fierbin]i s\
afl\m mil\ [i har ca s\ ajungem
la ve[nicele l\ca[uri, unde s\
sl\vim pe Hristos în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu lacrimi îngenunchem la
icoana ta cea de minuni f\c\ -
toare, Maic\ iubitoare de fii,
care ai n\scut pe Cel milostiv.
Ai mil\ de robii t\i, s\ nu fim
f\r\ de r\spuns la înfrico[\ -
toarea cercetare.

Cântarea a 9-a

Canonul Cuviosului Rafael

Irmos: Chipul na[terii tale...

Cu credin]\ [i cu dragoste
îngenunchem în fa]a icoanei
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tale, Cuvioase Rafael, întrebân-
du-ne unde sunt acum sfintele
tale moa[te, cinstite de cre -
dincio[i în veacurile trecute 
[i rug\m pe Dumnezeu ca, 
prin rug\ciunile tale, s\ biruim
n\v\lirile gândurilor viclene [i
s\ c\lc\m cursele vr\jma[ului.

Se bucur\ cu veselie cetele
c\lug\rilor de pretutindeni,
avându-te cald mijlocitor c\tre
Domnul, purt\torule de Dum -
nezeu Rafael, c\ inimii tale i-ai
adus vindecare, s\l\[luind în ea
Hristos. D\ [i nou\ t\m\duire,
sufletelor [i trupurilor, cu roua
rug\ciunilor tale.

O, str\danie sfânt\, o înde-
lung\ r\bdare, Rafael mult l\u -
date! Biruit-ai cu în]elep ciune
în lupta cu puterile întuneri -
cului, având ajutor tab\ra de
lumin\ a Îngerilor. Îmb\rb\ -
teaz\ [i inima mea cu harul
t\u, ca s\ nu se team\ de furtu-
nile ce m\ împresoar\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ N\sc\toare de
Dumnezeu, Fecioar\, vino în
ajutorul meu [i d\-mi mâna ta
de ajutor, c\ nu pot r\zbate
prin întunericul cel str\in [i
prin noianul întrist\rilor, ceea
ce una ai n\scut pe Hristos-
Cuvântul, Lumina [i Veselia
cea ve[nic\.

Canonul Cuviosului Partenie

Acela[i Irmos

Cinstite sunt mâinile tale,
care stau în\l]ate la rug\ciune
pentru noi, pân\ ce vom birui
pe Amalec cel r\uf\c\tor; c\ tu
aduci biruin]\ [i binecuvântat\
luminare sufletelor. Cuget\to -
rule la P\timirile lui Hristos,
ad\patu-te-ai cu în]elepciune,
ca din coasta Mântuitorului.

Prime[te, dreptule Partenie,
suspinul inimii mele celei zdro-
bite, ca mâhnirea s\ nu intre în
sufletul meu cel încurcat în gri-
jile lumii. Dep\rteaz\, cu rug\ -
ciunea ta, amor]irea [i somnul
care m\ cuprind, ca în adâncul
inimii mele s\ a[ez numele cel
sfânt al lui Iisus.

Slav\...

Înt\rirea credin]ei [i lucra-
rea faptelor bune a]i împlinit în
numele lui Hristos, minuna]ilor
P\rin]i, îndep\rtând întuneri-
cul necredin]ei [i luminând
sufletele celor ce alearg\ la El.
O, Cuvio[ilor P\rin]i Rafael [i
Partenie, ruga]i pe Domnul milei
s\ împodobeasc\ sufletele noas -
tre cu lumina cea întreit str\ -
lucitoare a Preasfintei Treimi.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe mine, care zac în întuneri-
cul cel mai de jos, te rog, lumi-
neaz\-m\, o, Maic\ a luminii,
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care ai n\scut f\r\ de pat\ pe
Lumina care odihne[te în ini-
mile Sfin]ilor.

LUMINÂNDA

Glasul al 2-lea, 

podobie: Cu ucenicii s\ ne suim…

Cu neîncetate rug\ciuni [i cu
ostenelile sih\striei v-a]i întrar-
mat pentru a stinge aprinderea
patimilor, pân\ ce sufletele
voastre au ajuns în lumina cea
neînserat\ a Împ\r\]iei ceru -
rilor. Ruga]i-v\, Sfin]ilor P\ -
rin]i Rafael [i Partenie, s\ se
mân tuiasc\ sufletele noastre 
(de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Noi întru tine ne l\ud\m,
N\sc\toare de Dumnezeu, [i
c\ tre Dumnezeu pe tine te avem
sprijinitoare; întinde mâna ta
cea nebiruit\ [i sf\râm\ pe
vr\jma[ii no[tri, trimi]ând ro -
bilor t\i ajutor de la Cel sfânt.

LA  LAUDE

Stihirile pe 4, glasul al 8-lea,

podobie: Mucenicii T\i, Doamne...

Cuvioase P\rinte Rafael,
fiind înc\lzit de c\ldura Sfân -
tului Duh, ca o ramur\ frumos
înflorit\ ai r\spândit peste
p\mântul Moldovei mireasm\
veselitoare. C\ ]i-ai cur\]it cu
în]elepciune inima, dorind s\

preg\te[ti în ea altar lui Dum -
nezeu. Iubitorule de nevoin]e
preaîn]elepte, lauda siha[trilor,
roag\-te s\ primim [i noi mirul
în]elepciunii (de dou\ ori).

Cu ce cununi de laude vom în -
cununa pe iubitorul de Hristos,
Partenie, care, însetând de fru-
muse]ea cea în]eleg\toare a 
lui Dumnezeu, în sih\strie s-a
s\l\[luit, unde a cules florile
virtu]ilor pân\ ce a devenit crin
duhovnicesc, din a c\rui mi -
reasm\ revars\ peste noi, cre-
dincio[ii care cu laude cinstim
pomenirea sa.

Cuvioase P\rinte, f\cându-te
urm\tor al lui Hristos, Zidito -
rul t\u, cetele c\lug\rilor te-au
aflat liman de mântuire. C\, lu -
minându-te cu dumnezeiescul
Duh, ai c\l\uzit cu dreptate [i
cuviin]\ pe to]i c\tre l\ca[urile
cere[ti. Roureaz\, P\rinte Sfinte,
cu harul milei tale, usc\ciunea
sufletelor noastre.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Cuvio[ilor P\rin]i în]elep]i]i
de Dumnezeu, luminându-v\
cu preastr\lucita venire a ha -
ru lui, ca un fulger a]i luminat
Biserica lui Hristos; c\, nedes -
p\r]indu-v\ de numele lui Iisus,
de uneltirile am\gitoare ale
vicleanului v-a]i dep\rtat [i la
în\l]imea virtu]ilor a]i urcat,
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bi ruitori asupra p\catului
ar\tându-v\. Pentru aceasta,
aduce]i-v\ aminte de noi, care
sl\bim în lupta împotriva ispi-
telor [i a necazurilor, ca, prin
rug\ciunile voastre, s\ dobân-
dim de la Hristos mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

Fericimu-te pe tine, de Dum -
nezeu N\sc\toare Fecioar\, 
[i te sl\vim credincio[ii dup\
da to rie, pe tine, cetatea ce
neclintit\ [i zidul cel nesurpat,
folositoarea cea tare [i sc\parea
sufletelor noastre.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.

LA SFÂNTA LITURGHIE

Fericirile pe 8, ale Sfin]ilor: din Cano -
nul întâi, Cântarea a 3-a, pe 4, [i, din
Canonul al doilea, Cântarea a 6-a, pe 4.
Prochimenul, glasul al 7-lea (Psalm 115: 6,
3): Cinstit\ este înaintea Domnului moar-
tea Cuvio[ilor Lui. Stih: Ce voi r\spl\ti
Domnului, pentru toate câte mi-a dat mie?
Apostolul, din Epistola c\tre Evrei (13: 
7-16): Fra]ilor, aduce]i-v\ aminte de 
mai-marii vo[tri… (caut\ la 30 ianuarie).
Aliluia, glasul al 5-lea (Psalm 96: 12, 13):
Lumin\ a r\s\rit Dreptului [i celor drep]i
cu inima, veselie. Stih: Veseli]i-v\, Drep -
]ilor, în Domnul [i l\uda]i pomenirea
sfin]eniei Lui. Evanghelia de la Luca (6:
17-23): În vremea aceea a stat Iisus la loc
[es… (vezi la Liturghia din 6 decembrie).
Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pomenire
ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I DOUA
Pomenirea Sfintei Mironosi]e 

[i întocmai cu Apostolii Maria
Magdalena.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6, ale Sfintei, glasul 1, podobie:
Preal\uda]ilor Mucenici...

Miruri ai adus lui Hristos,
Care a fost pus în mor-

mânt [i a adus înviere tuturor
mor]ilor. {i tu, v\zându-L pe El
întâi, te-ai închinat Lui l\cri-
mând, Marie, purt\toare de
Dumnezeu. Pentru aceasta,
roag\-te s\ se d\ruiasc\ sufle-
telor noastre pace [i mare mil\
(de dou\ ori).

V\zând pe Hristos pironit pe
Cruce, Magdalena, plângeai [i
strigai: Ce lucru este acesta ce
se vede? Cum moare Via]a [i
zidirea v\zând se cutremur\ [i
lumin\torii se întunec\? Drept
aceea, roag\-te s\ se d\ruiasc\
sufletelor noastre pace [i mare
mil\ (de dou\ ori).

Fiind împreun\ cu Ziditorul
t\u, sl\vit\ Marie, te-ai umplut
de mult\ în]elegere [i de cuno[ -
tin]\ adev\rat\ [i ai propo -
v\duit popoarelor P\timirile [i
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smerenia Lui. Drept aceea,
roag\-te, pururea pomenit\, s\
se d\ruiasc\ sufletelor noastre
pace [i mare mil\ (de dou\ ori).

Slav\..., glasul al 6-lea:

A lui Anatolie.

Întâi tu, Marie Magdalena,
ai v\zut Învierea cea dumneze-
iasc\ a Celui ce este Pricina
dintâi a bun\t\]ilor [i, cu mi -
lostivire, a îndumnezeit firea
noastr\. Întâi te-ai ar\tat [i
evanghelist\, strigând Aposto -
lilor: Lua]i veselie [i veni]i de
vede]i pe Hristos, c\ a înviat [i
d\ruie[te lumii mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nimeni dintre cei ce alearg\
la tine nu iese ru[inat, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
ci, cerând dar bun, prime[te
d\ruirea spre folosul cererii.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu, 

podobie: A treia zi ai înviat...

Preacurata, când Te-a v\zut
r\stignit pe Cruce, tânguindu-se
striga ca o maic\: Fiul meu [i
Dumnezeul meu, preadulcele
meu Fiu, cum suferi p\timire
de ocar\?

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Urmând urmelor lui Hristos,
Celui ce S-a ar\tat, [i slujind

Lui cu mult\ osârdie în cuget
drept, cinstit\ Mironosi]\, nici
dup\ moarte nu L-ai p\r\sit,
ci, mergând, ai adus miruri cu
lacrimi, preal\udat\. Drept
aceea, pr\znuim preasfânt\
pomenirea ta.

Stih: În tot p\mântul a ie[it vestirea lor
[i la marginile lumii, cuvintele lor (Psalm
18: 4).

Tu, prealuminat\ Marie,
dorind a vedea în mormânt pe
Via]a cea omorât\, ai venit de
noapte, [i, auzind pe Îngeri
zicând c\ a înviat Hristos, pre-
cum zisese mai înainte, degrab
ai alergat, spunând Aposto -
li lor; [i, lep\dând întristarea
din su fletul t\u, în loc de plân-
gere ai luat bucurie negr\it\,
cinstit\.

Stih: Cerurile spun slava lui Dumnezeu
[i facerea mâinilor Lui o veste[te t\ria
(Psalm 18: 1).

Ast\zi noi, credincio[ii, bu -
cu rându-ne la pomenirea ta,
purt\toare de mir, sl\vim pe
Domnul cel preabun, Care te-a
sl\vit acum pe tine. Pe Acela
neîncetat roag\-L, preacinstit\,
ca una care pururea ai îndr\z -
nire c\tre Dânsul, ca s\ câ[ti -
g\m [i noi slava cea ve[nic\ [i
luminarea Sfin]ilor, ceea ce e[ti
de Dumnezeu fericit\.
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Slav\..., glasul al 8-lea:

A lui Vizantie.

Maria Magdalena, ca o uce-
nic\ slujind cu credin]\ lui
Hristos Dumnezeu, Cel ce de
voia Lui, din prisosul milostivi-
rii, a s\r\cit cu a mea s\r\cie,
v\zându-L r\stignit pe lemn [i
închis în mormânt, se v\ita v\r -
sând lacrimi: Ce vedere str\in\
este aceasta? Cum este socotit
mort Cel ce înviaz\ mor]ii? Ce
miresme voi aduce Celui ce 
m-a mântuit de duhoarea cea
rea a demonilor? Ce lacrimi voi
v\rsa, pentru Cel ce a primenit
de lacrimi pe str\moa[a mea?
Dar Împ\ratul a toat\ lumea,
ar\tându-i-Se ei ca un p\zitor
al gr\dinii, cu roua cuvintelor
Lui a stins arsura ei, zicând
c\tre ea: Mergând c\tre fra]ii
Mei, spune-le bunevestiri de
bucurie, c\ M\ voi sui la Tat\l
Meu [i Tat\l vostru, la Dum -
nezeul Meu [i Dumnezeul vos-
tru, ca s\ dau lumii mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Ce v\ vom numi...

Cele cere[ti te laud\ pe tine,
cea plin\ de har, Maic\ ceea ce
nu [tii de mire, iar noi prea -
m\rim na[terea ta cea neur-
mat\. N\sc\toare de Dumnezeu,
roag\-te s\ se mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[eaua, când [i-a v\zut
Mielul întins de bun\voie pe
lem nul Crucii, se v\ita ca o
Maic\, tânguindu-se cu plân -
gere: Fiul meu, ce vedere str\in\
este aceasta? Cel ce dai via]\
tuturor ca un Domn, cum e[ti
omorât, Îndelung-r\bd\torule,
Cel ce dai oamenilor Învierea?
Sl\vesc a Ta mult\ smerenie,
Dumnezeul meu.

T R O P A R U L, glasul 1 :

Lui Hristos, Celui ce pentru
noi S-a n\scut din Fecioar\,
cinstit\ Marie Magdalena, I-ai
urmat [i ai p\zit îndrept\rile [i
legile Lui. Pentru aceasta, as -
t\zi, preasfin]it\ pomenirea ta
pr\znuind, te l\ud\m cu cre-
din]\ [i te cinstim cu dragoste.

Slav\..., {i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfintei de dou\ ori, apoi: Slav\...,
{i acum..., troparul N\sc\toarei de Dum -
nezeu al zilei s\pt\mânale respective, pe
glasul Troparului Sfintei.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50
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C A N O A N E L E

Dou\ ale Octoihului, f\r\ mucenicine, [i
al Sfintei pe 6.

C A N O N U L  Sfintei

Alc\tuire a lui Teofan

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat
[i din r\utatea egipte -

«nilor sc\pând israeliteanul,
«striga: Izb\vitorului [i Dum -
«nezeului nostru s\-I cânt\m.»

Ceea ce e[ti împodobit\ cu
dumnezeie[tile frumuse]i, [i
str\lucit\ cu rev\rs\rile luminii
celei dumnezeie[ti, lumineaz\
inima mea cea întunecat\, prin
rug\ciunile tale, Marie.

În chip l\murit te-a sfin]it
Cuvântul Tat\lui, sc\pându-te
de duhurile r\ut\]ii. Aceluia
f\cându-te urm\toare, te-ai
um plut de darurile Prea sfân -
tului Duh.

Slav\...

Umplându-te de ape f\c\ -
toare de via]\ din izvorul cel
îndestulat al St\pânului, Cel ce
S-a ar\tat pe p\mânt pentru
milostivire, ai uscat râurile cele
tulburi ale p\catului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Te l\ud\m, Fecioar\, ca pe o
Maic\ a Celui din fire ziditor;
c\ firea oamenilor cea c\zut\ ai

împ\cat-o cu Dumnezeu, Prea -
curat\ St\pân\, N\sc\ toare de
Dumnezeu.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai f\cut...

Iubind pe întâiul Pricinuitor
al bun\t\]ilor, Cel ce a îndum-
nezeit firea noastr\ prin mi -
lostivire, ai mers dup\ El cu
osârdie, Marie, plecându-te po -
runcilor Lui celor dumnezeie[ti.

Slav\...

Tu, Marie, v\zând cea dintâi
dumnezeiasca Înviere, cu vese-
lie ai ajuns la mormântul Mân -
tuitorului; pentru aceea, te-ai
ar\tat binevestitoare, gr\ind:
Hristos S-a sculat, bate]i din
palme.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântul cel întrupat din
curatele tale sângiuri, Prea -
curat\, m-a izb\vit, pentru
bog\]ia bun\t\]ii Sale, stricând
hot\rârea blestemului celui
vechi. Pe Acela roag\-L neînce-
tat s\ mântuiasc\ turma ta.

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai f\cut
cele de deasupra bol]ii

«cere[ti [i ai zidit Biserica, Tu
«pe mine m\ înt\re[te în dra -
«gostea Ta; c\ Tu e[ti margi -
«nea doririlor, [i credincio[ilor
«în t\ rire, Unule  Iubitorule de
«oameni.»
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C O N D A C, glasul al 3-lea,

podobie: Fecioara ast\zi...

Pe urm\toarea lui Hristos [i
cea dintâi dintre Mironosi]e,
care a binevestit Apostolilor,
zicând: „Bucura]i-v\!”, to]i cu
psalmi [i cânt\ri s\ o m\rim,
în\l]ând laud\ Domnului tutu-
ror, Cel ce ne-a d\ruit nou\, în
lume, un izvor ca acesta de
minuni.

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Tu, Marie Magdalena, ca o
ucenic\ adev\rat\ în chip v\dit
ai slujit Cuvântului, Care a
s\r\cit din prisosul milostivirii
Sale, [i, v\zându-L r\stignit pe
Cruce [i pus în mormânt, te
tânguiai l\crimând. Pentru
aceea, te cinstim, l\udându-te
cu credin]\, Marie pururea
pomenit\, purt\toare de mir
prealuminat\, [i cu un glas
gr\im c\tre tine: Roag\-te lui
Hristos Dumnezeu s\ d\ru -
iasc\ iertare de gre[eli celor ce
cu credin]\ pr\znuiesc sfânt\
pomenirea ta.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca pe o Fecioar\ [i ca pe sin-
gura între femei care ai n\scut
pe Dumnezeu cu trup, toate
neamurile oamenilor te feri-
cim; c\ întru tine s-a s\l\[luit
focul Dumnezeirii [i, ca pe un

prunc, cu lapte L-ai hr\nit pe
Ziditorul [i Domnul. Pentru
aceasta, neamul îngeresc [i
ome nesc, dup\ vrednicie, sl\ -
vim preasfânt\ na[terea ta [i,
cu un glas, gr\im ]ie: Roag\ pe
Hristos Dumnezeu s\ d\ru -
iasc\ iertare de p\cate celor ce
se închin\ cu credin]\ na[terii
tale preasfinte.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zându-Te Fecioara [i Maica
Ta, Iisuse, pe Cruce, cu plân -
gere se v\ita, l\crimând: Vai
mie, Fiul meu cel preadulce,
cum te-au pironit f\r\ dreptate
pe Cruce fiii evreilor, cei cu
adev\rat nemul]umitori? Dar
acestea le p\time[ti cu trupul
precum ai binevoit, ca un îndu-
rat, Fiul meu, Dumnezeule, su -
fe ritorule de rele, mult-milos -
tive Doamne, ca s\ mântuie[ti
din pântecele balaurului pe
omul pe care l-ai zidit. Laud
îng\duin]a Ta cea des\vâr[it\.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]eles-am

«lucrurile Tale [i am preasl\vit
«Dumnezeirea Ta.»

Purtând cuget nesurpat de
de[ert\ciunea lumii, ai slujit
Celui ce a venit s\ mântuiasc\
pe toat\ lumea din în[el\ciune.
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Sp\lându-te cu lacrimile [i
ajungând înainte la mormântul
Vie]ii, ai v\zut Înger vestind
Învierea lui Hristos, Marie.

Slav\...

Inima ta, prin poruncile lui
Hristos, s-a f\cut f\r\ prihan\
[i numai pe El L-ai dorit, pe
Cel împodobit cu frumuse]ea,
vrednico de laud\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Somnul p\catului m-a cu -
prins întru adormirea lenevirii,
dar tu, Fecioar\, prin rug\ -
ciunea ta cea priveghetoare,
ridic\-m\ c\tre poc\in]\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pentru ce m-ai lep\dat de
la fa]a Ta, Cel ce e[ti

«Lumin\ neapus\, [i m-a aco -
«perit întunericul cel str\in 
«pe mine, tic\losul? Ci, Te rog,
«întoarce-m\ [i la lumina po -
«runcilor Tale îndrepteaz\ c\ile
«mele.»

Pe cel ce a am\git odinioar\
pe str\moa[a prin cuvinte [i a
izgonit-o din Rai, v\zându-l ea
acum c\lcat sub picioarele sfin-
telor femei, care au avut cuget
b\rb\tesc, se bucur\ în veci
împreun\ cu ele.

Fiind r\nit\ de dorirea dra-
gostei celei dulci fa]\ de Cel pus
în mormânt, Care d\ via]\

tuturor, I-ai adus miresme, cin-
stit\ Marie Magdalena, [i ai
turnat aromate de lacrimi.

Slav\...

Dup\ dumnezeiasca P\timire
[i dup\ înfrico[\toarea Înviere
a Mântuitorului, ai alergat pre-
tutindeni, vestind cuvântul cel
cinstit, [i ai vânat, ca o uceni]\
a Cuvântului, pe mul]i din cei
am\gi]i de necuno[tin]\, sl\vit\
Marie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce a binevoit a Se na[te
din tine pentru nem\surat\
mila Sa, Acela m-a îndreptat pe
mine, cel c\zut în pr\pastiile
p\catului cele cu multe împleti-
ciri. Pe Acela roag\-L s\ mân-
tuiasc\ de toat\ v\t\marea pe
cei ce cu credin]\ te laud\ pe
tine, Preasfânt\ Fecioar\.

Cântarea a 6-a

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Cu r\corirea cuvintelor tale,
cinstit\, ai potolit arsura în -
trist\rii Apostolilor, c\ ai gr\it:
Hristos a înviat, Via]a S-a ar\ tat,
Soarele cel luminos a str\lucit.

Slav\...

Iat\ c\ a str\lucit luminat\
pomenirea ta, Marie, luminând
pe cei ce într-însa te laud\ cu
credin]\ [i izgonind întunericul
sup\r\rii viclenilor demoni,
vrednico de laud\.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai sfin]enie în]ele -
g\ toare [i jertfelnic de neatins,
sfe[nic cu chip luminos [i pod
care treci c\tre Dumnezeu pe
cei ce te laud\ pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu preacurat\.

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântui -
to rule, c\ multe sunt

«f\r\delegile mele; [i, Te rog,
«ridic\-m\ din adâncul r\ut\ -
«]ilor, c\ci c\tre Tine am strigat
«[i m\ auzi, Dumnezeul mân -
«tuirii mele.»

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Dumnezeu, Cel mai presus
de fiin]\, umblând în lume cu
trup, Mironosi]\, cu adev\rat
urm\toare te-a primit pe tine,
ceea ce toat\ dragostea ]i-ai
d\ruit-o c\tre Dânsul. Pentru
aceasta, [i t\m\duiri preamulte
ai f\cut [i, dup\ ce te-ai mutat
acum în ceruri, pentru lume te
rogi pururea.

I C O S

Lumina lumii, Hristos, nea -
dormit\ v\zând c\ldura credin -
]ei tale [i iubirea dragostei cea
nedezlipit\, în]eleapt\, întâi ]ie
S-a ar\tat înviat din mormânt,
când de noapte aduceai miruri
cu lacrimi Celui neajuns. Iar
El, r\spl\tindu-]i, î]i d\ruie[te
lucrarea, cea întocmai cu a 

Du hului, [i-]i arat\ suirea c\tre
P\ rintele S\u cel f\r\ de 
început, sfat înfrico[\tor! {i te
trimite cu dumnezeie[ti bune-
vestiri c\tre în]elep]ii S\i t\i -
nuitori, cei cuprin[i de team\,
ca s\ pro pov\duie[ti Învierea
Lui. Pentru aceasta, mare
îndr\z nire c\tre El având, pen-
tru lume te rogi pururea.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
doua, pomenirea Sfintei Mironosi]e [i
întocmai cu Apostolii Maria Magdalena.

Sfânta Maria era din Magdala,
care se afla în hotarele Siriei. {i,
fiind bântuit\ de [apte demoni, cu
harul lui Hristos a fost izb\vit\. {i,
urmându-L pân\ la P\timirea Lui,
s-a f\cut [i Mironosi]\. Cea dintâi ea
L-a v\zut pe Domnul înviat [i, îm -
preun\ cu cealalt\ Marie, adic\ cu
pururea Fecioara N\sc\toarea de
Dumnezeu, a v\zut pe Înger, târziu,
când se lumina spre ziua duminicii,
precum scrie Matei Evanghelistul.
Iar diminea]a a v\zut doi Îngeri cu
ve[minte albe [ezând. Apoi a v\zut
pe Domnul Însu[i, Care i se p\rea c\
este gr\dinarul, auzind de la El
cuvântul: „Nu te atinge de Mine”.
Dup\ dumnezeiasca În\l]are, mer-
gând la Efes, la Sfântul Apostol Ioan
cuvânt\torul de Dumnezeu, a r\po -
sat acolo cu bun\cuviin]\. {i a fost
îngropat\ la intrarea pe[terii în care
au adormit Sfin]ii [i ferici]ii [apte
tineri. Iar dup\ aceea, în zilele feri-
citului întru pomenire împ\ratul
Leon, au fost aduse moa[tele ei [i
puse în M\n\stirea ce a f\cut el
Sfântului Laz\r, în Constantinopol.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Cuvioase Muceni]e Marcela.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii evrei au c\lcat în
cuptor v\paia cu îndr\z -

«neal\, [i focul în rou\ l-au
«schimbat, cântând: Bine cu -
«vântat e[ti, Doamne Dum -
«nezeule, în veci.»

Având pe Cuvântul în ajutor,
ai izgonit multe feluri de boli.
Aceluia îi stai acum înainte,
ceea ce e[ti aduc\toare de mir,
gr\ind: Binecuvântat e[ti,
Doamne Dumnezeule, în veci.

Slav\...

Singur\ ai v\zut mai înainte
de ceilal]i pe Via]a noastr\,
Hristos înviat, [i L-ai socotit a
fi gr\dinarul, gr\ind: Binecu -
vântat e[ti, Doamne Dum -
nezeule, în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Încetat-ai pornirea mor]ii,
ceea ce ai z\mislit pe Dum -
nezeu cel nemuritor [i L-ai
n\scut, Preacurat\, C\ruia to]i
cânt\m: Binecuvântat este ro -
dul pântecelui t\u, Preacurat\.

Cântarea a 8-a

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Via]a ta s-a ar\tat luminat\,
Marie Magdalena, fiind str\ -

lucit\ cu luminile faptelor îm -
bun\t\]ite ale dumnezeie[tii
propov\duiri [i ale ascult\rii
tale de Dumnezeu, [i cu razele
dragostei c\tre Ziditorul t\u,
C\ruia împreun\ cu Îngerii
cân]i: Preo]i, binecuvânta]i;
popoare, preaîn\l]a]i pe Hristos
întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Lâng\ Cruce ai stat, m\rit\,
v\zând junghierea cea f\r\
dreptate a Celui ce S-a smerit
pe Sine pentru nespusa Lui
milostivire; [i, v\rsând lacrimi,
strigai, Marie: Ce este aceast\
minune str\in\? Cum, fiind din
fire Via]\, este omorât [i moare
Cel ce a omorât moartea?

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

To]i cu un cuget te sl\vim ca
pe Maica lui Dumnezeu [i mai
aleas\ decât toate f\pturile,
Preacurat\; c\, prin tine, a pie-
rit osânda lui Adam, iar fiin]a
oamenilor cea lep\dat\ s-a unit
cu Dumnezeu, cântând: Preo]i,
l\uda]i; popoare, preaîn\l]a]i
pe Hristos întru to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

De [apte ori cuptorul,
tiranul caldeilor l-a ars

«nebune[te pentru cinstitorii
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«de Dumnezeu; dar, v\zându-i
«pe ace[tia de o putere mai
«bun\ mântui]i, F\c\torului [i
«Mântuitorului a strigat: Ti neri,
«binecuvânta]i-L; preo]i, l\u -
«da]i-L; popoare, preaîn\l]a]i-L
«întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Sp\imântatu-s-a de aceasta...

C\tre dumnezeiasca bucurie
te-ai mutat acum, c\tre l\rgimea
Raiului cea desf\tat\, c\ tre
l\ca[urile în]eleg\toare [i mai
presus de lume, unde sunt cete-
le Cuvio[ilor, unde este glasul
cel curat al celor ce pr\z nu iesc,
luminat\ Mironosi]\ Marie.
Pentru aceea, to]i te fericim.

Nimic n-ai cinstit mai mult
din cele de pe p\mânt decât
dragostea c\tre Hristos Dum -
nezeu. Deci, r\nindu-te numai
de frumuse]ile Lui [i de razele
cele ce f\r\ mijlocire se trimit
de la El, [i mergând pe urmele
Lui, preacinstit\, strigai: Pe
Tine Te sl\vesc, Mult-milostive.

Slav\...

Dobândind îndumnezeirea
care face pe om asemenea cu
Dumnezeu, desf\tându-te din
râul harului [i primind r\s pl\ -
tirile ostenelilor dup\ cuviin]\
dumnezeiasc\ [i num\rându-te
dimpreun\ cu ceata Aposto -
lilor, Magdalena, urm\toare a
Cuvântului, p\ze[te, prin rug\ -

ciunile tale, pe cei ce te cinstesc
cu dragoste.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca Maic\ a Celui ce a p\ ti -
mit pentru noi, izb\ve[te-m\ de
patimile pierz\toare de suflet,
[i ca o milostiv\ rupe lan]urile
gre[elilor mele. Ca singur\ ce
e[ti bun\, îmbuneaz\ acum
sufletul meu cel nec\jit de su -
p\r\ rile demonilor, Fecioar\,
N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\
te laud pe tine, Preacurat\.

Irmosul:

Sp\imântatu-s-a de aceas-
ta cerul, [i marginile

«p\mântului s-au minunat; c\
«Dumnezeu S-a ar\tat oame ni -
«lor trupe[te, [i pântecele t\u 
«s-a f\cut mai cuprinz\tor
«decât cerurile. Pentru aceea,
«pe tine, N\sc\toare de Dum -
«nezeu, încep\toriile cetelor în -
«gere[ti [i omene[ti te sl\vim.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, asculta]i glas...

Marie, cea cu nume de
doamn\ [i uceni]\ a lui Hristos,
împreun\ cu celelalte Miro -
nosi]e [i cu Fecioara Maria,
singura Maic\ a lui Dumnezeu,
roag\ neîncetat pe Domnul cel
r\stignit, pentru noi, cei ce cu
dragoste te cinstim pe tine,
Mironosi]\.
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S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Sfintei, glasul al 8-lea, cea de
la Stihoavna Vecerniei.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
tot de acolo.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Octoihului pe 4, [i ale Sfintei,
Cântarea a 3-a pe 4. Prochimenul, glasul al
4-lea (Psalm 67: 36, 3): Minunat este
Dumnezeu întru Sfin]ii S\i, Dumnezeul lui
Israel. Stih: Drep]ii s\ se bucure [i s\ se
veseleasc\ înaintea lui Dumnezeu, s\ se
desf\teze întru veselie. Apostolul din Epis -
tola întâi c\tre Corinteni (9: 2–12): Fra]ilor,
voi sunte]i pecetea apostoliei mele în
Domnul... Aliluia, glasul 1 (Psalm 39: 1, 3):
A[teptând, am a[teptat pe Domnul, c\ a
c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea mea.
Stih: C\ a pus pe piatr\ picioarele mele [i
a îndreptat pa[ii mei. Evanghelia de la
Luca (8: 1–3): În vremea aceea, umblând
Iisus prin cet\]i [i prin sate... (caut\ mar]i
în s\pt\mâna a 21-a dup\ Rusalii). Chi nonic
(Psalm 32: 1): Bucura]i-v\, Drep]ilor, întru
Domnul, celor drep]i se cuvine laud\. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I TREIA
Aducerea moa[telor Sfântului

Sfin]it Mucenic Foca.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6 : 3 din Octoih [i 3 ale Sfântului.

Stihirile Sfântului, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Foca, Mucenicul lui Hristos,
umplând pahar din sân-

giurile mucenice[ti, revars\ vin -
 dec\ri credincio[ilor [i alung\
bolile, iar cu înalta propov\ -
duire a mu ceniciei cheam\ pe
to]i, zicând: Veni]i, cei înseta]i,
de lua]i cu credin]\ râuri de
daruri.

Cu dumnezeiasca ta împotri-
vire, prin puterea Treimii, sur-
pând în[el\ciunea necredin]ei
[i tulburarea mul]imii de zei,
Mucenice Foca, ai suferit t\ie -
rea cu sabia [i s\ge]ile mul]imii
chinurilor, precum aurul arde-
rea focului.

Tu, dumnezeiescule purt\tor
de chinuri, f\cându-te propo -
v\ duitor al lui Hristos, D\t\ to -
rul de via]\, te-ai ar\tat surp\ -
tor al tiranilor, p\timitorule.
Drept aceea, încredin]ându-]i
via]a c\tre Cel nemuritor, te-ai
mutat c\tre Lumina cea neînse-
rat\ a lui Dumnezeu, fericite
Foca.

Slav\..., glasul al 4-lea:

Din pruncie ai fost iubitor al
Domnului, Foca preafericite,
Sfin]ite Mucenice în]elepte, c\,
luând pe umeri arma Crucii, ai
mers neab\tut pe calea adev\ -
rului, prin care ai ajuns locuitor
cu Îngerii [i lupt\tor împotriva
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demonilor [i te-ai ar\tat rug\ -
tor vestit pentru lume.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Dat-ai semn...

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii t\i, binecuvântat\ N\s -
c\toare de Dumnezeu, ca s\ te
sl\vim pe tine, n\dejdea sufle-
telor noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Ca pe un viteaz...

Când Te-a v\zut pe Tine,
Doamne, Fecioara [i Maica Ta,
r\stignit pe Cruce, se uimea [i
privea la Tine, zicând: Ce r\s -
pl\tire }i-au dat cei ce s-au
îndestulat de darurile Tale cele
multe, St\pâne? Dar, Te rog, nu
m\ l\sa singur\ în lume, ci
gr\be[te de Te scoal\, sculând
împreun\ [i pe str\mo[i.

Stihoavna din Octoih.

Troparul, glasul al 4-lea:
{i p\rta[ obiceiurilor...

Slav\..., {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu al zilei s\pt\mânale respecti-
ve, pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50

C A N O A N E L E

Amândou\ din Octoih [i al Sfântului 

pe 4.
C A N O N U L  Sfântului

Alc\tuire a lui Teofan

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul M\rii Ro[ii cu
urme neudate, pedestru

«trecându-l Israel cel de demult,
«cu mâinile lui Moise în chipul
«Crucii, puterea lui Amalec în
«pustie a biruit.»

Razele de lumin\ ale dum -
nezeie[tii Pronii celei mai presus
de fiin]\ te-au luminat, m\rite,
chiar de la na[terea ta. Pentru
aceea, te-au ar\tat lumin\tor
prealuminat pân\ la marginile
p\mântului, fericite Foca.

Din pruncia ta, m\rite, ca un
finic înalt te-ai în\l]at c\tre
în\l]imea virtu]ilor cea în]ele -
g\ toare [i, înmul]ind roadele
p\timirii tale, ai îndulcit pe to]i
cu împ\rt\[irea minunilor tale.

Cu m\iestria cuvintelor tale,
în]elepte, ai surpat înt\ririle
capi[tilor necredin]ei [i ai p\zit
Biserica lui Hristos neclintit\,
înt\rind-o cu înv\]\turi.

Slav\...

De la în\l]ime ai doborât
mintea cea trufa[\ a nebuniei,
surpând-o cu harul cel adev\ -
rat al cuvintelor tale, Cuvioase,
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[i ai câ[tigat, prin biruin]e mu -
cenice[ti, semne de biruin]\
împotriva ei.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Zavistia în Rai s-a f\cut pri-
cinuitoare mor]ii oamenilor,
Preacurat\, iar Cel ce S-a n\s -
cut din tine, Fiul lui Dum nezeu-
Tat\l, cu r\sunet a surpat-o,
dând nemurire neamului nos-
tru, Preafericit\.

Cântarea a 3-a

Irmos: Se vesele[te de Tine...

Împreuna gl\suire a credin-
cio[ilor ai tocmit-o spre lauda
lui Hristos, iar glasurile necre-
din]ei le-ai tulburat cu împotri-
virea ta, Mucenice.

Dragostea ta c\tre Dum nezeu
te-a atras de la cele p\mânte[ti
c\tre cer [i, chinuindu-te cu
trupul, te-a num\rat în cetele
cele în]eleg\toare.

Luminând pe cei credincio[i
cu str\lucirile minunilor tale,
ai stins focul necredin]ei cu
ploile cuvintelor tale, fericite.

Slav\...

Ve[mântul preo]iei l-ai vopsit,
precum cu ni[te vopsele lumi-
noase, cu sângiurile tale mu -
ceni ce[ti, [i ai slujit lui Hristos
întru lumin\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

S-a surpat zidul cel din mijloc
al blestemului nostru, preacu-

rat\ St\pân\, prin na[terea ta
cea mai presus de minte, [i ne-am
unit cu firea cea dumnezeiasc\.

Irmosul:

Se vesele[te de Tine Bise rica
Ta, Hristoase, strigând:

«Tu e[ti puterea mea, Doamne,
«[i sc\parea [i înt\rirea.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Jertfa f\r\ de sânge aducând
lui Hristos, Ierarhe Foca, cel
luminat de Dumnezeu, jertf\
te-ai adus pe tine însu]i prin
sânge. Drept aceea, s\l\[luin-
du-te acum întru veselie, adu-]i
aminte de cei ce cu credin]\ s\ -
vâr[esc dumnezeiasca [i însem-
nata zi a p\timirii tale, P\rinte.

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce ai n\scut pe F\c\ -
torul a toat\ lumea [i singur\ ai
împodobit omenirea cu na[te rea
ta, Mireas\ a lui Dumnezeu,
mântuie[te-m\ de cursele vi clea -
nului Veliar [i m\ înt\re[te pe
piatra voirilor lui Hristos, pe
Care L-ai întrupat [i pe Care
roag\-L neîncetat pentru noi.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

În\l]ându-Te pe Cruce, i-ai
în\l]at pe cei c\zu]i odinioar\;
dar pe mine m-a doborât R\s -
tignirea Ta, o, lumina ochilor
mei! Prime[te, Fiule, P\timire
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pentru noi de bun\voie; rabd\
Crucea, cuiele, buretele [i suli]a,
prin care ne-ai dat darul nep\ -
timirii.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Ridicat pe Cruce v\zân -
du-Te Biserica pe Tine,

«Soarele drept\]ii, a stat întru
«a sa rânduial\ precum se 
«cuvine, strigând: Slav\ puterii
«Tale, Doamne!»

Biserica lui Hristos, care era
zbuciumat\ de valuri în noia-
nul necredin]ei, ai adus-o, Foca,
la limanurile dreptei credin]e,
ca s\ cânte neîncetat: Slav\ pu -
terii Tale, Doamne!

În trup vie]uind, dar înl\tu -
rând ceea ce este p\mântesc în
via]a cea trupeasc\, sl\vite, ai
s\vâr[it c\l\torie f\r\ de mate-
rie, Foca; drept aceea, prin har,
ai ajuns înger în trup.

Slav\...

Izvorul cel nede[ertat al
Mân gâietorului te-a umplut de
apele în]eleg\toare ale dum -
neze ie[tilor minuni, Ierarhe m\ -
rite, [i te-a pus înaintea tu turor
ca pe un râu de daruri pururea
curg\tor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasl\vitele [i uimitoarele
minuni ale na[terii tale celei
str\ine, Preacurat\ N\sc\toare

de Dumnezeu, sunt cu adev\rat
minunate [i negr\ite, c\ întru
ele se biruie[te tot cugetul [i tot
gândul.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea,
în lume ai venit, Lumina

«cea sfânt\, Care întorci din
«întunericul necuno[tin]ei pe
«cei ce Te laud\ cu credin]\.»

Pr\dând înt\ririle vr\jma [u -
lui cu puterea minunilor, Foca,
pe cei mântui]i i-ai adus Dom -
nului ca ni[te pr\zi.

S\get\turile care veneau asu-
pra ta le-ai trimis înapoi în ini-
mile celor ce te s\getau, iar tu,
în]elepte, ai fost p\zit nev\ t\mat.

Slav\...

Sf\râmat-ai capul balauru-
lui, surpându-l viteje[te cu pu -
terea dumnezeiasc\ a p\timirii
tale celei tari, Sfinte Foca.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

S\ roureze cerul veselie [i bu -
curie pe p\mânt, c\ p\mântul a
dat acum veselie la în\l ]ime pe
îns\[i Maica lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi }ie...

Din noroiul [i din adâncimea
necredin]ei ai scos turma ta,
m\rite, pe care cur\]ind-o cu
apa facerii de fii, ai în\l]at-o
c\tre lumina harului.
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Dumnezeu, Cel ce [i-a pus
[ederea cea în]eleg\toare pe
nor, te-a m\rit pe tine, Foca,
încât ajungi, cu c\l\toria prin
v\zduh, la cei ce ]i se roag\ în
necazuri [i primejdii pe mare.

Slav\...

Dezlegat-ai împleticirile min-
ciunii [i, cu leg\turile adev\ -
rului, ai legat limbile gr\itoare
de de[ert\ciuni, cuget\torule
de Dumnezeu, [i ai propov\ -
duit în lume cuvântul credin]ei.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Odr\slit-ai lumii pe Cel ce
este Rodul unirii celei nestricate,
pricinuitor de nestric\ciune
pururea vie celor ce cu credin]\
[i cu dragoste te cinstesc pe
tine, N\sc\toare de Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

C O N D A C,  glasul al 6-lea,

podobie: Plinind rânduiala...

Ca un arhiereu ai adus
jertf\, P\rinte, [i mai pe urm\
jertf\ vie te-ai adus pe tine în -
su]i pentru Hristos Dumnezeu,
m\rturisind dup\ lege, înt\rit
de Îngeri [i moartea voind, iar
acum fiind împreun\ cu cei 

ce-]i gr\iesc: Vino cu noi, Foca,
[i nimeni nu va mai fi împo -
triva noastr\!

I C O S

Dorind via]\ îngereasc\ [i
c\lcând hrana p\mânteasc\,
dup\ vrednicie s\ ne cur\]im
buzele [i limba, ca unii care
împletim cânt\ri [i versuri lui
Foca preotul, c\ci, f\r\ oprire
intrând pe u[a cereasc\, a aflat
mergere în\untru [i prive[te la
Cel dorit [i sl\vit de Îngeri. De
acolo roag\ pe Cel singur
milostiv [i t\m\duitor al bolilor
suflete[ti, c\ a luat chinuri pen-
tru Dânsul. Deci, s\-l l\ud\m
pe Ierarhul care acum prive[te
spre noi [i s\-i zicem: Vino cu
noi, Foca, [i nimeni nu va mai fi
împotriva noastr\!

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
treia, pomenirea aducerii moa[telor Sfân -
tului Sfin]it Mucenic Foca, Episcopul
Sinopei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Foca.

Foca acesta este nu Sfin]itul Mu -
cenic pomenit mai sus, nici Foca gr\ -
dinarul, ci altul, al treilea cu ace la[i
nume. Acesta a tr\it în zilele împ\ -
ra tului Traian (98-117), str\lucind
cu toate faptele bune [i cu vie]uirea
neprih\nit\. Când a fost adus la
eparhul African [i întrebat de aces-
ta, el a gr\it cuvinte dumnezeie[ti cu
îndr\znire [i a înv\]at credin]a în
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Hristos. Iar dac\ a început African a
huli pe Hristos [i a face r\u Sfân -
tului, s-a f\cut cutremur [i, f\r\ de
veste c\zând el împreun\ cu sluji -
torii, z\ceau f\r\ suflare. Dar l-a
înviat pe el Sfântul, c\ îl ruga so]ia
dreg\torului. Dup\ aceea, l-au dus
la împ\ratul Traian [i, m\rturisind
pe Hristos, a fost spânzurat [i chi-
nuit [i, rugându-se el, [i-a dat sufle-
tul în mâinile lui Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Apolinarie, episcopul Ravenei,
Vitalie, Valeria [i al]ii împreun\ cu ei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Apolonie, care s\getat [i în foc
aruncat s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici uci[i de bulgarii p\gâni, în zilele
împ\ratului Nichifor.

Tot în aceast\ zi, pomenirea celor [apte
Mucenici din Cartagina.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
Ana din Lefcadion.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

În cuptorul persienesc tine-
rii lui Avraam, de râvna

«dreptei credin]e, mai mult
«decât de v\paia focului fiind
«aprin[i, au cântat: Bine cu -
«vântat e[ti în Biserica slavei
«Tale, Doamne!»

Fiind pironit de dragostea lui
Hristos, Mucenice în]elepte,
mul]imea chinurilor [i a îngro-
zirilor înfrico[\toare nu te-a

clintit de la înt\rirea unirii [i a
leg\turii cu Hristos.

Datu-]i-ai sângele, Mucenice,
ca un prinos Celui ce [i-a dat
sângele S\u izb\vire pentru noi,
[i ai cântat gr\ind: Binecu -
vântat e[ti, Dumnezeu meu [i
Domnul!

Slav\...

Prin virtute lep\dând greu-
tatea p\mânteasc\, dumneze-
ie[tii Îngeri ai lui Hristos, din
porunca Lui zburând, pe tine,
p\timitorule, te duceau prin
v\zduh împreun\ cu ei, ca mai
înainte pe Avacum.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zut-au Îngerii, N\sc\toare
de Dumnezeu, lucruri str\ine la
na[terea ta: firea stric\ cioas\ a
neamului celui din ]\rân\,
întoars\ iar\[i la l\ca[ul cel
nepieritor [i f\r\ stric\ciune, [i
la slava cea cereasc\.

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Având în sufletul t\u neînce-
tat focul dragostei lui Hristos,
Foca fericite, neoprit ai s\vâr -
[it c\l\toria c\tre Dânsul prin
chinuire. Prin aceasta dobân-
dind ceea ce ai dorit, cân]i cu
cetele f\r\ de trup: Binecu vân -
ta]i, toate lucrurile Domnului,
pe Domnul!
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Pierit-au închin\ciunile r\t\ -
cirii cele putrede ale elinilor [i
au t\cut toate vicleniile în[el\ -
ciunii [i minciuna s-a v\dit, c\
p\timitorii lui Hristos, cu ade v\ -
rat\ cuno[tin]\, au propo v\ duit
În]elepciunea lui Dumnezeu
cea ipostatic\.

Fiind încins cu puterea nebi-
ruit\ a Sfântului Duh, ai ar\tat
împotrivire nebiruit\ [i b\r -
b\]ie neînfrânt\, f\când r\zboi
pentru turma ta, Foca; [i,
biruind, împreun\ cu Îngerii
lauzi pe Dumnezeul tuturor.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Har îndestulat ]i-a d\ruit
Hristos, Foca pururea-pomeni-
te, care dai deopotriv\ darurile
minunilor tuturor celor care cer
de la tine [i neîncetat cânt\:
Binecuvânta]i, toate lucrurile
Domnului, pe Domnul!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiul [i Cuvântul lui Dum -
nezeu, Cel ce prin toate este
neapropiat din fire, s\l\[luin-
du-Se întru tine, Curat\, [i îm -
br\cându-Se cu firea noastr\,
ca un milostiv, S-a ar\tat apro-
piat dup\ trup [i S-a amestecat
cu noi. Pentru aceea, cu mult\
dragoste te sl\vesc, te cinstesc
[i te laud pe tine, Preacurat\.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Mâinile întinzându-[i
Daniel, gurile leilor cele

«deschise în groap\ le-a încuiat;
«[i puterea focului au stins, cu
«buna fapt\ încingându-se, ti -
«nerii cei iubitori de dreapta
«credin]\, cântând: Binecu vân -
«ta]i, toate lucrurile Domnului,
«pe Domnul!»

Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, Piatra cea net\iat\...

Bun\t\]ile tale purt\toare de
lumin\ avându-le ca un car cu
chip de foc, ai zburat c\tre l\ -
ca [urile cere[ti, Cuvioase, unde
te-ai [i odihnit, vie]uind îm -
preun\ cu cetele f\r\ de trup.

Prin rev\rsarea dumneze ie[tii
în]elepciuni [i prin mul]imea
cuvintelor, ai risipit materia
în[el\ciunii [i sufletele celor
binecredincio[i le-ai ad\pat [i
le-ai f\cut roditoare de lucruri
dumnezeie[ti, prin credin]\.

În lupta nevoin]elor tale, ai
v\zut Lumina cea mai presus
de lumin\, privirea cea în]ele -
g\toare a doritului t\u Hristos,
R\spl\titorul de nevoin]e. {i,
prin sfâr[itul chinurilor te-ai
nevoit s\ ajungi la aceast\ lu -
min\, Mucenice.
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Slav\...

Ca unul ce vezi acum mai lu -
minat slava Ziditorului, roag\-L
pe El, Sfinte Foca, pentru cei ce
te laud\ cu dragoste, ca s\-i
împ\rt\[easc\ de slava [i de
luminarea Lui cea des\vâr[it\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Î]i laud darul, Fecioar\, [i
m\resc slava ta, c\ci cu adev\ -
rat e[ti luminarea sufletului
meu; cu adev\rat [i mângâie-
rea tuturor robilor t\i, care te
cinstesc [i te laud\ pe tine,
St\pân\.

Irmosul:

Hristos, Piatra cea net\ iat\
de mân\, cea din capul

«unghiului, din tine muntele cel
«net\iat, Fecioar\, S-a t\iat,
«adunând firile cele osebite.
«Pen tru aceasta, pe tine, N\s -
«c\ toare de Dumnezeu, te sl\ -
«vim, veselindu-ne.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Lumin\ neschimbat\...

Podoab\ arhiereilor, sprijini-
tor s\racilor [i turn al virtu -
]ilor te-ai ar\tat, cuget\torule
de Dumnezeu, P\rinte Foca.
Pentru aceasta, adu-]i aminte
de to]i cei ce te laud\ pe tine.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I PATRA
Pomenirea Sfintei Mari Muceni]e

Hristina.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Sti hi -
rile pe 6, ale Sfintei, glasul al 4-lea, podo-
bie: Dat-ai semn...

Domnul, Cel ce este Soa -
rele drept\]ii celei ade -

v\rate, luminându-]i cugetul
cel curat cu dumnezeie[tile cu -
no[tin]e, te-a mântuit de necu-
no[tin]a întunericului adânc,
Muceni]\ Hristina, de Dum -
nezeu fericit\. Pentru aceea, ai
sf\râmat idolii r\ut\]ii, [i, prin
r\bdare, ai închipuit P\timirile
lui Hristos (de dou\ ori).

R\bdând durerile trupului,
cu bucurie te-ai mutat c\tre
desf\tarea cea f\r\ durere,
Hristina. Acolo, ajungând îm -
po dobit\ ca o mireas\ aleas\ a
Împ\ratului Hristos, preal\u -
dat\, adu-]i aminte de cei ce s\ -
vâr[esc cu credin]\ pomenirea
ta, ca s\ afl\m mil\ [i izb\vire
de cele rele (de dou\ ori).

Cu sfâ[ierile trupului t\u,
precum cu ni[te podoabe împo-
dobindu-te, ca o mireas\ te-ai
îmbr\cat, Muceni]\, cu porfira
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cea luminat\, vopsit\ din sânge.
{i, împodobindu-te cu dum -
nezeie[tile lumini, cu bucurie
stai acum înaintea Mirelui t\u
Hristos, Hristina, îndestulân-
du-te totdeauna de îndum -
nezeire împreun\ cu fecioarele
[i Muceni]ele (de dou\ ori).

Slav\..., glasul al 2-lea:

A lui Anatolie.

Ca un alabastru cu mir, ]i-ai
adus sângele Mirelui t\u Hristos,
Muceni]\ Hristina, purt\toare
de chinuri nebiruit\, [i r\spl\ -
tire ai luat de la El cunun\ 
nestricat\, vrednico de laud\,
c\ tu, prin cuvântul t\u, cu che-
marea Preasfântului Duh, ai
ridicat viu pe cel omorât de
mu[c\turile [erpilor otr\vitori.
Pentru aceea, te-a [i învrednicit
de c\m\rile cere[ti Iisus, Iubi -
torul de oameni [i Mântuitorul
sufletelor noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Izb\ve[te din primejdii pe
robii t\i, N\sc\toare de Dum -
nezeu, c\ to]i, dup\ Dumnezeu,
la tine sc\p\m, ca la un zid ne -
stricat [i ocrotire.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

podobie: Când de pe lemn...

Multe dureri r\bdând la r\s -
tignirea Fiului [i Dumnezeului
t\u, Preacurat\, suspinai l\cri-
mând [i v\itându-te: Vai mie,

Fiul meu preadulce! Cum p\ti -
me[ti f\r\ dreptate, vrând s\
mântuie[ti pe to]i p\mântenii
cei din Adam? Pentru aceasta,
Preasfânt\ Fecioar\, cu cre-
din]\ te rug\m s\-L faci nou\
milostiv.

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Sfintei, glasul al 2-lea:

A lui Gheorghe.

Prin cur\]ia ta cea fecio-
reasc\ f\cându-te mireas\ lui
Hristos, cu bun\voirea Tat\lui
[i cu împreun\-lucrarea Duhu -
lui, cu adev\rat ]i-ai ar\tat
fapta pe potriva numelui t\u
cea cu numirea lui Hristos, iar,
cu suferin]ele muceniciei, ai
str\lucit mai luminat decât
razele soarelui. Pentru aceea,
ca o jertf\ curat\ [i f\r\ pri-
han\, ai fost adus\ la masa
cereasc\, veselindu-te în veci
împreun\ cu cetele fecioarelor
[i ale Muceni]elor. Cu acelea
împreun\ roag\-te, Hristina
cea purt\toare de numele lui
Hristos, s\ se d\ruiasc\, celor
ce te cinstesc, pace [i mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Când de pe lemn...

Bucur\-te, cea pe care te-a
v\zut odinioar\ cel ce vedea
prin Duhul Sfânt u[\ încuiat\,
prin care a trecut numai Prici -
nuitorul tuturor! Bucur\-te,
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auzire aleas\, minune prea -
sl\vit\! Bucur\-te, n\strap\ cu
totul de aur, care por]i mana,
acoper\mântul [i sprijinul
tuturor cre[tinilor! Bucur\-te,
ceea ce singur\ e[ti sc\pare
tare a robilor t\i!

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Când ai v\zut pironit pe lemn
Strugurele cel copt, Curat\, pe
Care L-ai purtat în pântece
nelucrat, te v\itai [i gr\iai, tân-
guindu-te: Fiul meu! Picur\
must, prin care s\ se înl\ture
toat\ be]ia patimilor, F\c\to -
rule de bine, prin dumnezeie[ tile
mele rug\ciuni, ceea ce Te-am
n\scut, ca un milostiv.

Tropar, glasul al 4-lea:
Mielu[eaua Ta, Iisuse, Hristina...

Slav\..., {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfintei de dou\ ori, apoi: Slav\...,
{i acum..., Troparul N\sc\toarei de Dum -
nezeu al zilei s\pt\mânale respective, pe
glasul Troparului Sfintei.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50

C A N O A N E L E

Dou\ din Octoih, f\r\ mucenicine, pe 8,
[i al Sfintei pe 6.

C A N O N U L  Sfintei

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat
[i din r\utatea egiptenilor

«sc\pând, israeliteanul striga:
«Izb\vitorului [i Dumnezeului
«nostru s\-I cânt\m.»

Bucur\-te, purt\toare de chi-
nuri, preal\udat\ Hristina, care
te-ai ar\tat Muceni]\ Mântui -
to rului nostru Hristos [i ai
p\r\sit toat\ r\t\cirea [i necre-
din]a p\rinteasc\.

V\zând pe vr\jma[ul surpat
[i z\când înaintea picioarelor
pruncei purt\toare de chinuri,
s\ d\m to]i laud\ Mântuito ru -
lui, Cel ce a ar\tat-o purt\toare
de biruin]\.

Slav\...

Dorit-ai s\ vezi curat podoa-
ba cea frumoas\ a Mirelui t\u,
curat\; pentru aceea, te-ai
înfrumuse]at luminat cu dum-
nezeie[tile p\timiri, ceea ce e[ti
purt\toare de chinuri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Z\mislit-ai pe Cuvântul Tat\ -
 lui cel unit cu trupul cel din tine
dup\ al S\u ipostas. Pe Acesta
dorindu-L, Hristina a câ[tigat
lauda muceniciei.
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Cântarea a 3-a

Irmos: Tu e[ti înt\rirea...

Îndreptându-]i ochii [i cuge-
tul spre cer, m\rit\, prin mijlo-
cirea zidirilor ai cunoscut pe
Ziditorul t\u.

Credin]a în Dumnezeu ai
avut-o bog\]ie ner\pit\, pentru
aceea ai p\r\sit s\r\cia idolilor,
cinstit\ fericit\.

Slav\...

Tu, Muceni]\, fiind cumplit
legat\ de lemn [i suferind
schin giuiri, cântai laud\ de
mul]umire Ziditorului Hristos.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Potole[te-mi tulburarea cu -
ge tului, curat\ St\pân\, [i înce-
teaz\ toat\ întristarea sufletu-
lui meu, ceea ce L-ai n\scut pe
Hristos.

Irmosul:

Tu e[ti înt\rirea celor ce
alearg\ la Tine, Doamne,

«Tu e[ti lumina celor întuneca]i
«[i pe Tine Te laud\ duhul meu.»

S E D E A L N A,  glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

Ca un alabastru cu mir, sân-
gele t\u, cinstit\, cu dragoste l-ai
adus lui Hristos, Mirelui t\u, 
[i ai primit de la El r\spl\tire
vrednic\ de laud\. Pentru aceea,
ai luat darul t\m\duirilor cu
puterea Duhului [i ai izgonit

toat\ tab\ra demonilor, sl\vit\
Muceni]\ Hristina.

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ Fecioar\, n\dej-
dea cre[tinilor, roag\ neîncetat
pe Dumnezeu, pe Care L-ai
n\scut mai presus de gând [i de
cuvânt, împreun\ cu cetele cele
de sus, ca s\ ne dea iertare de
p\cate [i îndreptare vie]ii nou\,
tuturor celor ce cu dragoste [i
cu credin]\ te sl\vim pururea.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[eaua cea neîntinat\,
v\zând pe Mielul [i P\storul
mort r\stignit pe lemn, tângu -
indu-se ca o maic\, zicea, v\i -
tându-se: Cum voi suferi pogo-
rârea Ta cea mai presus de
cuvânt, Fiul meu, [i P\timirile
cele de bun\voie, preabunule
Dumnezeu?

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]eles-am

«lucrurile Tale [i am preasl\vit
«Dumnezeirea Ta.»

Îndulcindu-te de vederea du -
hovniceasc\ a Mirelui t\u, Mu -
ceni]\ cea cu numele lui Hristos,
[i uitându-te la frumuse]ile
Lui, te desf\tai cu b\t\ile.

Fiind legat\ pe roat\, Mu -
ceni]a a strigat: Te m\resc pe
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Tine, Doamne, [i sl\vesc nu mele
T\u, Cel ce faci puternici pe cei
ce Te doresc pe Tine.

Am venit în urma Ta,
Hristoa se, fiind r\nit\ de dori-
rea dragostei Tale; deci arat\-m\
purt\ toare de biruin]\! strigai,
Muceni]\, când erai supus\ la
chinuri.

Slav\...

Nesuferind dragostea ta cea
c\tre Hristos, Hristina, tic\lo sul
t\u tat\ cel f\r\ de Dumnezeu,
cumplit te îngrozea cu felurite
chinuri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sl\vitul între Proroci Isaia
te-a numit toiag odinioar\, c\
ai odr\slit pe Domnul, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Maic\ pu -
rurea Fecioar\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Dis-de-diminea]\ strig\m
}ie, Doamne: Mântuie[ -

«te-ne pe noi, c\ Tu e[ti Dum -
«nezeul nostru, afar\ de Tine
«pe altul nu [tim.»

Ca pe una ce te-ai f\cut înger
în trup, Muceni]\, Îngerii ce -
re[ti te hr\neau cu hran\ înge-
reasc\.

Nu te-ai lep\dat de Piatra
vie]ii, Muceni]\ Hristina; pen-
tru aceea, legându-te de piatr\,
vr\jma[ii te-au aruncat în ap\.

Slav\...

R\pitu-te-ai c\tre în\l]ime,
zburând ca o turturea, cu aripi-
le dumnezeiescului Duh, [i te-ai
odihnit la Ziditorul t\u.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Înviaz\-m\ pe mine cel ce
sunt mort prin p\cate, Fecioar\
preacurat\, ceea ce ai n\scut
Via]a cea f\r\ de p\cat.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rug\ciunea mea...

Îndulcitu-]i-s-a inima de dul -
ce]ile Doritului t\u, Iisus cel
prea dulce, purt\toare de chi-
nuri. {i, alergând c\tre mireas-
ma P\timirilor Lui, strigai: M\
îndulcesc atras\ de dorirea Ta,
Împ\rate al tuturor, [i pentru
dragostea Ta sunt junghiat\.

V\zându-te tat\l t\u, Mu -
ceni]\, c\ iube[ti pe Tat\l ce -
resc, a ar\tat c\tre tine minte
de închin\tor la idoli [i te-a su -
pus la chinuri de multe feluri,
c\ nu [i-a cunoscut p\gânul
hotarele firii sale.

Slav\...

Ca un crin [i ca un trandafir
cu miros dulce, ai înflorit în
v\ile Mucenicilor, picurând dar
de mir f\cut cu miresme, [i ai
înmiresmat inimile credincio  -
[i lor, cinstit\ Muceni]\ cea cu
numele lui Hristos, ceea ce e[ti
p\rta[\ Sfin]ilor Îngeri.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

În]elegând gr\itorii de Dum -
nezeu Proroci adâncimea tainei
tale, Fecioar\, fiind lumina]i
mai înainte de dumnezeiescul
Duh, proroce[te au vestit de
mai înainte c\ aveai s\ fii cu
adev\rat Maic\ a St\pânului
tuturor.

Irmosul:

Rug\ciunea mea voi re -
v\rsa c\tre Domnul [i

«Lui voi spune necazurile mele,
«c\ s-a umplut sufletul meu de
«r\ut\]i [i via]a mea de iad s-a
«apropiat; [i ca Iona m\ rog:
«Dumnezeule, din stric\ciune
«scoate-m\.»

C O N D A C,  glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Porumbi]\ cu chip de lumin\
te-ai cunoscut, având aripi de
aur, [i c\tre în\l]imea cerurilor
ai ajuns, cinstit\ Hristina.
Pentru aceea, s\vâr[im sl\vit\
pr\znuirea ta, închinându-ne cu
credin]\ raclei moa[telor tale,
din care izvor\[te tuturor cu
adev\rat dumnezeiasc\ t\m\ -
duire sufletelor [i trupurilor.

I C O S

L\udând tu în cânt\ri cu
dreapt\ credin]\ pe Sfânta
Treime, cinstit\ fecioar\ Mu -
ceni]\, celor ce erau atunci
întuneca]i cu cea]a mâniei celei

cumplite, le-ai ar\tat lumina
Treimii, iar pe credincio[i i-ai
bucurat. {i din mâna chinuito-
rului f\r\ de lege, ca o a doua
Tecl\, ai sc\pat [i ai trecut prin
mijlocul curselor. Pentru aceas-
ta, cu adev\rat l\udând, cin-
stim mutarea ta, mul]umind lui
Dumnezeu, Care pentru tine ne
d\ruie[te dumnezeiasc\ t\m\ -
duire sufletelor [i trupurilor.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
patra, pomenirea Sfintei Mari Muceni]e
Hristina.

Aceast\ Muceni]\ era din cetatea
Tirului, fiic\ a unui oarecare Urban
stratilatul. Acesta, suind-o într-un
turn înalt [i a[ezând acolo zeii s\i
f\cu]i din aur [i din argint [i cu
podoabe împodobi]i, i-a poruncit s\
r\mân\ acolo [i s\ aduc\ jertfe la
idoli. Dar Sfânta, socotind cu gând
drept c\, de fapt, nu sunt dumnezei
idolii cei neînsufle]i]i [i f\cu]i de
oameni, se ruga lui Dumnezeu celui
viu. {i, privind pe o fereastr\, a v\ zut
cerul [i, din f\pturi în]elegând pe
F\c\torul, a sf\râmat idolii tat\ lui
s\u [i i-a împ\r]it s\racilor. Pentru
aceasta, a fost supus\ la tot felul de
chinuri de tat\l ei; a fost aruncat\ 
în temni]\, unde r\mânând mult\
vreme f\r\ mâncare, primea hran\
îngereasc\ [i s-a t\m\duit de dure -
rile r\nilor. Dup\ aceea, a fost arun-
cat\ în mare, [i de la Domnul, în
chip minunat, a primit dumnezeies-
cul Botez, fiind scoas\ la uscat de un
Înger. Tat\l ei, aflând c\ este vie, a
închis-o iar\[i în temni]\, dar, în
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acea noapte, el a murit. Luând în
locul lui conducerea un oarecare
Dion, a adus pe Muceni]\ la jude-
cat\, [i ea, m\rturisind pe Hristos, a
fost chinuit\ cumplit. Iar dup\ Dion
a luat domnia un oarecare Iulian, care
de asemenea a chinuit-o îndelung. {i
apoi, fiind lovit\ de slujitori cu su -
li]e, [i-a dat sufletul lui Dum nezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Capiton, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Imeneu, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Ermoghen, c\ruia dezr\d\cinân-
du-i-se to]i din]ii, s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Nou Mucenic Teofil din Zachint, care a
suferi mucenicia în Hios la anul 1635, [i
care de foc s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Nou Mucenic Atanasie din Chiosul Bitiniei,
care, suferind mucenicia în Constantino pol,
la anul 1670, de sabie s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii evreie[ti au c\lcat
în cuptor v\paia cu în -

«dr\z neal\ [i focul în rou\ l-au
«schimbat, cântând: Binecu -
«vân tat e[ti, Doamne Dum -
«nezeule, în veci.»

Împreunându-te cu focul cel
înv\p\iat, l\udai pe F\c\torul
de bine al tuturor, Care a r\ -
corit inima ta, cântând: Bine -
cuvântat e[ti, Doamne Dum -
nezeule, în veci.

Dorind s\ dobânde[ti nu -
mai pe Dumnezeu, n-ai purtat
grij\ de m\dularele care ar -
deau în v\ paie, nu te-ai lep\dat
de Hristos, fecioar\, ci cântai:
Bine cuvântat e[ti, Doamne
Dum nezeule, în veci.

Slav\...

Cu ploile sângiurilor tale, ai
secat râurile nebuniei idole[ti;
iar acum, rev\rsând noian de
t\m\duiri, potole[ti v\paia pa -
timilor, fecioar\ Muceni]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu dumnezeiasca ta z\mis -
lire trecând peste legile firii,
Fecioar\, mai presus de fire ai
n\scut pe Dumnezeu, gr\ind:
Binecuvântat e[ti, Doamne
Dumnezeule, în veci.

Cântarea a 8-a

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Cu dumnezeiasc\ ocârmuire,
nev\t\mat\ ai trecut marea cea
cu valuri a sup\r\rilor [i a chi-
nurilor, înecând pe [arpe în
adâncimea chinurilor tale, Mu -
ceni]\. Pentru aceea, ai ajuns la
limanurile f\r\ de valuri ale
Raiului, gr\ind: Preo]i, binecu-
vânta]i; popoare, preaîn\l]a]i
pe Hristos întru to]i vecii.

Omorât-ai pe [arpele cel cum -
plit, cu lupte de via]\; [i, prin
cânt\rile rug\ciunilor tale, ai
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adormit fiarele cele s\lbatice [i
ai r\mas nev\t\mat\ de ele,
Hristina, cântând Ziditorului:
Tineri, binecuvânta]i; preo]i,
l\uda]i; popoare, preaîn\l]a]i
pe Hristos întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Cu cuvânt viu l-ai înviat pe cel
omorât de mu[c\turile [er pilor
otr\vitori, Muceni]\ pur t\ toare
de chinuri, c\ Dumnezeu, Cel
ce a ascultat rug\ciunile Tale,
Hristina, a c\lcat moartea prin
dumnezeiasca Sa îngropare,
c\tre Care neîncetat gr\ie[ti:
Preo]i, binecuvânta]i; popoare,
preaîn\l]a]i pe Hristos întru
to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti ajut\toare tare a
credincio[ilor, pururea Fecioa r\,
mântuie[te-m\ de în[el\ciunea
vicleanului balaur, care m\
vr\jm\[e[te cumplit [i se sile[te
s\ m\ piard\. C\ tu e[ti îndrep-
tare ner\t\cit\ celor ce n\d\j -
duiesc în tine [i care cânt\ ne -
încetat: Popoare, preaîn\l]a]i
pe Hristos întru to]i vecii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

De [apte ori cuptorul chi-
nuitorul caldeilor l-a ars

«nebune[te, pentru cinstitorii

«de Dumnezeu. Dar, v\zându-i
«pe ace[tia mântui]i de o putere
«mai mare, F\c\torului [i Mân -
«tuitorului a strigat: Tineri,
«binecuvânta]i-L; preo]i, l\u -
«da]i-L; popoare, preaîn\l]a]i-L
«întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adev\rat N\sc\toare...

Fiind luminat\ [i str\lucind
cu podoabele muceniciei, te-ai
învrednicit a vedea pe Mirele
t\u, Hristina, Muceni]\ mult-
p\ timitoare.

Frumoas\ este podoaba pe
care ]i-a d\ruit-o Hristos, Cel
ce întrece pe to]i cu frumu se -
]ea, [i te-a învrednicit de c\m\ -
rile cere[ti.

Num\ratu-te-ai cu cetele ce lor
f\r\ de trup, m\rit\, [i ai fost
rânduit\ împreun\ cu aduna-
rea p\timitorilor; roag\ pentru
noi pe Cel cu totul îndur\tor.

Slav\...

Pomenirea ta, Hristina, lumi-
nând pe cei ce te cinstesc, mai
luminat\ decât soarele s-a ar\ tat
prin razele darurilor Duhului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iubitoare de bine, Fecioar\,
îmbun\t\]e[te sufletul meu cel
înr\ut\]it de p\cate [i, prin ru -
g\ciunile tale, mântuie[te-m\
de ve[nica v\paie.
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Irmosul:

Cu adev\rat, N\sc\toare
de Dumnezeu te m\rtu -

«risim pe tine, Fecioar\ curat\,
«noi, cei mântui]i prin tine, cu
«cetele celor f\r\ de trupuri
«sl\vindu-te pe tine.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cu duhul în biseric\...

Pe tine, care te-ai f\cut vas
de bun\ folosin]\ [i cinstit
St\pânului, te l\ud\m dup\
datorie, Hristina; c\ tu, cu ade -
v\rat, e[ti lauda Muceni]elor [i
slava fecioarelor, [i te-ai ar\tat,
de la Dumnezeu, t\m\duitoare
bogat\ pruncilor mici [i copiilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cetele Îngerilor cinstesc na[ -
terea ta, c\ numai tu ai umplut
de bucurie cele de pe p\mânt.
Pentru aceea, te sl\vim credin-
cio[ii cu laude, cântându-te pe
tine, ceea ce e[ti f\r\ prihan\,
c\ tu, r\s\rind Lumin\ celor
dintru întuneric, ai r\s\rit zo -
rile de ziu\.

L A  L A U D E 

Stihirile pe 4, glasul al 4-lea, însu[i glasul,

alc\tuirea lui Vizantie:

Sl\vim, Hristoase, milostivi-
rea [i bun\tatea Ta cea mult\,
pe care ne-ai ar\tat-o nou\; c\
[i femeile, cu puterea Crucii
Tale, Iubitorule de oameni, au

f\cut s\ înceteze în[el\ciunea
nebuniei idole[ti. De tirani nu
s-au sp\imântat, pe cel viclean
l-au c\lcat, pe urma Ta au pu -
tut veni [i spre mireasma miru-
lui T\u au alergat, rugându-se
pentru sufletele noastre.

P\r\sind avu]ia p\rinteasc\
[i curat dorind pe Hristos, a
câ[tigat Muceni]a slava [i avu -
]ia cereasc\. {i, fiind ocrotit\
cu toat\ întrarmarea harului,
cu arma Crucii a c\lcat pe
tirani. Pentru aceasta, Îngerii
minunându-se de luptele ei,
ziceau: A c\zut vr\jma[ul, fiind
biruit de femeie, [i Muceni]a s-a
ar\tat purt\toare de cunun\;
c\ Hristos împ\r\]e[te în veci
ca Dumnezeu, Cel ce d\ lumii
mare mil\.

Puterea Crucii Tale, Hristoa -
se, a f\cut minune, c\ Muceni]a
Hristina s-a nevoit prin chinui-
re [i, lep\dând sl\biciunea firii,
viteje[te a stat împotriva tira -
nilor. Pentru aceea, primind
darurile biruin]ei, se roag\
pentru sufletele noastre.

Purtând, Muceni]\ Hristina,
în mâini Crucea ca o arm\ tare,
credin]a ca o pav\z\, n\dejdea
ca un coif, dragostea ca un arc,
b\rb\te[te ai biruit chinurile
tiranilor [i dumnezeie[te ai sur-
pat vicleniile demonilor. Iar
primind moarte muceniceasc\,
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te vesele[ti acum întru Hristos,
rugându-te neîncetat pentru
sufletele noastre.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Împ\ratul slavei, Hristos,
atras de îndulcirea frumuse]ii
tale feciore[ti, te-a logodit pe
tine Lui, ca pe o mireas\ f\r\
prihan\, prin unire nestricat\;
c\, din voia Sa, dând putere
fru muse]ii tale, te-a ar\tat
nebiruit\ împotriva vr\jma [i -
lor [i a patimilor, ca pe una ce
ai r\bdat chinuri amare. Pentru
aceea, cu îndoit\ cunun\ te-a
în cununat [i te-a pus de-a
dreap ta Lui ca pe o mireas\ îm -
podobit\. Pe Acela roag\-L,
fecioar\ Muceni]\ Hristina
preal\udat\, s\ dea celor ce te
laud\ pe tine mântuire, via]\ [i
mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
[i te sl\vim, noi, credincio[ii,
dup\ datorie, pe tine, cetatea
cea neclintit\, zidul cel nesur-
pat, folositoarea cea tare [i
sc\parea sufletelor noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Bucur\-te, c\mara...

Primit-ai, Cel ce e[ti f\r\ de
p\cat, a da r\scump\rare [i
pre] pentru noi, Hristoase al
meu, sângele T\u cel vestit [i
preacurat, Cel ce voie[ti s\

dobândeasc\ to]i mântuire.
Pentru aceasta, v\zându-Te
Maica Ta pironit, tânguindu-se,
se zgâria pe obraz, zicând: Fiul
meu, Mielule cel f\r\ prihan\,
Care voie[ti s\ mântuie[ti lu -
mea cu sângele T\u cel cinstit,
cum ai apus de la ochii mei,
Mântuitorule, Tu, Soarele cel
neapus, Cel ce dai tuturor lu -
minare, pace [i mare mil\?

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Sfintei, glasul 1:

A lui Ciprian.

P\r\sind lumea [i dorind pe
Hristos, Hristina preal\udat\,
te-ai num\rat împreun\ cu
cetele cele de sus, cerând pen-
tru noi mare mil\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce prime[ti rug\ciunile
p\c\to[ilor [i nu nesocote[ti
suspinele celor mâhni]i, roag\-te
Celui ce a ie[it din curat pânte-
cele t\u s\ ne mântuim noi,
preasfânt\ Fecioar\.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Sabie a trecut prin inima
mea [i a spintecat-o, St\pâne,
precum odinioar\ a zis Simeon!
gr\ia Fecioara când L-a v\zut
pe Hristos r\stignit pe lemn. Ci
scoal\-Te, Nemuritorule, [i sl\ -
ve[te împreun\ cu Tine pe
Maica [i roaba Ta.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 
[i Otpustul.
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L A  L I T U R G H I E

Fericirile Octoihului pe 4, [i ale Sfintei,
Cântarea a 3-a, pe 4. Prochimen, glasul al
4-lea (Psalm 67: 36, 3): Minunat este
Dumnezeu întru Sfin]ii S\i, Dumnezeul lui
Israel. Stih: Drep]ii s\ se bucure [i s\ se
veseleasc\ înaintea lui Dumnezeu, s\ se
desf\teze întru veselie. Apostolul din
Epistola a doua c\tre Tesaloniceni (2: 13-
17; 3: 1-5): Fra]ilor, datori suntem tot-
deauna s\ mul]umim lui Dumnezeu...
Aliluia, glasul 1 (Psalm 39: 1, 3): A[tep-
tând, am a[teptat pe Domnul, c\ a c\utat
spre mine [i a auzit rug\ciunea mea. Stih:
C\ a pus pe piatr\ picioarele mele [i a
îndreptat pa[ii mei. Evanghelia de la Luca
(7: 36–50): În vremea aceea, unul dintre
farisei L-a rugat pe Iisus s\ m\nânce la el...
(caut\ luni în s\pt\mâna a 21-a dup\
Rusalii). Chinonic (Psalm 111: 6): Întru
pomenire ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I CINCEA

Adormirea Sfintei Ana, maica
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun
Stihirile pe 6, glasul 1, podobie: Ceea ce e[ti
bucuria...

Pomenirea drep]ilor bunici
ai lui Hristos s\vâr[ind, a

lumina]ilor [i Sfin]ilor Ioachim
[i Ana, sl\vim neîncetat, în
cânt\ri de tain\, pe Domnul cel
îndurat, Cel ce i-a ar\tat pe ei,

spre a noastr\ mântuire, ru g\ -
tori neclinti]i.

Ceea ce mai înainte era
stearp\ [i neroditoare, care a
odr\slit încep\tura mântuirii
neamului nostru, ast\zi s-a mu -
tat la via]a cea de acolo, rugând
pe Hristos s\ d\ruiasc\ cur\ -
]ire de gre[eli celor ce-L laud\
cu credin]\.

Pomenirea Drep]ilor s\vâr -
[ind, Te l\ud\m, Hristoase, 
pe Tine, Cel ce ai mutat acum
cu preasl\vire pe Ana din
aceast\ via]\ vremelnic\ la cea
dum nezeiasc\ [i neîncetat\, ca
pe o mam\ a N\sc\toarei de
Dum nezeu [i Maicii pururea
Fecioare, care Te-a n\scut f\r\
s\mân]\ mai presus de fire.

Alte Stihiri, glasul 1,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Iat\, pr\znuire str\lucit\ [i zi
luminoas\ [i de bucurie lumii,
cinstit\ [i dup\ vrednicie l\u -
dat\, adormirea preasl\vitei
Ana, din care s-a n\scut cea
care a n\scut Via]a, chivotul cel
însufle]it, care a înc\put pe Cu -
vântul cel neînc\put, dezlega-
rea întrist\rii [i mijlocitoarea
bucuriei, care d\ tuturor cre-
dincio[ilor mare mil\.

O, preasl\vit\ minune! Ceea
ce a n\scut-o cu preasl\vire pe
cea singur\ curat\ între femei
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[i binecuvântat\, se mut\ din
via]a aceasta vremelnic\ la cea
f\r\ de sfâr[it. Acum pr\znuim
sfântul praznic al m\ritei Ana,
care de pe p\mânt se înal]\ la
cele cere[ti, veselindu-se ast\zi
împreun\ cu adun\rile îngere[ti.

Ast\zi luminat\ pr\znuire,
întru cinstit\ adormirea ta, ce -
tele credincio[ilor s\vâr[im cu
bun\ cucernicie, întru dum -
nezeiescul Duh, c\ ne-a sosit
str\lucitor dar de t\m\duiri,
care arde viclenele adun\ri ale
duhurilor rele din v\zduh [i
luminat îndrepteaz\ gândurile
celor ce laud\ cu credin]\ dup\
vrednicie cinstit\ mutarea ta,
minunat\ Ana.

Slav\..., {i acum..., glasul al 8-lea,

alc\tuirea lui Anatolie:

Cei ce au odr\slit din coapse
neroditoare toiag sfânt, pe
N\sc\toarea de Dumnezeu, din
care a r\s\rit lumii Mântuirea,
Hristos Dumnezeu; perechea
cea f\r\ prihan\, înso]irea cea
sfânt\, Ioachim [i Ana, mutân-
du-se la cere[tile l\ca[uri, îm -
preun\ cu Fiica lor, Preacurata
Fecioar\, cu Îngerii d\n]uiesc,
pentru lume f\când rug\ciune.
Pe ace[tia [i noi, adunându-ne,
l\udându-i cu bun\ credin]\,
zicem: Cei ce a]i fost bunici lui
Hristos pentru Fiica lui Dum -
nezeu [i Preacurata Maria, ru -
ga]i-v\ pentru sufletele noastre.

SE CADE A {TI: Unde este hramul, se
face Vohod [i, dup\ Prochimen, se zic
Paremiile din 5 iulie, iar la Litie se cânt\
Stihirile urm\toare:

L A  L I T I E

Stihirile, glasul 1:

Ceea ce a n\scut luminat pe
încep\toarea mântuirii noastre,
ast\zi de pe p\mânt se mut\,
preacinstita Ana. Veni]i, dar,
iubitorilor de praznic [i iubito-
rilor de Hristos, luând flori de
cânt\ri, s\ gr\im c\tre dânsa:
În]eleapt\ Ana, fericit este pân-
tecele t\u, care a purtat pe ceea
ce este Maic\ a Cuvântului lui
Dumnezeu, [i fericit este piep-
tul la care ai hr\nit-o pe ea; c\
aceasta a n\scut f\r\ s\mân]\
pe D\t\torul de via]\, al\turi
de Care s-a învrednicit a împ\ -
r\]i. Iar pe tine acum, mutân-
du-te la via]a cea f\r\ sfâr[it [i
dumnezeiasc\, te-a învrednicit
a locui [i a te bucura împreun\
cu Maica Lui. Pentru aceasta,
noi, cei ce s\vâr[im cu credin]\
pomenirea ta, ne rug\m ]ie ca,
împreun\ cu dânsa, s\-L rogi
pentru mântuirea sufletelor
noastre.

Glasul al 2-lea:

Veni]i, to]i iubitorii de fecio-
rie [i doritorii de cur\]ie. Veni]i
s\ pr\znuim cinstit\ adormirea
Anei, c\ aceasta a n\scut pe
Maria, fiica lui Dumnezeu, din
care S-a n\scut Mântuitorul,
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Cel ce lumineaz\ [i sfin]e[te
sufletele noastre.

Ce sobor se adun\ cu evlavie
în preacinstita biseric\ a buni-
cilor lui Hristos! Bucur\-te,
împreun\ neamul ome  nesc
ast\zi, c\ Ana de pe p\mânt se
mut\ la Domnul, [i, stând îna -
intea Lui, se roag\ s\ ne dea
cur\]ire nou\, celor ce s\ vâr -
[im cu credin]\ adormirea ei.

Glasul al 4-lea:

Veni]i, to]i credincio[ii, s\
pr\znuim ast\zi luminat pome-
nirea Drep]ilor Ioachim [i Ana,
bunicii lui Hristos, c\ ne-au
n\scut pe Maria cea f\r\ pri-
han\, Maica Mântuitorului.
Pentru aceasta, c\tre dân[ii s\
gr\im: Înso]ire aleas\, pereche
sfânt\ [i de Dumnezeu cinstit\,
ruga]i pe Hristos Dumnezeu s\
miluiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., {i acum..., glasul al 5-lea:

O, fericit\ înso]ire! Voi sun -
te]i mai presus decât to]i p\ -
rin]ii, c\ a]i odr\slit pe cea mai
presus decât toat\ f\ptura. Cu
adev\rat fericit e[ti, Ioachime,
f\cându-te p\rinte unei fiice ca
aceasta. Fericit este pântecele
t\u, Ana, c\ pe Maica Vie]ii
noastre ai odr\slit-o; fericit
este sânul t\u, cu care ai hr\nit
pe ceea ce a hr\nit cu lapte pe
Cel ce hr\ne[te toat\ suflarea.

Pe Acela ruga]i-L, preaferi ci ]i lor,
s\ miluiasc\ sufletele noastre.

L A   S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 5-lea,

podobie: Bucur\-te, c\mar\...

Bucur\-te, rândunea în]ele -
g\  toare, care ne-ai vestit pri -
m\ vara harului, ceea ce bine ai
vie]uit cu întreag\ în]elepciune
[i f\r\ prihan\; care ai n\scut-o
cu cinste pe N\sc\toarea de
Dumnezeu cea nevinovat\, odo -
rul fecioriei; mielu[ea cinstit\,
care ai n\scut-o pe singura
mielu[ea care nu [tie de b\rbat
[i a n\scut prin cuvânt pe Cu -
vântul, Mielul cel ce a ridicat
p\catul lumii, [i pe tine, bunica
Lui, te-a mutat de pe p\mânt.
Pe Acela acum roag\-L s\ dea
sufletelor noastre mare mil\.

Stih: Bucura]i-v\, Drep]ilor, întru
Dom nul; celor drep]i li se cuvine laud\
(Psalm 32: 1).

Bucura]i-v\, cei ce sunte]i în -
so]ire cinstit\, dorit\ lui Dum -
nezeu [i aleas\ cu str\lu cirile
sfin]eniei, care ar\t\rile Legii
bine le-a]i potrivit cu dumneze-
iescul har, n\scând voi pe ceea
ce L-a n\scut pe Hristos, Înce -
p\ torul vie]ii noas tre, Ioachime,
cel de Dumnezeu luminat [i
dumnezeiesc, [i tu, preacinstit\
Ana, lumin\tori care a]i înmul -
]it harul [i a]i r\s\rit f\clia cea
f\r\ umbr\, pe preacurata
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N\sc\toare de Dumnezeu. Cu
aceea ruga]i-v\ Domnului s\ dea
sufletelor noastre mare mil\.

Stih: Ferici]i to]i cei ce se tem de
Domnul, care umbl\ în c\ile Lui (Psalm
127: 1).

Bucur\-te, Ana, p\mânt bine -
cuvântat, care ai înflorit lumii
dumnezeiasca odrasl\, la Legea
lui Dumnezeu neîncetat ai
cugetat [i ai vestit tuturor veni-
rea harului; ceea ce ai sc\pat
de leg\tura sterpiciunii, prin
na[terea ta, iar, prin moarte, ai
p\r\sit stric\ciunea [i te-ai mu -
tat la dumnezeiasca str\lu cire,
de Dumnezeu fericit\, str\moa[a
lui Hristos Dum nezeu, care ai
n\scut-o pe N\sc\toarea de
Dumnezeu, f\clia purt\toare
de lumin\, cu care roag\-te s\
se d\ruiasc\ sufletelor noastre
mare mil\.

Slav\..., {i acum..., glasul al 8-lea:

Veni]i, toat\ f\ptura, ca adu-
nându-ne, s\ l\ud\m în chim-
vale de cânt\ri pe Ana, cea de
Dumnezeu în]elep]it\, care a
n\scut din pântecele ei dum -
nezeiescul munte, [i s-a mutat
ast\zi la mun]ii cei în]eleg\tori
[i la l\ca[urile Raiului, stri-
gând c\tre dânsa: Fericit este
pântecele t\u, care a purtat cu
adev\rat pe ceea ce a purtat în
pântece Lumina lumii. Fericit
este sânul t\u care a hr\nit pe
ceea ce a hr\nit cu lapte pe

Hristos, hrana vie]ii noastre. Pe
Acela roag\-L s\ ne izb\veasc\
de tot necazul [i de n\v\lirea
vr\jma[ului, [i s\ mântuiasc\
sufletele noastre.

T R O P A R U L, glasul al 4-lea:

Pe ceea ce a n\scut Via]a, în
pântece ai purtat-o, pe curata
Maic\ a lui Dumnezeu, de Dum -
nezeu gânditoare Ana. Pentru
aceasta, la primirea cereasc\,
unde este l\ca[ul celor ce se
veselesc întru slav\, bucurân-
du-te acum te-ai mutat; cere
pentru cei ce te cinstesc cu dra-
goste, iertare de gre[eli, puru-
rea fericit\.

Acest Tropar se zice o dat\ (f\r\ al
N\sc\toarei), iar, de va fi binecuvântarea
pâinilor, se cânt\ de trei ori.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfintei Ana, de trei ori.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
3-lea, podobie: De frumuse]ea...

Ana preasl\vit\ [i dup\
vrednicie l\udat\ [i prea -

cinstit\, de pe p\mânt în\l]ân -
du-se din via]a vremelnic\, în
veci tr\ie[te în via]a cea f\r\ de
moarte, cu Îngerii d\n]uind, [i,
împreun\ cu fiica sa, cu prea-
curata Maica lui Dumnezeu, se
roag\ neîncetat Domnului s\
mân tuiasc\ pe cei ce cu credin]\
o fericesc (de dou\ ori).
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Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeu [i Domnul, Cel
mai presus de fiin]\, S-a întru-
pat din tine, Preacurat\, pen-
tru a Sa bun\tate, luând fiin]a
noastr\ [i r\mânând ceea ce
era. Deci, cinstindu-L ca Dum -
nezeu [i Om, pe tine te vestim
N\sc\toare de Dumnezeu, ne -
ispitit\ de nunt\, sl\vind taina
cea preamare a z\mislirii tale
f\r\ de s\mân]\. 

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, glasul 1,
podobie: Mormântul T\u...

Poruncile Legii p\zindu-le în
chip pl\cut lui Dumnezeu, ai
întrecut pe toate maicile din
Israel, n\scând pe pururea
Fecioara, N\sc\toarea de Dum -
nezeu, Sfânt\ [i aleas\ Ana,
str\moa[a Domnului. {i, mu -
tându-te de pe p\mânt la
c\mara cea dumnezeiasc\, mai
presus decât Drep]ii te-a a[ezat
(de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Îndrepteaz\-ne pe calea po -
c\in]ei pe noi, care pururea
umbl\m pe calea r\ut\]ilor [i
mâniem pe preabunul Domn,
ceea ce e[ti neispitit\ de nunt\,
binecuvântat\ Marie, sc\parea
celor f\r\ de n\dejde, l\ca[ul
lui Dumnezeu.

Psalmul 50

C A N O A N E L E

Amândou\ ale Octoihului, f\r\ muceni-
cine (sau al N\sc\toarei de Dumnezeu), pe
8, [i al Sfintei pe 6.

C A N O N U L  Sfintei

Alc\tuire a lui Teofan

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmos: 

Deschide-voi gura mea, [i
se va umple de Duh, [i

«cuvânt voi r\spunde Împ\r\ -
«tesei Maici; [i m\ voi ar\ta,
«luminat pr\znuind, [i voi cânta
«minunile ei, bucurându-m\.»

Iertare de gre[eli [i izb\vire
de rele [i îndreptare vie]ii cere
pentru mine acum, cel ce laud
ast\zi pomenirea ta purt\toare
de lumin\ [i dumnezeiasc\ str\ -
lucire, Ana preal\udat\.

Ai n\scut cu dumnezeiasc\
bun\cuviin]\ pe cea care a
n\scut Via]a. Pentru aceasta, la
Via]a cea pururea vie te-ai
mutat, desf\tându-te în bucu-
ria cea de negr\it [i în lumina
cea neînserat\, Ana, de Dum -
nezeu chemat\.

Slav\...

Darul cel dumnezeiesc, Ana,
s-a mutat la bucurie, adic\ la
Hristos, pe Care fiica ei cea
curat\ L-a n\scut f\r\ de s\ -
mân]\; [i cu mult\ îndr\znire
st\ înaintea Domnului, rugân-
du-se s\ ne mântuiasc\ pe noi
pe to]i.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din tine ne-a str\lucit Soa -
rele drept\]ii [i a luminat tot
p\mântul prin cuno[tin]a de
Dumnezeu, [i a stricat negura
necredin]ei, Curat\, cu totul
f\r\ prihan\ [i preafericit\.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmos: 

Nu în în]elepciune [i în
putere [i în bog\]ie ne

«l\ud\m, ci întru Tine În]elep -
«ciunea Tat\lui cea ipostatic\,
«Hristoase; c\ nu este sfânt
«afar\ de Tine, Iubitorule de
«oameni.»

Z\mislit-ai [i ai n\scut pe
ceea ce a z\mislit [i a n\scut mai
presus de cuvânt pe Hristos,
Cel ce ]ine împreun\ toate.
Pentru aceasta, adormirea ta,
Ana, o cinstim.

Cu laude se s\vâr[e[te sl\vit\
pomenirea ta, c\ ai n\scut nou\
pe curata Maica lui Dumnezeu
cea mai înalt\ decât laudele,
Ana, de Dumnezeu chemat\.

Slav\...

Ca soarele cu luna împreu-
nându-se cu Ana Ioachim m\ -
ri  tul, a n\scut raza fecioriei;
prin care a str\lucit Raza Dum -
nezeirii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine tare folositoare, Maica
lui Dumnezeu, te-am câ[tigat,

[i n\dejdile spre tine punân -
du-le, ne mântuim; [i, la tine
sc\pând, suntem p\zi]i.

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

Maicii St\pânului [i F\c\to -
rului, maic\ ai fost, Ana prea -
sl\vit\, poruncile Lui neîncetat
p\zindu-le. Pentru aceasta,
mu  rind, la via]a cea f\r\ de
moarte [i la lumina cea neînse-
rat\ te-ai mutat cu adev\rat.
Deci, sfânt\ [i de lumin\ pur -
t\toare pomenirea ta s\vâr[ind
cu duhul, ne lumin\m totdea -
una [i cu un glas gr\im c\tre
tine: Roag\-te lui Hristos Dum -
nezeu s\ d\ruiasc\ iertare de
gre[eli celor ce pr\znuiesc cu
dragoste sfânt\ pomenirea ta.

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

Cântarea a 4-a

Irmosul: 

Cel ce [ade în slav\ pe tro-
nul Dumnezeirii, pe nor

«u[or a venit Iisus, Cel mai 
«pre sus de dumnezeire, prin
«palm\ curat\, [i a mântuit pe
«cei ce cânt\: Slav\, Hristoase,
«puterii Tale!»

Gândind la cele ce scria în
Lege, le-ai s\vâr[it, [i Maicii
D\t\torului de Lege maic\ ai
fost. Pentru aceasta, acum toat\
f\ptura este datoare a s\vâr[i
cu bucurie pomenirea ta.
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Fericit este cu adev\rat pân-
tecele t\u, care a purtat pe ceea
ce a purtat în pântece Lumina
lumii; [i sânul t\u e fericit, c\ a
hr\nit pe ceea ce L-a hr\nit cu
lapte pe Hristos, Hr\nitorul
nostru, Ana.

Slav\...

Vie]uind f\r\ prihan\, ai
n\scut pe Fecioara, N\sc\toa-
rea de Dumnezeu, ceea ce L-a
n\scut f\r\ prihan\ pe Cu vân -
tul Tat\lui, iar acum la El cu
slav\ te-ai s\l\[luit, îndum -
nezeit\ fiind, cu adev\rat, prin
cinstite împ\rt\[iri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pântecele Fecioarei ca un
stog în arie cu adev\rat s-a ar\ -
tat, Spic nearat având, cu Care
se hr\ne[te toat\ f\ptura, gr\ -
ind: Atotputernice Hristoase,
slav\ puterii Tale!

Cântarea a 5-a

Irmosul: 

Necredincio[ii nu vor ve -
dea slava Ta, Hristoase;

«dar noi pe Tine, Unul-N\scut,
«str\lucirea slavei Dumnezeirii
«Tat\lui, de noapte venind, Te
«l\ud\m, Iubitorule de oameni.»

Cu adev\rat cer ai n\scut pe
p\mânt, pe ceea ce a n\scut pe
F\c\torul cerului, Care te-a
mutat ast\zi la cele cere[ti cu
slav\, Ana sl\vit\.

Cu cetele nematerialnice îm -
preun\ d\n]uie[ti cu bucurie,
având minte f\r\ materie, plin\
fiind de str\lucirea d\t\toare
de bog\]ie. Deci, pomene[te-ne
pe noi, cei ce te pomenim cu
credin]\.

Slav\...

Ceea ce ai r\s\rit l\murit din
r\d\cina lui Iesei, ai odr\slit,
sl\vit\, toiagul cel bine înflorit,
pe Preacurata, din care a odr\s -
 lit Floarea cea neve[ te jit\, Iisus,
Izb\vitorul nostru.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

La tine scap, Preasfânt\ St\ -
pân\, singurul acoper\mânt
tare al credincio[ilor; spre tine
îmi pun n\dejdea mântuirii
mele, N\sc\toare de Dum nezeu;
nu m\ trece cu vederea.

Cântarea a 6-a

Irmos: 

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«ti vire din coasta Ta.»

Bunicii Domnului Iisus Dum -
nezeu, Ioachim [i Ana, cei îm -
podobi]i cu dreptatea, dup\
vrednicie s\ fie l\uda]i ast\zi
întru cânt\ri.

Toate laudele Ana le-a co vâr -
[it, c\ a n\scut pe ceea ce este
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mai presus decât toat\ lauda.
Pentru aceasta, în ceata Sfin -
]ilor se s\l\[luie[te.

Slav\...

Pomenirea ta de lumin\ pur -
t\toare este [i plin\ de str\luci-
rea care trimite în lume raze de
mântuire, în]eleapt\ Ana, plin\
fiind de toate darurile.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din Ana te-ai n\scut, Îm p\ r\ -
teasa lumii, ceea ce ai n\scut pe
Împ\ratul tuturor [i fecioa r\ ai
r\mas dup\ na[tere, mai înalt\
fiind decât Heruvimii, ceea ce
e[ti cu totul f\r\ prihan\.

C O N D A C, glasul al 2-lea,

podobie: Cele de sus c\utând...

Pomenirea bunicilor lui
Hristos s\ o pr\znuim, cerând
cu credin]\ ajutorul lor, ca s\
se izb\veasc\ de tot necazul to]i
cei ce cânt\: Dumnezeul nostru
fii cu noi, Cel ce i-ai sl\vit pe
ace[tia, precum ai binevoit.

I C O S

Dup\ prorocie, s\ ne adun\m
to]i [i s\ l\ud\m, cu vrednicie,
preasfânta [i fericita mutare a
str\ moa[ei lui Hristos, c\ as t\zi,
din via]a aceasta vremelnic\
mu tându-se [i la ceruri cu bu -
curie mergând, se bucur\. {i,
ca maic\ a celei dup\ adev\r
N\sc\toare de Dumnezeu, strig\
cu credin]\: M\re[te, sufletul

meu, pe Domnul, c\ am n\scut
pe p\mânt pe Maica Celui ce a
sl\vit-o pe ea, precum a binevoit.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
cincea, pomenirea Adormirii Sfintei Ana,
maica Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.

Sfânta Ana a fost bunica Dom nu -
lui nostru Iisus Hristos dup\ trup.
Ea era din neamul lui Levi, fiic\ a
lui Matan preotul [i a so]iei lui,
Mariam. Acest Matan a preo]it în
zilele Cleopatrei (51-30 înainte de
Hristos), mai înainte de domnia lui
Irod, fiul lui Antipatru. Acest Matan
a avut trei fete: Maria, Sovi [i Ana.
Maria s-a m\ritat la Betleem [i a
n\scut pe Salomi moa[a; Sovi s-a
m\ritat tot la Betleem [i a n\scut pe
Elisabeta, mama Sfântului Ioan
Botez\torul; iar Ana s-a m\ritat în
p\mântul Galileei [i a n\scut pe
Maria, N\sc\toarea de Dumnezeu.
A[adar Salomi, Elisabeta [i Sfânta
Maria, N\sc\toarea de Dumnezeu,
sunt veri[oare din trei surori. Ana,
dup\ ce a n\scut pe Fecioara Maria,
a în]\rcat-o [i a dat-o la templu ca
un dar f\r\ prihan\ Atot]iitorului
Dumnezeu, precum f\g\duise. Tr\ -
in du-[i cealalt\ scurt\ parte a vie]ii
în posturi, rug\ciuni [i faceri de
bine fa]\ de cei lipsi]i, cu pace s-a
mutat c\tre Domnul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
165 de Sfin]i P\rin]i, care s-au adunat la al
cincilea Sinod Ecumenic, în Constan ti -
nopol, [i au stricat înv\]\turile lui Origen.

Pe vremea împ\r\]iei Binecre din -
ciosului împ\rat Iustinian cel Mare
(527-565), era patriarh al Constan ti -
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nopolului Antim ereticul care fusese
mai înainte episcop de Trapezunt.
Apoi a fost mutat [i pus arhiereu al
Constantinopolului dar, fiind eretic,
a fost scos din scaun de dreptcredin-
cio[i. În locul lui a fost hirotonit
patriarh Sfântul Ierarh Mina, care
era preot al bisericii Constantino po -
lului, [i primitor de oaspe]i la casa
de mil\ a Sfântului Samson. Din pri-
cina aceasta, s-au ridicat Sever [i
Petru, oameni cu tot felul de eres,
care sus]ineau [i înv\]\turile gre[ite
ale lui Origen. Aceasta întristând pe
ortodoc[i, împ\ratul Iustinian, în al
[aptelea an al împ\r\]iei sale, strân-
gând sobor de 165 de Sfin]i P\rin]i
în Constantinopol, soborul, îm preun\
cu Sfântul Patriarh Mina, au anate-
matizat pe ace[tia [i pe cei ce erau la
un gând cu ei. {i, de atunci, Biserica
lui Dumnezeu pr\znuie[te pomeni-
rea aceasta, sl\vind pe Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
Olimpiada diaconi]a, care a fost ucenic\ a
Sfântului Ioan Gur\ de Aur.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
maicii noastre Eupraxia.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Sact, Matur, Atal [i Blandina,
care s-au s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos:

Cel ce ai izb\vit în foc 
pe tinerii lui Avraam [i 

«ai ucis pe caldei, care f\r\
«drep tate vânau pe cei drep]i,
«prea l\udate Doamne, Dum -

«nezeule al p\rin]ilor, binecu -
«vântat e[ti!».

Ceea ce ai n\scut-o pe Maica
Vie]ii celei adev\rate, Ana, te-ai
mutat la via]a [i la lumina cea
adev\rat\, gr\ind: Preal\udate
Doamne, Dumnezeul p\rin]i lor,
binecuvântat e[ti!

Ca o maic\ a Maicii Mântui -
to rului, Ana, cu fapte bune
împodobit\ fiind, de pe p\mânt
la cer ai mers, cântând [i
gr\ind: Dumnezeul p\rin]ilor,
binecuvântat e[ti!

Slav\...

La via]a f\r\ de sfâr[it, la
l\rgimea preadesf\tat\ a dul -
ce]ii Raiului, la lumina neînse-
rat\ ai mers, de Dumnezeu
purt\toare, gr\ind: Dumnezeul
p\rin]ilor, binecuvântat e[ti!

{i acum..., a N\c\toarei de Dumnezeu:

Împodobit\ fiind cu frumu-
se]ile virtu]ilor, ai n\scut pe
Cuvântul cel mai frumos decât
fiii p\mânte[ti, ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\, pe Cel ce a
împodobit cu frumuse]i cuvioase
pe cei ce te laud\ întru cânt\ri.

Cântarea a 8-a

Irmos: 

Pe tinerii cei binecredin-
cio[i în cuptor, na[terea

«N\sc\toarei de Dumnezeu i-a
«mântuit. Atunci fiind închi -
«puit\, iar acum lucrat\, pe
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«toat\ lumea ridic\ s\-]i cânte
«]ie: Pe Domnul, lucrurile, l\u -
«da]i-L [i-L preaîn\l]a]i întru
«to]i vecii.»

Ceea ce mai înainte era
stear p\, a ajuns maica singurei
N\sc\toare de Dumnezeu, iar
acum str\moa[a lui Hristos.
Precum de haina sterpiciunii,
a[a [i de cea a omorârii dez -
br\cându-se, în latura celor vii
cânt\: Pe Domnul l\uda]i-L,
lu crurile, [i-L preaîn\l]a]i în tru
to]i vecii.

Hristos, deschizându-]i u[ile
cele de sus, cu bucurie te-a pri-
mit, c\ ai n\scut u[a prin care
El însu[i a trecut [i încuiat\ a
l\sat-o dup\ ie[ire, de Dum nezeu
în]elep]it\, dup\ vrednicie, mi -
nunat\ Ana. Pentru aceasta, te
cinstim întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Ceea ce cu sfin]enie ]i-ai sfâr -
[it via]a, maic\ ai fost Sfin tei
pururea Fecioare, care L-a n\s -
cut pe Cuvântul cel Preasfânt,
Cel ce ne-a dat sfin]ire [i mân-
tuire, de Dumnezeu în]elep]it\,
dup\ vrednicie, minunat\ Ana.
Pentru aceasta, te cinstim întru
to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe mine, cel cuprins de multe
nevoi [i aflat în primejdii din

pricina viforului p\catului, în -
drepteaz\-m\ acum cu sufl\rile
Duhului, la limanul cel f\r\ va -
luri, de Dumnezeu N\sc\ toare,
St\pân\, limanul cre[ti ni lor.
Pentru aceasta, te l\ud\m întru
to]i vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: 

Eva, adic\, prin boala ne -
ascult\rii, blestem în l\ -

«un tru a adus; iar tu, Fecioar\,
«de Dumnezeu N\sc\toare, prin
«Odrasla purtat\ în pântece,
«lumii binecuvântare ai înflorit.
«Pentru aceasta, to]i te m\rim.»

Eva cu adev\rat, prin nepu-
tin]a neascult\rii, blestem a
a[ezat, iar tu blestemele sterpi-
ciunii le-ai dezlegat, n\scând pe
Maica lui Dumnezeu cea cu rat\,
care a n\scut Binecuvântarea,
[i cu ea împreun\ d\n]uie[ti
dup\ vrednicie, minunat\ Ana.

Din p\mântul pântecelui t\u,
cu adev\rat s-a n\scut p\mân-
tul cel sfânt, care a r\s\rit f\r\
s\mân]\ Spicul cel nelucrat, pe
Hr\nitorul lumii [i Domnul,
Care în]elep]e[te te-a mutat pe
tine la hrana cea neîmpu]inat\,
Ana.

Via]a cea f\r\ întristare [i
f\r\ stric\ciune te-a primit dup\
sfâr[it, pream\rit\. {i acum
e[ti p\rta[\ pomului vie]ii, 
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bu curându-te împreun\ cu adu -
 n\ rile Drep]ilor [i cu dumneze-
ie[tile o[ti ale celor f\r\ de trup.
Pentru aceasta, to]i te fericim.

Slav\...

Pomenirea ta mai luminoas\
decât soarele ne-a r\s\rit as t\zi,
de raza bogatelor daruri lumi-
nându-ne, preacinstit\, [i negura
patimilor risipind. Deci pe noi,
cei ce o s\vâr[im, p\ze[te-ne.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Marie, Doamna tuturor, mân -
tuie[te-m\ pe mine, cel robit de
toate gre[elile, c\ tu ai n\scut
pe Mântuitorul tuturor, Cel ce
ne-a mântuit de robia p\cate-
lor, cu dumnezeiasca voie.

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, 

podobie: Cu ucenicii s\ ne suim...

Dup\ datorie s\ l\ud\m pe
Ana cea de Dumnezeu chemat\,
c\, n\scând mai presus de n\ -
dejde pe Fecioara Maria, N\sc\ -
toarea de Dumnezeu, rudenie
dup\ trup s-a ar\tat lui Hristos,
Mântuitorul nostru, Cel ce a
primit-o ast\zi cu dumneze-
iasc\ bun\cuviin]\ în cele de
sus, unde ea se roag\ pentru noi
[i pentru pacea lumii (de dou\ ori).

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Fericita pomenire a Drep]i lor
s\vâr[ind, Te l\ud\m pe Tine,

Hristoase, Cel ce ai mutat
acum cu pream\rire pe Ana,
din aceast\ via]\ vremelnic\ la
slava cea neîncetat\, ca pe ceea
ce este maic\ a N\sc\toarei de
Dumnezeu [i Maicii pururea
Fecioare, celei ce Te-a n\scut
f\r\ s\mân]\, mai presus de
fire (de dou\ ori).

Sfânta pomenire a mo[ilor
lui Hristos s\vâr[ind, a lui
Ioachim [i a Anei, cei cinsti]i [i
f\r\ prihan\, sl\vim neîncetat
pe Mântuitorul [i Domnul cel
îndurat, Care i-a mutat la via]a
cea neîmb\trânitoare [i nestri -
c\cioas\.

La cetele cele f\r\ de trup 
[i la l\ca[urile Drep]ilor, unde
sunt o[tile Îngerilor, unde este
adunarea Sfin]ilor [i bucuria
ce  lor ce pr\znuiesc se s\vâr -
[e[te, acum s-au mutat duhu -
rile Drep]ilor Ioachim [i Ana,
pe care cu bun\ credin]\ l\u -
dându-i, s\-i fericim.

Slav\..., {i acum..., glasul al 2-lea:

Veni]i, to]i, iubitorii de fecio-
rie [i doritorii de cur\]ie. Veni]i
s\ pr\znuim cinstit\ adormirea
Anei, c\ aceasta a n\scut pe
Maria, fiica lui Dumnezeu, din
care S-a n\scut Mântuitorul,
Cel ce lumineaz\ [i sfin]e[te
sufletele noastre.

Doxologia mare, Troparul, 

Ecteniile [i Otpustul.
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L A  L I T U R G H I E

Fericirile pe 8, din Cântarea a 3-a [i a 
6-a ale Sfintei. Prochimenul, glasul al 7-lea
(Psalm 63: 11, 1): Veseli-se-va cel drept de
Domnul [i va n\d\jdui în El [i se vor l\uda
to]i cei drep]i la inim\. Stih: Auzi, Dum -
nezeule, glasul meu, când m\ rog }ie.
Apostolul din Epistola c\tre Galateni
(4: 22-27): Fra]ilor, Avraam a avut doi fii...
Aliluia, glasul al 4-lea (Psalm 91: 12, 13):
Dreptul ca finicul va înflori [i precum
cedrul din Liban se va înmul]i. Stih:
R\s\di]i fiind în casa Domnului, în cur]ile
Dumnezeului nostru vor înflori. Evan -
ghelia de la Luca (8: 16-21): Zis-a Domnul:
Nimeni, aprinzând f\clia, nu o acoper\ cu
un vas... (caut\ sâmb\t\ în s\pt\mâna a
23-a dup\ Rusalii). Chinonic (Psalm 32: 1):
Bucura]i-v\, Drep]ilor, întru Domnul;
celor drep]i se cuvine laud\. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I {ASEA

Pomenirea Sfin]ilor Mucenici
Ermolae preotul, Ermip [i Ermocrat
[i a Sfintei Cuvioase Muceni]e
Paraschevi (a c\ror Slujb\ s-a pus
cu Doxologie mare). {i pomenirea
Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou,
de la Muscel (a c\rui Slujb\, cu
Priveghere, s-a a[ezat dup\ cea a
Mucenicilor).

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Sti -
hirile pe 6: ale Sfin]ilor 3 [i ale Sfintei 3.

Stihirile Sfin]ilor, glasul al 8-lea,
podobie: O, preasl\vit\ minune...

Mucenice p\timitorule
Ermolae, f\cându-te

preot lui Iisus Atot]iitorul, cu
sfin]enie ai dorit via]\ prea -
sfin]it\; [i, prin cuvintele tale
cinstite, cu harul, pe popoare
le-ai mântuit din întunericul cel
spurcat [i te-ai mutat la cele
mai presus de lume, împodobit
cu sângele chinurilor, de Dum -
nezeu fericite.

Mucenice p\timitorule Er -
molae, ascuzându-te odinioar\
de frica celor f\r\ de lege, cu
bucurie ai ar\tat lui Pante li -
mon, purt\torule de chinuri,
taina cea ascuns\ a dreptei cre-
din]e [i a cuno[tin]ei. Pe urm\,
ar\tându-te foarte cu osârdie,
ai murit pentru Hristos, Care 
a voit s\ p\timeasc\ pentru
bun\ tatea Sa.

Pe Ermip [i pe Ermolae [i pe
Ermocrat, Mucenicii Domnu -
lui, care cu credin]\ s-au nevoit
minunat [i au omorât pe cel
viclean [i s-au sc\ldat în baia
care nu se spurc\ niciodat\ cu a
doua spurc\ciune, s\-i l\ud\m,
cu sfin]enie, m\rindu-i [i adu-
nându-ne to]i, s\ pr\znuim
pomenirea lor.

Stihirile Sfintei, 
acela[i glas [i aceea[i podobie:

O, preasl\vit\ minune! În]e -
leapt\ Paraschevi, tu cu b\rb\]ie
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chinuindu-te, cu osârdie ai sur-
pat trufia lui Antonin; [i, ca una
ce te-ai învrednicit de darurile
chem\rii celei de sus [i cu
cununi cinstit\, pomene[te-ne
pururea înaintea Domnului pe
noi, robii t\i, cei ce cu credin]\
te cinstim, ca s\ fim milui]i.

Muceni]\ a lui Hristos, prea -
l\udat\, care L-ai iubit pe
Hristos din tot sufletul, tu ai
r\b dat cu t\rie r\nile chinu ri -
lor; [i, schingiuindu-]i-se coas-
tele în b\t\i [i suferind toate
durerile pentru Cel dorit de
tine, ai câ[tigat cununile de la
Dânsul. Pentru aceea, te l\u -
d\m, de Dumnezeu fericit\.

Cuvioas\ Muceni]\ m\rit\,
cine va putea spune durerile
ostenelilor tale [i minunile cele
b\rb\te[ti ale muceniciei tale,
blânde]ile [i r\bdarea prin care
te-ai ar\tat ca fiind f\r\ de
trup, cinstit\? Pentru aceea, 
te-ai f\cut p\rta[\ Îngerilor,
Paras chevi, mireas\ a Împ\ ra -
tului tuturor [i vas al Duhului.

Slav\..., a Sfintei, glasul al 6-lea:

Fecioar\, Muceni]\ purt\ -
toare de chinuri, Paraschevi
pream\rit\, prin rug\ciunile
tale c\tre Dumnezeu, cere s\ se
mântuiasc\ de sup\r\ri [i de
nevoi [i de osânda cea viitoare
cei ce s\vâr[esc dup\ cuviin]\

p\timirea ta, Muceni]\ puru-
rea pomenit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cine nu te va ferici pe tine,
Preasfânt\ Fecioar\? Sau cine
nu va l\uda, Preacurat\, na[ -
terea ta? C\ Cel ce a str\lucit
f\r\ de ani din Tat\l, Fiul
Unul-N\scut, Acela[i din tine,
cea curat\, a ie[it în chip de
negr\it întrupându-Se, din fire
Dumnezeu fiind, [i cu firea om
f\cându-Se pentru noi, nu în
dou\ fe]e fiind desp\r]it, ci în
dou\ firi neamestecate fiind
cunoscut. Pe Acela roag\-L,
Curat\, cu totul fericit\, s\ se
miluiasc\ sufletele noastre.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

R\bdând, preasl\vit\, chi-
nuri cu multe dureri, de bun\ -
voie te-ai pornit asupra lor cu
cuget b\rb\tesc; [i chipurile
închin\ciunii idole[ti ca praful
le-ai pisat. C\ci cu puterea
Crucii ai ucis pe vr\jma[ul, cel
ce se l\uda s\-[i pun\ scaunul
mai presus de stele, c\ înaintea
picioarelor tale a cr\pat, ca o
pas\re fiind batjocorit.

Stih: A[teptând, am a[teptat pe Domnul
[i a c\utat spre mine [i a auzit rug\ciunea
mea (Psalm 39: 1).
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Prin dumnezeiasc\ purtare
de grij\, îndat\ Îngerul a ar\tat
greutatea lespezii ca o frunz\,
arderea focului a ar\tat-o abur
r\coros, precum odinioar\ ti ne -
rilor vederea de c\tre ei a celui
de-al patrulea, cu care îm preu -
n\ striga: Mare este mila Ta,
Preaîndurate; pentru aceea,
veselindu-m\, m\ închin nume-
lui T\u cel preal\udat.

Stih: {i a înt\rit pe piatr\ picioarele
mele [i a îndreptat pa[ii mei (Psalm 39: 3).

Având totdeauna cur\]irea
trupului [i luminarea sufletului,
te-ai ar\tat f\r\ prihan\; c\ tu,
dorind pe Mirele, ai umblat pe
urma mirului celui în]eleg\tor,
cinstit\ Paraschevi, pururea
pomenit\. {i acum, roag\ pe
Mântuitorul tuturor s\ dea ier-
tare de gre[eli celor ce cu cre-
din]\ s\vâr[esc pomenirea ta.

Slav\..., glasul al 6-lea:

Veni]i, toate marginile p\ -
mân  tului, s\ adun\m ceat\ du -
hovniceasc\ [i s\ l\ud\m pe
fecioara, Muceni]a lui Hristos,
zicând: Bucur\-te, Paraschevi
Cuvioas\ [i de Dumnezeu cin-
stit\; bucur\-te, ceea ce de
bun\voie ai primit mucenicie;
bucur\-te, ceea ce e[ti întocmai
la stare cu Mucenicii [i de un
l\ca[ cu Sfin]ii Cuvio[i! Cu
ace[tia împreun\ roag\-te s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 
– a Învierii:

F\c\torul [i Mântuitorul meu,
Preacurat\, Hristos Domnul,
din pântecele t\u ie[ind, întru
mine îmbr\cându-Se, din bles-
temul cel dintâi pe Adam l-a
slobozit. Pentru aceasta, ]ie,
Preacurat\, ca Maicii lui Dum -
nezeu [i Fecioarei cu adev\rat,
gr\im f\r\ încetare ca Îngerul:
Bucur\-te! Bucur\-te, St\pân\,
folositoarea [i acoper\mântul
[i mântuirea sufletelor noastre!

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii T\i, Doamne...

Slav\..., al sfintei, glasul 1:

Osârdia ta asemenea che -
m\rii f\când-o, ceea ce e[ti cu
acela[i nume numit\, credin]a
ta întocmai cu numele întru
locuin]\ ai mo[tenit-o, Paras -
chevi, purt\toare de chinuri.
Pentru aceasta, rever[i t\m\ -
duiri [i te rogi pentru sufletele
noastre.

{i acum..., 

al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii:

Gavriil, zicând ]ie, Fecioar\...

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfin]ilor de dou\ ori. Slav\..., al
Sfintei, {i acum..., al N\sc\toarei de
Dumnezeu – al Învierii, acela[i glas.
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Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
4-lea, podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Iubind pe Hristos cel prea-
frumos [i înfrumuse]ându-]i
sufletul prin cur\]ie, prin tot
felul de osteneli [i de nevoin]e,
te-ai logodit cu El, ca o Mu -
ceni]\ f\r\ prihan\. Pentru
aceasta, de c\mara de Mire cea
din ceruri te-ai învrednicit [i te
rogi Lui pentru noi, cei ce te
cinstim, Paraschevi prea l\u -
dat\ (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

C\tre N\sc\toarea de Dum -
nezeu acum cu osârdie s\ aler -
g\m noi, p\c\to[ii [i smeri]ii, [i
s\ c\dem cu poc\in]\, strigând
din adâncul sufletului: St\ -
pân\, ajut\-ne, milostivindu-te
spre noi; sârguie[te, c\ pierim
de mul]imea p\catelor; nu
întoarce pe robii t\i de[er]i, c\
pe tine singura n\dejde te-am
câ[tigat.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, glasul 1,
podobie: Mormântul T\u...

Înfrumuse]ându-te cu via]a
cinstit\ [i cu podoaba p\timirii,
ca o mielu[ea f\r\ prihan\ [i
curat\, în chip t\inuit te-ai unit
cu Domnul. Pentru aceasta, ai
primit darul t\m\duirilor, vin-
decând toate bolile cu puterea
Duhului (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum..., 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maic\ a lui Dumnezeu, care
te-ai ar\tat cu adev\rat fecioar\
[i dup\ na[tere, pe tine te m\r -
turisim noi, to]i cei ce cu dra-
goste alerg\m la a ta bun\tate;
c\ pe tine te avem p\c\to[ii
ocrotitoare; pe tine te-am ago-
nisit întru ispite mântuire, sin-
gura cea cu totul f\r\ prihan\.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Unul din Octoih (sau al N\sc\toarei de
Dumnezeu), cu Irmosul pe 6, [i dou\ din
Minei, pe 8:

C A N O N U L  Sfântului Ermolae

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmosul:

S\ cânt\m Domnului, Ce lui
ce a pov\]uit pe po porul

«S\u prin Marea Ro[ie, cân -
«tare de biruin]\, c\ci cu slav\
«S-a preasl\vit.»

În cânt\ri s\ l\ud\m pome-
nirea lui Ermolae cea purt\ -
toare de lumin\, preal\udat\ [i
preasl\vit\, sl\vind pe Hristos.

Mare î]i este lauda, Ermolae
preal\udate, c\ te-ai ar\tat slu-
jitor fierbinte al marelui Dum -
nezeu.

Dup\ lege s\vâr[ind nevo in]a,
sl\vite, ai c\lcat seme]iile celor
f\r\ de lege, pururea pomenite
Mucenice Ermolae.
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Bogat te-ai ar\tat, pe Hristos
avându-L bog\]ie nede[ertat\,
[i îmbog\]ind inimile cele s\ -
r\cite, preafericite Ermolae.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\-L [i mie milostiv pe
Hristos, preacurat\ Fecioar\,
sco]ându-m\ din osânda cea
îngrozitoare în ziua judec\]ii.

C A N O N U L  Sfintei

Alc\tuire a lui Teofan.

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul M\rii Ro[ii...

Cere s\ ni se dea har [i ier tare
de gre[eli nou\, celor ce l\u d\m
pomenirea ta cea purt\toare de
lumin\, Muceni]\ preal\udat\
Paraschevi, pururea pomenit\,
prin rug\ciunile tale cele c\tre
Domnul.

Tu te-ai ar\tat frumuse]e
Muceni]elor, c\ ai surpat m\ -
ies triile vr\jma[ului cu arma
Crucii; [i, biruind cruzimea
tiranilor prin chinuire, ai pro-
pov\duit credin]a cea cinsti -
toare de Dumnezeu.

Slav\...

Tiranul cel cumplit, care se
închina idolilor ciopli]i, a soco-
tit c\-]i va sl\bi t\ria r\bd\rii,
Muceni]\, dar, cu în]eleptele tale
cuvinte, a fost sl\bit\ se me]ia lui.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din sângiurile tale cele cura-
te Se na[te Cuvântul, St\pân\,

luând trup însufle]it; [i pe noi,
care am alunecat prin mu[ ca -
rea în[el\torului, ne-a zidit din
nou cu dumnezeiasca Lui putere.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Tu e[ti înt\rirea celor ce
alearg\ la Tine, Doamne;

«Tu e[ti lumina celor întuneca]i
«[i pe Tine Te laud\ duhul meu.»

Înt\rindu-te, în]elepte P\ -
rinte, cu puterea Duhului celui
ce lucreaz\ toate, ai surpat
puterea celui tare întru r\utate.

F\cutu-te-ai cunoscut Atot ]ii -
torului, Sfinte, f\cându-I Lui
cunoscu]i pe to]i, prin cuvântul
t\u dumnezeiesc.

Înv\]ându-se Pantelimon de
duhul t\u, în]elepte, a cunoscut
pe Ziditorul [i dup\ lege a fost
chinuit.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mântuie[te-m\, Preacurat\,
de viforul cel cumplit al p\cate-
lor [i de cugetele cele ce f\r\
mil\ n\p\desc inima mea.

Alt Canon

Irmos: Se vesele[te de Tine...

Dumnezeiescul Duh înt\rea
sl\biciunea ta [i a ar\tat-o lu -
minat\, închipuind foarte bine
str\lucirea sufletului t\u curat.

Tu, Muceni]\ a lui Hristos,
fiind înt\rit\ de puterea lui
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Hristos, ca un diamant tare, ai
r\bdat b\t\ile f\r\ mil\ cu
vinele de bou.

Slav\..

Pentru dragostea c\tre Dum -
nezeu, tare ai r\bdat în prive -
li[te risipirea trupului [i chinu-
rile cele amare [i nesuferite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Singur\ tu, Maica lui Dum -
nezeu, te-ai f\cut pricinuitoare
bun\t\]ilor celor mai presus de
fire, pentru cei de pe p\mânt.
Pentru aceea, gr\im ]ie: Bu -
cur\-te!

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Vie]uind cu bun\ credin]\,
ca un sfin]it, ai primit cununa
muceniciei [i, stingând jertfele
idole[ti, ai fost bun p\stor tur-
mei lui Hristos, preaîn]elepte,
[i dasc\l adev\rat al lui Pan te -
limon. Pentru aceasta, în cânt\ri
te cinstim, zicând: Izb\ve[te-ne
pururea din nevoi prin rug\ -
ciunile tale, P\rintele nostru
Ermolae.

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

În sfin]enie tr\indu-]i via]a,
te-ai ar\tat preot al Mântuito -
rului, luminând pe cei ce cu
cre din]\ se apropie de tine tot-
deauna, iar la sfâr[itul t\u, feri-
cite, dumnezeie[te ai str\ lucit.

Pentru aceasta, s\vâr[ind pur -
t\toarea de lumin\ [i sfânt\
pomenirea ta, te l\ud\m [i cu
credin]\ te fericim, Ermolae
purt\torule de chinuri; roag\-te
lui Hristos Dumnezeu s\ d\ru -
iasc\ iertare de gre[eli celor ce
cu dragoste pr\znuiesc sfânt\
pomenirea ta.

Slav\..., Sedealna Sfintei, asemenea:

Din scutecele maicii tale ai
fost dat\ lui Hristos [i, ca o
Muceni]\, pururea ai bine pl\ -
cut Mântuitorului tuturor, iar
seme]iile tiranilor cu t\rie le-ai
c\lcat, [i chinurile cu adev\rat
b\rb\te[te le-ai r\bdat. Pentru
aceasta, Hristos, împodobin -
du-te cu cununi în chip sl\vit,
te-a adus în c\mara de Mire cea
cereasc\, Paraschevi, vrednic\
de laud\. Roag\-te lui Hristos
Dumnezeu s\ d\ru iasc\ iertare
de gre[eli celor ce cu credin]\
pr\znuiesc sfânt\ pomenirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca pe o fecioar\, care singu-
ra între femei ai n\scut f\r\
s\mân]\ pe Dumnezeu cu trup,
toate neamurile omene[ti te
fericim, c\ s-a s\l\[luit în tine
focul Dumnezeirii [i ca pe un
prunc cu lapte L-ai hr\nit pe
Ziditorul [i Domnul. Pentru
aceasta, neamul îngeresc [i
ome nesc, dup\ vrednicie sl\ vim
na[terea ta [i cu un glas gr\im
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c\tre tine: Roag\ pe Hristos
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ iertare
de gre[eli celor ce se închin\ cu
credin]\ na[terii tale preasfinte.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]eles-am

«lucrurile Tale [i am preasl\vit
«Dumnezeirea Ta.»

C\ile tale, îndreptate de dum -
nezeiescul Duh, au împiedicat
c\ile vr\jma[ului [i s-au ar\tat
multora cale de îndreptare.

Preot preasfin]it, Mucenic
adev\rat te-ai ar\tat, Ermolae,
vrednicule de minune. Pentru
aceea, to]i te l\ud\m.

Cu gând viteaz pornind îm po -
triva celor f\r\ de lege, ai pri mit
cununa muceniciei, b\r b\ te[te
chinuindu-te, prea sfin]ite.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca un scaun cu chip de foc
por]i pe St\pânul, ceea ce e[ti
de Dumnezeu d\ruit\. Pe Acela
roag\-L s\ ne mântuim noi,
care suntem primejdui]i de
valul p\catului.

Alt Canon

Irmos: Ridicat pe Cruce, v\zându-Te...

Dobândind t\m\duiri [i da -
ruri [i vedenii, totdeauna iz vo -
r\[ti daruri dumnezeie[ti celor
ce cu credin]\ te cinstesc [i
alearg\ la biserica ta, m\rit\.

Neavând cu adev\rat nicide-
cum prihan\ [i întin\ciune, [i
câ[tigând sfin]enie trupului, ai
v\zut Îngerii, cu care împre -
un\ gr\iai: Slav\ puterii Tale,
Doamne!

Slav\...

O, cât este de înfrico[\tor
semnul zilei celei înfrico[\toare
a mântuitoarei P\timiri, care a
fost înf\]i[at\ ca într-o icoan\
în trup de femeie: Crucea [i
trestia, cununa [i buretele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Neispitit\ de nunt\ ai n\scut,
Fecioar\, [i dup\ na[tere te-ai
ar\tat iar\[i fecioar\. Pentru
aceea, cu glasuri neîncetate
gr\im c\tre tine cu credin]\:
Bucur\-te, St\pân\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Întru lumina fe]ei Tale,
Hristoase, lauda Ta a str\ -

«lucit în inimile noastre, în
«diminea]a nop]ii necuno[tin]ei,
«cunoa[terea lui Dumnezeu.»

Pe cei ]inu]i în întunericul
în[el\ciunii, i-ai îndreptat c\tre
lumin\ [i ai primit plat\, sfâr -
[indu-te prin sânge.

Osta[ii lui Hristos, Ermip [i
dumnezeiescul Ermolae, îm pre -
un\ cu Ermocrat, prin cuvinte
sfin]ite sunt m\ri]i.
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Cei trei Mucenici, împreun\
fiind chinui]i pentru Prea cin -
stita Treime, se veselesc acum
în ceruri împreun\ cu zeci de
mii de Îngeri.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Avându-te pe tine, Fecioar\,
înainte p\rtinitoare, sc\pare [i
înt\rit\ sprijinire, s\ ne mân-
tuim prin tine de toat\ nevoia.

Alt Canon

Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Luptatu-te-ai, cinstit\, [i ai
omorât pe tiranul, vestind
în]elep]e[te pe Hristos, prin
cuvinte preaîn]elepte, înaintea
scaunelor de judecat\.

Având minte înt\rit\ cu gând
nesp\imântat, ai ru[inat toate
chipurile de închin\ciune la
idoli, prin dovezile Scripturilor.

Slav\...

Învrednicitu-te-ai de s\l\[ -
lui rea cea în]eleg\toare [i de
c\mara cea de Mire, d\n]uind
dumnezeie[te împreun\ cu
fecioarele cele în]elepte, Paras -
chevi, pururea pomenit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine te punem înainte arm\
nebiruit\ împotriva vr\jma -
[ilor; pe tine te avem înt\rire [i
n\dejde mântuirii noastre,
Mireas\ a lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Rug\ciunea mea voi re -
v\rsa c\tre Domnul [i

«Lui voi spune mâhnirile mele,
«c\ s-a umplut sufletul meu de
«r\ut\]i [i via]a mea s-a apro -
«piat de iad; [i ca Iona m\ rog:
«Dumnezeule, din stric\ciune
«scoate-m\.»

Ermolae, osta[ul cel viteaz,
împreun\ cu Ermocrat [i cu
Ermip, un cuget au ar\tat, cu
înt\rire propov\duind un Dum -
nezeu peste toate. {i, murind
pentru Hristos, au primit cu -
nuni cere[ti.

Cu pic\turile sângiurilor
v\rsate, ro[indu-v\ hain\ pl\ -
cut\ lui Dumnezeu, p\timitori
ai Domnului, sta]i înaintea
Împ\ratului veacurilor, rugân-
du-v\ pentru noi, împreun\ cu
puterile cele de sus.

Înv\]atu-s-a, prin tine, marele
Pantelimon dreapta credin]\,
întru dumnezeiescul Duh. {i,
p\timind dup\ lege, s-a f\cut
pricin\ muceniciei tale, Er -
molae. Cu acela împreun\
roag\ pe Hristos Dumnezeu
pentru noi to]i.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Viforul p\catelor celor nenu -
m\rate m\ tulbur\ [i m\ tri -
mite totdeauna în adâncul
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dezn\d\jduirii, Fecioar\. Dar
tu, apucând înainte, întinde-mi
mâna [i d\-mi a g\si lini[te la
limanurile poc\in]ei celei line.

Alt Canon

Irmos: Jertfi-voi }ie cu glas...

Lespedea cea mare pus\ pe
pieptul t\u, m\rit\ Muceni]\, [i
piroanele înfipte în mâinile tale,
îndat\ le-a zdrobit St\pâ nul, cu
dumnezeiasca Sa putere, prin
venirea Îngerului.

Ca pe întâia Muceni]\ Tecla,
[i pe tine te m\rim, c\ tuturor
ai propov\duit [i pe mul]i i-ai
luminat prin dumnezeiescul
cuvânt, [i ai îndreptat pe necre-
dincio[i c\tre credin]a cea
dumnezeiasc\.

Slav\...

Se rev\rsa din buzele tale
adunarea cea curg\toare de mir
a dumnezeie[tilor dogme, [i
l\murit înv\]ai pe to]i cu noa[ -
terea lor, Paraschevi, podoaba
Mucenicilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

O, minune mai nou\ decât
toate minunile; c\ Fecioara,
f\r\ ispit\ b\rb\teasc\, luând
în pântece pe Cel ce cuprinde
toate, L-a înc\put f\r\ de strâm -
torare.

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Biserica ta preacinstit\ ca 
o cas\ de doctorie însufle]it\

aflând-o to]i credincio[ii, în 
ea cu mare glas te cinstim, 
Cu vioas\ Muceni]\ Paraschevi,
m\rit\.

I C O S

Glasul Mirelui chemându-te
ca pe o mireas\, te-a împodobit
cu diadema nestric\ciunii, de
Dumnezeu în]elep]it\, [i te-a
num\rat, dup\ vrednicie, îm -
preun\ cu purt\torii de chinuri
[i cinsti]ii Mucenici, al\turi de
care veselindu-te, f\ pomenire
pentru cei ce s\vâr[esc sfânt\
pr\znuirea ta [i se adun\ în\ -
untrul bisericii tale; c\, stând
de fa]\ acum în ea, din suflet 
î]i aducem cânt\ri, Cuvioas\
Muceni]\ Paraschevi, m\rit\.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
[asea, pomenirea Sfântului Sfin]it Mucenic
Ermolae [i a celor împreun\ cu el, Ermip [i
Ermocrat.

Ace[ti Sfin]i erau preo]i din cle-
rul Bisericii Nicomidiei, r\ma[i din-
tre Sfin]ii dou\zeci de mii care au
fost ar[i acolo de tiranul Maximian,
fiind ascun[i într-o c\mar\. Dar,
fiind prins Sfântul Pantelimon [i
ne[tiind s\ mint\, a spus c\ de preo-
tul Ermolae era înv\]at. {i îndat\ au
trimis de l-au adus la Maximian [i,
odat\ cu el, slujitorii i-au adus [i pe
înso]itorii lui, Ermip [i Ermocrat.
Stând Sfin]ii la judecat\ [i propo -
v\duind cu îndr\zneal\ c\ Hristos
este Dumnezeu adev\rat, li s-au
t\iat capetele.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Cuvioase Muceni]e Paraschevi.

Sfânta Muceni]\ Paraschevi s-a
n\scut pe vremea împ\ratului Adrian
(117-138) într-un sat care se afla în
hotarele Romei celei vechi, din p\ -
rin]i cre[tini cu numele Agaton [i
Politia. Ace[tia p\zeau poruncile
Domnului, dar nu aveau copii. Pen -
tru aceasta se rugau cu st\ruin]\ lui
Dumnezeu ca s\ le d\ruiasc\  [i lor
rod pântecelui. Ascultându-le rug\ -
mintea, milostivul Dumnezeu le-a
d\ruit o fiic\, n\scut\ în ziua a [asea
a s\pt\mânii, adic\ vineri, [i au
numit-o Paraschevi, fiindc\ în limba
greac\ ,,vineri” se zice „paraschevi”.
Din fraged\ pruncie mama sa a
înv\]at-o toate tainele credin]ei
cre[ tine, iar copila se îndeletnicea
necontenit cu rug\ciunea [i cu citi-
rea sfintelor c\r]i. Dup\ ce p\rin]ii
ei au r\posat, ea a împ\r]it s\racilor
toate averile [i a mers la o m\n\s -
tire, luând chipul monahicesc. Acolo
a vie]uit în ascultare, rug\ciune [i
nevoin]\, dobândind mare har de la
Dumnezeu, pentru care a primit
bine cuvântarea de a ie[i la propov\ -
dui rea numelui lui Hristos, [i pe
mul]i p\gâni i-a adus la Sfântul
Botez. Dar cuvântul cel cu putere [i
minunile ei au atras invidia necre-
dincio[ilor. În acea vreme împ\r\ ]ea,
la Roma, Antonin Piul (138-161), la
care iudeii s-au dus [i au pârât-o c\
propov\duie[te pe Iisus. Împ\ratul
a poruncit s\ o aduc\ înaintea lui.
V\zând priceperea [i frumuse]ea ei,
Antonin s-a mirat [i i-a zis: „Dac\ te
vei pleca mie [i vei aduce jertf\ zei-
lor no[tri, te voi face mo[tenitoare a
multe daruri, iar dac\ nu te vei

pleca, la multe chinuri te voi da”.
Sfânta, vorbind cu glas tare, i-a r\s -
puns: „S\ nu-mi fie mie a m\ lep\da
de numele lui Hristos, Dumnezeul
meu. Iar zeii, care n-au f\cut cerul [i
p\mântul, s\ piar\”. Împ\ratul,
aprinzându-se de mânie, a poruncit
s\ i se pun\ pe cap un coif de fier
înro[it în foc. Sfânta, îns\, a fost
p\zit\ cu dumnezeiasc\ rou\ [i a
sc\pat nev\t\mat\. V\zând aceast\
minune, mul]i osta[i, care erau de
fa]\, au crezut în Domnul în acel
ceas. Dup\ aceasta, a poruncit îm -
p\ratul s\ o arunce într-un cazan cu
smoal\ [i untdelemn în clocot. Prin
puterea lui Dumnezeu, Sfânta se
ar\ta ca [i cum se r\corea, ceea ce 
l-a f\cut pe împ\rat s\ o roage s\-i
arunce în fa]\ smoal\ [i ulei, s\ vad\
dac\ sunt sau nu fierbin]i. Atunci
Sfânta i-a aruncat în fa]\, iar îm -
p\ratul [i-a pierdut îndat\ vederea.
Dar, înfrico[at, a cerut Sfintei s\-l
vindece. Atunci Muceni]a s-a rugat
[i i-a redat vederea împ\ratului,
care, crezând în Hristos, a eliberat-o.
Dup\ aceea, Sfânta a mers într-o
cetate al c\rui dreg\tor se numea
Asclipie [i care a întemni]at-o pen-
tru propov\duirea sa. A chinuit-o
îndelung, dar Mântuitorul a cerce-
tat-o în temni]\ [i i-a vindecat r\ -
nile. A doua zi a fost dus\ în templul
lui Apolo, dar Sfânta, rugându-se, a
f\cut s\ cad\ la p\mânt statuile ido-
lilor. Atunci a fost osândit\ s\ fie
aruncat\ într-o groap\ adânc\ de
lâng\ cetatea lor, în care î]i avea s\la[
un balaur înfrico[\tor. Sfânta îns\ 
a ucis balaurul cu semnul Sfintei
Cruci, apoi, aducând la credin]\ pe
dreg\torul Asclipie [i pe mul]i din
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cetate, a mers în alte locuri la pro-
pov\duire. În cele din urm\ a ajuns
la cetatea Tempi, din Grecia, unde
era dreg\tor un anume Tarasie.
Acesta, aflând c\ Sfânta este în ceta-
te, a chemat-o înaintea scaunului s\u
de judecat\ [i a întrebat-o despre
credin]a sa, iar ea a r\spuns c\ este
cre[tin\ [i a m\rturisit c\ Hristos
este Dumnezeul adev\rat. Atunci
dreg\torul a poruncit s\ fie adus un
cazan de aram\ plin cu untdelemn,
smoal\ [i plumb, s\ se aprind\ foc
sub el, iar Sfânta s\ fie aruncat\ în
el. Dar, venind un înger al lui Dum -
nezeu, a stins focul [i a r\corit caza-
nul, iar Sfânta a r\mas nev\t\mat\.
V\zând aceast\ minune, dreg\torul
a supus-o la mai multe chinuri, îns\
Sfânta a r\mas neatins\ [i nici cre-
din]a ei cea tare n-au putut s\ o clin-
teasc\. Mai pe urm\ i-a t\iat capul
cu sabia, iar sufletul ei s-a în\l]at la
ve[nicele l\ca[uri, în anul 140.
Moa[tele ei s-au ar\tat izvor de
multe t\m\duiri [i minuni pentru
to]i cei ce vin la ele cu credin]\, fiind
mai ales cunoscute pentru darul de
a vindeca bolile ochilor.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
Muceni]\ Oreozila, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Ignatie Stironitul, care în pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Apion, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei Mu -
ceni]e Ierusalima, care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea târnosirii
bisericii Arhanghelului Gavriil de cealalt\
parte de Haldes.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii cei ce au mers din
Iudeea în Babilon, oare -

«când, cu credin]a Treimii,
«v\paia cuptorului au c\lcat-o,
«cântând: Dumnezeul p\rin]i -
«lor no[tri, binecuvântat e[ti.»

Luminându-te, Cuvioase, cu
lumina neapus\ a dumneze ie[tii
credin]e, ai îndreptat la lumina
cuno[tin]ei de Dumnezeu mul -
]ime din cei ce se mântuiesc,
care cânt\: Dumnezeul p\rin -
]ilor no[tri, binecuvântat e[ti.

Marele Ermocrat [i dumneze -
iescul Ermip, fr\]e[te cugetând
într-un cuget cu tine, Ermolae
fericite, împreun\ cu tine au
b\ut paharul muceniciei, cân-
tând: Dumnezeul p\ rin ]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti.

Aprinzându-v\ de dragoste
dup\ dumnezeiasca Treime,
preal\uda]ilor Mucenici, cu
stropirile sângelui a]i stins focul
necredin]ei, cântând: Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri, bine-
cuvântat e[ti.

Aprinzându-v\ cu dragostea
Treimii celei mai presus de
Dumnezeu, m\ri]ilor Mucenici,
focul necredin]ei l-a]i stins cu
pic\turile sângiurilor voastre,
cântând: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, binecuvântat e[ti.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ Fecioar\, ceea ce
ai n\scut pe Dumnezeu purt\ tor
de trup, p\ze[te de tot p\catul
[i de toat\ nevoia pe poporul
t\u, care cânt\: Dumnezeul p\ -
rin]ilor no[tri, binecuvântat e[ti.

Alt Canon

Irmos: În cuptorul persienesc...

Tu, Muceni]\, fiind p\zit\ de
Domnul, înaintea judec\]ii p\ -
gânilor, cu t\rie ai r\bdat când
î]i ardeau sub]iorile [i cântai
zicând: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul meu [i Domnul.

Focul nearzându-te nicide-
cum, a ars pe cei f\r\ de lege,
fecioar\; iar pe tine te-a p\zit
Hristos nev\t\mat\, precum
odinioar\, cu mân\ puternic\,
i-a ferit de focul cel îngrozitor
pe tinerii cei f\r\ fric\.

Slav\...

Idolii, care cu adev\rat n-au
zidit cerul [i p\mântul, s\
piar\! gr\iai; [i propov\duiai
c\ Hristos Domnul este Zidito -
rul tuturor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti l\ca[ sfin]it dum-
nezeiesc al Celui Preaînalt,
bucur\-te, c\ prin tine s-a dat
bucuria, N\sc\toare de Dum -
nezeu, celor ce cânt\: Binecu -
vântat\ e[ti tu între femei, ceea
ce e[ti cu totul f\r\ prihan\,
St\pân\.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

De [apte ori cuptorul, chi-
nuitorul caldeilor l-a ars

«nebune[te, pentru cinstitorii
«de Dumnezeu. Dar, v\zându-i
«pe ace[tia mântui]i de o putere
«mai mare, F\c\torului [i Mân -
«tuitorului a strigat: Tineri,
«binecuvânta]i-L; preo]i, l\u -
«da]i-L; popoare, preaîn\l]a]i-L
«întru to]i vecii.»

Sfin]itul Ermolae, luminân-
du-se cu sfin]enie, a adus jertf\
f\r\ de sânge Celui ce S-a jertfit
pentru noi ca o oaie, din milos-
tivire; [i, fiind junghiat pentru
El de bun\voie, s-a adus jertf\
bineprimit\, cântând: Popoare,
preaîn\l]a]i pe Hristos în veci.

Fiind Pantelimon omorât mai
înainte de necredin]\, a venit
c\tre tine [i, dobândind via]a
prin cinstita ta înv\]\tur\, iar,
prin chemarea lui Hristos f\c\ -
toare de via]\, ridicând pe cel
omorât, s-a suit c\tre în\l]imea
muceniciei, împreun\ cu tine
sl\vind pe Mântuitorul în veci,
Ermolae, de trei ori fericite.

Sfin]itul Ermolae, marele
Ermip [i Ermocrat, diamantele
cele tari, nu [i-au cru]at trupu-
rile, n-au jertfit idolilor ciopli]i,
ci s-au adus pe sine jertfe primi-
te St\pânului, cântând: Preo]i,
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binecuvânta]i; popoare, prea -
în\l]a]i pe Hristos în vecii.

De Dumnezeu în]elep]itul Er -
molae, înt\rit fiind de Hristos,
taina cea ascuns\ a descope -
rit-o prietenilor s\i cre[tini,
celor ce se ascundeau de frica
vr\jma[ilor. {i, v\dindu-se sin-
gur pe sine [i propov\duindu-L
pe Dumnezeu Cuvântul, Cel ce
pentru to]i S-a r\stignit, a pri-
mit a muri, [i acum vie]uie[te
cu Mucenicii, întru to]i vecii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, c\mara cea veseli -
toare [i l\ca[ul cel luminos al
Împ\ratului tuturor, Prea sfânt\
St\pân\, te l\ud\m rugându-te
s\ ne faci l\ca[uri ale Celui ce
S-a n\scut din tine. {i, cur\]i]i
fiind de toat\ r\utatea cea
potrivnic\, neîncetat cânt\m:
Preo]i, l\uda]i-L; popoare,
preaîn\l]a]i-L pe Hristos întru
to]i vecii.

Alt Canon

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Pe cei ce nu erau dumnezei,
ci mincinoase n\luciri ale de -
monilor, i-ai v\dit, Muceni]\, [i
i-ai surpat de tot la p\mânt [i
des\vâr[it i-ai zdrobit, neîncetat
cu bucurie lui Hristos cântând:
Binecuvânta]i, toate lu crurile
Domnului, pe Domnul.

Cu intrarea ta, curat\, în ca -
pi[te, s-a cutremurat capi[ tea [i

a c\zut la p\mânt zeul Apolo, [i
s-au surpat idolii, cu lucrarea
preacinstitei Cruci, de care t\i -
nuit fiind îngr\dit\, cu mult\
îndr\zneal\ gr\iai: Bine cuvân -
ta]i, toate f\pturile, pe Domnul
[i-L preaîn\l]a]i întru to]i vecii.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

R\nindu-se de frumuse]ea [i
de dragostea Ta, Hristoase,
curata Paraschevi a suferit ar -
derea focului, gr\ind: La mi -
reasma dumnezeiescului T\u
mir neîncetat voi alerga, acum
cu t\rie chinuindu-m\ pentru
Tine [i binecuvântând dum -
nezeiescul T\u nume.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Numai tu din toate neamuri-
le, Fecioar\ curat\, te-ai ar\tat
Maic\ lui Dumnezeu. Tu te-ai
f\cut l\ca[ Dumnezeirii, ceea ce
e[ti f\r\ prihan\, nefiind ars\
de focul Luminii celei neapro-
piate. Pentru aceea, to]i te bine-
cuvânt\m, Marie, Mi reas\ a lui
Dumnezeu.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Mâinile întinzându-[i
Daniel, gurile leilor cele

«deschise în groap\ le-a încuiat;
«[i puterea focului au stins-o,
«cu buna fapt\ încingându-se,
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«tinerii cei iubitori de dreapt\
«credin]\, strig^nd: Bine cuvân -
«ta]i, toate lucrurile Domnului,
«pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Înfrico[atu-s-a tot auzul de
nespusa lui Dumnezeu po -

«gorâre, cum Cel Preaînalt de
«voie S-a pogorât pân\ [i la
«trup, din pântece fecioresc
«f\cându-Se om. Pentru aceea,
«pe preacurata N\sc\toare 
«de Dumnezeu credincio[ii o
«sl\vim.»

Stat-ai înaintea vr\jma[ilor,
m\rturisind pe Hristos, Care a
m\rturisit înaintea lui Pilat
m\rturisirea cea bun\. {i, fiind
dus\ c\tre junghiere, ai sfin]it
p\mântul cu dumnezeiescul
t\u sânge, iar cerurile le-ai lu -
minat cu sufletul t\u, pururea
pomenite.

Ar\tatu-v-a]i f\clii cu trei
lumini, aprinzându-v\ de focul
dumnezeiescului Duh, sl\vite
Ermip, împreun\ cu Ermocrat
[i cu Ermolae, luminând cu
dumnezeiescul dar sufletele cre -
dincio[ilor [i izgonind negura ne -
credin]ei, pururea pomeni]ilor.

Cu gur\ luminat\ [i cu vesel
cuget, s\ l\ud\m to]i pe pur t\ -
torii de chinuri ai lui Hristos,
care sunt împodobi]i cu dum-
nezeiasca slav\ ca [i cu o hain\

de bun\cuviin]\, iar acum s\ l\[ -
luiesc în cele cere[ti [i izvor\sc
râuri de minuni.

Soare neapus, Hristoase, prin
sfin]itele rug\ciuni ale lui Er -
molae, ale lui Pantelimon [i ale
lui Ermocrat, [i ale celor ce cu
dân[ii s-au chinuit, s\ nu în -
dep\rtezi de la noi, Cuvinte,
milele Tale, ci, dup\ obicei,
milostivindu-Te, mântuie[te-ne
de cele rele.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Milostive[te-Te spre mine,
Mântuitorule, Cel ce Te-ai n\s -
cut [i ai p\zit dup\ na[tere ne -
stricat\ pe ceea ce Te-a n\scut,
când vei [edea s\ judeci toat\
lumea, trecându-mi cu vederea
nelegiuirile [i p\catele mele, ca
singurul f\r\ de p\cat [i Dum -
nezeu milostiv [i iubitor de
oameni.

Alt Canon

Irmos: Hristos, Piatra cea net\iat\...

Ai schimbat via]a cea vre-
melnic\ [i trec\toare, cu cea
ve[nic\, Muceni]\ cuget\toare
de Dumnezeu, sârguindu-te
ar\t at a vedea frumuse]ea ne -
asem\nat\ a Mirelui t\u. Pen tru
aceea, ai dobândit cununi ne -
pieritoare, frumoas\ fecioar\.

Auzind glas dumnezeiesc din
cer, care adeverea împlinirea
cererilor tale, Paraschevi, [i cu
osârdie s\vâr[indu-]i c\l\toria
[i t\indu-]i-se capul cel de mult\
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cinste, ai alergat c\tre Însu[i
Dumnezeu, cinstit\ Muceni]\.

Slav\...

Sfânt\ Paraschevi, cere de la
Hristos s\ d\ruiasc\ biruin]\
împotriva vr\jma[ilor tuturor
celor ce cu credin]\ fierbinte
alearg\ la dumnezeiasca ta
biseric\, iertare de gre[eli [i
izb\vire de cele rele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai mai presus
decât Heruvimii [i mai înalt\
decât cerurile, preacurat\
Fecioar\ Marie; c\ ai n\scut pe
Îngerul sfatului celui mare, pe
Cel împreun\ f\r\ de început
cu Tat\l, Care va veni ca Ju de -
c\tor al tuturor.

Irmosul:

Hristos, Piatra cea net\ -
iat\ de mân\, cea din

«capul unghiului, din tine,
«muntele cel net\iat, Fecioar\,
«S-a t\iat, adunând firile cele
«osebite. Pentru aceasta, pe
«tine, N\sc\toare de Dumnezeu,
«te sl\vim, veselindu-ne.»

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, podobie: Femei, auzi]i glas...

Înt\rindu-te, frumoas\ fecioa -
r\, cu Crucea Domnului t\u, 
ai risipit seme]ia tiranilor, vi  -
te je[te chinuindu-te, Mu ceni]\,
[i ai primit de la Hristos da -
ruri de biruin]\, prea în]e leapt\ 

Pa ras chevi, preaminunat\, ru -
gân du-te pentru noi, cei ce cu
dragoste te cinstim.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Marie preacurat\, c\delni]\
de aur, ceea ce ai fost înc\pere
a Dumnezeirii celei neînc\pute,
întru tine Tat\l a binevoit [i
Fiul S-a s\l\[luit [i Duhul cel
Preasfânt, umbrindu-te pe tine,
Fecioar\, te-a ar\tat de Dum -
nezeu N\sc\toare.

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

În cur]ile Domnului um -
blând, cinstit\, împreun\ cu
ceata fecioarelor celor în]elep-
te, Muceni]\, de acolo ai primit
darul de a vindeca boli [i a
izgoni duhurile necurate de la
cei ce cu credin]\ alearg\ c\tre
tine, în]eleapt\ (de dou\ ori).

Zdrobind t\ria tiranilor în -
chin\tori la idoli [i în Dum -
nezeu punându-]i n\dejdea,
fecioar\ cinstit\, nicidecum nu
te-ai îngrozit, nici de b\taia cio-
canelor de plumb, nici de foc,
nici de sfârtecarea c\rnurilor
tale, nici de fierberea c\ld\ ri -
lor, nici de junghierea cu sabia.

Topindu-]i mai înainte trupul
cu sih\stria, m\rit\ Muceni]\ a
lui Hristos, mai apoi chinuin-
du-te, te-ai ascu]it la cuget [i 
te-ai ar\tat tuturor ca o sabie

LUNA  IULIE506



ferecat\ din cer, [i ca aurul
l\murit în ulcea, prin chinurile
tale, frumoas\ fecioar\.

Slav\..., glasul al 2-lea:

În cetatea Dumnezeului nos-
tru, în muntele cel sfânt al Lui,
acolo s-a s\l\[luit Sfânta, p\ -
zindu-[i candela nestins\. S\
ascult\m, dar, lauda fecioarei:
O, feciorie, casa lui Dumnezeu!
O, feciorie, slava Mucenicilor!
O, feciorie, vorbitoare dim-
preun\ cu Îngerii!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toat\ n\dejdea mea spre tine o
pun, Maica lui Dumnezeu, p\ -
ze[te-m\ sub acoper\mântul t\u.

Doxologia mare, Troparele, Ecteniile 
[i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile Sfintei, pe 8, de la Cânt\rile a
3-a [i a 6-a. Prochimen, glasul al 4-lea
(Psalm 67: 36, 3): Minunat este Dumnezeu
întru Sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel.
Stih: Drep]ii s\ se bucure [i s\ se veseleasc\
înaintea lui Dumnezeu, s\ se desf\teze
întru veselie. Apostolul Sfintei din Epistola
c\tre Galateni (3: 23-29): Fra]ilor, mai
înainte de venirea credin]ei, noi eram
p\zi]i sub Lege... Aliluia, glasul 1 (Psalm
39: 1, 3): A[teptând, am a[teptat pe
Domnul, c\ a c\utat spre mine [i a auzit
rug\ciunea mea. Stih: C\ a pus pe piatr\
picioarele mele [i a îndreptat pa[ii mei.
Evanghelia de la Marcu (5, 24-34): În vre-
mea aceea, mergea dup\ Iisus popor mult
[i-L împresura... (caut\ luni în s\pt\mâna
a 15-a dup\ Rusalii). Chinonic (Psalm 111:
6): Întru pomenire ve[nic\ va fi Dreptul.
Aliluia.

TOT ÎN ACEAST| ZI

Pomenirea Sfântului Cuvios
Ioanichie cel Nou de la Muscel.

LA VECERNIA MIC|

La: Doamne, strigat-am…, se pun Sti -
hirile pe 4, glasul al 4-lea, podobie: Dat-ai
semn...

Pe tine, cel ce ai luat crucea
ostenelilor [i nevoin]elor

sih\stre[ti, Cuvioase Ioanichie,
te l\ud\m cu bucurie în ziua
trecerii tale în odihna lui Dum -
nezeu, unde te rogi pentru su -
fletele noastre.

Înflorit-a, ca [i crinul, pe[ -
tera în care te-ai s\l\[luit din
Valea Chiliilor, urm\tor fiind,
P\rinte, marilor siha[tri, al
c\ror nume numai Dumnezeu
îl [tie, c\ci pe to]i îi odihne[te în
slava Sa cea negr\it\.

Pe îngerul cel p\mântesc [i
omul cel ceresc, pe iubitorul de
Dumnezeu, Ioanichie, s\-l cin-
stim în cânt\ri duhovnice[ti, c\
acesta, în ceruri, se roag\ pentru
sufletele noastre, iar pe p\ mânt
ne-a l\sat comoar\ du hov ni -
ceasc\, sfintele sale moa[te.

Ca [i Ilie de demult, în pe[ -
ter\ ai vie]uit, înfruntând cu
b\rb\]ie ispitele r\zboiului ne -
v\zut. Pentru aceasta Hristos,
v\zând r\bdarea ta, Cuvioase,
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te-a învrednicit s\-L vezi, fa]\
c\tre fa]\, în lumina Împ\r\]iei
celei de sus.

Slav\...., glasul al 6-lea:

Cine poate spune, P\rinte,
lucrarea ta duhovniceasc\ pe
care ai avut-o vreme de treizeci
de ani, cât ai stat t\inuit în
adâncimile pe[terii din Valea
Chiliilor? Dumnezeu Atot[tiu-
torul a binecuvântat mul]imea
virtu]ilor pe care te-ai ostenit
s\ le dobânde[ti [i te-a r\s pl\ -
tit, dup\ trecerea din via]a
aceasta, a[ezându-te în odihna
ve[nic\, în ceruri, iar noi, pe
p\mânt, minunându-ne de r\b -
darea ta, te l\ud\m [i cinstim
sfintele tale moa[te.

{i acum...

Maic\ preacurat\, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, roag\ pe
Fiul T\u Cel preaiubit s\ ne
scoat\ din nevoi [i din neca-
zuri, ca s\ te l\ud\m, zicând:
Bucur\-te, Mireas\, pururea
Fecioar\!

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 2-lea,

podobie: Casa Efratului...

Ar\tatu-te-ai vas al Prea -
sfân tului Duh, s\l\[luindu-te 
în pe[ter\ întunecoas\, mult
nevoi torule Ioanichie, P\rintele
nostru, Cuvioase.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Ca o s\mân]\ purt\toare de
rod duhovnicesc s-a preg\tit
su fletul t\u în pe[ter\, dup\
care a fost sem\nat de Hristos
în gr\dina Raiului desf\t\rii.

Stih: Fericit b\rbatul care se teme de
Domnul [i dore[te s\ p\zeasc\ poruncile
Lui (Psalm 111: 1).

Bucur\-te, sih\strie din Va lea
Chiliilor, care ai odr\slit ml\ di]a
purt\toare de rodul r\bd\rii,
Cuviosul Ioanichie!

Slav\..., {i acum...

Cetele cele de sus, N\sc\ toare
de Dumnezeu, Fecioar\, te
laud\ cu p\mântenii, cântând
neîncetat: Bucur\-te, Maic\
nenuntit\!

Troparul, glasul 1

Locuitor în sih\strie [i înger
în trup [i f\c\tor de minuni 
te-ai ar\tat, purt\torule de
Dumnezeu, P\rintele nostru
Ioanichie; cu postul, cu prive-
gherea [i cu rug\ciunea, cere[ti
daruri luând, vindeci pe cei
bol navi [i sufletele celor ce
alearg\ la tine cu credin]\.
Slav\ Celui ce ]i-a dat ]ie pu -
tere! Slav\ Celui ce te-a încu-
nunat pe tine! Slav\ Celui ce
lucreaz\ prin tine tuturor
t\m\duiri!

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu 
– al Învierii: Gavriil, zicând ]ie, Fecioar\...

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).
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LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm, se cânt\ Fericit
b\rbatul..., starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am…, se pun Stihirile pe 8, glasul al 
5-lea, podobie: Cuvioase P\rinte...

Cuvioase P\rinte, cel ce 
]i-ai cur\]it sufletul în

focul luptelor r\zboiului nev\ -
zut, în pe[tera lui Negru Vod\,
dumnezeiescul har te-a purtat
pe aripi c\tre unirea cu Dum -
nezeu, pe Care L-ai iubit. 
Pen tru aceasta, te-ai umplut de
frumuse]ea nespus\ a Împ\ -
r\ ]iei cerurilor, luminând sufle-
tele noastre, P\rinte Ioanichie
(de dou\ ori).

Cuvioase P\rinte, sih\stria
din Valea Chiliilor s-a umplut
de lumin\, prin vie]uirea ta
dup\ Evanghelia lui Hristos,
iar ob[tea M\n\stirii Cet\]uia –
Negru Vod\ se vesele[te cu
duhul, având ca m\rg\ritar de
mult pre] sfintele tale moa[te
purt\toare de duhovniceasc\
mi reasm\, care revars\ t\m\ -
duiri celor ce le s\rut\ cu cre-
din]\. De aceea, te rug\m, str\ -
luce[te lumina ta [i în sufletele
noastre doritoare de mântuire
(de dou\ ori).

Cuvioase P\rinte, chipul
siha[trilor [i podoaba Bisericii,
în pe[ter\ nevoindu-te, ai v\zut
tainic pe Cel ce S-a n\scut în cu

trup în pe[tera Betlee mului.
Întru El vie]uind pe p\mânt, te
îndulce[ti acum în casa pâinii
din hrana dat\ celor ale[i de
Hristos s\ locuiasc\ împreun\
cu El, pe Care roag\-L, pur  t\ -
torule de Dumnezeu, s\ mân tu -
iasc\ sufle tele noastre (de dou\ ori).

Cuvioase P\rinte, p\strân-
du-]i chipul nev\t\mat [i mintea
ferit\ de patimile cele pier z\ -
toare, ai ajuns la asem\narea
cu Hristos, pe Care L-ai dorit.
Toate sim]irile trupului le-ai
înduhovnicit încât, în trup
fiind, ai dobândit starea de
nep\timire [i ai gustat din bu -
curia cea nespus\ a Raiului
desf\t\rii. Ajut\-ne, P\rinte, s\
umbl\m de acum pe calea po c\ -
in]ei, ca s\ ne izb\vim de p\cate
[i f\r\delegi (de dou\ ori).

Slav\..., glasul al 6-lea:

Pe purt\torul de Dumnezeu,
Cuviosul Ioanichie, cel ce s-a
nevoit în ]inutul minunat al
Muscelului, la pomenirea sa cea
de peste an, s\-l l\ud\m zi când:
Bucur\-te, Sfinte P\ rinte, cel ce
ai luat pe umeri Crucea [i ai
urmat lui Hristos în toat\
via]a! Bucur\-te, înger p\mân-
tesc [i om ceresc, ie[it din vi]a
neamului românesc! Bucur\-te,
crinul bunelor vestiri, oferit
Bisericii Ortodoxe din toat\
lumea! Bucur\-te, podoaba
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siha[trilor [i icoana nevoito -
rilor! Bucur\-te, rug\tor fier-
binte pentru sufletele noastre!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

Dogmatica, glasul al 6-lea:

Cine nu te va ferici pe tine,
Preasfânt\ Fecioar\? Sau cine
nu va l\uda preacurat\ na[ -
terea ta? C\ Cel ce a str\lucit
f\r\ de ani din Tat\l, Fiul
Unul-N\scut, Acela[i din tine,
cea curat\, a ie[it, în chip de
negr\it întrupându-Se, din fire
Dumnezeu fiind, [i cu firea om
f\cându-Se pentru noi. Nu în
dou\ fe]e fiind desp\r]it, ci în
dou\ firi neamestecate fiind
cunoscut. Pe Acela roag\-L,
Curat\, cu totul fericit\, s\ se
miluiasc\ sufletele noastre.

VOHOD. Lumin\ lin\...

Prochimenul zilei

Paremiile din 5 iulie

LA LITIE

Stihira Cuviosului, glasul al 2-lea:

Pomenirea Cuviosului Ioani -
chie ne revars\ ast\zi în suflete
mireasm\ duhovniceasc\ [i bu -
curia întâlnirii cu Dum nezeu,
c\ minunatul P\rinte s-a oste-
nit în toat\ via]a sa urmând lui
Hristos [i s\l\[luind în pe[tera
din Valea Chiliilor. Pentru
aceea, dup\ îndelungi nevoin]e,
a fost a[ezat în lumina cea
necreat\ a Împ\r\]iei cerurilor,

de unde se roag\ s\ primim [i
noi mil\ [i har de la Dumnezeu,
Cel ce este minunat întru Sfin]ii
S\i.

Slav\..., glasul al 5-lea:

Cuvioase P\rinte Ioanichie,
nu ai dat somn ochilor t\i, nici
genelor tale dormitare pân\ ce
sufletul [i trupul nu ]i le-ai cu -
r\]it de patimi [i pe tine însu]i
te-ai preg\tit l\ca[ al Duhului;
c\, venind Hristos cu Tat\l,
s\l\[luire întru tine a f\cut [i
Treimii celei de o fiin]\ slujitor
ai ajuns; propov\duitorule de
lu cruri mari, Ioanichie, roag\-te
pentru sufletele noastre!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
[i te sl\vim noi, credincio[ii,
dup\ datorie pe tine, cetatea
cea neclintit\, zidul cel nesur-
pat, ocrotitoarea cea tare [i
sc\parea sufletelor noastre.

LA STIHOAVN|

Stihiri, glasul al 5-lea, 

podobie: Bucur\-te, c\mara...

Bucur\-te, c\mara cea cu bun
miros a pustnice[tilor nevoin]e
cu adev\rat, c\, luând Crucea
pe umeri, ai urmat lui Hristos,
împlinind cu prisosin]\ toate
po runcile Evangheliei, zdrobind
toat\ robia vr\jma[ului, minu-
nate P\rinte Ioanichie. Întru
evlavie nevoindu-te în sih\strie,
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sufletul l-ai ridicat peste pl\ -
cerile cele trupe[ti, arzând de
dragostea cea dumnezeiasc\ a
St\pânului Mân tuitor. Pentru
aceasta, la s\vâr [irea ta din pe[ -
tera întunecoas\, sufletul t\u
înaripat cu virtu]ile s-a în\l]at
la ceruri, unde a fost a[ezat în
lumina cea neapropiat\, din
care trimite-ne nou\ pace [i
mare mil\!

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Bucur\-te, cel ce ai fost
urm\tor siha[trilor din Valea
Chiliilor a Mun]ilor Carpa]i,
P\rinte Ioanichie, preal\udate,
c\, prin nevoin]e [i rug\ciune
neîncetat\, ai biruit toate ispi-
tele diavole[ti, iar prin stator-
nicie ai supus cugetului toate
patimile trupului. Drept aceea,
minunate P\rinte, numele t\u
s-a f\cut cunoscut în toate latu-
rile Ortodoxiei române[ti, iar
Dumnezeu a voit s\ prea m\ -
reasc\, peste veacuri, trupul în
care ai vie]uit. Cinstind moa[ -
tele tale, avem încredin]are c\,
în ceruri, te rogi lui Hristos
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ sufle-
telor noastre pace [i mare mil\.

Stih: Fericit b\rbatul care se teme de
Dom nul [i dore[te s\ p\zeasc\ poruncile
Lui (Psalm 111: 1).

P\rinte Ioanichie, fiind si has -
tru iscusit [i împlinitor al Evan -
gheliei lui Hristos, te-ai f\cut,

prin nevoin]e, prieten [i casnic
al lui Dumnezeu, iar acum te
bucuri în ceruri de bun\t\]ile
cele f\g\duite celor osârduitori.
Ajut\, dar, pe cei ce cu dragoste
cinstesc sfânt\ pomenirea ta, 
ca [i ei s\ se împ\rt\[easc\ de
harul Duhului Sfânt, prin care
s\ se ridice deasupra neputin -
]elor trupe[ti [i a patimilor su -
flete[ti, sl\vind pe Hristos, Cel
ce trimite pace [i mare mil\.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Mul]imile c\lug\rilor te cin-
stim pe tine, îndrept\torule
Ioanichie, P\rintele nostru, c\,
prin tine, am cunoscut a umbla
cu adev\rat pe c\rarea cea
dreapt\. Fericit e[ti, c\ ai slujit
lui Hristos [i ai biruit puterea
vr\jma[ului, cel ce e[ti cu În -
gerii împreun\-vorbitor, iar cu
Drep]ii [i Cuvio[ii împreun\
locuitor. Cu ace[tia roag\-te
Domnului s\ se miluiasc\ sufle-
tele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu 

– a Învierii:

Fecioar\ nenuntit\, care pe
Dumnezeu în chip de negr\it 
L-ai z\mislit cu trup, Maica
Dumnezeului Celui preaînalt,
prime[te rug\ciunile robilor t\i!
Ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, care d\ruie[ti cur\]ire de
p\cate, primind acum rug\ -
ciunile noastre, roag\-te s\ ne
mântuim noi to]i!
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La binecuvântarea pâinilor se cânt\
Troparul Cuviosului de dou\ ori [i N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\... o dat\. Dac\
nu se face binecuvântarea pâinilor, cânt\m
Troparul Cuviosului, Slav\…, {i acum..., a
N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii, ace -
la[i glas, precum s-a ar\tat la Vecernia mic\.

LA UTRENIE

La: Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului (de dou\ ori), Slav\...,
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu –
al Învierii. 

Dup\ Catisma întâi, se cânt\ Sedealna,
glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Via]\ plin\ de virtu]i tr\ -
ind pe p\mânt, te-ai f\cut

l\ca[ al Preasfântului Duh,
luminând, Cuvioase P\ rinte,
plaiurile muscelene [i Bi serica
dreptm\ritoare, al c\rei fiu as -
cult\tor ai fost. Pentru aceasta,
strig\m ]ie: Bucur\-te, prieten
[i casnic al lui Dum nezeu!

Slav\...., iar aceasta,

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Marie, ceea ce e[ti cinstit l\ -
ca[ al St\pânului, ridic\-ne pe
noi, cei c\zu]i în pr\pastia
cumplitei dezn\d\jduiri, a gre -
[elilor [i a necazurilor, c\ tu
e[ti izb\vitoare [i ajut\toare a
p\c\to[ilor, ocrotitoare tare [i
miluie[ti pe robii t\i.

Dup\ Catisma a doua, se cânt\ Se dealna,
glasul al 8-lea, podobie: Pe În]elepciunea...

Minunat este Dumnezeu în tru
Sfin]ii S\i, Cel ce a prea sl\vit
pe schimonahul Ioanichie din

]inuturile Arge[ului, c\ pe acesta
l-a ridicat, pentru ale sale nevo -
in]e [i virtu]i, la starea b\rba-
tului des\vâr[it, iar la s\vâr[i rea
din via]a aceasta vremelnic\, i-a
a[ezat sufletul în ceata Cuvio -
[ilor, în bucuria Raiului, iar
trupul i l-a rânduit s\ fie vas al
harului dumnezeiesc [i balsam
t\m\duitor bolilor nevindecate.
Pentru aceasta, la pomenirea sa
de peste an, îl l\ud\m cu dra-
goste [i zicem: Sfinte P\rinte
Ioanichie, roag\ pe Hristos
Dum nezeu s\ d\ru iasc\ iertare
de p\cate celor ce cu dragoste
pr\znuiesc sfânt\ pomenirea ta.

Slav\..., iar aceasta, 

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu

Pe ceea ce este u[\ cereasc\ 
[i chivot, munte cu totul sfânt,
nor str\lucitor, pe scara Raiu -
lui celui cuvânt\tor, mântuirea
Evei [i odorul cel mare a toat\
lumea s\ o l\ud\m, c\ printr-însa
s-a s\vâr[it mântuirea noastr\
[i iertarea gre[elilor celor de
demult! Pentru aceasta, stri -
g\m c\tre dânsa: Roag\ pe Fiul
t\u [i Dumnezeu s\ d\ruiasc\
iertare de gre[eli celor ce se
închin\ cu credin]\ na[terii tale
preasfinte.

Polieleul: Robii Domnului...

M\rimurile, glasul 1:

Stih 1: A[teptând am a[teptat pe
Domnul [i El a c\utat spre mine [i a auzit
rug\ciunea mea (Psalm 39: 1).

LUNA  IULIE512



Fericimu-te pe tine, mult
nevoitorule, P\rintele nostru
Ioanichie, [i cinstim vie]uirea
ta dup\ Evanghelia lui Hristos.

Stih 2: Genunchii mei au sl\bit de post
[i trupul meu s-a istovit din lipsa untde-
lemnului (Psalm 108: 23).

Veni]i, to]i iubitorii de pr\z -
nuire, s\ l\ud\m pe Cuviosul
Ioanichie din pe[tera V\ii Chi -
liilor, pe lauda ]inutului Arge -
[ului [i Muscelului.

Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, eu
am p\zit c\i aspre (Psalm 16: 4).

Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea întru
bucurie, rupt-ai sacul meu [i m-ai încins cu
veselie (Psalm 29: 11).

Stih 5: S\ [ti]i c\ minunat a f\cut
Domnul pe cel cuvios al S\u (Psalm 4: 3).

Stih 6: Cânta]i Domnului cei cuvio[i ai
Lui [i l\uda]i pomenirea sfin]eniei Lui
(Psalm 29: 4).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule!

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori)!

Dup\ Polieleu se cânt\ Sedealna, 

glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

R\s\rind peste veacuri ca un
luceaf\r din pe[tera unde ai

adormit întru Domnul, spre a
risipi norii întunericului ce se
abat peste ob[tea dreptcredin-
cio[ilor, te-ai ar\tat, P\rinte,
raz\ din lumina lui Hristos.

Slav\... iar aceasta, 

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu:

La glasul Îngerului, prin ve -
nirea Preasfântului Duh, L-ai
z\mislit pe Cel ce este pe scaun
[ez\tor [i de o fiin]\ cu Tat\l,
curat\ N\sc\toare de Dum -
nezeu, ceea ce e[ti chemarea la
via]\ a lui Adam.

Antifonul întâi al glasului al 4-lea: Din
tinere]ile mele...

Prochimen, glasul al 4-lea 

(Psalm 115: 6, 3):

Cinstit\ este înaintea Dom -
nului moartea Cuviosului S\u.

Stih: Ce voi r\spl\ti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie?

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Matei (11: 27-30): Zis-a
Domnul c\tre ucenicii S\i: Toate Mi-au
fost date de c\tre Tat\l Meu... (vezi joi în
s\pt\mâna a 4-a dup\ Rusalii).

Psalmul 50

Slav\... glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile Cuvio -
sului T\u Ioanichie, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.
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Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta...

Stihir\, glasul al 6-lea:

Cuvioase P\rinte, în tot p\ -
mântul }\rii Române[ti a ie[it
vestea faptelor tale, pentru care
în ceruri ai aflat plata ostene li lor,
taberele demonilor le-ai pier -
dut, cetele Îngerilor le-ai ajuns,
a c\ror via]\ f\r\ prihan\ ai
urmat. Îndr\znire având c\tre
Hristos Dumnezeu, cere pace
pentru sufletele noastre.

CANOANELE

Se pun dou\ canoane: Canonul N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, cu Irmosul, pe 6 [i
Canonul Cuviosului Ioanichie, pe 8.

Cântarea I, glasul al 6-lea:

Irmosul:

Ca pe uscat umblând
Israel cu urmele prin

«adânc, pe prigonitorul Faraon
«v\zându-l înecat a strigat: Lui
«Dumnezeu cântare de biruin]\
«s\-I cânt\m!»

Bucur\-te, t\ria preal\udat\
a str\mo[ilor! Bucur\-te, lauda
pream\rit\ a neamului ome-
nesc! Bucur\-te, izvorul mân-
tuirii, ce rever[i mil\ celor ce cu
credin]\ te laud\ pe tine, sin -
gura preal\udat\!

Prime[te laud\ din buzele
cele întinate, ceea ce e[ti mult
l\udat\ [i pream\rit\, c\ tu 
e[ti buna podoab\ [i mântuirea

lumii, care ocrote[ti pe to]i cei
ce-]i cânt\ cu evlavie.

Bucur\-te, cort de lumin\
purt\tor, f\clie, biseric\, mas\ [i
munte sfânt! Bucur\-te, pa latul
slavei, dumnezeisc l\ca[ al lui
Dumnezeu! Bucur\-te, zidul cel
nesurpat al celor ce te l\ud\m!

Ceea ce e[ti n\dejdea [i ocro-
titoarea celor f\r\ de n\dejde,
ajut\toarea cea neînfruntat\ 
a tuturor, deschide-mi u[ile ce -
re[ti [i adu-m\ la Fiul t\u,
St\pân\, pe mine, robul t\u!

Al Cuviosului, glasul al 8-lea:

Irmos: Apa trecând-o...

Veni]i, to]i iubitorii de
Hristos, s\ pr\znuim pe unul
dintre siha[trii ]inuturilor mus-
celene, pe Ioanichie Sihastrul,
cel ce s-a nevoit în pe[tera din
Valea Chiliilor.

Bucura]i-v\, to]i fiii Bisericii
neamului românesc, pentru c\
Schimonahul Ioanichie din M\ -
n\stirea Cet\]uia - Negru Vod\ a
fost preasl\vit de Dumnezeu [i
a[ezat în Împ\r\]ia Sa cea
ve[nic\.

Slav\...

Preasfânt\ Treime, Dum -
nezeul nostru, pentru rug\ciu-
nile alesului T\u, Ioanichie,
d\ruie[te pace lumii tale, pre-
cum [i iertare de p\cate celor
ce pr\znuiesc pomenirea lui cu
dragoste.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Îndreptându-ne cu înv\]\tu -
rile cele în]elepte ale Fiului T\u,
pe St\pânia dumnezeiasc\ cea
Una [i în trei str\luciri O sl\ vim,
iar pe tine, pururea Fecioar\,
te fericim.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu,
Doamne, Dumnezeul

«meu, Care ai în\l]at fruntea
«credincio[ilor T\i, Bunule, [i
«ne-ai înt\rit pe noi pe piatra
«m\rturisirii Tale.»

Pe tine, Preasfânt\, te m\ resc
toate cetele Îngerilor, iar noi
dup\ datorie neîncetat te cân -
t\m [i cu mul]umire te l\ud\m:
Bucur\-te, sc\parea [i ajutorul
celor ce cu credin]\ cer ajuto-
rul t\u!

Cine dup\ vrednicie va l\uda
na[terea ta, N\sc\toare de
Dumnezeu, Fecioar\? striga cu
spaim\ zidirea, v\zând taina
cea s\vâr[it\ întru tine, c\ în
adev\r n-a n\scut alta, fecioar\
fiind, afar\ de tine.

D\ruie[te mil\ celor care cer
de la tine, Fecioar\, [i-]i întinde
mâna ta de ajutor celor ce sunt
întru nevoi [i ne întâmpin\ în
primejdii, c\ pe tine te avem
to]i izb\vire de necazuri!

Lacrimi de poc\in]\ nu am,
ca desfrânata de demult, [i în
desfrân\ri via]a mea cheltuind-o,
cad la tine rugându-m\ cu sus-
pine: D\-mi, St\pân\, prin ru -
g\ ciunile tale, plâns cur\]itor!

Al Cuviosului

Irmos: Doamne Cel ce ai f\cut...

Având voin]a luminat\ de
Du hul Sfânt [i mintea statorni-
cit\ în puterea cea de sus, ai
ajuns la nep\timire [i la deslu -
[irea tainelor lui Dumnezeu.

N\v\lirile demonilor din
r\zboiul cel nev\zut le-ai sur-
pat prin rug\ciune [i post, care
]i-au devenit aripi ale sufle -
tului, atunci când Domnul te-a
chemat la ceruri.

Slav\...

Purt\torule de Dumnezeu,
Ioanichie, ai str\lucit mai mult
decât to]i siha[trii vremii tale,
de aceea Dumnezeu, Cel în
Treime l\udat, te-a pream\rit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Pe tine noi, to]i cre[tinii, 
te-am agonisit sc\pare [i zid de
ap\rare [i pe tine te m\rim
neîncetat, Maic\ preacurat\.

SEDEALNA, glasul al 5-lea,

Podobie: Pe Cuvântul...

Crucea Domnului ridicând,
în]elepte, lui Hristos I-ai [i
urmat f\r\ [ov\ire. Credin]a,
n\dejdea [i dragostea au fost
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virtu]ile pe care le-ai împlinit [i
care te-au purtat c\tre asem\ -
narea cu Dumnezeu, C\ruia te
rogi acum pentru mântuirea
sufletelor noastre.

Slav\..., tot aceasta,

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Lumineaz\, ceea ce e[ti bun\,
cu lumina ta, sufletul meu cel
întunecat [i alung\-i împietri-
rea, înv\]ându-m\ s\ fac voia
Fiului t\u, ca s\ aflu iertare de
gre[elile mele cele multe, Prea -
curat\, [i s\ scap de focul cel
nestins, prin rug\ciunile tale.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Hristos este puterea mea,
Dumnezeu [i Domnul!

«cânt\ cinstita Biseric\ întru
«cuviin]\ dumnezeiasc\, stri -
«gând, în cuget curat pr\z nu -
«ind întru Domnul.»

Tu e[ti slujirea lumii, N\sc\ -
toare de Dumnezeu curat\, [i
mântuirea tuturor, c\ L-ai
n\scut pe Dumnezeu. Pentru
aceasta, cu dragoste te m\rim
to]i [i te binecuvânt\m.

Zid de înt\rire [i n\dejde a
credincio[ilor [i turn de mân-
tuire e[ti, pentru aceasta surp\,
Preacurat\, pe vr\jma[ii care
se o[tesc asupra noastr\, c\ în
tine ne-am pus toate n\dejdile.

Având n\dejdea ta cea ne -
biruit\, Preacinstit\, surp\m

seme ]iile vr\jma[ilor prin cre-
din]a cea întru tine, c\ acum ne
înt\rim cu chemarea ta.

Vezi-mi necazul meu, Prea cu -
rat\, vezi suspinul meu, vezi-mi
mâhnirea [i arat\ întru mine
harul din bel[ug, umplând de
veselie sufletul meu cel smerit.

Al Cuviosului

Irmosul: Auzit-am, Doamne...

A[a precum Hristos, la plini-
rea vremii, a binevoit a Se na[te
în pe[tera din Betleem, a[a [i
tu, Sfinte Ioanichie, ai coborât
în pe[ter\ ca s\ te înal]i întru
Cel pe care L-ai iubit [i a c\rui
Cruce ai luat.

Cu totul te-ai sfin]it lui Dum -
nezeu, minunate P\rinte, prin
El tr\ind [i pentru El murind,
având n\dejde c\ vei învia îm -
preun\ cu El în slava cea ne -
gr\it\ a Împ\r\]iei celei de sus.

Slav\...

{tiindu-L pe Dumnezeu c\
este F\c\tor a toate câte sunt,
Ocârmuitor cu totul în]elept [i
cu adev\rat de via]\ D\t\tor,
Cuvioase Ioanichie, în toat\
via]a ai cântat: Slav\, }ie, Trei -
me Sfânt\, Ceea ce miluie[ti
f\ptura ta!

{i acum...

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a în -
trupat din tine, Care neschim-
bat a r\mas precum a fost, de 
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o fiin]\ cu Tat\l [i cu Duhul
Sfânt, roag\-L, Preacurat\
Maic\ Fecioar\, s\ ne d\ru ias -
c\ ier tare de gre[eli [i mântuire
sufletelor.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Cu dumnezeiasc\ str\luci-
rea Ta, Bunule, sufletele

«celor ce dis-de-diminea]\ vin
«la Tine cu dragoste, m\ rog,
«lumineaz\-le, ca s\ Te vad\,
«Cuvântule al lui Dumnezeu,
«pe Tine, adev\ratul Dum -
«nezeu, Cel ce chemi din negura
«gre[elilor!»

Bucur\-te, zidul credincio -
[ilor [i mijlocitoarea cea tare,
Preacurat\! Bucur\-te, munte
sfânt, Preal\udat\! Bucur\-te,
scar\ însufle]it\, St\pân\! Bu -
cur\-te, bucuria [i ajutorul
tuturor celor f\r\ ajutor, [i 
acoper\mântul celor ce cu tot
sufletul alearg\ la tine!

Ceata Prorocilor, strigând cu
mare glas, a propov\duit înfri-
co[\toarea tain\ a na[terii tale,
c\ tu singur\ ai n\scut f\r\
stric\ciune pe Dumnezeul tutu-
ror, Care dup\ na[tere te-a
p\strat Fecioar\, precum te-a
p\zit [i mai înainte de na[tere.

Cine va putea, Curat\, s\
spun\ taina ta cea mai presus
de minte? C\ pe Dumnezeu 
L-ai n\scut [i, ca pe un prunc,

pe Acesta L-ai al\ptat. Pentru
aceea, toate neamurile te feri-
cesc, precum mai înainte ai zis,
Fecioar\, [i cu dragoste cânt\m
Celui ce te-a pream\rit.

Darurile tale cele de Dum -
nezeu d\ruite, ceea ce e[ti
milostiv\ [i iubitoare de bine, le
rever[i oamenilor totdeauna,
N\sc\toare de Dumnezeu,
Maic\ nenuntit\. Tu izb\ve[ti
pe to]i din chinuri, prin rug\ -
ciunile tale, deci nu trece cu
vederea pe cei ce alearg\ la
acoper\mântul t\u.

Al Cuviosului

Irmos: Dis-de-diminea]\ strig\m }ie...

Precum cerbul care caut\ s\ se
adape din izvoarele r\co roase
ale mun]ilor, a[a [i tu, P\rinte,
în toat\ via]a ai dorit s\ nu te
dep\rtezi de izvorul cel puru-
rea curg\tor al înv\]\turilor lui
Hristos.

Precum a stat Ilie oarecând
în pe[ter\, pentru a se preg\ti
de Ar\tarea lui Dumnezeu 
în Horeb, a[a [i tu, Cuvioase
Ioani chie, în pe[ter\ te-ai pre -
g\tit s\ te întâlne[ti cu Hristos
în Împ\r\]ia inimii.

Slav\...

Dup\ îndelungi osteneli [i
chinuri, când Dumnezeu a voit,
te-a mutat din via]a aceasta la
cea ve[nic\, unde Hristos S-a
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recunoscut în chipul t\u [i-n
faptele pe care le-ai f\cut spre
slava Sa.

{i acum...

Cei ce te avem zid de ap\rare
[i cu ocrotirea ta suntem încon-
jura]i, care ne l\ud\m cu dum-
nezeiasca ta m\rire, pe tine te
fericim, c\ tu, Preasfânt\, izvo -
r\[ti sufletelor noastre bucurie
negr\it\.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Marea vie]ii v\zând-o
în\l]ându-se de viforul

«ispitelor, la limanul T\u cel lin
«alergând, strig c\tre Tine:
«Scoate din stric\ciune via]a
«mea, mult-Milostive!»

La tine cad, preacurat\ N\s -
c\toare de Dumnezeu. Cere,
prin rug\ciunile tale, de la Fiul
t\u [i Domnul, D\ruitorul a
toat\ bun\tatea, s\-mi dea [i
mie iertare gre[elilor.

Întru adâncul viforului cum-
plit al m\rii, care m\ înv\luie,
m-am aruncat prin nem\sura-
tele [i grelele mele p\cate; dar
potole[te-mi furtuna [i d\ru -
ie[te-mi alinare, ceea ce e[ti cu
totul neîntinat\!

St\pân\ a tuturor zidirilor,
care pe Dumnezeu mai presus
de fire L-ai n\scut, cur\]e[te-mi

r\nile gre[elilor, Preacurat\, [i
vie]ii ve[nice învrednice[te-m\!

Tu e[ti mângâierea [i sc\pa -
rea robilor t\i, Preacurat\.
Pentru aceasta, f\ cerere de ru -
g\ciune neîncetat\ c\tre Dum -
nezeu pentru cei ce cu credin]\
[i cu dragoste se roag\ ]ie.

Al Cuviosului 

Irmosul: Rug\ciunea mea...

Ca o comoar\ ascuns\ în p\ -
mânt, au r\mas multe veacuri
sfintele tale moa[te în pe[tera
în care te-ai nevoit, pân\ ce
Dumnezeu a voit s\ le arate
poporului binecredincios, spre
înt\rirea lui întru credin]\.

Mare bucurie au avut cei ce
au fost rândui]i de Dumnezeu
s\ scoat\ din pe[ter\ preacura-
tele tale moa[te, Sfinte Ioani chie,
[i au dat slav\ lui Hristos pen-
tru darul primit, iar noi î]i mul -
]umim pentru binefacerile pe
care le primim de la tine.

Slav\...

Înal]\ [i mintea noastr\, a
robilor T\i, Dumnezeule, Cel ce
e[ti închinat în trei Ipostasuri,
cum ai în\l]at spre cele cere[ti
mintea smeritului t\u slujitor,
Ioanichie Schimonahul din pe[ -
tera V\ii Chiliilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Primit-a Fiul lui Dumnezeu,
ca un iubitor de oameni s\ Se

LUNA  IULIE518



întrupeze din tine, preacurat\
Fecioar\, [i p\rta[i ai slavei
dumnezeie[ti i-a f\cut pe
oameni.

CONDACUL  Cuviosului, 

glasul al 8-lea,

podobie: Ap\r\toare Doamn\...

Ca o floare de prim\var\ s-a
deschis pe[tera din Valea Chi -
liilor, ca s\ dea rodul înmires-
mat al moa[telor tale, Sfinte
Cuvioase Ioanichie. Pentru
aceea, mul]umim lui Dum nezeu
pentru darul dobândit, iar ]ie
î]i cânt\m: Bucur\-te, P\rinte
Cuvioase, podoaba siha[trilor
[i t\m\duitorul bolnavilor!

ICOS

Mul]ime de candele stau
aprinse în l\ca[ul care ad\pos -
te[te moa[tele tale, Sfinte Ioa -
nichie, ca s\ lumineze pe cei ce
vin cu credin]\ s\ se roage ]ie.
La lumina lor, mul]ime de
c\lug\ri [i credincio[i evlavio[i
î]i cânt\ unele ca acestea:
Bucur\-te, Cuvioase preasl\vit
de Dumnezeu în ceruri [i cinstit
pe p\mânt de to]i românii!
Bucur\-te, candel\ aprins\ din
lumina Duhului Sfânt! Bucu -
r\-te, c\ aju]i c\lug\rilor râvni -
tori s\ sporeasc\ untdelemnul
faptelor bune! Bucur\-te, P\rinte
Cuvioase, podoaba siha[trilor
[i t\m\duitorul bolnavilor!

SINAXAR

În aceast\ zi, facem pomenirea Sfân -
tului Cuvios Ioanichie cel Nou, de la Muscel.

Acest Cuvios pl\cut lui Dum nezeu
s-a n\scut din p\rin]i evlavio[i,
tr\itori în ]inutul Muscelului. Din
fraged\ tinere]e, ascultând chema-
rea lui Hristos, s-a desp\r]it de toate
pl\cerile [i ispitele lumii de[arte [i 
s-a retras în M\n\stirea Cet\]uia
Negru-Vod\, de pe valea Dâmbo vi -
]ei, unde s-a c\lug\rit [i a deprins,
de la p\rin]i îmbun\t\]i]i, rânduiala
vie]ii monahale. A cunoscut pe mul]i
dintre siha[trii care locuiau în vre-
mea aceea în preajma m\n\stirii,
datorit\ c\rora ]inutul muscelean a
fost numit Valea Chiliilor. Minuna -
tul Ioanichie, dup\ ce a deprins vie -
]uirea c\lug\rilor iscusi]i, luând
binecuvântare, s-a retras într-una
din pe[terile Muntelui Negru-Vod\,
unde, dup\ ce a primit marea schim\
monahal\, s-a nevoit mai mult de 
30 de ani. Ostenelile sale, lipsurile,
lucrarea sa l\untric\, rug\ciunea
neîncetat\ [i cercetarea harului dum -
nezeiesc pe care le-a tr\it Cuviosul,
erau ascunse oamenilor, întrucât
pe[tera în care s-a retras el se afla
într-un loc greu de ajuns, iar sihas-
trul nu c\uta slava lumii, ci mergea
pe calea smereniei, care este temelia
sporirii duhovnice[ti. O dat\ pe
s\pt\mân\ un ucenic al Cuviosului
venea s\-i aduc\ pâine [i ap\, pe
care le cobora pân\ la gura pe[terii
cu o frânghie, din pricina locului
foarte abrupt. Duminica, dup\
Sfânta Liturghie, Cuviosul îl primea
pe stare]ul m\n\stirii, care îl m\r -
turisea [i îl împ\rt\[ea cu Sfintele
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Taine. Astfel vie]uind Cuviosul schi-
monah Ioanichie în rug\ciune [i
aspr\ nevoin]\, Dumnezeu i-a f\cut
cunoscute descoperiri cere[ti, care 
l-au înt\rit s\ rabde toate ispitele
r\zboiului nev\zut, [i i-a d\ruit
harismele pov\]uirii sufletelor [i
înainte-vederii, precum [i darul vin-
dec\rii bolnavilor prin rug\ciune.
Monahii [i mirenii cereau rug\ciu-
nile Cuviosului [i primeau împlini-
rea cererilor, dar acesta nu se cobora
din pe[ter\, pentru a se feri de lau-
dele oamenilor. Tradi]ia locului
spune c\ în[i[i binecredincio[ii dom-
nitori Mihai Viteazul (1593-1600) 
[i Matei Basarab (1632-1654) au
cerut rug\ciunile Sfântului pustnic
în vreme de cump\n\, [tiindu-l 
fierbinte rug\tor c\tre Dumnezeu
pentru ]ar\ [i neam. Cunoscându-[i
dina inte sfâr[itul, minunatul P\ rinte
Ioanichie [i-a s\pat singur mormân-
tul în pe[tera sa, încrustându-[i în
dreptul capului anul trecerii la cele
ve[nice – 1638. A[ezându-se în mor-
mânt, a adormit întru Domnul.
Firea necuvânt\toare i-a slujit, pen-
tru c\ un p\ianjen i-a ]esut deasu-
pra trupului o pânz\, ca un epitaf.
A[a au r\mas osemintele Sfântului
vreme de 300 de ani. Din rânduial\
dumnezeiasc\, moa[tele lui au fost
aflate în anul 1944. Ieromonahul
Pimen, stare]ul M\n\stirii Cet\]uia
Negru-Vod\, a coborât în pe[tera
unde sih\strise cu mul]i ani înainte
Schimonahul Ioanichie [i a v\zut
cum pânza de p\ianjen acoperea
osemintele bine mirositoare ale Cu -
viosului. Le-a scos cu mult\ evlavie
[i le-a a[ezat în biserica m\n\stirii,

spre înt\rirea monahilor [i bucuria
credincio[ilor. Mul]i au primit folos
de la minunatul odor descoperit în
pe[tera din Valea Chiliilor. Bolnavii
se vindecau, cei afla]i în necazuri pri -
meau sprijin [i n\dejde. Dar, odat\
cu venirea cârmuirii ateiste în Ro -
mânia, s-a dat porunc\ s\ fie închis\
m\n\stirea, iar moa[tele Sfân tului
s\ fie îngropate în p\mânt. Cu mare
mâhnire, monahii au a[ezat moa[ -
tele Sfântului într-un sicriu, pe care
l-au îngropat în cimitirul m\n\stirii.
Dup\ anul 1989, când Biserica [i-a
rec\p\tat libertatea, M\n\stirea Ce -
t\ ]uia Negru-Vod\ [i-a reluat via]a
duhovniceasc\, iar moa[tele Cuvio -
sului au fost din nou a[ezate în bise-
rica mare a m\n\stirii. Cercetând
credin]a ortodox\, via]a de aspr\
nevoin]\ [i minunile Schimonahului
Ioanichie, precum [i cinstirea de care
se bucur\ în rândul credincio[ilor,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hot\rât înscrierea lui în
rândul Sfin]ilor români, cu zi de
pomenire la 26 iulie. 

Pentru ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu-
ie[te-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

D\t\tor de rou\ a f\cut În -
 gerul cuptorul cuvio [i -

«lor tineri, iar pe caldei arzân -
 «du-i porunca lui Dumnezeu, pe
«chinuitorul l-a plecat a striga:
«Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
«p\rin]ilor no[tri!»
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Maic\ Fecioar\, s\ nu înce-
tezi a ruga pe Domnul s\ ne
izb\veasc\ din primejdii [i din
necazuri, St\pân\, ca s\ cân -
t\m cu sârguin]\: Binecuvân -
tat este, Preacurat\, Rodul
pântecelui t\u!

Maic\ Fecioar\, St\pân\,
mai sfânt\ te-ai ar\tat decât
toate puterile cere[ti, [i decât
Heruvimii [i Serafimii, c\ L-ai
n\scut pe Hristos, St\pânul
zidirii.

{i ai n\scut [i e[ti fecioar\ [i
dup\ na[tere ai r\mas curat\
ca [i mai înainte de na[tere,
N\sc\toare de Dumnezeu, near -
zându-se pântecele t\u. Pentru
aceea, dup\ Dumnezeu, pe tine
te m\rim cu credin]\, Prea -
curat\!

M\ înfrico[eaz\ [i m\ tul-
bur\ valurile gre[elilor mele,
dar tu, Preasfânt\, ceea ce e[ti
bun\, d\ruie[te-mi milostivire
în ceasul încerc\rii, mântuire
cerând pentru mine.

Al Cuviosului:

Irmosul: Tinerii evrei...

De[i ai tr\it în sih\strie în
Mun]ii Carpa]i, departe de
lume, totu[i pilda vie]ii tale a
luminat min]ile celor ce cânt\
cu fierbinte credin]\ [i cu dra-
goste: Binecuvântat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri!

Umplutu-s-a de lumin\ m\ -
n\s tirea care ad\poste[te sfin-
tele tale moa[te [i înt\re[te
duhovnice[te ob[tea care cânt\
cu credin]\: Binecuvântat e[ti,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri!

Slav\...

Când bunul Dumnezeu, Cel
în Treime l\udat, a voit s\
scoat\ din adâncul p\mântului
sfintele tale moa[te, poporul a
cântat din adâncul inimii:
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
binecuvântat e[ti!

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cuvântule, Cel ce e[ti dup\
fiin]\ nev\zut [i atotlucr\tor,
Te-ai ar\tat oamenilor Om din
curata Maica Ta, N\sc\toarea de
Dumnezeu, chemând pe om la
împ\rt\[irea dumnezeirii Tale.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Din v\paie, Cuvio[ilor
rou\ ai izvorât [i jertfa

«dreptului cu ap\ ai ars-o, c\
«toate le faci, Hristoase, cu 
«singur\ voirea. Pe Tine Te
«preaîn\l]\m întru to]i vecii!»

Tu e[ti sc\parea noastr\ [i
mângâierea tuturor, Fecioar\
preacurat\; c\, iat\, Domnul
tuturor n\scându-Se din pânte-
cele t\u, te p\ze[te Fecioar\ [i
dup\ na[tere. Pe Acesta Îl bine-
cuvânt\m cu buze nevrednice
[i-L preaîn\l]\m întru to]i vecii.
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Pleac\-te, ceea ce e[ti gata
fierbinte sprijinitoare a credin-
cio[ilor [i sc\parea mea [i pri -
me[te rug\ciunile inimii mele
f\cute cu durere, [i m\ scap\
de împ\timirea dobitoceasc\,
de relele deprinderi [i d\ plâns
de bucurie sufletului meu celui
întunecat.

Când gândesc la relele cele
f\cute de mine [i la Judecata
cea groaznic\, m\ înfrico[ez,
Fecioar\, [i m\ tem. Dar tu, ca
o iubitoare de oameni, mai îna -
inte de sfâr[it f\-mi-l milostiv
pe Judec\torul, c\ tu e[ti înte-
meierea celor c\zu]i, n\dejdea
[i folositoarea celor dezn\d\j -
dui]i.

Roag\, Curat\, pe Fiul t\u [i
Dumnezeu s\ ne fie nou\ milos-
tiv [i lesne împ\cat [i, prin
rug\ciunile tale, p\ze[te-ne de
toat\ n\lucirea cea potrivnic\
[i surp\ degrab seme]ia vr\j -
ma[ilor, ca s\ te l\ud\m pe tine,
ceea ce e[ti plin\ de har.

Al Cuviosului
Irmosul: Pe Împ\ratul ceresc...

Ioanichie preal\udate, po -
doa ba cea sfânt\ a arge[enilor
[i muscelenilor, ocrote[te ]inu -
tul în care te-ai nevoit întru
Domnul [i înva]\ toat\ suflarea
s\ cânte: Preo]i, l\uda]i; po -
poare, preaîn\l]a]i pe Hristos
întru to]i vecii!

În\l]ându-te la starea b\rba-
tului des\vâr[it, ai l\sat mo[ -
tenire prin harul lui Dumnezeu
sfintele tale moa[te, din care
izvor\sc t\m\duiri celor ce
cânt\: Preo]i, l\uda]i; popoare,
preaîn\l]a]i pe Hristos întru
to]i vecii!

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Treime nedesp\r]it\, Unime
neamestecat\, izb\ve[te-ne de
patimile cele de multe feluri [i
ne ridic\ din nevoi [i din neca-
zuri, pentru rug\ciunile pl\cu -
tului t\u prieten [i casnic,
Ioanichie cel minunat!

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu

Ceea ce e[ti mai presus decât
toate f\pturile, N\sc\toare de
Dumnezeu, roag\-te Fiului t\u
[i Dumnezeului nostru s\ ne
mân tuim din toate chinurile,
noi, cei ce te cinstim cu adev\ -
rat\ dragoste!

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu
este cu putin]\ oamenilor,

«spre care nu cuteaz\ a c\uta
«o[tile îngere[ti; iar prin tine,
«Preacurat\, S-a ar\tat oame ni -
«lor Cuvântul întrupat, pe Care
«m\rindu-L cu o[tile cere[ti, pe
«tine te fericim.»
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S\ nu ne ui]i pe noi, robii t\i,
Maic\-Fecioar\ neispitit\ de
nunt\, cei ce n\zuim la biserica
ta; c\ tu singur\ e[ti n\dejdea
cre[tinilor, înt\rirea tuturor
celor ce alearg\ la tine, Curat\.
Ascult\ [i împline[te rug\ciu-
nile noastre, St\pân\!

Bucur\-te, zidul cel nesur-
pat; bucur\-te, acoper\mântul
lumii; bucur\-te, biseric\; bu -
cur\-te, f\clie; bucur\-te, scaun
al lui Dumnezeu; bucur\-te,
bucuria [i ajut\toarea tuturor,
ceea ce e[ti de-a pururea arm\
de mântuire nebiruit\ asupra
vr\jma[ilor celor nev\zu]i!

Avându-te pe tine, Curat\,
p\rtinitoare, acoper\mânt [i
n\dejde, zid de sc\pare, cur\ -
]ire [i dezlegare de cele rele, ne
mântuim de ispite [i de primej-
dii, de boli [i de patimi; pentru
aceea, neîncetat l\ud\m pu -
terile tale.

Tu e[ti m\rirea Îngerilor,
oglinda Prorocilor, lauda Pa tri -
arhilor [i a Apostolilor; tu, po -
doaba Mucenicilor lui Hristos,
sfin]enia Pustnicilor [i a Drep -
]ilor [i înnoirea a toat\ lumea.

Al Cuviosului

Irmos: Cu adev\rat N\sc\toare...

Cel ce e[ti pururea rug\tor
pentru neamul românesc, Sfinte
Ioanichie, f\ s\ sporeasc\ în

credin]\ fiii Bisericii noastre
dreptm\ritoare [i revars\ pacea
lui Hristos în ]ara în care te-ai
n\scut.

Izb\ve[te de necazuri [i t\ -
m\duie[te bolile tuturor celor
ce se închin\ cu credin]\ sfin -
telor tale moa[te, Cuvioase
P\rinte Ioanichie.

Slav\...

Înal]\ mintea noastr\ c\tre
Tine [i lumineaz\-ne cu str\ -
lucirile harului T\u, P\rinte [i
Cuvântule [i Mângâietorule,
a[a cum ai în\l]at [i ai luminat
pe cel de un neam cu noi [i de o
credin]\, pe Cuviosul Ioanichie
mult nevoitorul.

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu

De bucurie [i veselie um -
ple-m\, Fecioar\, ceea ce ai 
primit pricina bucuriei, c\ tu 
ai izvorât tuturor pe Hristos,
Bucuria, Pacea [i Lumina lumii.

LUMINÂNDA

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cu Duhul în biseric\...

Întru lumina Duhului Sfânt,
ai tr\it faptele credin]ei în adân -
cul pe[terii, P\rinte Ioani chie,
pân\ ce ai ajuns la Împ\r\]ia
lui Hristos, de unde trimite-ne
[i nou\, celor din întunericul
necuno[tin]ei, lumin\ c\l\uzi-
toare spre bucuria cea de-a
pururea.
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Slav\...., {i acum .... 

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Str\lucita minune a na[terii
tale celei mai presus de minte
însp\imânt\ tot gândul, al
celor p\mânte[ti [i al Îngerilor,
c\, fecioar\ fiind, ai n\scut [i
fecioar\ ai r\mas, ca [i mai
înainte de na[tere. O, înfrico -
 [\ toare tain\! O, na[terea ta
minunat\, preacurat\ Maic\,
pururea Fecioar\!

LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul al 4-lea,

podobie: Dat-ai semn...

Pe tine, cel ce ai luat crucea
ostenelilor [i nevoin]elor sih\s -
tre[ti, Cuvioase Ioanichie, te l\u -
d\m cu bucurie în ziua trecerii
tale în odihna lui Dum nezeu,
unde te rogi pentru sufletele
noastre.

Înflorit-a, ca [i crinul, pe[ -
tera în care te-ai s\l\[luit din
Valea Chiliilor, urm\tor fiind,
P\rinte, marilor siha[tri, al
c\ror nume numai Dumnezeu
îl [tie, c\ci pe to]i îi odihne[te în
slava Sa cea negr\it\.

Pe îngerul cel p\mântesc [i
omul cel ceresc, pe iubitorul de
Dumnezeu, Ioanichie, s\-l cin-
stim în cânt\ri duhovnice[ti, 
c\ acesta, în ceruri, se roag\
pentru sufletele noastre, iar pe
p\ mânt ne-a l\sat comoar\

duhovniceasc\, sfintele sale
moa[te.

Ca [i Ilie de demult, în pe[ -
ter\ ai vie]uit, înfruntând cu
b\rb\]ie ispitele r\zboiului
nev\zut. Pentru aceasta Hristos,
v\zând r\bdarea ta, Cuvioase,
te-a învrednicit s\-L vezi, fa]\
c\tre fa]\, în lumina Împ\r\]iei
celei de sus.

Slav\... glasul al 5-lea:

Cuvioase P\rinte, glasul
Evan gheliei Domnului ascul-
tând, lumea ai p\r\sit, bog\]ia
[i slava întru nimic nu le-ai so -
cotit. Pentru aceasta, ai strigat
tuturor: Iubi]i pe Dumnezeu [i
ve]i afla har ve[nic! Nimic s\
nu cinsti]i mai mult decât dra-
gostea Lui, ca, atunci când va
veni întru slava Sa, s\ afla]i
odihn\ împreun\ cu to]i Sfin]ii,
pentru ale c\ror rug\ciuni,
Hristoase, p\ze[te [i mântu ie[te
sufletele noastre!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
[i te sl\vim noi, credincio[ii,
dup\ datorie pe tine, cetatea
cea neclintit\, zidul cel nesur-
pat, ocrotitoarea cea tare [i
sc\parea sufletelor noastre.

Doxologia mare, Troparele, 

Ecteniile [i Otpustul.
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LA LITURGHIE

Fericirile pe 8: 4 de la Cântarea a 3-a [i
4 de la Cântarea a 6-a a Cuviosului.
Prochimenul, glasul al 7-lea (Psalm 115: 6,
3): Cinstit\ este înaintea Domnului moar-
tea Cuviosului S\u. Stih: Ce voi r\spl\ti
Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
Apostolul din Epistola c\tre Galateni (5:
22-26; 6: 1-2): Fra]ilor, roada Duhului...
(caut\ în sâmb\ta s\pt\mânii a 27-a dup\
Rusalii). Aliluia, glasul 1 (Psalm 39: 14,
22): N-am ascuns mila Ta [i adev\rul T\u
în adunare mare. Stih: S\ se bucure [i s\ se
veseleasc\ de Tine to]i cei ce Te caut\ pe
Tine, Doamne. Evanghelia de la Luca (6:
17-23): În vremea aceea au stat în loc [es
Iisus... (caut\ la Liturghia din 6 decem-
brie). Chinonic (Psalm 111: 6): Întru pome-
nire ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  DOU|ZECI {I {APTEA

Pomenirea Sfântului Mare Mu -
cenic [i T\m\duitor Pantelimon.

L A  V E C E R N I E

Dup\ obi[nuitul psalm, cânt\m: Fericit
b\rbatul..., starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am..., se pun Stihirile Sfântului pe 8,
glasul al 4-lea, podobie: Cel ce de sus e[ti
chemat...

Cel ce dup\ vrednicie ai
fost numit Pantelimon,

când ai întins peste to]i iubirea
ta de oamenii, ar\tând purtare
de grij\ pentru suflete [i t\ -
m\ duirea trupurilor, atunci cu

numirea de milostiv te-ai îm -
bog\]it, dobândind r\spl\tire
pentru virtute [i plat\ pentru
dreapta credin]\, Mucenice, [i
ar\tându-te osta[ nebiruit [i
pur t\tor de cunun\ al Dum -
nezeu lui nostru, pe Care roag\-L
s\ mântuiasc\ [i s\ lumineze
su fletele noastre (de trei ori).

Cel ce ai luat dar de t\m\ -
duiri, când ]i-ai ales dreapta
credin]\ mai mult decât toate,
urmând credin]a dumnezeiasc\
a maicii tale [i urând p\gân\ -
tatea tat\lui t\u, Pantelimoane
în]elepte, atunci raz\ dumneze-
iasc\ ]i-a d\ruit Adâncul lumi -
n\rilor, D\t\torul de lumin\,
Cuvântul lui Dumnezeu, Cel 
ce d\ruie[te lucruri mari, prin
dum nezeiasca Sa cuno[tin]\
mai înainte [tiind str\lucirea
ta, pe care ai ar\tat-o tuturor,
cre[tine[te vie]uind (de trei ori).

Cel ce din izvoarele Mântui -
to rului cele f\r\ de materie
sco]i pururea dar de dumneze-
ie[ti t\m\duiri [i din destul le
rever[i [i le dai celor ce vin la
tine, preafericite, pe to]i cei ce
s\vâr[esc cu credin]\ sl\vit\,
preasfin]it\ [i de lumin\ purt\ -
toare pomenirea ta, cu dum -
nezeiescul har lumineaz\-i, cel
ce e[ti în chip l\murit uns cu
nu mire urm\toare lui Dum -
nezeu [i cu bun\tate, pe care
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roag\-te s\ o d\ruiasc\ tuturor
celor ce te laud\ (de dou\ ori).

Slav\..., glasul al 6-lea:

A lui Vizantie.

Str\lucit-a ast\zi cinstita po -
menire a celui f\r\ de argin]i,
care cheam\ pe cei credincio[i
la osp\] de tain\ [i aduce adu -
n\rile iubitorilor de praznic 
la s\vâr[irea s\rb\torii; c\ ne-a
sosit doctorul f\c\tor de mi nuni,
cel ce vindec\ bolile tuturor,
Pantelimon cel mult-p\timitor,
care se roag\ cu dinadinsul
Domnului s\ mântuiasc\ sufle-
tele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

(Dogmatica):

Cine nu te va ferici pe tine,
Preasfânt\ Fecioar\? Sau cine
nu va l\uda preacurat\ na[te -
rea ta? C\ Cel ce a str\lucit
f\r\ de ani din Tat\l, Fiul
Unul-N\scut, Acela[i din tine,
cea curat\, a ie[it, în chip de
negr\it întrupându-Se, din fire
Dumnezeu fiind, [i cu firea om
f\cându-Se pentru noi, nu în
dou\ fe]e fiind desp\r]it, ci în
dou\ firi neamestecate fiind
cunoscut. Pe Acela roag\-L,
Curat\, cu totul fericit\, s\ se
miluiasc\ sufletele noastre.

V O H O D. Lumin\ lin\...

Prochimenul zilei

P A R E M I I L E

Din Prorocia lui Isaia citire 

(43: 9-14)

Acestea zice Domnul: Neamurile
toate s\ se adune laolalt\ [i s\ se
strâng\ c\peteniile lor! Cine va da
de [tire despre acestea sau cine va
vesti vou\ cele dintru început? S\-[i
aduc\ martorii [i s\ dovedeasc\ [i s\
gr\iasc\ adev\rul. Fi]i Mie martori
[i v\ voi fi [i Eu martor, zice Dom -
nul Dumnezeu, [i sluga Mea pe care
am ales-o, ca s\ [ti]i, s\ crede]i [i s\
în]elege]i c\ Eu sunt; înainte de
Mine n-a fost Dumnezeu [i nici dup\
Mine nu va fi! Eu sunt Dumnezeu [i
nu este Mântuitor afar\ de Mine!
Eu sunt Cel ce am vestit [i Cel ce am
mântuit [i Cel ce v-am certat, ca s\
nu fie între voi dumnezeu str\in. Voi
sunte]i martorii Mei [i Eu sunt
Dom nul Dumnezeu dintru început
[i nimeni nu poate s\ ias\ de sub
puterea Mea. Ceea ce fac Eu, cine
poate strica? A[a zice Domnul Dum -
nezeu, Izb\vitorul vostru, Sfântul
lui Israel.

Din În]elepciunea lui Solomon citire

(3: 1-9)

Sufletele drep]ilor sunt în mâna lui
Dumnezeu [i chinul nu se va atinge
de ele. În ochii celor nepricepu]i ei
au p\rut c\ sunt mor]i [i a fost soco-
tit\ nenorocire ie[irea lor [i nimicire
plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în
pace. {i chiar dac\ înaintea fe]ei
oamenilor au primit chinuri, n\dej-
dea lor este plin\ de nemurire; [i,
pu]in fiind pedepsi]i, cu mari bine-
faceri vor fi d\rui]i, c\ Dumnezeu i-a
încercat [i i-a aflat vrednici de El.
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Ca aurul în topitoare i-a l\murit [i
ca pe o jertf\ de ardere întreag\ i-a
primit. {i în vremea cercet\rii lor
vor str\luci [i vor fi ca scânteile ce
alearg\ pe miri[te. Judeca-vor nea -
muri [i vor st\pâni popoare [i Dom -
nul va împ\r\]i peste ei în veci. Cei
ce n\d\jduiesc spre El vor în]elege
adev\rul [i credincio[ii vor r\mâne
lâng\ El în iubire; c\ har [i mil\ va
d\rui cuvio[ilor Lui [i va purta grij\
de ale[ii S\i.

Din În]elepciunea lui Solomon citire:

(5: 15 – 6: 3)

Drep]ii în veci vor fi vii [i r\splata
lor este întru Domnul, iar Cel prea -
înalt poart\ grij\ de ei. Pentru
aceas ta, vor primi împ\r\]ia luminii
[i cununa frumuse]ii din mâna Dom -
nului; c\ci cu dreapta Sa îi va aco-
peri [i cu bra]ul S\u îi va ocroti. Va
lua râvna Lui în loc de arm\ [i va
întrarma f\ptura spre izbând\ asu-
pra vr\jma[ilor. Îmbr\ca-Se-va ca
într-o plato[\ cu dreptatea [i Î[i va
pune coif judecata cea nef\]arnic\.
Va lua cuvio[ia ca pav\z\ nebiruit\ [i
va ascu]i cumplita mânie ca o sa bie;
[i lumea va porni r\zboi împreun\
cu El asupra celor f\r\ de minte. Ca
ni[te s\ge]i bine îndreptate, fulge -
rele vor porni din nori, ca dintr-un
arc bine încordat, [i vor lovi la ]int\.
{i din mânia Sa, ca dintr-o pra[tie,
va fi aruncat  noian de grindin\. Se
va înt\râta asupra lor apa m\rii [i
râurile îi vor îneca deodat\. Va sta
împotriva lor duhul Puterii [i ca o
vijelie îi va risipi. Astfel,  f\r\delegea
va pustii tot p\mântul [i r\utatea va
r\sturna tronurile celor puternici.
Auzi]i, dar, împ\ra]i, [i în]elege]i!

Înv\]a]i-v\, judec\tori ai marginilor
p\mântului! Asculta]i, cei ce st\pâ -
ni]i mul]imi [i cei ce v\ trufi]i cu mul -
]imea popoarelor. C\ de la Dom nul
s-a dat vou\ st\pânirea, [i puterea
de la Cel preaînalt.

L A  L I T I E

Stihira, glasul 1, alc\tuirea lui Vizantie:

Cu nevoin]\ bun\ te-ai nevoit
[i alergarea muceniciei tale ]i-ai
s\vâr[it, Mucenice Pantelimon.
Pentru aceasta, întru cele de
sus cu Îngerii d\n]uie[ti, dup\
vrednicia ostenelilor tale do -
bândind Împ\r\]ia cea de sus.
Pentru aceea, roag\-te, t\m\ -
duitorule preafericite, s\ se
d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Glasul al 2-lea, alc\tuirea lui Anatolie:

F\r\ plat\ dai oamenilor dar,
sl\vite Mucenice Pantelimon, [i
duhurile le izgone[ti cu chema-
rea lui Hristos; [i orbilor ve -
dere ai d\ruit, ca o slug\ a Lui
de aproape. Roag\-te, t\m\dui-
torule preafericite, s\ d\ru iasc\
lumii pace [i celor ce te iubesc
pe tine mare mil\.

Lep\dat-ai în[el\ciunea tat\ -
lui t\u, pream\rite, [i, cuvintele
maicii tale în]elep]e[te primin-
du-le, mai mult decât aurul ai
adus roade, dup\ glasul Dom -
nului, [i t\m\duitor preaales
te-ai ar\tat, sl\vite Mucenice
Pantelimon. {i, plin de har, um -
blând pe cale ai aflat un prunc
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z\când jos, mu[cat de n\ pârc\,
[i, f\când rug\ciune fierbinte
c\tre Dumnezeu, în dat\ pe co pil
l-ai înviat [i fiara ai f\cut-o de a
cr\pat. Pentru aceasta, f\ po me -
nire [i de noi, cei ce s\vâr[im cu
credin]\ pomenirea ta.

Iubit-ai credin]a dreptsl\vi -
toare a maicii tale [i ai îndrep-
tat p\gân\tatea tat\lui t\u; c\,
prin înv\]\turile lui Ermolae
înt\rindu-te, în acestea [i bote-
zul ai s\vâr[it, sl\vite Panteli -
mon, Mucenice al milostivului
Dumnezeu, vindec\torul bolilor
[i izgonitorul patimilor, roag\-te
s\ fie mântui]i din primejdii cei
ce s\vâr[esc cu credin]\ puru-
rea cinstit\ pomenirea ta.

Glasul al 5-lea, alc\tuirea lui Gherman:

Preastr\lucit\ pomenirea
Mu cenicului lumineaz\ margi-
nile lumii ca soarele [i neîncetat
d\ credincio[ilor t\m\duiri,
bolile alungând [i patimile vin-
decând. Pentru c\ se roag\
Pantelimon pururea lui Hristos
s\ d\ruiasc\ sufletelor noastre
mare mil\.

Slav\..., glasul al 5-lea,

alc\tuirea lui Vizantie:

Veni]i, iubitorilor de Mu -
cenici, cu un cuget to]i s\ l\u -
d\m pe Mucenicul lui Hristos,
care pentru dreapta credin]\
bine s-a nevoit [i cu dar pentru

biruin]\ a fost r\spl\tit, pe
lumin\torul lumii [i steaua Bi -
sericii cea pururea luminoas\.
Pentru aceasta, [i gr\ind c\tre
el, s\ zicem: Sl\vite Mucenice
Pantelimon, fii sufletelor [i tru-
purilor noastre izb\vire [i aco-
per\mânt neclintit, rugându-te
c\tre Domnul neîncetat s\ ne
mântuiasc\ pe noi.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\, [i
te sl\vim noi, credincio[ii, dup\
datorie, pe tine, cetatea cea
neclintit\, zidul cel nesurpat,
ocrotitoarea cea tare [i sc\pa -
rea sufletelor noastre.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Pomenirea lui Pantelimon
celui milostiv cu laude s\ o adu-
cem celor iubitori de Mucenici;
c\ acesta, urmând cu râvn\
Celui singur neasem\nat în
îndur\ri, în mil\ [i în milosâr-
die, a luat de la El dumnezeies-
cul har.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori [i pre-
cum cedrul din Liban se va înmul]i (Psalm
91: 12).

Cugetat-ai din voia ta la 
lu crarea harului, pe care ai cu -
nos cut-o din faptele minunate
[i ai pus-o temelie a adev\ratei
vederi duhovnice[ti, fericite,
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iar, pe Hristos avându-L dum-
nezeiasc\ Doctorie, binef\c\tor
te-ai f\cut pentru cei ce sufe-
reau în boli de multe feluri.

Stih: S\dit fiind în casa Domnului, în
cur]ile casei Dumnezeului nostru va înflori
(Psalm 91: 13).

Cine va putea spune dup\
vrednicie chinurile pe care le-ai
îndurat b\rb\te[te, Mucenice
Pantelimon? C\ toate chinurile
u[oare le-ai ar\tat prin dra gos -
tea ce te-a unit pe tine cu Hristos,
Cel ce te pream\re[te acum.

Slav\..., glasul al 8-lea,

alc\tuirea lui Vizantie:

Dreapta credin]\ a maicii
tale iubind, ai îndreptat necre-
din]a tat\lui t\u. {i, Doctorului
sufletelor fiind osta[, tu însu]i
ai ajuns doctor cu dumnezeies-
cul har. În amândou\ acestea
iscusit fiind, te-ai ar\tat pati-
milor de tot pierz\tor [i sufle -
telor t\m\duitor. Iar acum,
dobândind în chinuri înt\rire 
[i în rug\ciuni r\bdare, Mu -
cenice al lui Hristos, Pantelimon,
roag\-te cu dinadinsul s\ se
mântuiasc\ sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cele cere[ti te laud\ pe tine,
ceea ce e[ti plin\ de har, Maic\
ce nu [tii de mire, [i noi sl\ vim
na[terea ta cea neurmat\. N\s -
c\  toare de Dumnezeu, roa g\-te
s\ se mântuiasc\ sufletele noastre.

T R O P A R U L, glasul al 3-lea:

Purt\torule de chinuri, Sfinte
[i t\m\duitorule Panteli moane,
roag\ pe milostivul Dumnezeu
s\ dea iertare de gre[eli suflete-
lor noastre.

Slav\..., {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu – al Învierii:

Pe tine, ceea ce ai mijlocit...

(caut\-l la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul...., se cânt\
Troparul Mucenicului de dou\ ori, Slav\...,
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu –
al Învierii.

Dup\ Catisma întâi, se cânt\ Sedealna,
glasul 1, podobie: Mormântul T\u...

Dreapta credin]\ a maicii
tale ai p\zit-o, fericite, [i

necredin]a tat\lui t\u cre[ti -
ne[te ai îndreptat-o. Pentru
aceasta, [i dar ai luat, de la
Dumnezeu atotputernicul, s\
vindeci bolile neputincio[ilor
celor ce alearg\ la tine cu cre-
din]\ fierbinte, Mucenice m\ -
rite Pantelimon (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\dejdea cre[tinilor, Prea -
sfânt\ Fecioar\, roag\ neînce-
tat, împreun\ cu puterile cele
de sus, pe Dumnezeu, pe Care
L-ai n\scut mai presus de cuget
[i de cuvânt, s\ ne dea iertare
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de p\cate [i îndreptare vie]ii
nou\ tuturor, celor ce te sl\vim
pururea cu credin]\ [i cu dra-
goste.

Dup\ Catisma a doua, se cânt\ Se dealna,
glasul al 4-lea, podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Ca pe un osta[ al lui Hristos
nebiruit [i purt\tor de chinuri
preaviteaz, to]i credincio[ii te
l\ud\m pe tine, podoaba Mu -
ceni cilor, cu credin]\ pr\znu ind
sfânt\ pomenirea ta. Mucenice
pururea pomenite, cinstite
nevo in]ele tale în cânt\ri le m\ -
rim, în]elepte, [i pe Mân tuito -
rul Hristos Îl sl\vim (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mul]imile gândurilor mele
necurate [i valurile cugetelor
necuviincioase, cine poate s\ le
spun\, ceea ce e[ti cu totul f\r\
prihan\? {i n\v\lirile vr\jma -
[ilor mei f\r\ de trup, [i r\uta-
tea lor împotriva mea, cine le
va povesti? Dar, prin rug\ciu-
nea ta, ca o bun\, d\ruie[te-mi
sc\pare de toate acestea.

Stih 1: Dumnezeu este sc\parea noastr\
[i puterea, ajutor întru necazurile cele ce
ne-au aflat pe noi foarte (Psalm 45: 1).

M\rimu-te pe tine, Sfinte
Mare Mucenice [i t\m\duito-
rule Pantelimoane, [i cinstim
sfintele tale chinuri, pe care
pentru Hristos le-ai r\bdat.

Stih 2: V\rsat-au sângele lor ca apa,
împrejurul Ierusalimului (Psalm 78: 3).

Stih 3: C\ pentru Tine suntem uci[i
toat\ ziua (Psalm 43: 24).

Stih 4: Socoti]i am fost ca ni[te oi de
junghiere (Psalm 43: 24).

Stih 5: Trecut-am prin foc [i prin ap\, dar
ne-ai scos pe noi la odihn\ (Psalm 65: 11).

Stih 6: Prin sfin]ii care sunt pe p\mân-
tul Lui, minunate a f\cut Domnul toate
voile Sale (Psalm 15: 3).

Slav\..., glasul 1:

Slav\ }ie, Treime Sfânt\, P\ -
rinte, Cuvinte [i Duhule Sfinte,
zicând: Slav\ }ie, Dumnezeule.

{i acum..., acela[i glas:

Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de har, Marie! Domnul este cu
tine, zicând: [i, prin tine, cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie,
Dumnezeule (de trei ori)!

Dup\ Polieleu, Sedealna, glasul al 4-lea,
podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Pr\znuie[te ast\zi lumea cin-
stitele tale nevoin]e, p\timi -
torule Pantelimon, sl\vind pe
D\t\torul de via]\, Care te-a
ar\tat pe tine cald folositor (de

dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preacinstitele tale mâini,
Maic\ Fecioar\, întinzându-le,
acoper\-i pe cei ce n\d\jduiesc
spre tine [i pe cei ce strig\
Fiului t\u: D\, Hristoase, tutu-
ror milele Tale.
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Antifonul întâi al glasului al 4-lea

P R O C H I M E N, glasul al 4-lea 

(Psalm 91: 12, 13):

Dreptul ca finicul va înflori [i
precum cedrul din Liban se va
înmul]i.

Stih: R\s\di]i fiind în casa Domnului, în
cur]ile casei Dumnezeului nostru vor înflori.

Toat\ suflarea...

Evanghelia de la Luca (21: 12-19): Zis-a
Domnul c\tre ucenicii S\i: P\zi]i-v\ de
oameni... (caut\ mar]i în s\pt\mâna a 29-a
dup\ Rusalii).

Psalmul 50

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pentru rug\ciunile r\bd\to ru -
lui T\u de chinuri Panteli mon,
Milostive, cur\]e[te mul]imea
gre[elilor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor
noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta, [i, dup\ mul]imea îndur\ -
rilor Tale, [terge f\r\delegea mea.

Stihira, glasul al 2-lea:

Pe Hristos cel milostiv roag\-L
acum, Pantelimoane, dumneze-
iescule doctor, s\ m\ izb\ veasc\
de patimi [i s\ m\ miluiasc\.

C A N O A N E L E

Al N\sc\toarei de Dumnezeu, cu
Irmosul pe 6, [i al Sfântului, pe 8.

Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

Alc\tuire a lui Teofan

Cântarea I, glasul al 2-lea

Irmosul:

Întru adânc a a[ternut de
demult toat\ oastea lui

«Faraon puterea cea preaîn -
«trarmat\; iar întrupându-Se
«Cu vântul, a pierdut p\catul
«cel prear\u, Domnul cel prea -
 «sl\vit, c\ci cu slav\ S-a prea -
«sl\vit.»

Ca pe o frumoas\, împodo-
bit\ toat\ [i f\r\ prihan\ între
femei, Dumnezeu alegându-te,
în pântecele t\u f\r\ prihan\ 
S-a s\l\[luit. Pe Acela roag\-L,
ceea ce e[ti cu totul f\r\ pri-
han\, de tina gre[elilor s\ mân-
tuiasc\ pe to]i cei ce te laud\.

Precum zice psalmistul, cu -
ra t\, ca o împ\r\teas\ a Împ\ -
ra tului ce a r\s\rit din pânte -
cele t\u, ai stat de-a dreapta. Pe
Acela roag\-L, cea cu totul f\r\
prihan\, ca st\t\tor de-a dreap -
ta s\ m\ arate în ziua r\spl\ -
tirii, dumnezeiasc\ Mireas\.

Toat\ firea oamenilor, cea
stricat\ prin toate faptele cele
netrebnice, ai înnoit-o, ceea ce
ai n\scut Ploaia cea cereasc\.
Pentru aceea, te rog, [i brazda
sufletului meu cea uscat\ arat-o
aduc\toare de road\, dumneze-
iasc\ Mireas\.
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Canonul  Sfântului

Alc\tuire a lui Teofan

Cântarea 1, acela[i glas

Acela[i Irmos

Apropiindu-te de Hristos de
bun\voie, mai înainte de sfâr -
[itul t\u cel întru Hristos, ai
înviat un mort; iar acum, prea-
fericite Pantelimon, [i pe mine,
cel omorât de mu[c\tura p\ ca -
tului, înviaz\-m\ prin rug\ciu-
nile tale.

R\s\rit-ai ca o stea, purtând
la tinere]e minte de b\trân [i
gânditoare de Dumnezeu; iar,
alegând s\ dobânde[ti bun\ -
cuviin]\ sufleteasc\ mai mult
decât frumuse]ea trupului, te-ai
ar\tat preafrumos Cuvântului
celui preasl\vit.

Omorându-te pentru lume [i
îmbr\cându-te întru Hristos
prin baia botezului, preaferi -
cite, te-ai f\cut vas purt\tor de
Dumnezeu, prin lucrarea Du -
hului pe to]i vindecând [i bolile
tuturor t\m\duind.

Slav\...

În]elepciunea câ[tigându-]i
prieten\ [i f\cându-te p\rta[
vie]ii, de la ea ai dobândit cinste
[i te-ai împodobit cu cununa da -
rurilor, str\lucind cu lumi na rea
dumnezeie[tilor raze, fericite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu binecuvânt\ri, Prea curat\
cinstit\, ai încununat firea cea

blestemat\ de F\c\torul pentru
neascultare, ceea ce ai n\scut
pe Hristos, [i din stric\ciune ai
slobozit-o. Pentru aceasta, bu -
curându-ne, to]i credincio[ii te
fericim.

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca [i crinul,
Doamne, Biserica p\gâni -

«lor cea stearp\, prin venirea
«Ta, întru care s-a înt\rit inima
«mea.»

Îmbr\cându-Se în mine,
omul, din pântecele t\u a ie[it
F\c\torul, ceea ce e[ti cu totul
f\r\ prihan\, haina nestric\ ciu -
nii d\ruind celor ce s-au golit
prin multe lucr\ri netrebnice.

Pe Cuvântul lui Dumnezeu
cel preacinstit L-ai n\scut,
St\pân\. Pe Acela cu osârdie
roag\-L s\ Se milostiveasc\ spre
smeritul meu suflet, cel mâhnit
pentru oc\rile pl\cerilor.

R\nile sufletului meu vin-
dec\-le, Preacurat\, [i smerit\
inima mea cea otr\vit\ cu veni-
nul [arpelui t\m\duie[te-o cu
doctoria ta cea lucr\toare.

Alt Canon

Acela[i Irmos

Cuvintele Duhului auzindu-le,
te-ai f\cut ca un p\mânt bun [i
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bine-roditor, primind s\mân]\
de mult pre] [i rodind, de trei ori
fericite, mântuirea sufletelor.

Omorât-ai m\iestria mu[c\ -
turii balaurului [i sufletul ]i-ai
înviat, cu dumnezeiasc\ insu-
flare a doua oar\ n\scându-te,
[i Împ\ratului tuturor înainte
stând.

Ru[inat-ai porunca cea f\r\
de Dumnezeu a tiranilor [i la
Hristos ai alergat, în locul tutu-
ror pe El câ[tigându-L, [i te-ai
f\cut, de Dumnezeu în]elep]ite,
mare negu]\tor.

Slav\...

Credin]a cea dreapt\ a maicii
tale ai iubit-o, sl\vite, [i ai urât
necredin]a tat\lui t\u cea plin\
de în[el\ciune, ca un în]elept,
lucrul cel mai bun alegând.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Domnul, Cel ce poart\ toat\
f\ptura cu dumnezeiasca vo -
in]\, pe mâinile tale a fost pur-
tat, Fecioar\. Pe Acela acum
roag\-L s\ mântuiasc\ din pri-
mejdii sufletele noastre.

S E D E A L N A, glasul al 8-lea,

podobie: Pe În]elepciunea...

M\rturisit-ai viteje[te pen-
tru Hristos [i, tat\lui t\u ves-
tindu-i credin]a, l-ai scos din
adâncul p\gân\t\]ii, preal\u -
date. {i, neînfrico[ându-te de
cugetarea cea f\r\ Dumnezeu a

tiranilor, ai ru[inat îndr\zneala
cea neputincioas\ a demonilor.
Pentru aceasta, primind har de
la Hristos, t\m\duie[ti bolile su -
fletelor [i ale trupurilor noas-
tre. Preal\udate Pantelimon,
roag\-te lui Hristos Dumnezeu
s\ d\ruiasc\ iertare de gre[eli
celor ce pr\znuiesc cu dragoste
sfânt\ pomenirea ta (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe În]elepciunea [i Cuvântul
în pântecele t\u z\mislindu-L
f\r\ ardere, Maica lui Dum -
nezeu, lumii ai n\scut pe Cel ce
]ine lumea, [i la piept L-ai
al\ptat pe D\t\torul de hran\
al tuturor, [i în bra]e L-ai avut
pe Cel ce poart\ toate. Pentru
aceasta, te rog pe tine, Prea -
sfânt\ Fecioar\, ca s\ m\ iz -
b\vesc de gre[eli, când voi sta
înaintea fe]ei Ziditorului meu.
St\pân\, Fecioar\ curat\, al
t\u ajutor atunci s\-mi d\ru -
ie[ti, c\ pe tine te am n\dejde
eu, robul t\u.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Venit-ai din Fecioar\ nu
sol, nici Înger, ci Tu în -

«su]i, Domnul, Te-ai întrupat 
«[i m-ai mântuit pe mine, tot
«omul. Pentru aceasta, cânt }ie:
«Slav\ puterii Tale, Doamne!»

ZIUA  A  DOU|ZECI {I {APTEA 533



Pic\tur\ de umilin]\ rourea -
z\-mi mie, St\pân\, înl\ turând
toat\ ar[i]a inimii mele [i în de -
p\rtând valurile cele v\t\ m\ -
toare ale trând\viei mele.

Pe mine, cel v\t\mat cu arma
desf\t\rii [i care zac r\nit, Prea -
curat\, nu m\ trece cu vederea,
ci vindec\-m\ cu suli]a [i cu sân -
gele Fiului t\u [i Dum nezeului
nostru, Cel ce a fost r\stignit.

Ceea ce te-ai îmbog\]it cu
st\pânia a toat\ f\ptura, pe
mine, cel r\u s\r\cit, învredni-
ce[te-m\ de dumnezeiescul har,
ca s\ te sl\vesc pe tine ca pe
ocrotitoarea mea cea bun\, ceea
ce e[ti cu totul f\r\ prihan\.

Alt Canon

Acela[i Irmos

R\nindu-te cu dragostea St\ -
pâ nului, ]i-ai împ\r]it avu]ia la
s\raci, pe tine însu]i preg\tin -
du-te spre chinuire, pe care ai
îndurat-o, v\zând înainte n\ -
dejdile cele ve[nice.

Jertf\ de laud\ ai adus lui
Dumnezeu, scârbindu-te l\mu -
rit de chipurile idole[ti, [i toat\
înt\râtarea celor p\gâni ai c\l -
cat-o, purt\torule de chinuri.

Celor r\ni]i cu bârfirea [i
birui]i de invidie, le-ai pus
înainte puterea ta nebiruit\,
Mucenice, [i, întrarmându-te,
ai biruit tirania p\gâneasc\.

Slav\...

Cel ce a fost ]inut în bra]ele
b\trânului Simeon, prin cuvin-
tele b\trânului te-a vânat pe
tine, Pantelimoane, spre cuno[ -
tin]a dumnezeiasc\ [i spre mân -
tuirea [i vindecarea multora.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tinere [i fecioare în urma ta
au alergat, v\zându-te pe tine
tân\r\ Fecioar\ [i Maic\ tot -
odat\, c\ numai tu pe amân-
dou\ le-ai adunat întru una, în
chip de negr\it, Mireas\ dum-
nezeiasc\.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Mijlocitor Te-ai f\cut
între Dumnezeu [i oa -

«meni, Hristoase Dumnezeule;
«c\ prin Tine, St\pâne, am
«aflat ie[ire din noaptea necu -
«no[tin]ei c\tre P\rintele T\u,
«Încep\torul luminii.»

Ceea ce ai n\scut Calea vie]ii,
Preacurat\, pov\]uie[te-m\ la
calea cea dreapt\ pe mine, cel
surpat acum f\r\ pricepere în
loc f\r\ cale [i în pr\pastia
cumplitelor gre[eli.

Înstr\inându-m\ nebune[te
f\r\ pricepere de la Dumnezeu,
Fecioar\, în desfrân\ri am vie -
]uit, în latura patimilor cea de -
p\rtat\ r\t\cind; ci întoarce-m\
[i m\ mântuie[te cu mângâie -
rile tale.
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Cu apele tale cele de via]\
curg\toare, adap\ pe robul t\u
cel aprins de v\paia p\catelor
[i ars de n\v\lirile demonilor,
Fecioar\ Maic\ preacurat\.

Alt Canon

Acela[i Irmos

Cu bucurie luptele muceni-
ciei le-ai s\vâr[it, ap\rat fiind
de dumnezeiasca putere, [i,
suferind chinurile cu mult\
r\bdare, bucurându-te ai gr\it:
Pe alt Dumnezeu afar\ de Tine
nu cunoa[tem.

Fiind pus în fa]\ la luptele
chinurilor, fericite, cu dumneze -
iasc\ putere, te-ai f\cut mai
pre sus decât tirania p\gânilor
celor f\r\ de Dumnezeu [i de cât
nebunia r\t\cirii lor, îmbr\ -
cându-te întru Hristos, R\spl\ -
ti torul nevoin]elor.

Având putere tinereasc\ [i
dobândind statornic îndemn
sufletesc, toate chinurile le-ai
r\bdat cu vitejie [i cu gând
b\rb\tesc, fericite, fiind înt\rit
de harul dumnezeie[tii Cruci.

Slav\...

Vorba cea întunecoas\ a
celor r\t\ci]i a def\imat-o, cu
cereasca înv\]\tur\, purt\torul
de chinuri, [i s-a f\cut multora
pricinuitor de preasl\vit\ mân-
tuire, cu lucrarea Ta, Hristoase,
fiind înt\rit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Gr\irile [i vorbele cele as cun -
se ale tuturor în]elep]ilor [i pre -
zicerile Prorocilor, prea sl\vit\,
mai înainte te-au închipuit
l\murit pe tine, ceea ce aveai s\
fii, mai pe urm\, N\sc\toare de
Dumnezeu, c\, afar\ de tine, pe
alta curat\ nu cunoa[tem.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adâncul

«milostivirii Tale cel neurmat;
«din stric\ciune, Dumnezeule,
«scoate-m\.»

S\ nu m\ ar\]i demonilor
spre bucurie la judecata ce va
s\ fie, St\pân\; ci cu bun\ vo -
in]\ s\ cau]i spre mine, rugând
pe Judec\torul [i Fiul t\u.

Cu gândurile [i cu faptele mele
cele rele [i f\r\ de lege, Te-am
mâniat, Doamne, dar acum aduc
spre rug\ciune pe Maica Ta;
îndur\-Te [i m\ mântuie[te.

De osând\ mântuie[te-m\,
St\pân\, pe mine, cel ce însumi
m-am osândit cu gre[elile mele,
ca una ce L-ai n\scut pe Jude -
c\torul [i Dumnezeul tuturor,
cu totul l\udat\.

Alt Canon

Acela[i Irmos

R\t\cirea idolilor ciopli]i ai
scuipat-o [i în[el\ciunea cea
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înalt\ ai surpat-o, f\când mi -
nuni binef\c\toare [i s\vâr[ind
t\m\duiri, de Dumnezeu în]e -
lep]ite.

Purt\tor de cunun\ preaales
te-ai ar\tat; c\ prin foc [i prin
ap\ ai trecut; [i, pe roat\ fiind
întins, cu preasl\vire ai pierdut
pe cei f\r\ de minte.

Slav\...

Seme]ia tiranilor surpând,
trupe[te ai primit b\t\i cu ane-
voie de suferit; dar, cu t\rie de
suflet ai r\bdat, cu ajutorul ha -
rului, gânditorule de Dum nezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce ]ine înconjurarea
p\mântului ca un Dumnezeu, a
fost cuprins în bra]ele tale,
Curat\, cu scrierea împrejur a
trupului, cel necuprins dup\
dumnezeiescul chip.

C O N D A C, glasul al 5-lea:

Urm\tor fiind Celui milostiv,
[i dar de t\m\duiri de la El
luând, purt\torule de chinuri [i
Mucenice al lui Hristos Dum -
nezeu, prin rug\ciunile tale
bolile noastre cele suflete[ti
vin dec\-le, izgonind pururea
smintelile lupt\torului de la cei
ce strig\ cu credin]\: Mântu -
ie[te-ne pe noi, Doamne!

I C O S 

Pomenirea celui f\r\ de
argin]i, chinuirea celui viteaz,

[i doctoriile celui credincios, cu
dreapt\ credin]\ s\ le l\ud\m
noi, iubitorilor de Hristos, ca s\
lu\m mil\, mai ales cei ce v-a]i
întinat l\ca[ul trupului, precum
[i eu; c\ d\ t\m\duire deo po -
triv\ sufletelor [i trupurilor.
Deci, s\ ne sârguim, fra]ilor, s\
avem în inimile noastre pe
Dumnezeu, Cel ce, în chip ne în -
[el\tor, îi izb\ve[te de în[el\ -
ciune pe cei ce strig\ neîncetat:
Mântuie[te-ne pe noi, Doamne!

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
[aptea, pomenirea Sfântului Mare Mu -
cenic [i T\m\duitor Pantelimon.

Sfântul [i marele Mucenic al lui
Hristos Pantelimon a tr\it în cetatea
Nicomidia, din Asia Mic\, pe timpul
împ\ratului Maximian (286-305
d.Hr.). Tat\l s\u era senatorul p\ gân
Eustorgiu, iar mama sa era cre[tin\
[i se numea Euvula. Ei l-au numit pe
copilul lor Pantoleon, ceea ce se tâl-
cuie[te „cu totul leu”, nume prin
care s-a ar\tat mai înainte curajul
m\rturisirii de care avea s\ dea
dovad\. De mic mama sa a început
s\ s\deasc\ în inima lui credin]a în
Hristos [i bunele deprinderi cre[ tine,
dar ea s-a stins de tân\r\. Biserica o
pomene[te între Sfin]i, la 30 martie,
ca pild\ de mam\ cre[tin\ [i m\rtu-
risitoare. La început tat\l s\u l-a dat
la înv\]\tura gramaticii [i, dup\ ce
a sporit în c\r]ile eline[ti [i a înv\]at
filosofia, l-a îndemnat [i l-a trimis
pe tân\rul Pantoleon la [colile p\ -
gâne[ti ale vremii pentru a înv\]a
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me[te[ugul doctoricesc. El a mers la
vestitul doctor al vremii, Eufrosin,
despre care se spunea c\ era des\ vâr -
[it în me[te[ugul vindec\rii trupe[ti.
În vremea aceea, era în Nicomidia
un preot b\trân, cu numele Ermo lae,
care, dup\ uciderea de c\tre p\gâni
a Sfântului Antim, episcopul Nico -
mi diei, se ascundea cu pu]ini cre[ -
tini într-o cas\ mic\. De la acesta,
tân\rul Pantoleon a înv\]at tainele
credin]ei [i a în]eles puterea de vin-
decare a lui Hristos, Doctorul sufle-
telor [i al trupurilor. Plecând într-o
zi de la Ermolae, Pantoleon a g\sit pe
drum un copil care tocmai murise,
mu[cat de o viper\. Atunci s-a rugat
Mântuitorului [i îndat\ copilul a
înviat, iar vipera a murit. Uimit de
puterea lui Hristos, Pantoleon s-a
întors la Ermolae, a primit botezul [i
a z\bovit [apte zile, împ\rt\[indu-se
cu Sfintele Taine, rugându-se [i 
primind înv\]\tur\ de la b\trânul
preot. Dup\ aceasta, Pantoleon s-a
dedicat vindec\rii oamenilor, atât
prin me[te[ugul doctoricesc, dar
mai ales prin rug\ciune [i însem -
narea cu semnul Crucii. El s\vâr[ea
aceste vindec\ri f\r\ s\ cear\ bani
sau vreo altfel de r\splat\ de la cei
vindeca]i. Acestora el le ar\ta în
schimb marea putere a lui Hristos,
spre Care îi îndrepta, ca s\ devin\
cre[tini. Sfântul t\m\duitor a ajuns
cunoscut în acele locuri, iar dup\
vindecarea unui orb vestea despre el
a ajuns pân\ la împ\rat. Fiind de
fa]\ la vindecarea orbului, tat\l
Sfântului, Eustorgiu, a fost cre[tinat
atunci chiar de fiul s\u, iar la scurt
timp s-a mutat la cele ve[nice.

Atunci Pantoleon a eliberat sclavii [i
a împ\r]it s\racilor toat\ mo[tenirea
sa. Vestea despre minunile lui ajun-
gând la împ\ratul Maximian, acesta
l-a chemat întâi pe orbul vindecat, ca
s\-i spun\ cum a dobândit vederea.
Cel vindecat a m\rturisit c\ Panto -
leon l-a t\m\duit cu puterea lui
Hristos, în Care [i el credea cu t\rie.
Auzind acestea, împ\ratul s-a mâ niat
tare [i a poruncit s\ i se taie capul
celui ce fusese orb, iar Pantoleon s\
fie prins [i adus la judecat\. Aici,
Sfântul a r\mas neclintit în credin]a
sa [i nici la f\g\duin]ele împ\ratu-
lui, nici la înfrico[\rile cu chinuri
grele, n-a încetat s\ m\rturiseasc\
statornic credin]a în Hristos. A fost
b\tut cumplit, ars cu f\clii, pus 
într-un cazan cu plumb topit, apoi
aruncat fiarelor s\lbatice. Fiind
p\zit nev\t\mat cu dumnezeiasca
putere, Pantoleon a fost cercetat de
Domnul Hristos, Care S-a ar\tat în
chipul b\trânului Ermolae, vinde-
cându-i r\nile [i îmb\rb\tându-l în
m\rturisire. Apoi împ\ratul a trimis
la moarte pe preotul Ermolae, îm -
preun\ cu ucenicii s\i Ermip [i
Ermocrat, iar a doua zi, v\zând st\ -
ruin]a în credin]\ a lui Pantoleon, 
l-a osândit la moarte prin t\ierea
capului cu sabia. Când a venit acea
groaznic\ clip\ a mor]ii sale, Sfân -
tul, împlinindu-[i rug\ciunea c\tre
Dumnezeu, a auzit glas din ceruri
care i-a schimbat numele din Panto -
leon în Pantelimon, adic\ „cel cu
totul milostiv”. Atunci, Mucenicul 
s-a pus singur sub sabia c\l\ului [i i
s-a t\iat capul.
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Tot în aceast\ zi, pomenirea orbului care
a fost t\m\duit de Sfântul Pantelimon, [i
care de sabie s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
Maicii noastre Antuza M\rturisitoarea,
din Sfânta M\n\stire a lui Mantineu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
153 de Mucenici din Tracia, care arunca]i
în mare s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
Manuel, care cu pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Nou Mucenic Hristodul din Casandra,
care a m\rturisit la Tesalonic în anul 1777
[i care prin sugrumare s-a s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Porunca cea potrivnic\ lui
Dumnezeu, a tiranului

«celui c\lc\tor de lege, înalt\
«v\paie a ridicat; iar Hristos,
«Cel ce binecuvântat este [i
«preasl\vit, a întins cinstito -
«rilor de Dumnezeu tineri roua
«Duhului.»

T\ria, lauda [i mântuirea
mea, ocrotitoare tare [i zid
nebiruit fiind tu, St\pân\, pe
demonii ce se o[tesc asupra mea
bate-i, c\ totdeauna caut\ s\
m\ omoare.

Pe Dumnezeu întrupându-L
din feciorescul t\u sânge, ai
îndumnezeit, Fecioar\, omeni-
rea. Pentru aceasta, m\ rog ]ie:
Pe mine, cel spurcat cu patimile

[i stricat cu me[te[ugurile vr\j -
ma[ului, mântuie[te-m\ prin
rug\ciunile tale.

Cuptorul mai înainte a închi-
puit na[terea ta, ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\; c\ pe tineri
nu i-a ars, precum nici pânte -
cele t\u Focul cel de neîndurat.
Pentru aceasta, m\ rog ]ie: 
De focul cel ve[nic izb\ve[te pe
robul t\u.

Alt Canon

Acela[i Irmos

Dup\ lege p\timind [i biru ind
pe vr\jma[ul, liman cu totul lin
celor ce sunt învifora]i în mare
te-ai f\cut, pream\rite, [i lu mi n\
celor ce sunt întru întunericul
vie]ii; pe care i-ai [i înv\]at a
cânta: Binecuvân tat e[ti, Dum -
nezeul p\rin]ilor no[tri!

Fericit e[ti [i bine-]i va fi,
preafericite, luând acum împli-
nirea n\dejdii tale celei de trei
ori fericite, preg\tite celor ce
cânt\ Domnului cu credin]\:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri!

Slav\...

Sufletele Sfin]ilor [i d\n]ui -
rile Drep]ilor [i ceata cea f\r\
de trup a Îngerilor te-au primit
pe tine împreun\-d\n]uitor, fe -
ri cite, c\, t\indu-]i-se grumajii
cu sabia, cân]i, bucurându-te:
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Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sabia, care ne desp\r]ea
oarecând de Pomul vie]ii, acum
întorcându-se, prime[te pe cei
însemna]i cu sângele cel ie[it din
coasta Fiului t\u, cu totul f\r\
prihan\ [i binecuvântat\, ceea ce
ai n\scut pe Dumnezeu cu trup.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Cuptorul cel cu foc oare-
când în Babilon, lu -

«cr\ rile [i-a desp\r]it cu dum -
«nezeiasca porunc\, pe caldei
«arzând [i r\corind pe cre -
«dincio[i, care cântau: Bine cu -
«vânta]i, toate lu crurile Dom -
«nului, pe Domnul!»

Râvne[te dup\ cele bune, de
la cele rele dep\rtându-te, prin
purtarea de grij\ de dumneze-
ie[ti lucruri, suflete al meu,
rug\toare pentru tine având pe
Maica lui Dumnezeu, ocroti-
toarea tuturor cea neînfricat\,
milostiv\ [i iubitoare de oameni.

Dezlegat-ai de leg\tura osân-
dirii cea de demult omenirea,
N\sc\toare de Dumnezeu. Pen -
tru aceasta, m\ rog ]ie: Dez -
leag\ toat\ leg\tura r\ut\]ii
inimii mele, Preacurat\, legân-
du-m\ cu dumnezeiasca dra-
goste a Ziditorului.

N\scând pe Cel ce este Raza
slavei Tat\lui, N\sc\toare de
Dumnezeu, inima mea ce se
mâh ne[te pentru ocara gre[e -
lilor, lumineaz-o, [i slavei celei
pururea ve[nice arat\-m\ p\r -
ta[, ca s\ te sl\vesc cu credin]\.

Alt Canon

Acela[i Irmos

Cu purtarea ta cea sfânt\ ai
vindecat orbirea sufleteasc\ a
tat\lui t\u, ai dar lumin\, prea-
fericite, celor ce alearg\ cu cre-
din]\ la tine [i i-ai îndreptat
c\tre Mântuitorul Hristos.

Pentru Hristos junghiat
fiind, la via]a cea ve[nic\ te-ai
mutat, [i de Dumnezeu chemat
te-ai ar\tat. Cu dumnezeiasc\
numire de la Hristos fiind cin-
stit, de Dumnezeu în]elep]ite,
preaînal]i pe Hristos în veci.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Def\imând bârfirea cea rito-
riceasc\ [i rea a filosofilor p\ -
gâni, cu chemarea lui Hristos
tai r\d\cinile bolilor celor cu
durere, vindecând pe cei ce
preaînal]\ pe Hristos în veci.

{i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prealimpede izvor de nemu-
rire te [tim pe tine, N\sc\toare
de Dumnezeu, ceea ce ai n\scut
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pe Cuvântul Tat\lui celui f\r\
de moarte, Care mântuie[te de
moarte pe to]i cei ce-L prea -
înal]\ pe El în veci.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Fiul P\rintelui celui f\r\
de început, Dumnezeu [i

«Domnul, întrupându-Se din
«Fecioara, S-a ar\tat nou\, ca
«s\ lumineze cele întunecate [i
«s\ adune cele risipite. Pentru
«aceasta, pe N\sc\toarea de
«Dumnezeu cea preal\udat\, o
«sl\vim.»

Gustând mâncare necuvioas\
Adam, moarte din pom cu am\ -
r\ciune a cules. Iar Fiul t\u, pe
lemn pironindu-Se, dulcea]a
nemuririi ne-a izvorât, Prea cu -
rat\; pentru aceasta, te cinstim.

Împ\r\teas\ e[ti a Împ\ra -
tului [i Domnului, în chip mai
presus de cuvânt n\scând pe
Cel ce a stricat împ\r\]iile ia -
dului. Pe Acela, Fecioar\, cu
osârdie roag\-L s\ învredni-
ceasc\ de Împ\r\]ia cea de sus
pe to]i cei ce te cinstesc.

Îmbun\t\]e[te, St\pân\, sme -
rita mea inim\, înr\ut\]it\ prin
potopurile desf\t\rilor. {i, ca
una care ai n\scut pe Cel bun [i
bun\ fiind toat\, du-m\ prin
u[ile cele bune ale poc\in]ei.

Alt Canon

Acela[i Irmos

Mutatu-te-ai, bucurându-te,
la Culmea doririlor, unde s\l\[ -
luindu-te, preafericite, cu ade -
v\ rat te-ai învrednicit a lua
prea fericit sfâr[it, împreun\
fiind cu St\pânul t\u în veacul
nesfâr[it.

Dorul [i plinirea dragostei
tale ]i-ai dobândit, picurând
înc\ fierbinte sângele t\u cel ce
a curs pentru Hristos, [i pentru
El s-a v\rsat, preafericite; [i 
de la El ai luat, bucurându-te,
cununile nevoin]elor tale.

F\lcile leilor [i gurile fiare-
lor, ca [i Daniel de demult le-ai
înfrânat, c\ [tie a se ru[ina de
virtutea Mucenicilor [i firea cea
necuvânt\toare. Pentru aceas-
ta, adunându-ne, te fericim.

Slav\...

Bogat\ bun\tate ]i-a d\ruit
Hristos, vistierie de t\m\duiri
nou\ d\ruindu-ne, [i pe tine,
Pantelimoane, adic\ pe cel cu
to tul milostiv cu voin]a, dându-te
nou\ tuturor, celor nec\ji]i, li -
man lin [i folositor [i sprijinitor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca o lân\, z\mislind în 
pântece Ploaia cereasc\, ai
n\scut-O nou\, ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\. Pentru aceea,
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d\-ne bucurie nou\, celor ce-L
l\ud\m pe El ca pe un Dum -
nezeu, [i pe tine N\s c\toare 
de Dumnezeu te vestim, Prea -
l\u dat\.

L U M I N Â N D A

Glasul al 2-lea, 

podobie: Cu ucenicii s\ ne suim...

Preaîn]elepte Pantelimon,
sfin]ita podoab\ a cinsti]ilor
Doctori f\r\ de argin]i [i a
dumnezeie[tilor Mucenici, cere
din cer biruin]\ pentru cei
dreptcredincio[i [i pace lumii,
Sfinte, iar pentru cei ce te
laud\, mântuire. {i roag\-te, cu
Maica lui Dumnezeu, pentru
noi to]i (de dou\ ori).

Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

În cânt\ri f\r\ încetare, cu
dreapt\ credin]\ te l\ud\m,
N\sc\toare de Dumnezeu, gr\ -
ind: Bucur\-te, munte; bucu  -
r\-te, scaun purt\tor de foc al
Împ\ratului tuturor, bucur\-te,
lauda Îngerilor [i slava Sfin -
]ilor!

L A  L A U D E

Stihirile pe 4, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Milei lui Dumnezeu urmând,
Pantelimon dup\ adev\r te-ai
numit, luând nume potrivit cu
lucrarea, c\ tu, ca un milostiv,

miluie[ti pe to]i, îndoit\ t\ m\ -
duire dându-le, hr\nindu-i [i
vindecându-i, sl\vite, [i la dum -
nezeiasca [i prealuminata cu -
no[tin]\ a lui Hristos aducân-
du-i, preafericite (de dou\ ori).

Lucrarea rânduielii celei de
sus, care s-a f\cut cu tine, lumi-
nat\ s-a ar\tat; c\, înv\]ând, în
chip v\dit ai vindecat durerile
trupurilor, Pantelimoane, dar
[i doctor al sufletelor te-ai
ar\tat, grabnic vindecând pe
to]i prin cuvântul harului [i
sco]ându-i din în[el\ciunea cea
întunecat\ pe cei ce alearg\ la
tine.

În locul frumuse]ii trupului,
de Dumnezeu în]elep]ite, ai 
pus frumuse]ea sufletului, cu
dreap t\ alegere, [i podoaba
min]ii în locul podoabei trupu-
lui, iar pe cei ce te priveau, i-ai
f\cut a se minuna, Mucenice,
c\ str\luceai prin semne [i
minuni, [i în floarea tinere]ilor
minte de b\trân aveai, cu cre-
din]a [i cu harul luminând.

Slav\..., glasul al 4-lea:

A lui Vizantie.

Ast\zi a str\lucit pomenirea
purt\torului de chinuri; veni]i
credincio[ilor, duhovnice[te s\
ne veselim, [i cu laude s\-l în -
cunun\m, c\ pe vr\jma[ul cel
nev\zut, cu puterea Crucii,
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viteje[te l-a biruit, [i de chinu-
rile tiranilor cele nenum\rate
netemându-se, dup\ lege r\s pl\ -
tirea chem\rii de sus a luat, iar
acum împreun\ cu Îngerii în veci
se vesele[te. Deci, o, Mu cenice
al lui Hristos, Panteli mon,
t\m\duitorule al celor bolnavi
[i liman al celor învifora]i, 
nu înceta a te ruga milostivului
Dumnezeu s\ se mântuiasc\
sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii t\i, binecuvântat\ N\s -
c\toare de Dumnezeu, ca s\ te
sl\vim pe tine, n\dejdea sufle-
telor noastre.

Doxologia mare, Troparele, Ecteniile 

[i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile din Canonul Sfântului,
Cânt\rile a 3-a [i a 6-a, pe 8. Prochimenul,
glasul al 7-lea (Psalm 63: 11, 1): Veseli-se-
va dreptul de Domnul [i va n\d\jdui în El
[i se vor l\uda to]i cei drep]i la inim\. Stih:
Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când m\
rog }ie. Apostolul din Epistola a doua c\tre
Timotei (2: 1-10): Fiule Timotei, înt\re[te-te
în harul... Aliluia, glasul al 4-lea (Psalm 91:
12, 13): Dreptul ca finicul va înflori [i pre-
cum cedrul din Liban se va înmul]i. Stih:
R\s\di]i fiind în casa Domnului, în cur]ile
Dumnezeului nostru vor înflori. Evan -
ghelia de la Ioan (15: 17-27; 16: 1-2): Zis-a
Domnul c\tre ucenicii S\i: Acestea porun-
cesc vou\... (caut\ la Liturghia din 23 
aprilie). Chinonic (Psalm 111: 6): Întru
pomenire ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA A DOU|ZECI {I OPTA
Pomenirea Sfin]ilor Apostoli [i

Diaconi Prohor, Nicanor, Timon [i
Parmena; [i a Cuviosului P\rintelui
nostru Pavel de la M\n\stirea
Xiropo tamu (ale c\ror Slujbe s-au
pus laolalt\).

L A   V E C E R N I E

La Doamne strigat-am..., se pun stihi rile
pe 6: 3 ale Apostolilor [i 3 ale Cuviosului.

Stihirile Apostolilor, glasul 1,
podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Fiind plini de în]elepciune
dumnezeiasc\ [i de lu -

min\ [i de har, sl\vi]ilor, prin
alegere poruncit\ de Dum -
nezeu, a]i fost rândui]i a sluji la
trebuin]ele Sfin]ilor, [i acum
locui]i în ceruri, veselindu-v\
neîncetat împreun\ cu Îngerii.

Ar\tându-v\ f\clii luminoase
cu harul Duhului, din destul a]i
str\lucit lumii lumina cuno[ -
tin ]ei, iar negura r\ut\]ii a]i
f\cut-o s\ înceteze. {i, mutân-
du-v\ de aci, v-a]i s\l\[luit în tru
lumina cea neapus\, Apostolilor.

S\ fie l\uda]i Nicanor cel
prea sfin]it [i Parmena [i Timon,
[i, împreun\ cu ei, s\ fie cinstit
dumnezeiescul Prohor, împlini-
torii poruncilor Cuvântului,
îmbog\]itorii celor lipsi]i [i
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rug\torii preafierbin]i pentru
noi c\tre Dumnezeu.

Stihirile Cuviosului, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Adunarea cuvio[ilor, ceata
monahilor, veni]i s\ l\ud\m pe
Cuviosul Pavel, odrasla împ\ r\ -
teasc\, minunatul împodobitor
al M\n\stirii Xiropota mului [i
slava Athonului cea preaminu-
nat\, care p\ze[te turma sa de
tot felul de ispite [i de nevoi.

Ceea ce te-a n\scut pe tine,
dup\ numirea bunei sporiri, 
te-a v\zut ca pe un miel, mai
înainte de a pune tu grâul în
vraf, c\ te luptai cu leii, Cu -
vioase, [i îi biruiai, vedenie care
cu adev\rat era semn al spo -
ririi tale, c\ ai biruit în lupta cu
demonii [i cu poftele trupe[ti,
iar, prin cuvântul t\u, pe to]i 
i-ai hr\nit.

P\r\sit-ai împ\r\]ia p\mân-
teasc\, pentru dragostea Împ\ -
r\]iei cere[ti, Cuvioase, [i ai ur -
mat lui Hristos. Pentru aceasta,
te-ai ar\tat împ\r\]ind asupra
patimilor, în loc de sceptru pur-
tând cinstita Cruce în mâini, [i
ras\ în loc de porfir\, [i post în
loc de desf\tare, iar în loc de
tron, Raiul, Pavele.

Slav\..., a Cuviosului, glasul al 8-lea:

Cu bun\ minte, în]elegâ n -
 du-]i bunul neam al sufletului,
ai gr\bit, purt\torule de Dum -
nezeu, a supune pe cel mai r\u

celui mai bun [i a-]i p\zi nev\ -
t\mat sufletul, cel zidit dup\
chipul lui Dumnezeu. De aici
te-ai în\l]at la Str\lucirea cea
dintâi, urând împ\r\]ia [i lu -
mea [i pe st\pânitorul ei; c\ în
toat\ via]a ta pomenirea mor]ii
punând-o înainte, te-ai f\cut
vas dumnezeiesc prin în fiere,
a[ezându-]i cugetul st\ pâ nitor
asupra pierz\toarelor patimi.
Pentru aceasta, mutându-te la
corturile cere[ti, f\r\ de mijlo-
cire te rogi Celui cu firea Dum -
nezeu pentru cei ce cu credin]\
[i cu dragoste s\ vâr[esc pome-
nirea ta cea pururea cinstit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciu-
nea robilor t\i [i ne izb\ve[te
din toat\ nevoia [i necazul.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,
podobie: Mucenicii T\i, Doamne...

Pe Cruce r\stignit v\zându-Te
Preacurata, care Te-a n\scut pe
Tine, Doamne, [i stând aproape,
plângând striga: Fiule, cum
p\time[ti acestea cu trupul [i
Te sârguie[ti s\ m\ la[i f\r\ de
Fiu? Gr\be[te-te s\ Te prea sl\ -
ve[ti, ca s\ m\ sl\vesc eu prin
P\timirile Tale.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile, glasul al 2-lea,

podobie: Când de pe lemn...

Veni]i, mul]imea Îngerilor [i
a Cuvio[ilor, a Apostolilor [i a
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nevoitorilor Proroci, [i cu ose-
bire a dumnezeie[tilor patru-
zeci de Mucenici, [i pe sl\vitul
Pavel, pe noua voastr\ ad\u -
gire, primindu-l cu bucurie,
împreun\ cu el aduce]i cântare
Treimii, ca, prin rug\ciunile
voastre, s\ fim izb\vi]i de tot
felul de sup\r\ri.

Stih: Fericit este b\rbatul care se teme
de Domnul, întru poruncile Lui va voi
foarte (Psalm 111: 1).

Str\in f\cându-te de a ta
patrie, ca alt Avraam, te-ai suit
în Muntele cel Sfânt [i te-ai
adus jertf\ cu bun miros, ca pe
alt Isaac, Domnului. Pentru
care ai [i câ[tigat binecuvân -
tarea lui Dumnezeu, C\ruia nu
înceta a aduce rug\ciune pen-
tru noi, cei ce s\vâr[im cu dra-
goste adormirea ta, m\rite.

Stih: Cinstit\ este înaintea Domnului
moartea Cuviosului S\u (Psalm 115: 6).

Având îndr\zneal\ c\tre
Hristos, ap\r\-ne cu c\ldur\ pe
noi, cei ce s\vâr[im cu credin]\
preasfânt\ pomenirea ta, Cu -
vioase Pavel, [i, sc\pându-ne
de cumplitele patimi [i de pri-
mejdii, izb\ve[te-ne de toat\
întâmplarea cea rea, dându-ne
mântuire sufleteasc\, prin ru g\ -
ciunile tale c\tre Dumnezeu, ca
s\ sl\vim nevoin]ele tale cele tari.

Slav\..., glasul al 4-lea:

Se veselesc popoarele când
este l\udat dreptul, a zis prea -

în]eleptul Solomon, c\ pomeni-
rea lui e plin\ de nemurire. Pen -
tru aceasta, [i noi, adunându-ne
ast\zi, ne veselim l\udându-te
pe tine, podoaba cea veselitoare
a monahilor, Cuvioase Pavel. {i
cu credin]\ to]i gr\im c\tre
tine, rugându-ne: Cel ce ai de -
f\imat împ\r\]ia p\mânteasc\
[i ai mers pe calea cea strâmt\
a p\rin]ilor cu de-am\nuntul,
iar n\v\lirile demonilor le-ai
surpat, roag\-te s\ fim izb\vi]i
de smintelile care se ridic\ îm -
prejurul asupra noastr\, a celor
ce dup\ datorie te cinstim,
avându-te izb\vitor [i ap\r\tor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De toate primejdiile p\ze[te
pe robii t\i, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca 
s\ te sl\vim pe tine, n\dejdea
sufletelor nostre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Dat-ai semn...

Sabie cu dou\ t\i[uri, precum
a zis Simeon, ai suferit în inima
ta, Preacurat\, [i te-ai r\  nit cu
aceasta la cele din\ untru [i la
cugete, când ai v\zut pe Fiul
t\u pironit pe lemn, Preacinstit\.
Pentru aceea [i strigai: Fiul
meu, nu m\ trece cu vederea, ci
gr\be[te de înviaz\, precum mai
înainte ai zis, îndelung-R\b -
d\torule.
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T R O P A R U L  Apostolilor, 

glasul al 3-lea:

Sfin]ilor Apostoli, ruga]i pe
milostivul Dumnezeu ca s\ dea
iertare de gre[eli sufletelor
noastre.
Slav\.., Troparul Cuviosului, glasul al 4-lea:

Înger în trup, temelie a si ha[ -
trilor, Pavel sl\vitul, împodobi-
torul cel dintâi al M\n\stirii
Xiropotamului, cheam\ de sus
mul]imea Îngerilor, iar de jos
adun\ cetele ucenicilor s\i, ca
s\ laude în cânt\ri dumneze-
iasc\ pomenirea sa.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Apostolilor, de dou\ ori, Slav\...,
Troparul Cuviosului, {i acum..., Troparul
N\sc\toarei de Dumnezeu, al zilei s\pt\ -
mâ nale respective, pe glasul Troparului
Cuviosului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50

C A N O A N E L E

Primul din Octoih, cu Irmosul, pe 6, [i
dou\ ale Sfin]ilor, pe 8.

C A N O N U L  Apostolilor

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul M\rii Ro[ii, cu
urme neudate, pedestru

«trecându-l Israel cel de demult,

«cu mâinile lui Moise în chipul
«Crucii, puterea lui Amalec în
«pustie a biruit.»

F\cându-v\, preaîn]elep]ilor,
lumin\ prin p\rt\[ia la Dum -
nezeu, mântui]i din negura
patimilor pe cei ce pr\znuiesc
purt\toarea de lumin\ [i cin-
stit\ pomenirea voastr\ [i-i
învrednici]i luminii.

V-a]i bucurat de dragostea
cea preadulce a lui Hristos, feri -
 ci]ilor, [i, cu dreapta credin]\,
lep\dând cele veselitoare ale
vie]ii pieritoare, a]i urmat Lui,
f\cându-v\ cu adev\rat ucenici.

Pornindu-v\ ca ni[te stele de
la R\s\ritul cel d\t\tor de
lumin\, v-a]i f\cut lumin\tori
de suflete, Parmena [i Prohor,
Timon minunate [i Nicanor, de
Dumnezeu insuflate.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

C\ile lui Dumnezeu cele
f\cute cu na[tere str\in\ [i cu
unire f\r\ de asem\nare, întru
tine s-au ar\tat, Preacurat\.
Pentru aceea, ca pe o St\pân\ a
tuturor f\pturilor, te sl\vim.

C A N O N U L  Cuviosului

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...

Toat\ d\ruirea la oameni de
sus se pogoar\, de la Tine, P\ -
rin tele luminilor; pentru aceasta
[i mie, celui ce doresc a l\uda în
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cânt\ri prealuminata pomenire
a preaîn]eleptului Pavel, d\ru -
ie[te-mi harul dumnezeiescului
Duh, Iubitorule de oameni.

Avut-ai potrivit\ purtare de
nume, Pavele, P\rintele nostru,
suindu-te spre dumnezeiasca
sporire a sih\striei, [i de tul-
bur\rile lume[ti, ca un iscusit
la minte, dep\rtându-te, te-ai
învrednicit, întru cuvio[ie, de
dumnezeiasca odihn\, Cuvioase.

Slav\...

Noi, cei ce te [tim s\la[ al
în]elepciunii celei înalte [i avem
spre s\l\[luire l\ca[ul dumneze -
ie[tile tale osteneli, încununând
capul t\u cu înalte cân t\ri, to]i
ne rug\m s\ fim mântui]i prin
rug\ciunile tale.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Avându-te ap\r\toare, N\s c\ -
toare de Dumnezeu, nu ne vom
înfrico[a de mul]imea vr\jma -
[ilor care dau r\zboi împotriva
celor ce, cu dreapt\ credin]\,
sl\vesc pe Cel întrupat din tine,
pe Dumnezeul tuturor [i Dom -
nul, pe Care roag\-L pentru noi.

Cântarea a 3-a

Canonul Apostolilor

Irmosul:

Se vesele[te de Tine Bise rica
Ta, Hristoase, strigând:

«Tu e[ti puterea mea, Doamne,
«[i sc\parea [i înt\rirea.»

Ca ni[te nori duhovnice[ti,
a]i picurat apa cuno[tin]ei ade -
v\rului celor de pe p\mânt,
întru sfin]enie, sl\vi]ilor.

Fiind plini de harul Duhului,
preaîn]elep]ilor, prin alegerea
Lui a]i fost rândui]i a sluji la
trebuin]ele sfin]ilor.

S\ l\ud\m pe Parmena cel
m\rit, pe în]eleptul Timon, pe
cinstitul Prohor [i pe Nicanor
cel cu înalt\ cugetare.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai, Preacurat\, pe
Domnul cel bun, Care picur\
mângâiere [i izb\vire de cele
rele, Fecioar\ f\r\ prihan\.

Canonul Cuviosului

Irmos: Cel ce ai înt\rit...

Precum marele Moise în
Mun tele Sinai, te-ai suit în
Mun tele Athonului, P\rinte
Cuvioase, [i ai primit din mâi-
nile lui Dumnezeu tablele legii,
[i noului Israel i-ai legiuit cele
des\vâr[ite.

Prieten\ [i împreun\-locui-
toare luând din pruncie virtu-
tea, ca pe ni[te gunoaie le-ai
socotit pe toate, odr\slind ca un
nou Pavel, cu numele [i cu
fapta, iar, luând Crucea pe
umeri, ai urmat lui Hristos.

Slav\...

În loc de sceptru, Crucea; în
loc de porfir\, rasa; [i în loc de
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împ\r\]ia cea cu mult\ odihn\
alegând asprimea cea c\lug\ -
reasc\, te-ai s\l\[luit împreun\
cu Sfin]ii în cere[tile l\ca[uri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dumnezeu s\l\[luindu-Se în
sfânt pântecele t\u, S-a întru-
pat precum [tie, N\sc\toare de
Dumnezeu, [i ne-a mântuit cu
P\timirile Sale purt\toare de
via]\. Pentru aceasta, u[\ de
mântuire te cunoa[tem pe tine,
Fecioar\.

Irmosul:

Cel ce ai înt\rit dintru
început cerurile cu pri -

«cepere [i p\mântul pe ape l-ai
«întemeiat, pe piatra porun -
«cilor Tale m\ înt\re[te, c\ nu
«este sfânt afar\ de tine, Unule
«Iubitorule de oameni.»

S E D E A L N A  Apostolilor, 

glasul al 3-lea,

podobie: Pentru m\rturisirea...

Cei ce v-a]i ar\tat trâmbi]e
dumnezeie[ti ale adev\rului,
vase cinstite ale dreptei cre-
din]e, îndrept\tori c\tre mân-
tuire ai celor r\t\ci]i, Apostoli
ai Domnului, bucura]i-v\, [i v\
ruga]i lui Hristos Dumnezeu,
cerând s\ ne d\ruiasc\ nou\
mare mil\.

Slav\..., Sedealna Cuviosului, glasul al 4-lea,

podobie: Degrab ne întâmpin\...

Dorind via]a cea nestric\ -
cioas\, în]elepte, ai trecut cu

vederea podoaba cea împ\r\ -
teasc\, socotind-o gunoi [i vr\j -
ma[, apoi cu veselie ai venit la
Muntele Athonului ca un str\in,
Cuvioase Pavel. Pentru aceasta,
adu-]i aminte pururea de noi,
cei ce te pomenim pe tine.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce singur\ ai n\scut pe
F\c\torul a toate, Care S-a
întrupat din tine, [i singur\ ai
împodobit omenirea cu na[tera
ta, Preacurat\, mântuie[te-m\
de cursele vicleanului Veliar [i
înt\re[te-m\ pe piatra voilor lui
Hristos, rugându-L neîncetat.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Degrab ne întâmpin\ mai
înainte, pân\ ce nu ne robim,
când vr\jma[ii Te hulesc pe
Tine [i ne îngrozesc pe noi,
Hristoase, Dumnezeul nostru;
pierde cu Crucea Ta pe cei ce se
lupt\ cu noi, ca s\ cunoasc\ ei
cât poate credin]a dreptm\rito-
rilor, pentru rug\ciunile N\sc\ -
toarei de Dumnezeu, Unule
Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a

Canonul Apostolilor

Irmosul:

Ridicat pe Cruce v\zân -
du-Te Biserica pe Tine,

«Soarele drept\]ii, a stat întru
«a sa rânduial\, precum se
«cuvine, strigând: Slav\ puteri
«Tale, Doamne!»
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Apostolii F\c\torului de bine,
ca ni[te stele neapuse str\  lu -
cind la în\l]imea Bisericii, au
risipit întunericul necredin]ei [i
au luminat lumea.

Slujind Evangheliei harului,
preafericite Prohor, te-ai f\cut
preaales înv\]\tor dumnezeiesc
[i mai-mare scaunului Nicomi -
diei, purtând grija turmei lui
Hristos.

În ziua în care s-a s\vâr[it
{tefan, întâiul Mucenic, fiind
junghiat [i tu ca o oaie, Nica -
nor, împreun\ cu cei dou\ mii
care au n\d\jduit în Hristos, ai
mo[tenit cinste dumnezeiasc\,
fericite.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Neispitit\ de nunt\ ai n\scut
pe Dumnezeu-Cuvântul, Care
mai presus de cuget [i de cu -
vânt S-a întrupat din tine,
Preacurat\. Pentru aceasta,
dup\ datorie te sl\vim [i te feri-
cim pe tine, Fecioar\.

Canonul Cuviosului

Irmos: Auzit-am, Doamne...

Mai presus decât soarele a
str\lucit fa]a ta, vrednicule de
laud\ Pavel, în timp ce ]i-ai dat
sufletul, ar\tându-i str\lucirea.

Rug\ciune [i smerenie îi
înv\]ai pe ucenicii t\i s\ aib\,
Pavele, [i le ziceai c\, f\r\ de
acestea, nimeni nu va vedea pe
Domnul.

Slav\...

Arând brazda min]ii tale,
însutit spic ai dat, de dumneze-
ie[ti virtu]i [i de vindec\ri, de
trei ori fericite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca o iubitoare de bine, 
ajut\-mi mie, celui ce zac pe
patul durerii [i al bolii, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, singur\
pururea Fecioar\.

Cântarea a 5-a

Canonul Apostolilor

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea,
în lume ai venit, Lumina

«cea sfânt\, Care întorci din
«întunericul necuno[tin]ei pe
«cei ce Te laud\ cu credin]\.»

Tu, Doamne, ca pe ni[te
trâmbi]e ai trimis pe Apostolii
T\i s\ ridice din mormântul
în[el\ciunii sufletele celor ce Te
laud\.

Timon cel sfin]it, ajungând
p\stor Bostrei, fiind ars în foc,
a câ[tigat sfâr[itul muceniciei
cel fericit.

Parmena cel mare, cu sâr-
guin]\ fierbinte s\vâr[indu-[i
dumnezeiasca slujire, înaintea
ochilor Apostolilor a adormit.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

L\ud\mu-te pe tine, Prea cu -
rat\, prin care ne-am mântuit
de stric\ciunea în[el\torului [i
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de r\utatea vr\jma[ului, cel ce
ne tiraniza.

Canonul Cuviosului

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat...

Nici în\l]imea împ\r\]iei, nici
lipsirea de aceea, nici ostenelile
peste m\sur\ întru postire [i
altele pe care, bucurându-te, le
s\vâr[eai, nici desp\r]irea de
cele îndulcitoare, nu au tocit
n\zuin]a ta c\tre Domnul, de
trei ori fericite Pavel.

Îmbog\]it fiind tu, Cuvioase
Pavel, cu preamulta r\bdare a
lui Iov, cu plângerea lui Iere mia
în toat\ via]a ta, cu întreaga
în]elepciune a lui Iosif [i cu iu -
birea de str\ini a lui Avraam,
te-ai împ\rt\[it de darurile
Duhului.

Slav\...

Urm\tor în toate f\cându-te
celui de un nume cu tine, Pa vele,
câ[tigi acum împreun\ cu el
nenu m\rate daruri în l\ca [u -
rile Sfin]ilor. Pe acelea, roag\-te
s\ le dobândesc [i eu, locuitorule
împreun\ cu Îngerii, Cuvioase.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ne îmbog\]im, avându-te zid,
[i suntem p\zi]i cu ap\rarea ta
[i, l\udându-ne cu dumnezeias-
ca ta slav\, te fericim; c\ tu,
Preasfânt\, izvor\[ti veselie [i
bucurie sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a

Canonul Apostolilor

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

Nicanor, vestind via]a cea
f\r\ de sfâr[it, Crucea [i P\ti -
mirile Celui ce pentru milosti-
virea Sa a p\timit cu trupul, a
fost omorât de mâinile iudeilor.

Marele Timon, aprinzându-se
de dorirea dragostei Domnu lui,
din poruncile celor f\r\ de lege,
s-a sfâr[it în mijlocul focului,
f\cându-se dumnezeiasc\ ar -
dere de tot.

Dumnezeiasca [i purt\toarea
de lumin\ [i plin\ de har pome-
nirea voastr\, Apostolilor, sfin -
]e[te cugetele tuturor celor ce cu
credin]\ o s\vâr[esc, ferici]ilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cetele Îngerilor celor f\r\ de
trup, adun\rile Apostolilor [i
dan]urile Mucenicilor, te cin-
stesc pe tine, N\sc\toare de
Dum nezeu, c\ negr\it L-ai n\s -
cut pe Împ\ratul tuturor.

Canonul Cuviosului

Irmos: Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...

Se laud\ Bizan]ul cu bucu -
rie, având scutecele tale; iar
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M\n\stirea Xiropotamului se
vesele[te, având multele tale
osteneli. Pe aceasta p\ze[te-o
de primejdii, Cuvioase Pavel.

Porfira împ\r\teasc\ ai so -
cotit-o gunoi, pentru via]a cea
adev\rat\, pe care ai câ[tigat-o,
în]elepte, prin postiri [i lacrimi,
ca unul care ai def\imat p\ -
mânteasca împ\r\]ie, Cuvioase
Pavel.

Slav\...

P\zindu-]i cugetul netulburat
de zarva lumii, ai trecut furtuna
cea tulbur\toare a patimilor.
Pentru aceasta, te-ai [i lini[tit
întru odihna cea netulburat\, ca
un purt\tor de asemenea nume.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

O, de ne-am izb\vi de cum-
plitele gre[eli prin rug\ciunile
tale, N\sc\toare de Dumnezeu
curat\, [i de am dobândi, Prea -
sfânt\, dumnezeiasca str\lucire
a Fiului lui Dumnezeu, Cel ce
în chip de negr\it S-a întrupat
din tine.

Irmosul:

Cur\]e[te-m\, Mântuito -
rule, c\ multe sunt f\r\ -

«de legile mele, [i Te rog ridi -
«c\-m\ din adâncul r\ut\]ilor;
«c\ci c\tre Tine am strigat [i
«m\ auzi, Dumnezeul mântui -
«rii mele.» 

C O N D A C U L  Apostolilor, glasul 1,

podobie: Mormântul T\u...

Diaconi cinsti]i, singuri v\ z\ -
tori ai Cuvântului [i vase alese
v-a]i ar\tat prin credin]\,
Nicanor [i Prohor, Parmena [i
Timon m\rite. Pentru aceasta,
ast\zi pr\znuim cu veselia ini-
mii sfin]ita voastr\ pomenire,
pe voi fericindu-v\.

C O N D A C U L  Cuviosului, 

glasul al 8-lea,

podobie: Ap\r\toare Doamn\...

Cel ce ai fost l\ca[ al Treimii
sfin]it [i dumnezeiesc, prin
via]a cea întocmai cu a Înge -
rilor, te l\ud\m noi, fiii t\i, de
Dumnezeu purt\torule. Deci,
având îndr\znire spre Aceasta,
roag\-te Sfintei Treimi s\ ne
mântuiasc\ degrab din tot felul
de necazuri, ca s\ cânt\m ]ie:
Bucur\-te, Sfinte Pavel, P\rin-
tele nostru!

I C O S 

Str\lucit-a în lume ca o raz\
prealuminoas\ via]a ta, pre -
luminate Pavel. {i, luminând
cugetele [i sufletele tuturor,
Cu vioase, pleac\ pe to]i a-]i gr\i
cu bucurie unele ca acestea:
Bucur\-te, sfe[nicul Bise ricii
lui Hristos; bucur\-te, odrasla
credincio[ilor împ\ra]i. Bucu -
r\-te, surparea vr\jma[ilor
nev\zu]i; bucur\-te, pieirea
potrivnicilor v\zu]i. Bucur\-te,
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c\ prin virtute te-ai suit la în\l -
]i mea cerurilor; bucur\-te, c\
ai def\imat împ\timirea cea
mult\ fa]\ de lume. Bucur\-te,
c\ ai trecut cu vederea scep -
trele împ\r\]iei; bucur\-te, c\
ai tocit îmboldirile demonilor.
Bucur\-te, lauda M\n\stirii
Xiro potamului; bucur\-te, str\ -
lucit sprijin al Athonului. Bu -
cur\-te, prin care l\ca[ul ce-]i
poart\ numele s-a împodobit;
bucur\-te, prin care tot Mun -
tele s-a luminat. Bucur\-te,
Sfinte Pavel, P\rintele nostru!

S I N A X A R

În aceast\ lun\ în ziua a dou\zeci [i opta,
pomenirea Sfin]ilor Apostoli [i Dia coni:
Prohor, Nicanor, Timon [i Parmena.

Ace[ti sfin]i au fost chinui]i prin
multe locuri, pentru c\ propov\ du -
iau cuvântul credin]ei [i m\rturiseau
pe Domnul Iisus Hristos, Fiu al lui
Dumnezeu [i om des\vâr[it. {i astfel
[i-au luat cununa muceniciei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuviosului
P\rintelui nostru Pavel, care a zidit dou\
M\n\stiri: a Xiropotamului [i a Sfântului
Pavel, din Muntele Athos, [i care, vie]uind
la anul 820, cu pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Evstatie, cel din Ancira.

Acest Sfânt era osta[ [i, fiind adus
înaintea lui Corneliu, guvernatorul
Ancirei (azi Ankara), a m\rturisit
cu îndr\zneal\ pe Hristos. Pentru
aceasta, a fost b\tut f\r\ mil\ [i, p\ -
trunzându-i gleznele, l-au târât de la
cetatea Ancirei pân\ la râul Sagaris,
urmat [i privit de guvernator. {i

acolo, b\gându-l într-un sicriu, l-au
aruncat în râu. Iar din voia lui Dum -
nezeu un Înger a scos la uscat sicriul
în care se afla Sfântul s\n\tos [i
cânta psalmul acesta: „Cel ce locu-
ie[te în ajutorul Celui Preaînalt,
întru acoper\mântul Dumnezeului
cerului se va s\l\[lui...” Dup\ aceea,
guvernatorul aflând aceasta [i ru[i -
nându-se, scoase sabia [i se omorî
singur. Iar Sfântul Mucenic, rugân-
du-se [i împ\rt\[indu-se cu dum -
nezeie[tile Taine, printr-un porum-
bel trimis din cer, [i mul]umind lui
Dumnezeu, [i-a dat sufletul în mâna
Îngerului care îl sc\pase din râu. 
{i au fost îngropate cinstitele lui
moa[ te în cetatea Ancirei.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Acachie cel Nou, care de sabie s-a
s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea târnosirii
bisericii Preasfintei N\sc\toare de Dum -
nezeu în Diaconisa.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Muceni]e Drosida, care, în topitoare de aur
fiind aruncat\, s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Cuvioasei
Maicii noastre Irina din Capadocia, egu-
mena M\n\stirii lui Hrisovalant.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne, [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Apostolilor

Irmosul:

În cuptorul persienesc, tine-
rii lui Avraam, de râvna

«dreptei credin]e, mai mult
«decât de v\paia focului fiind
«aprin[i, au cântat: Binecu vân -
«tat e[ti în Biserica slavei Tale,
«Doamne.»
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Cu tot cugetul iubind pe
Hristos, Care singur este cu
adev\rat neasem\nat întru fru-
muse]e, a]i primit mo[tenirea
cereasc\, pururea pomeni]ilor.

Fiind cinsti]i de Cuvântul,
Care prin cuvânt ne-a r\s\rit
din Fecioar\, prin cuvinte [i
fapte sfin]ite v-a]i ar\tat mân-
tuitori credincio[ilor, pov\]uin -
du-i c\tre m\rturisire, cei ce
sunte]i de Dumnezeu cuprin[i.

Ai fost chinuit în chip str\in,
fericite Nicanor, fiind ucis de
n\ravul cel r\u al necredin cio -
[ilor iudei. {i când erai adus lui
Hristos, ca un miel, cântai:
Binecuvântat e[ti, Dumnezeul
meu [i Domnul.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin cuvânt ai n\scut, Fecioa -
r\, pe Cuvântul Tat\lui, Care
prin cuvânt a f\cut cerul [i p\ -
mântul. {i-L sl\ve[ti pe El, Cel
ce d\ cuvânt celor ce curat cred
acum într-Însul, Preacurat\.

Canonul Cuviosului

Irmos: Tinerii evreie[ti în cuptor...

Tot cugetul t\u din pruncie
îndreptându-l c\tre Mântuito -
rul, purt\torule de Dumnezeu,
ca ni[te desf\t\ri socoteai mul-
tele postiri, cântând: Binecu -
vântat e[ti, Doamne, în veci.

În ceasul venirii celei de a
doua a St\pânului, ap\r\-ne pe

noi to]i cei ce, prin credin]\, te
avem p\zitor [i ap\r\tor [i iz b\ -
vitor, preafericite, sc\pându-ne
de gheena.

Slav\...

Por]ile cerului s-au deschis
]ie, c\ ai umblat pe calea cea
strâmt\ în lume [i cetele Înge -
rilor te-au întâmpinat, de trei
ori fericite, gr\ind: Intr\ în
c\mara de Mire, Pavele, bucu-
rându-te.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce ai n\scut Lumina,
N\sc\toare de Dumnezeu, pe
mine, cel întunecat în noaptea
p\catelor, lumineaz\-m\ tu,
fiind primitoare de lumin\,
curat\ [i f\r\ prihan\, ca s\ te
sl\vesc cu dragoste.

Cântarea a 8-a

Canonul Apostolilor

Irmosul: 

Mâinile întinzându-[i
Daniel, gurile leilor cele

«deschise, în groap\, le-a încu -
«iat; [i puterea focului au stins,
«cu buna fapt\ încingându-se,
«tinerii cei iubitori de dreapt\
«credin]\, cântând: Binecu vân -
«ta]i, toate lucrurile Domnului,
«pe Domnul.»

Din noroiul patimilor [i din
de[ert\ciune a]i mântuit pe 
cei ce s-au plecat înv\]\turilor
voastre, preaîn]elep]ilor, [i i-a]i
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suit la în\l]imea cuno[tin]ei, ca
pe unii ce au binepl\cut lui
Dum nezeu [i au cântat: Toate
lucrurile, l\uda]i pe Domnul.

Cu sfinte cânt\ri s\ fie cinstit
dumnezeiescul Parmena, îm -
preun\ cu Timon [i Prohor cel
pururea l\udat [i Nicanor cel
minunat, Apostoli ai lui Hristos
[i îmbog\]itori ai neamurilor
care cânt\: Toate lucrurile, l\u -
da]i pe Domnul.

Pe voi, m\ri]ilor, cei ce era]i
în rânduiala celor [aptezeci [i
bine ale[i, ca ni[te plini de cre-
din]\, v-a ales Domnul Apostoli
mai ale[i, dup\ Petru [i dup\
ceilal]i, ca s\ sluji]i la trebu in -
]ele sfin]ilor, preal\uda]ilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iat\ c\ au luat sfâr[it glasu -
rile gr\itorilor de Dumnezeu
Proroci, c\ tu, de Dumnezeu
d\ ruit\, pe Domnul cel mai
presus de fiin]\, Cel ar\tat de
ei, L-ai n\scut spre mântuirea
credincio[ilor celor ce cânt\:
Toate lucrurile Domnului, l\u -
da]i pe Domnul.

Canonul Cuviosului

Irmos: De [apte ori cuptorul...

Celor ce î]i urmeaz\ în nevo -
in]\ [i se afl\ în M\n\stirea ta,
le împline[ti toate cererile cele
smerite, de trei ori fericite,
Dumnezeu pururea sl\vindu-te

pe tine [i m\rindu-te, Cel ce a
primit sudorile ostenelilor tale;
c\tre Care zici neîncetat: Preo]i,
binecuvânta]i; popoare, prea -
în\l]a]i pe Hristos în veci.

Ceea ce te-a n\scut, mai îna -
inte de na[terea ta te-a v\zut ca
pe un miel, Cuvioase, ]inând în
mâini Crucea [i luptându-te cu
doi lei s\lbatici, aflându-te dea -
supra stogului de grâu, semn
preal\murit al sporirii tale de -
s\ vâr[ite, c\ ai biruit trupul [i
r\zboiul demonilor.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Cerul cel prealuminos, soa -
rele cel din în\l]ime cu multe
raze, îngerul cel p\mântesc,
omul cel ceresc, vistieria Duhu -
lui, vârful cel plin de lumin\ al
celor din Athos, Pavel dup\
Pavel, ctitorul [i împodobitorul
turmei Xiropotamului, s\ fie
l\udat cu bucurie.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Sufletul meu cel omorât de
gre[eli [i stricat de otr\vitoa -
rele mu[c\ri, Preacurat\, ceea
ce, f\r\ de ispit\ de nunt\, mai
presus de fire, ai n\scut pe
Dum nezeu, Cel ce d\ via]\
tuturor, înviaz\-l ca s\ cânte:
Preo]i, binecuvânta]i; popoare,
preaîn\l]a]i pe Hristos în veci.
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Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

De [apte ori cuptorul, chi-
nuitorul caldeilor l-a ars

«nebune[te pentru cinstitorii
«de Dumnezeu; dar, v\zându-i
«pe ace[tia mântui]i de o putere
«mai mare, F\c\torului [i Mân -
«tui to rului a strigat: Tineri,
«binecuvânta]i-L; preo]i, l\u -
«da]i-L; popoare, preaîn\l]a]i-L
«întru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a

Canonul Apostolilor

Irmosul:

Hristos, Piatra cea net\ -
iat\ de mân\, cea din

«capul unghiului, din tine,
«muntele cel net\iat, Fecioar\,
«S-a t\iat, adunând firile cele
«osebite. Pentru aceasta, pe
«tine, N\sc\toare de Dumnezeu,
«te sl\vim, veselindu-ne.»

Voi, cei ce sunte]i mai ale[i
între diaconi, care a]i slujit la
trebuin]ele sfin]ilor, v-a]i ar\ -
tat vase înc\p\toare de toat\
lumina Cuvântului [i a]i do -
bân dit slava cea de negr\it, iar
acum, împreun\ cu Cuvântul,
v\ bucura]i, preaîn]elep]ilor.

Ast\zi toat\ zidirea pr\znu -
ie[te pomenirea voastr\, Timon,
Parmena [i Nicanor, împreun\
cu Prohor, propov\duitorul lui

Hristos, fericindu-v\ dup\ vred -
nicie, v\z\torilor de Dumnezeu
preaferici]i.

Ca ni[te Apostoli ai dumneze -
iescului Cuvânt, v-a]i în\l]at la
mare laud\ [i v\ veseli]i puru-
rea, împreun\ cu cetele Aposto -
lilor [i ale Îngerilor, cu care
împreun\ ruga]i-v\ s\ ne milu-
iasc\ pe noi, sl\vi]ilor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu bucurie strig\m ]ie,
Fecioar\, glasul Arhan ghe lului:
Bucur\-te, bucuria Îngerilor,
cuvântarea de cinste a Aposto -
lilor, propov\duirea Prorocilor
[i încununarea Mucenicilor.

Canonul Cuviosului

Irmos: Sp\imântatu-s-a de aceasta...

Cu adev\rat moartea ta este
cinstit\ înaintea F\c\torului,
Pavele, c\ împreun\ cu Sfin]ii
s-a num\rat mo[tenirea ta [i,
prin dreapta credin]\, ai fost
întocmai num\rat cu cei patru-
zeci de nevoitori; cu care îm -
preun\ roag\-te lui Dumnezeu
pentru turma ce te cinste[te 
pe tine.

P\stor [i ctitor ai fost M\ n\s -
tirii Xiropotamului [i celei ce
poart\ numele t\u, pe care, din
temelie, prin ostenelile tale le-ai
ridicat. Deci, ob[tile acestora
p\ze[te-le, P\rinte, în înflorire
duhovniceasc\, sporind spre de -
s\vâr[ire, prin rug\ciunile tale.
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Slav\...

Turma pe care ai ridicat-o,
prin multe osteneli, spre slava
celor patruzeci de nevoitori 
ai lui Hristos [i ai înzestrat-o 
în chip minunat, cu înzestrare
preacinstit\, cu preasfântul
lemn al Crucii, pe care l-ai adus
din vistieriile împ\r\te[ti, p\ -
ze[te-o, ca s\ te cinsteasc\ pe
tine, Pavele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prime[te rug\ciunea mea cea
s\rac\ [i nu trece cu vederea
plângerea [i lacrimile [i suspi-
narea mea; ci ajut\-mi, ca o
bun\, [i împline[te-mi cererile,
c\ po]i toate câte le voie[ti,
Maic\ a lui Dumnezeu, St\pâ -
nul, de vei lua aminte numai
spre tic\loasa mea smerenie.

Irmosul:

Sp\imântatu-s-a de aceasta
cerul [i marginile p\ mân -

«tului s-au minunat; c\ Dum -
«nezeu S-a ar\tat oamenilor
«trupe[te [i pântecele t\u s-a
«f\cut mai desf\tat decât ceru -
«rile. Pentru aceea, pe tine,
«N\sc\toare de Dumnezeu,
«încep\toriile cetelor îngere[ti
«[i omene[ti te sl\vim.»

L U M I N Â N D A  Cuviosului

Glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, auzi]i glas...

Pe culmea în]elep]ilor, odrasla
împ\ra]ilor, stâlpul M\n\s tirii

Xiropotamului, cel ce a str\lu cit
în Athos ca soarele între stele,
pe Pavel în cânt\ri s\-l m\rim,
c\ L-a sl\vit pe Domnul, def\i -
mând împ\r\]ia p\mânteasc\.

L A  L A U D E

Stihirile Cuviosului, glasul al 8-lea,

podobie: O, preasl\vit\ minune...

Cinstit\ cu adev\rat este
moartea ta înaintea lui Dum -
nezeu, Pavele, care ai omorât
patimile, ai urât trupul [i ai
surpat puterea vr\jma[ului
pân\ la sfâr[it, P\rinte, iar
acum roag\-te pentru cei ce
dup\ datorie s\vâr[esc pome-
nirea ta, m\rite, [i se închin\
cinstitei tale icoane (de dou\ ori).

Pavele, odrasla împ\ra]ilor,
tu, cu osârdie ridicând pe umeri
jugul lui Hristos, ai umblat cu
adev\rat pe calea cea strâmt\,
care duce la dumnezeiasca
l\]ime a Raiului, [i ai def\imat
pe cea lat\, care, pe cei ce c\l\ -
toresc pe ea, îi pogoar\ cu
adev\rat la pierzare. Pentru
aceasta, în cânt\ri te l\ud\m.

Cuvioase Pavel, de trei ori
fericite, pentru via]a cea ade -
v\rat\, ai def\imat împ\r\]ia
cea stric\cioas\ [i jertf\ ostene-
lilor ]i-ai dat trupul t\u, avân-
du-]i mintea întins\ în chip
dumnezeiesc spre desf\tarea cea
neîmb\trânitoare [i nesfâr[it\,
pe care acum ai [i dobândit-o,
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împreun\ cu cei patruzeci de
nevoitori stând înaintea scau-
nului Atot]iitorului.

Slav\..., a Cuviosului, glasul al 8-lea:

Mul]imile c\lug\rilor pe tine,
îndrept\torul, te cinstim, Pavel,
P\rintele nostru; c\, prin tine,
am cunoscut a umbla cu adev\ -
rat pe c\rarea cea dreapt\. Feri -
cit e[ti, c\ lui Hristos ai slujit [i
puterea vr\j ma[ului ai biruit.
Cel ce e[ti cu Îngerii împreun\-
vorbitor, cu Drep]ii [i Cuvio[ii
împreun\-locuitor, împreun\
cu ei roag\-te Dom nului s\
miluiasc\ sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pân\, prime[te rug\ciu-
nea robilor t\i [i ne izb\ve[te
din toat\ nevoia [i necazul.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Mucenicii T\i, Doamne...

Pe Cruce r\stignit v\zându-Te
Preacurata, care Te-a n\scut pe
Tine, Doamne, [i stând aproa-
pe, plângând striga: Fiule, cum
p\time[ti acestea cu trupul [i
Te sârguie[ti s\ m\ la[i f\r\ de
Fiu? Gr\be[te-te s\ Te prea -
sl\ve[ti, ca s\ m\ sl\vesc eu
prin P\timirile Tale.

S T I H O A V N A  din Octoih.

Slav\..., a Cuviosului, glasul al 5-lea:

Stâlp în chip de lumin\ te-ai
ar\tat tuturor, Cuvioase, c\,
fiind împodobit cu toat\ virtu-
tea [i înfrumuse]ându-te cu

în]elepciunea [i cu cuno[tin]a,
[i fiind încuviin]at cu blân de -
]ea, arzând de dragostea c\tre
aproapele, nou Pavel te-ai ar\ -
tat nou\, gr\ind dup\ el: Cine
se sminte[te, [i eu s\ nu m\
aprind? {i acum nu înceta,
împreun\ cu cei de Dumnezeu
încununa]i patruzeci de Mu -
cenici, s\ ap\ra]i de sus turma
voastr\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine, N\sc\ -
toare de Dumnezeu, Fecioar\,
[i te sl\vim, noi, credincio[ii,
dup\ datorie, pe tine, cetatea
cea neclintit\, zidul cel nesur-
pat, folositoarea cea tare [i
sc\parea sufletelor noastre.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu,

podobie: Bucur\-te, c\mara...

Primit-ai, Cel ce e[ti f\r\ de
p\cat, a da r\scump\rare [i pre]
pentru noi, Hristoase al meu,
sângele T\u cel vestit [i preacu-
rat, Cel ce voie[ti s\ dobân-
deasc\ to]i mântuire. Pentru
aceasta, v\zându-Te Maica Ta
pironit, tânguindu-se, se zgâria
pe obraz, zicând: Fiul meu,
Mielule cel f\r\ prihan\, Care
voie[ti s\ mântuie[ti lumea cu
sângele T\u cel cinstit, cum ai
apus de la ochii mei, Mântui -
torule, Tu, Soarele cel neapus,
Cel ce dai tuturor luminare,
pace [i mare mil\?
{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei [i Otpustul.
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ZIUA  A  DOU|ZECI {I NOUA

Pomenirea Sfântului Mucenic
Calinic [i a Sfintei Muceni]e Teodota.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi rile
pe 6: ale Mucenicului 3 [i ale Muceni]ei 3.

Stihirile Mucenicului, glasul al 8-lea,
podobie: O, preasl\vit\ minune...

Mucenice, de Dumnezeu
cuget\torule, Calinic,

pentru dreapta credin]\, ale-
gând mai bine a muri, decât a
tr\i, ai închipuit cu adev\rat
moartea lui Hristos. Pentru
aceasta, ai câ[tigat nemurirea
[i fericirea cea neînserat\, cu
bucurie s\l\[luindu-te unde
sunt cetele Îngerilor [i ale tutu-
ror p\timitorilor.

Mucenice preafericite Cali nic,
având pe Dumnezeu cel nev\ zut
ajutor nebiruit, asupra vr\j ma -
[ilor nev\zu]i ai ridicat mari
semne de biruin]\ ale nemu -
ririi, c\ tu, prin r\bdarea chi-
nurilor, ai surpat pe cel ce se
l\uda c\ va pierde p\mântul [i
marea, [i l-ai înecat în curgerea
sângelui t\u.

Pe ap\r\torul dreptei cre-
din]e, pe surp\torul vr\jma -

[ului [i prietenul Mucenicilor,
care s-a f\cut l\ca[ Prea sfân -
tului Duh, pe osta[ul Împ\ratu-
lui Hristos, avu]ia cea cu ade -
v\ rat necheltuit\ a t\m\duiri-
lor, pe minunatul Calinic ast\zi
cu laude s\-l cinstim.

Stihirile Sfintei, 

glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Ca pe o fecioar\, Muceni]\ [i
mireas\ a lui Dumnezeu neînti-
nat\, care str\luce[ti cu Dum -
nezeiescul Duh [i ai iubit pe
Hristos, iar pe vr\jma[ul l-ai
ru[inat; ceea ce cu t\rie te-ai
chinuit [i ai r\bdat p\timiri de
multe feluri, cu credin]\ te l\u -
d\m pe tine, Teodota, [i s\vâr -
[im pomenirea ta cea luminat\
[i mântuitoare.

Logodindu-te cu Hristos în
duhul, prin credin]\, arderea
membrelor tale, durerile [i chi-
nurile cele multe [i v\rsarea
sângelui le-ai adus ca pe o zestre
de mult pre], [i ai fost a[ezat\
în c\mara de Mire cea dumneze -
iasc\, purtând cunun\, Teo dota,
[i rugându-te pentru to]i cei ce
te cinstesc.

Ca pe un diamant nebiruit [i
ca pe o Muceni]\ cuget\toare
de Dumnezeu, care ai risipit
în[el\ciunea vr\jma[ului [i, cu
gând viteaz, ai c\lcat la p\mânt
pe vr\jma[ul Evei, te l\ud\m
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pe tine, m\rit\ Teodota, care ai
ajuns în desf\tarea Raiului, 
te-ai îndumnezeit [i ai câ[tigat
p\rt\[ia cea dorit\.

Slav\..., {i acum..,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, St\pân\, palatul
lui Dumnezeu cel purt\tor de
lumin\; bucur\-te, veselia Înge -
 rilor; bucur\-te, chemarea lui
Adam [i mântuirea Evei; bu -
cur\-te, scara în]eleg\toare,
care trece pe cei muritori c\tre
slava cereasc\ [i nepieritoare.
Bucur\-te, t\ria dreptcredin-
cio[ilor împ\ra]i [i p\zitoarea
noastr\ nebiruit\!

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Când Te-a v\zut pe Tine,
Doamne, Fecioara [i Maica Ta
pironit pe Cruce, se uimea de
mirare [i, uitându-se la Tine,
gr\ia: Ce r\spl\tire }i-au dat
}ie, St\pâne, cei ce s-au îndul-
cit de multe daruri de la Tine?
Ci, Te rog, nu m\ l\sa singur\
în lume, ci gr\be[te de înviaz\,
împreun\ înviind pe str\mo[i.

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicul T\u, Doamne, Calinic...

Slav\..., al Sfintei, acela[i glas:

Mielu[eaua Ta, Iisuse, Teodota...

{i acum...,

al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfântului de dou\ ori, Slav\..., al
Sfintei, {i acum..., Troparul N\sc\toarei de
Dumnezeu, al zilei s\pt\mânale respective,
pe glasul Troparului Sfântului.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Unul din Octoih, cu Irmosul, pe 6, [i
dou\ din Minei, pe 8.

Canonul Sfântului

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul:

Carele lui Faraon [i pu -
terea lui le-a aruncat în

«mare Cel tare întru r\zboaie;
«s\-I cânt\m cântare nou\,
«c\ci cu slav\ S-a preasl\vit.»

Punându-te în c\ru]\ în]ele -
g\ toare, cu adev\rat ai înecat
cetele egipteanului celui în]ele -
g\tor, în Marea Ro[ie cea din
sângiurile tale, Calinic, lauda
Mucenicilor.

Cu dumnezeiasc\ hain\ îm -
br\cându-te, în]elepte, te-ai
dez br\cat de podoaba p\mân-
teasc\ [i ai alergat în priveli[te,
unde, în chip v\dit, pe vr\jma[
l-ai biruit, preafericite.

Prin leg\turile chinurilor tale
dezlegând m\iestriile cele cu
multe împletituri ale vr\j ma [u -
lui, l-ai trântit la p\mânt, ca pe
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un neputincios, [i l-ai sf\râ mat
cu picioarele tale, Calinic.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, pe care te-a v\zut
mai înainte ceata Prorocilor ca
u[\ cereasc\ [i rug nears, te
cunoa[tem Maic\ [i Fecioar\
curat\, c\ L-ai n\scut pe Dum -
nezeu.

Canonul Sfintei

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul M\rii Ro[ii...

Muceni]\ a lui Hristos,
Teodota, cea luminat\ cu str\ -
lucirea muceniciei [i a fecioriei,
roag\-te pentru cei ce te laud\,
ca s\ fie lumina]i cu harul
dumnezeie[tii lumin\ri.

Ceea ce te-ai înt\rit cu dum-
nezeiescul Duh [i ai ru[inat
mul ]imea duhurilor celor vi -
clene, Teodota preal\udat\,
lumineaz\ cu lumini duhovni-
ce[ti pe cei ce te laud\.

Slav\...

Fiind împodobit\ luminat cu
înv\]\turile cuvintelor insufla-
te de Dumnezeu, dup\ lege ai
mers la lupt\, Muceni]\ m\ rit\,
pururea pomenit\, [i ai înne -
bunit sfaturile celor f\r\ de
credin]\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Adusu-te-ai fecioar\ pe urma
Maicii lui Dumnezeu, cea aleas\
[i cinstit\ mai presus de cuget,
ca s\ stai înaintea Împ\ratului

Hristos, [i te-ai f\cut prinos
sfin]it Bisericii celei cere[ti.

Cântarea a 3-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

Cel ce înt\re[ti tunetul [i
zide[ti duhul, înt\re[ -

«te-m\, Doamne, ca s\ Te laud
«cu adev\rat [i s\ fac voia Ta;
«c\ nu este sfânt afar\ de Tine,
«Iubitorule de oameni.»

Fiind r\nit de dragostea lui
Hristos, Mucenicul, r\bdând în
priveli[te, striga: La mireasma
mirurilor Tale voi alerga, ur -
mând P\timirii Tale cu chinui-
rea pân\ la sânge.

De s\ge]ile [arpelui ai fost
p\ zit nev\t\mat, c\ am\gito -
rului care a g\urit cu piroane
c\lcâiul t\u, i s-a sf\râmat capul
prin chinurile tale, Calinic.

Cu sabia Duhului t\ind spinii
în[el\ciunii, ai f\cut s\ r\sar\
credin]a în Hristos, aducând
roade însutite St\pânului t\u,
preafericite.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Z\mislind în pântecele t\u,
Fecioar\, pe dumnezeiescul
Cu vânt, Cel mai înainte decât
tine, [i al\ptând ca pe un prunc
pe Cel f\r\ de început, numai
tu te-ai f\cut Maic\ printr-o
na[tere [i purtare în pântece de
netâlcuit.
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Canonul Sfintei

Irmos: Se vesele[te de Tine...

Tiranul cel p\gân, biruit fiind
de împletirea cuvintelor tale,
socotea ca, prin închisoare, s\
biruiasc\ îndr\znirea ta.

Dorirea ta cea c\tre Dum nezeu
[i insuflarea Mântuito rului au
ar\tat osârdia sufletului t\u 
cu bun\ t\rie, Muceni]\ a lui
Hristos.

Slav\...

Nevoitu-te-ai a def\ima trupul
[i a purta grij\ pentru suflet.
Pentru aceea, ai r\bdat sf\râ -
ma rea cu b\t\i cumplite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Punându-te pe jeraticul cel
mucenicesc, te-ai f\cut t\mâie
cuvioas\ Jeraticului celui în]e -
le g\tor, Care S-a n\scut din
Fecioara.

Irmosul:

Se vesele[te de Tine Bise rica
Ta, Hristoase, strigând:

«Tu e[ti puterea mea, Doamne,
«sc\parea [i înt\rirea.»

S E D E A L N A  Sfântului, 

glasul al 3-lea,

podobie: Pentru m\rturisirea...

Având râvn\ dumnezeiasc\
în\untrul sufletului t\u, m\ -
rite, tare ai înfruntat pe cei ce
f\ceau f\r\delege în de[ert; [i,
primind chinurile, ]i-ai s\vâr[it
nevoin]a cu gând viteaz, Mu -
cenice Calinic. Pentru aceea,

roag\ pe Hristos Dumnezeu s\
ne d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Slav\..., Sedealna Sfintei, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Ca o Muceni]\ f\r\ prihan\,
iubind pe preafrumosul Hristos,
prin tot felul de osteneli [i nevoi
înfumuse]ându-]i sufletul, prin
cur\]ie te-ai logodit cu Dânsul.
Pentru aceasta, te-ai învredni-
cit de c\m\rile cere[ti, rugân-
du-te Lui pentru noi, cei ce te
cinstim pe tine, cinstit\ fericit\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

C\tre N\sc\toarea de Dum -
nezeu acum cu osârdie s\ aler -
g\m noi p\c\to[ii [i smeri]ii [i
s\ c\dem cu poc\in]\, strigând
din adâncul sufletului: St\ pân\,
ajut\-ne, milostivindu-te spre
noi; sârguie[te c\ pierim de
mul ]imea p\catelor; nu în  toarce
pe robii t\i de[er]i, c\ pe tine
singura n\dejde te-am câ[tigat.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[eaua [i Fecioara prea-
curat\, când a v\zut pe Fiul ei,
pe Care L-a n\scut, întins pe
Cruce, se r\nea la suflet cu
dureri de moarte [i, tânguindu-
se, gr\ia: Iubitul meu Fiu, unde
este aducerea aminte de darul [i
de minunile pe care le-a primit
de la Tine poporul cel nemul]u -
mitor? Dar acestea acum le p\ -
time[ti ca s\ mântuie[ti nea mul
omenesc. Laud milostivirea Ta.
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Cântarea a 4-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

Auzit-am, Dumnezeule,
gla sul T\u [i m-am te -

«mut; în]eles-am lucrurile Tale
«[i m-am sp\imântat, Doam ne,
«c\ de lauda Ta este plin p\ -
«mântul.»

Fiind sp\lat în curgerile sân-
giurilor tale, preafericite, te-ai
ar\tat foarte curat cu duhul [i
ai ajuns la odihna celor f\r\ de
trup, Mucenice Calinic.

Piatr\ adev\rat\ de mult pre]
te-ai f\cut spre zidirea Bise -
ricii, iar capi[tile idolilor le-ai
cl\tinat; [i, cu împotrivirea cea
neplecat\ a chinurilor tale, le-ai
surpat la p\mânt.

Momelile cele cu adev\rat
otr\vite ale vr\jma[ilor le-ai
lep\ dat, Mucenice. {i, înt\rin -
du-]i sufletul în cuvintele Du hu -
lui, ai ridicat semn de biruin]\
împotriva în[el\ciunii.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Moise cel mare, însemnân -
du-te mai înainte în rugul din
Sinai, te-a v\zut acum nears\,
purtând în pântecele t\u focul
Dumnezeirii, Preacurat\.

Canonul Sfintei

Irmos: Pentru dragostea chipului t\u...

Fiind întraripat\ cu dragos-
tea St\pânului [i mutându-]i
cugetul c\tre Cel dorit al t\u,

nu sim]eai chinurile cele cu du -
reri, cuget\toare de Dum nezeu.

Cel ce a am\git pe Eva în Rai,
este c\lcat acum sub picioarele
frumoase ale tinerei Teodota,
Muceni]a cea cuget\toare de
Dumnezeu.

Slav\...

Fiind logodit\ cu Mirele cel
nemuritor, prin moartea trupu-
lui te-ai mutat la via]\, câ[ti gând
sfâr[itul cel ve[nic, prea l\udat\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiind înv\]at\ cele dumneze-
ie[ti, strigai Celui întrupat din
Fecioara [i N\sc\toarea de
Dumnezeu: Tu îmi e[ti, Iubito -
rule de oameni, t\ria [i lauda.

Cântarea a 5-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

R\sari mie, Doamne, lu -
mina poruncilor Tale, c\

«la Tine vine duhul meu dis-de-
 «diminea]\ [i Te laud\; c\ Tu
«e[ti Dumnezeul nostru [i la
«Tine scap, Împ\ratul p\cii.»

C\zut-am, Doamne, în noroi
nesuferit [i în adâncul p\mân-
tului; [i fiind cuprins de viforul
faptelor mele celor cumplite,
strig }ie: Tu fii mie ajutor.

Pironindu-]i picioarele cu în -
c\l]\minte înfierbântat\ în foc,
Mucenice, în c\l\toria p\timirii
tale cântai: Mult m-am veselit,
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St\pâne, D\t\torule de nevo -
in]e, c\ rabd r\ni, cu n\dejdea
r\spl\tirilor.

Cu untdelemnul milosteniei
tale bine negu]\torind, ]i-ai
luminat candela muceniciei,
fericite, prin care te-ai f\cut cu
adev\rat jertf\ curat\ [i ardere
de tot primit\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Propov\duirea Prorocilor,
lauda Apostolilor [i podoaba
Mucenicilor tu e[ti, N\sc\toare
de Dumnezeu, preacurat\; c\
ai purtat pe dumnezeiescul Cu -
vânt mai presus de cuvânt, pe
Cel n\scut din Tat\l mai îna -
inte de veci.

Canonul Sfintei

Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Gândul t\u, Teodota, prin
dreapta credin]\ unindu-se cu
dragostea Ziditorului, tare ai
def\imat r\sf\]\rile lumii.

Îndreptându-]i cugetarea c\ -
tre ve[nica veselie cea viitoare,
nu te-ai îngrijorat de întrista-
rea chinurilor [i a durerilor.

Slav\...

În locul ostenelilor [i al dure-
rilor, din chinurile pe care le-ai
p\timit, ]i s-a d\ruit lungime
de zile [i bucurie veselitoare,
cuget\toare de Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scându-Se Hristos din
Fecioara, singura Maic\ a lui

Dumnezeu, dumnezeie[ti da -
ruri izvor\sc fecioarelor [i
Muceni]elor.

Cântarea a 6-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

Cufundat fiind în viforul
p\catelor [i ca în pânte -

«cele chitului fiind ]inut, strig
«c\tre Tine cu Prorocul: Doam -
 «ne, scoate via]a mea din stri -
«c\ciune [i m\ mântuie[te.»

Staulul turmei tale a fost
ferit nec\lcat de fiarele eresu -
rilor, c\, având toiagul cel tare
al chinurilor tale, m\rite, s-a
ar\tat izgonitor lupilor.

Prin chinuirea ta, noaptea
în[el\ciunii s-a alungat; [i întru
m\rturisirea ta, pream\rite,
frumuse]ea credin]ei a r\s\rit
ca soarele la marginile p\mân-
tului, osta[ule al Treimii.

Ca un propov\duitor preais-
cusit al credin]ei, strigai c\tre
p\gânul: Ce îngroze[ti pe cel ce
are suflet mai tare decât dia-
mantul? C\ s\ge]ile celor f\r\
de lege sunt tocite.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Dup\ na[tere, precum [i mai
înainte de na[tere, ai r\mas ne -
ispitit\ de nunt\, [i neîntinat\;
c\ taina cea dintru tine, Mi reas\
a lui Dumnezeu, se cunoa[te c\
este mai presus de tot cugetul [i
de tot cuvântul.
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Canonul Sfintei

Irmos: Jertfi-voi }ie cu glas...

S\biile vr\jma[ului nu mai
sunt, c\ el acum este c\lcat de
fecioare tinere, înt\rite în chip
l\murit cu puterea Crucii.

C\derea str\moa[ei Eva au
îndreptat-o fiicele ei, încunu-
nându-se cu darurile izbânzii [i
l\murit ridicând multe feluri
de semne ale biruin]ei.

Slav\...

Arzând de dragostea Mirelui
t\u, Muceni]\ Teodota prea -
în]eleapt\, ai r\bdat iu]imea
focului, iar v\paia în[el\ciunii
cu vitejie ai stins-o.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu gur\ gr\itoare de Dum -
nezeu [i cu limb\ cuget\toare
de Dumnezeu, ai lep\dat mo -
me lile tiranilor, Muceni]\,
Dumnezeu m\rturisindu-L tu
pe Cel întrupat din Fecioara,
Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi }ie cu glas de
laud\, Doamne, Biserica

«strig\ c\tre Tine, de sângele
«jertfit demonilor cur\]indu-se,
«cu sângele cel curs prin milos -
«tivire din coasta Ta.»

C O N D A C, glasul al 2-lea,

podobie: Cele de sus c\utând...

Cele de sus frumoase, dup\
vrednicie, acum le-ai mo[tenit,

c\, de dragostea lui Hristos
aprinzându-te, Calinic, asupra
focului prin aceasta b\rb\te[te
ai îndr\znit. Aceluia [i acum
stându-I înainte, nu înceta s\ te
rogi pentru noi to]i.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a dou\zeci [i
noua, pomenirea Sfântului Mucenic Calinic.

Acest Sfânt se tr\gea cu neamul
din Cilicia [i era om foarte bun, în -
t\ rindu-se pe sine cu frica de Dum -
nezeu. A fost înv\]\tor de mântuire
multora [i înv\]a pe cei ce se închi-
nau la idoli s\ se lase de cele de[arte
[i s\ cunoasc\ pe Atotf\c\torul.
Pentru aceasta, a fost prins [i adus
la Sacherdon ighemonul, care a po -
runcit s\ fie înc\l]at cu înc\l]\minte
de fier, care avea piroane ascu]ite, [i
a fost silit s\ mearg\ pân\ la cetatea
Gangrei, care era departe ca la opt-
zeci de stadii. Sosind la Gangra, a
fost b\gat într-un cuptor de foc [i 
[i-a dat sufletul lui Dumnezeu. 

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Muceni]e Teodota, împreun\ cu fiii ei.

Aceast\ Sfânt\ era din cetatea
Ciliciei, binecredincioas\, [i se nevoia
la poruncile lui Dumnezeu, înv\]ân -
du-[i pruncii spre cuno[tin]\ dum-
nezeiasc\, pe vremea când tr\ia [i
Sfânta Muceni]\ Anastasia. St\pâ ni -
 torul Lefcait dorea s\ [i-o ia femeie,
dar ea nu a vrut nicidecum. Pentru
aceea, a fost trimis\ c\tre Nichitie,
st\pânitorul Bitiniei, care a poruncit
s\ fie b\gat\, împreun\ cu cei trei
pruncii ai ei, într-un cuptor de foc,
unde [i-a luat cununa muceniciei. 
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Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Mamant, care în mare s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Vasilisc b\trânul, care de sabie 
s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Constantin I, Patriarhul Constantinopo -
lului, care cu pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici: tat\l [i mama, împreun\ cu cei
doi fii ai lor, care în foc s-au s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului
Ioan osta[ul.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
Mucenici Veniamin [i Virie, aproape de
palatele din Evdom (în Constantinopol).

Tot în aceast\ zi, pomenirea binecredin-
ciosului împ\rat Teodosie cel Mic.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

Focul arzând în cuptor se
întindea, dar tinerii se

«r\coreau [i, l\udând, gr\iau:
«Binecuvântat e[ti, Cel ce sin -
«gur e[ti Dumnezeul p\rin]ilor
«no[tri.»

Îngrozirile chinurilor mie îmi
sunt pricinuitoare de desf\tare,
striga Mucenicul; c\ nici focul,
nici b\t\ile nu m\ vor desp\r]i
de Doritul meu cel adev\rat.

Cu ajutorul lui Hristos înt\ -
rindu-te, m\rite, ai trântit la
p\mânt pe vr\jma[ul, biruin-
du-l, [i împotriva tiranilor te-ai
ar\tat purt\tor al numelui de
bun-biruitor.

Prin chinurile tale, m\rite, ai
ru[inat pe diavolul, iar pe În -
geri i-ai veselit, [i c\tre Hristos
gr\iai: Binecuvântat e[ti, Cel ce
singur e[ti Dumnezeul p\ rin -
]ilor no[tri.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prin na[terea ta, preacurat\
Fecioar\, ai dezlegat blestemul
str\moa[ei Eva, c\ e[ti Maic\
St\pânului a toate, ceea ce ai
pricinuit bucurie tuturor.

Canonul Sfintei

Irmos: Tinerii lui Avraam...

Dorind Împ\r\]ia cerurilor,
Muceni]\, neab\tut ai umblat pe
c\rarea cea strâmt\, prin chi-
nuire gr\ind: Binecuvântat e[ti
în Biserica slavei Tale, Doamne.

Fapt\ de fiar\ foarte crud\ a
ar\tat necredinciosul, sfârte-
cându-te cu b\t\ile pe tine,
Muceni]\ Teodota, care cântai:
Binecuvântat e[ti în Biserica
slavei Tale, Doamne.

Slav\...

Plat\ r\bd\rii [i suferin]ei tale
]i-a d\ruit Hristos slava [i desf\ -
tarea cele nepieritoare, Teodota,
care gr\iai: Binecu vân  tat e[ti
în Biserica slavei Tale, Doamne.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tu singur\, Mireas\ a lui
Dumnezeu, n\scând pe Hristos,
Via]a cea nemuritoare, ai ridicat
firea omeneasc\ cea omorât\;
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binecuvântat\ e[ti tu între
femei, preacurat\ St\pân\.

Cântarea a 8-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

Toate le-ai a[ezat cu în]e -
lepciunea Ta, St\pâne, [i

«temelia p\mântului precum
«[tii ai înt\rit-o, înfigând-o pe
«ape nem\rginite. Pentru aceas -
«ta, to]i gr\im, cântând: Bine -
«cu vânta]i, lucrurile Domnului,
«pe Domnul.»

Bucur\-te, desf\tarea osta[i -
lor adev\rului, bucur\-te, în fru -
muse]area [i lauda credin]ei;
bucur\-te, luceaf\rul cel prea-
luminos al Mucenicilor, cel ce
ai risipit în[el\ciunea [i, prin
chinuirea ta, ai str\lucit lumin\
în lume, preaîn]elepte Calinic.

De împotrivirea luptelor tale
s-a ru[inat tiranul [i de r\nile
tale au fost birui]i chinuitorii;
de piroanele c\lcâiului t\u, fe -
ricite, s-a r\nit în[el\ciunea; [i,
chinuit fiind în foc, au fost arse
[i s-au pr\p\dit toate capi[tile
idolilor.

Slujindu-te tu, Calinic, de
îndr\zneala ce ai c\tre Dum -
nezeu, roag\-te neîncetat pentru
cei ce te cinstesc; ap\r\ turma
ta, sco]ând-o din cursele vr\j -
ma [ului cele de multe feluri [i
înt\rind credin]a, c\ întru tine
se laud\ [i se înt\re[te ea.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu Duhul, Prorocii te-au
însemnat mai înainte pe tine,
Fecioar\: cort [i mas\, n\s trap\
[i sfe[nic, munte preasfânt [i
nor, lespede [i chivot, toiag [i
u[\ dumnezeiasc\, prin care
tuturor oamenilor s-a deschis
Raiul cel de demult.

Canonul Sfintei

Irmos: Mâinile întinzându-[i...

Niciuna din cele rele, nici
focul, nici b\t\ile, nici zdrunci -
n\rile m\dularelor, nici moar-
tea, n-a putut s\ rup\ unirea ta
cu St\pânul, purt\toare de chi-
nuri, care cântai: Binecu vân -
ta]i, toate lucrurile Domnului,
pe Domnul.

Mirele t\u Hristos v\zându-te,
preacinstit\, c\ str\luce[ti cu
daruri îndoite, c\mar\ de mire
veselitoare [i curat\ ]i-a d\ruit
acum; de care, dorind cu aprin-
dere, bucurându-te cântai: Bine -
cuvânta]i, toate lucrurile Dom -
nului, pe Domnul.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Putere pe potriva doririi tale
l\murit a suflat întru tine dori-
tul t\u Hristos; prin aceea ai
înfruntat necredin]a cea nesu-
ferit\ [i ai suferit sup\r\ri de
multe feluri, cântând: Binecu -
vânta]i, toate lucrurile Dom -
nului, pe Domnul.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Urmând cuvintelor tale, te
fericim pe tine, de Dumnezeu
fericit\, aflându-te dumneze-
iasc\ pricin\ de fericire, care
ne-ai n\scut pe Cuvântul cel
fericit, C\ruia cânt\m: Bine -
cuvânta]i, toate lucrurile Dom -
nului, pe Domnul.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Mâinile întinzându-[i
Daniel, gurile leilor,

«cele deschise, în groap\ le-a
«încuiat, [i puterea focului au
«stins, cu buna fapt\ încingân -
«du-se, tinerii cei iubitori de
«dreapta credin]\, cântând:
«Binecuvânta]i, toate lucrurile
«Domnului, pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Canonul Sfântului

Irmosul:

Na[terea ta cea f\r\ de
s\mân]\, N\sc\toare de

«Dumnezeu preacurat\, care ai
«avut în pântece pe Hristos,
«Dumnezeul nostru, cu laude
«f\r\ încetare o sl\vim.»

}esutu-]i-s-a de sus haina
credin]ei, prin care în priveli[te
ai dezgolit pe vr\jma[ul, m\ rite
Mucenice.

În nebunia sa, tiranul socotea
s\ plece pe Mucenic prin mo -
me le, dar el se înt\rea în credin]\.

Prin focul chinurilor tale,
dreapt\ ardere de tot [i t\mâie
primit\ te-ai adus lui Dum -
nezeu, m\rite Calinic.

Noi, credincio[ii, te cunoa[ -
tem ca pe un nou Rai, ad\pat
cu dumnezeie[tile ape ale oste-
nelilor [i chinurilor tale.

Frumoase sunt picioarele
tale, p\timitorule Calinic, cele
]intuite cu piroanele [i care te-au
dus c\tre dumnezeiasca propo -
v\duire.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Acoper\mânt [i liman puru-
rea te avem pe tine, Prea curat\,
arm\ [i înt\rire [i n\dejde
nemi[cat\ în primejdii.

Canonul Sfintei

Irmos: Hristos, Piatra cea net\iat\...

Muceni]\ vrednic\ de minune,
cuget\toare de Dumnezeu, ceea
ce pururea str\luce[ti cu lumi-
nile harului, roag\-te Mire lui
t\u celui nemuritor s\ fie mi -
lostiv nou\, celor ce cu dragoste
te l\ud\m.

Ca o fecioar\ [i Muceni]\ 
cu adev\rat, binepl\când prin
amândou\ virtu]ile, cu îndr\z -
nire stai înaintea scaunului St\ -
pânului, Cel ce ]i-a dat putere [i
te-a încununat cu daruri bogate.

Slav\...

Toat\ e[ti frumoas\, Teodota,
[i dorit\ de St\pânul. Toat\ e[ti
purt\toare de lumin\, [i prihan\
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nicicum nu este întru tine, Mu -
ceni]\; c\ e[ti d\ruit\ în chip
ales cu daruri îndoite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mireas\ [i N\sc\toare te-ai
ar\tat Împ\ratului tuturor, c\
tu din veci te-ai cunoscut mai
sfânt\ decât toat\ zidirea. Prin
tine mântuindu-ne, te sl\vim,
N\sc\toare de Dumnezeu.

Irmosul:

Hristos, piatra cea net\ iat\
de mân\, cea din capul

«unghiului, din tine, muntele
«cel net\iat, Fecioar\, S-a t\iat,
«adunând firile cele osebite.
«Pentru aceasta, pe tine, N\s c\ -
«toare de Dumnezeu, te sl\vim,
«veselindu-ne.»

L U M I N Â N D A
Glasul al 3-lea, 

podobie: Cercetatu-ne-a pe noi...

Vie]uind întru Dumnezeu cel
viu, [i dup\ moarte ai izvorât
mir din sângiurile purt\toare
de via]\, [i te-ai învrednicit a fi
mo[tenitoare vie]ii Lui; deci,
p\ze[te pe cei ce te laud\ cu
dragoste, Teodota.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti mai cuprin z\ -
toare decât cerurile, ridicându-te
c\tre cer, ca una ce e[ti bun\,
nu ne p\r\si pe noi, p\mântenii
de jos, ci tinde mâinile tale c\ tre
Domnul cel milostiv, mijlocind
pentru lume.
{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei [i Otpustul.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  TREIZECEA

Pomenirea Sfin]ilor Apostoli Sila,
Silvan, Crescent, Epenet [i Andronic.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihi -
rile pe 6: 3 din Octoih [i 3 ale Apostolilor.

Stihirile Apostolilor, glasul al 4-lea,

podobie: Ca pe un viteaz...

Luminându-v\ cu fulgerele
Duhului, preaîn]e lep ]ilor,

a]i înconjurat marginile p\ -
mântului [i pe credincio[i i-a]i
luminat, risipind întunericul
adâncului necuno[tin]ei, ca
ni[te Apostoli ai Cuvântului.
Pentru aceea, cu bucurie s\vâr -
[im ast\zi pomenirea voastr\
cea sfânt\ [i purt\toare de lu -
min\, prin care primim sfin]ire.

Ca ni[te nori a]i rev\rsat
ploaie cereasc\ peste toate latu-
rile p\mântului [i a]i ad\pat
sufletele credincio[ilor cu dum-
nezeiescul har, în\bu[ind neghi -
nele cumplite ale necredin]ei [i
f\când roditoare sufletele oa me -
nilor. Pentru aceasta, cu laude
v\ cinstim pe voi, Apostolilor.

Adunându-ne cu to]ii, s\ cin-
stim [i s\ fericim cu credin]\ pe
Sila cel preaales, pe Andronic,
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pe Epenet [i pe Crescent, [i,
împreun\ cu ei, s\ cinstim cu
dragoste pe Silvan, pe propo v\ -
duitorii credin]ei, care revars\
râuri de t\m\duiri [i alung\
sup\r\rile a tot felul de patimi,
prin dumnezeiescul Duh.

Slav\..., {i acum...,
a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Izb\ve[te-m\ de osând\ [i 
de cumplite gre[eli, pe mine,
nevrednicul, Preasfânt\ Mi reas\
a lui Dumnezeu; fere[te-m\ de
moarte n\prasnic\, prin rug\ -
ciunile tale, [i-mi d\ruie[te, în
ziua cercet\rii, s\ câ[tig în drep -
tare, pe care au dobândit-o mul -
]imile Sfin]ilor, cur\]indu-m\
prin poc\in]\ mai înainte de
sfâr[it, cu v\rs\rile lacrimilor.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mielu[ea, care L-ai n\scut pe
Mielul cel f\r\ de r\utate, Care
a venit s\ vindece p\catul a
toat\ lumea cu sângele S\u,
Care a fost junghiat pentru noi
[i a dat via]\ la toat\ lumea; tu,
Preacurat\, pe mine, cel despu-
iat de nestric\ciunea cea de la
început, îmbrac\-m\ cu ve[ -
mân tul harului dumnezeiesc,
cel ]esut din lâna Celui N\scut
al t\u.

Troparul, glasul al 3-lea:
Sfin]ilor Apostoli...

Slav\..., {i acum...,
al N\sc\toarei de Dumnezeu 

(caut\ la sfâr[itul c\r]ii).

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Sfin]ilor de dou\ ori, apoi:
Slav\..., {i acum..., Troparul N\sc\toarei
de Dumnezeu, al zilei s\pt\mânale respec-
tive, pe glasul Troparului Sfin]ilor.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Al Octoihului pe 10 [i al Apostolilor pe 4.

Canonul Apostolilor

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 2-lea

Irmosul:

Celui ce marea cea neum-
blat\ [i cu valuri, prin

«dumnezeiasc\ porunca Sa, a
«secat-o [i a îndemnat pe po -
«porul israelitean s\ treac\
«pedestru prin ea, Domnului
«s\-I cânt\m, c\ci cu slav\ S-a
«preasl\vit.»

Sfin]ilor, care totdeauna sun -
te]i lumina]i de Lumina cea
neapus\ [i sta]i înaintea dum-
nezeiescului scaun, cere]i de la
Tat\l luminilor s\ ni se trimit\
luminare duhovniceasc\ nou\,
tuturor, celor ce cu credin]\ v\
cinstim.

V\zând, sl\vi]ilor, pe Soarele
drept\]ii, Care a str\lucit din
tân\ra Fiic\ dumnezeiasc\, v-a]i
alipit de El, f\cându-v\ lumin\,
prin dumnezeiasca p\rt\[ie, [i a]i
izgonit întunericul în[el\ ciunii.
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Purtând pe limbile voastre
legea dumnezeiasc\, a]i încon-
jurat tot p\mântul, înl\turând
toat\ nelegiuirea, Crescent [i
Andronic, Sila [i Silvan, în]e lep -
]ilor, [i a]i sem\nat cuno[ tin]a
cea mântuitoare.

Slav\...

S\ l\ud\m pe m\ritul Epenet,
care a fost dumnezeiasc\ laud\
cartaginezilor [i ucenic al Cu -
vântului, izvor de t\m\duiri [i
mare propov\duitor al celor
mai presus de gând [i înt\rire a
credin]ei.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai în chip negr\it pe
Dumnezeu, Cel mai presus de
toat\ lauda, Care, pentru bun\ -
tatea Sa, S-a îmbr\cat cu trup
din tine, preal\udat\ Fecioar\.
Pentru aceasta, cu glasuri 
de mul]umire te l\ud\m [i te
fericim, precum de demult ai
prorocit.

Cântarea a 3-a

Irmos: Pe piatra credin]ei...

Propov\duind, în]elep]ilor,
întruparea St\pânului [i dezle-
gând leg\tura r\ut\]ii, a]i dez-
legat pe cei lega]i de demult în
necredin]\ [i i-a]i adus lui
Dumnezeu prin credin]\, cei ce
sunte]i mari propov\duitori.

F\cându-v\ f\clii ale rev\r -
s\rii Luminii celei neapuse, a]i

alungat întunericul necre din ]ei,
ar\tând oamenilor lumina cu -
no[tin]ei, preal\uda]ilor; pen -
tru aceea, totdeauna v\ fericim.

Slav\...

Peste tot p\mântul, precum
zice David, a ie[it dumnezeiasca
vestire a Apostolilor, propov\ -
duind P\timirile [i Învierea
Mântuitorului, prin care am
înviat to]i din mormintele de -
[er t\ciunii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce locuie[te întru lumina
cea neapropiat\, aflându-te mai
curat\ decât Îngerii, a in trat în
sfântul t\u pântece, N\sc\toare
de Dumnezeu, [i din tine S-a
ar\tat om întrupat, f\cându-Se
cunoscut în dou\ firi.

Irmosul:

Pe piatra credin]ei înt\rin -
du-m\, l\rgit-ai gura mea

«asupra vr\jma[ilor mei, c\ s-a
«veselit duhul meu a cânta: Nu
«este sfânt ca Dumnezeul nostru
«[i nu este drept, afar\ de Tine,
«Doamne.»

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Ar\tatu-Te-ai ast\zi...

Ca ni[te stele preamari lumi-
nând lumea, dup\ cuviin]\, cu
luminile dreptei credin]e, în veci
sunte]i sl\vi]i, purt\torilor de
minuni, Apostoli ai Domnului.
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Slav\..., {i acum...,

a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Întinzându-]i preacuratele
mâini, Maic\ Fecioar\, acoper\
pe cei ce n\d\jduiesc spre tine
[i strig\ Fiului t\u: D\ruie[te,
Hristoase, tuturor milele Tale.

A Crucii – a N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zând, Preacurat\, pe Fiul
t\u r\stignit pe lemn, rupân -
du-]i-se cele din\untru, ca o
maic\ ziceai cu jale: Vai mie!
Cum ai apus, Lumina mea cea
f\r\ de ani?

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Te laud pe Tine, c\ glas am
auzit, Doamne, [i m-am

«sp\imântat; c\ ai venit pân\
«la mine, c\utându-m\ pe mine
«cel r\t\cit. Pentru aceea, sl\ -
«vesc mult\ pogorârea Ta cea
«c\tre mine, mult-Milostive.»

Cu puterea Celui ce a zidit
toate str\b\tând toat\ lumea,
ca [i cum a]i fi fost cu aripi, a]i
mântuit pe cei ce se primej -
duiau în noianul r\ut\]ilor [i 
i-a]i condus la limanul cel lin,
de Dumnezeu purt\torilor.

Înt\rind, prin cuvântul t\u,
cugetele cele slabe, m\rite Sila,
ai umblat cu Pavel propov\dui-
torul în toat\ lumea, îndurând
multe ispite [i l\murit propo v\ -
duind tuturor pe Mântuitorul.

Împodobindu-te cu preamari
bun\t\]i, ca o raz\ str\lucitoare
a Soarelui celui în]eleg\tor, ai
c\l\torit împreun\ cu Pavel, de
la R\s\rit pân\ la Apus, [i a]i
luminat inimile p\gânilor, prea -
în]elepte Sila.

Slav\...

S\ fie l\uda]i Crescent [i
Andronic, împreun\ cu Sila; s\
fie m\ri]i Silvan ast\zi [i Epenet,
care au fost struguri ai viei lui
Hristos, picurând dintr-în[ii
mustul cel mântuitor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Minunea ce s-a f\cut întru
tine întrece toate minunile,
Preacurat\, c\ peste legile firii
ai n\scut pe D\t\torul de lege
Hristos, Cel ce a dezlegat c\lca-
rea poruncii str\mo[ilor.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Luminarea celor ce zac în
întuneric, mântuirea ce -

«lor dezn\d\jdui]i, Hristoase,
«Mântuitorul meu, la Tine vin
«dis-de-diminea]\, Împ\rate al
«p\cii, lumineaz\-m\ cu str\ -
 «lu cirea Ta, c\ alt Dumnezeu
«afar\ de Tine nu [tiu.»

Mai presus de ceruri s-a 
ridicat m\re]ia ucenicilor T\i,
Cu vinte al lui Dumnezeu; c\ au
propov\duit celor de pe p\ mânt
cinstit\ venirea Ta, [i P\timirile
[i Învierea, preabunule Iisuse.
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S\ l\ud\m pe în]eleptul Sil -
van, pe vasul Mângâieto rului
cel curat [i prealuminat, pe pro -
pov\duitorul celor r\t\ci]i, pe
lauda cea vestit\ a Tesaloni cu -
lui, pe podoaba Apostolilor.

Slav\...

Îmb\rb\tându-te, precum î]i
spune [i numele, preaîn]elepte
Andronic, cu ajutorul Duhului
ai alergat în lume, înt\rind ini-
mile sl\b\nogite de sup\r\rile
vr\jma[ului [i luminându-le
spre cuno[tin]a lui Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine te-a însemnat mai
înainte David munte închegat,
munte al Dumnezeului nostru,
munte gras; c\ întru tine,
Prunc\, s-au cunoscut c\r\rile
Celui ce a s\r\cit dup\ trup, [i
din nou ne-a adus la frumu se -
]ea cea dintâi.

Cântarea a 6-a

Irmos: C\tre Domnul din chit...

Prin curate cuget\ri în\l]ân -
du-v\ c\tre Dumnezeu, pe cei
ce erau pleca]i în pr\p\stiile
piericiunii i-a]i tras c\tre în\l -
]imea cereasc\ a privirii [i a
lucr\rii celei înalte, în]elep]ilor.

Propov\duind pân\ la mar-
ginile p\mântului o Unime
într-o fiin]\ [i în trei ipostasuri,
a]i risipit des\vâr[it negura
mul]imii zeilor [i v-a]i ar\tat

lumin\tori ai sufletelor, de
Dumnezeu ferici]ilor.

Slav\...

Hristos, înt\rindu-]i cugetul,
Crescent, cu ungere de bucurie,
te-a ar\tat cu dreapt\ credin]\
arhip\stor al Carhidoniei celei
din Galia, ca pe un Apostol al
S\u, ca s\ ar\]i celor r\t\ci]i
calea.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\c\torul, aflându-te pe tine
împodobit\ cu frumuse]ea, S-a
s\l\[luit în tine, preasfânt\
Fecioar\, preal\udat\. {i, în -
tru pându-Se, S-a ar\tat mai
frumos decât to]i fiii cei n\scu]i
din p\mânteni.

Irmosul:

C\tre Domnul din chit
Iona a strigat: Te rog,

«scoate-m\ din adâncul iadu -
«lui, ca s\ jertfesc }ie, cu glas
«de laud\ [i cu duh adev\rat,
«ca Izb\vitorului.»

C O N D A C, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Ar\tatu-v-a]i vi]e ale viei lui
Hristos, în]elep]ilor, aducând
strugurii faptelor bune [i izvo-
rându-ne vinul mântuirii, pe
care primindu-l, ne umplem de
veselie, pr\znuind cinstit\ po me -
nirea voastr\, în care ruga]i-v\
pentru iertarea gre[elilor noas-
tre, Apostoli ai Domnului.
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S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a treizecea,
pome nirea Sfin]ilor Apostoli Sila, Silvan,
Crescent, Epenet [i Andronic.

Ace[ti Sfin]i au f\cut parte dintre
cei [aptezeci de Apostoli. Sila a mers
la propov\duirea Evangheliei îm -
preun\ cu fericitul Pavel, [i, dup\
mult\ vreme, a fost f\cut episcop al
Corintului. Acolo, mult ostenindu-se
[i pe to]i înt\rindu-i în credin]a în
Hristos, s-a mutat c\tre Domnul. Iar
Silvan a fost f\cut episcop al Tesalo -
nicului; [i acesta, bine nevoindu-se,
c\tre Domnul s-a mutat; iar ceilal]i,
propov\duind în Carhidonia [i în
Italia înv\]ând de fa]\ în toat\ lu mea
cuvântul credin]ei în Hristos [i în -
torcând [i botezând pe mul]i dintre
p\gâni, cu pace [i-au dat sufletele
lui Dumnezeu.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfintei
Muceni]e Iulita din Cezareea Capadociei.

Aceast\ Sfânt\ a fost din Ceza -
reea Capadociei, [i pe ea a cinstit-o
cu laude [i Vasile cel Mare. Având ea
judecat\ cu un om oarecum lacom [i
silnic, care împresurase cea mai
mare parte a p\mântului ei, ]arine [i
sate, dobitoace [i robi, [i tot lucrul [i
hrana vie]ii le tr\sese la sine, c\ nu
lua aminte la dreptate, nici la Dum -
nezeu, ci se rezema [i n\d\jduia nu -
mai în n\p\stuiri, în m\rturii min -
cinoase [i în mita pe care o d\dea
judec\torilor. Începând femeia a se
plânge de nedreptatea [i tirania
omului, el numaidecât a pârât-o c\
este cre[tin\ [i cum c\ nu i se cade s\
aib\ parte de dreptatea ob[teasc\,
pentru c\ nu cinste[te [i nici nu slu -
je[te zeilor împ\ra]ilor. Iar ea, neui-
tându-se la cele lume[ti [i trec\ toare,

ci c\lcând toate, a zis: Pr\p\deas -
c\-se averea [i slava lumeasc\, dar
eu nu m\ voi lep\da de F\c\torul [i
Ziditorul tuturor. Atunci, nedreptul
judec\tor a pus de au ars-o; iar cup-
torul, de[i ardea, trupul Sfintei l-a
p\zit întreg [i a fost dat rudeniilor ei
[i tuturor credincio[ilor.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sf^ntului
Sfin]it Mucenic Valentin, episcopul Umbriei.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-lea

Irmosul:

Ritori preaînv\]a]i s-au
ar\tat tinerii oarecând,

«c\, din suflet cuprins de Dum -
«nezeu, teologhisind cu buzele,
«au cântat: Dumnezeul p\rin -
«]ilor [i al nostru, Cel mai 
«presus de dumnezeire, bine -
«cuvântat e[ti!»

Dumnezeie[te s\ l\ud\m pe
Sila [i pe Silvan, vasele care au
înc\put tot harul Mângâieto -
rului [i care au înnoit vasele
în[el\ciunii ca s\ fie primitoare
de Dumnezeu.

Nimeni nu poate dup\ cuvi-
in]\ a l\uda pe Epenet cel prea-
minunat; c\ s-a închipuit întru
Hristos, r\bdând p\timiri pen-
tru El [i, bine nevoindu-se, s-a
f\cut p\rta[ Împ\r\]iei Lui.

Slav\...

În cânt\ri dumnezeie[ti s\ fie
l\udat Crescent, cel ce a ar\tat
c\ile cele ascunse ale lui Hristos
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[i a osândit în trupul s\u p\catul
cel osândit, iar pe mul]i i-a ar\ -
tat neosândi]i.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Rupe lan]ul gre[elilor mele
prin mijlocirea ta, Preacurat\,
[i des\vâr[it m\ leag\ cu dra-
gostea Fiului t\u celui bun, pe
mine, care în toate zilele m\
dep\rtez de la El prin dezmier -
d\ri necuvioase.

Cântarea a 8-a

Irmos: Poruncii tiranului...

Slugile Cuvântului cele pri-
veghelnice nu [i-au dat somn
ochilor lor, pân\ când din som-
nul cel greu al în[el\ciunii nu
au izb\vit pe credincio[i [i i-au
f\cut fii ai luminii [i ai zilei.

F\cându-v\ c\ru]\ lui Dum -
nezeu, m\ri]ilor Apostoli, L-a]i
avut pe El îndrept\tor c\tre
piscul cel ceresc [i sf\râm\tor
al c\ru]elor în[el\ciunii.

Preaîn]eleptul Sila, ca un slu-
jitor al lui Hristos, dup\ vred-
nicie s\ fie l\udat [i, împreun\
cu el, cu credin]\ s\ fie m\ri]i
Crescent [i Andronic, lumin\ -
torii cei ce au luminat toate
neamurile.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

S\ l\ud\m pe încep\toarea
de via]\ Treime, Care este în
trei ipostasuri [i Se cunoa[te
într-o fire [i, cântând, s\ zicem:

Binecuvânta]i, toate lucrurile
Domnului, pe Domnul!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Apostolii, N\sc\toare de
Dumnezeu, au propov\duit la
toat\ lumea pe Fiul t\u a fi
Dum nezeu [i om; pentru aceas-
ta, împreun\ cu ei, roag\-te
Mântuitorului s\ fiu izb\vit de
cumplitele chinuri la înfrico[\ -
toarea zi a judec\]ii.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Poruncii tiranului cei trei
cuvio[i tineri nesupunân -

«du-se, în cuptor fiind arun ca]i,
«au m\rturisit pe Dumnezeu
«cântând: Binecuvânta]i, lu cru -
«rile Domnului, pe Domnul.»

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe tine, ceea ce pe Lumin\torul...

F\cutu-v-a]i doctori izb\vi -
tori, suflete[ti [i trupe[ti, cur\ -
]ind pe cei bolnavi cu vindec\ri
duhovnice[ti [i ar\tându-i s\ -
n\ to[i din amândou\ p\r]ile,
lumina]ilor de Dumnezeu Apos -
toli. Pentru aceasta, dup\ vred-
nicie v\ fericim.

Ar\tatu-v-a]i c\rbuni aprin[i
de c\ldura Duhului, care a]i
topit gerul în[el\ciunii, inimile
înghe]ate le-a]i înc\lzit cu cre-
din]a [i le-a]i îndreptat c\tre
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prim\vara mântuirii, preaîn]e -
lep]ilor Apostoli.

S\ adun\m ceat\ în casa
Dumnezeului nostru, sl\vind pe
Silvan [i pe Sila, pe Andronic,
pe marele Epenet [i pe Cres -
cent preaîn]eleptul, cei ce sunt
propov\duitori ai adev\rului [i
rug\tori pentru noi.

Slav\...

Pomenirea voastr\ cea prea -
sfânt\ [i plin\ de darurile dum-
nezeiescului Duh, cinstit\ [i cu
adev\rat vrednic\ de laud\,
luminând cu dumnezeie[ti raze
plin\tatea credincio[ilor, o în -
deamn\ s\ v\ laude pe voi,
în]elep]ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cel ce vei veni iar\[i, cu slava
Dumnezeirii, s\ judeci lumea,
Atotputernice, pentru rug\ciu-
nile celei ce f\r\ ispit\ de b\r -
bat Te-a n\scut, iart\-m\ [i nu
m\ trimite în foc pe mine, cel ce
sunt osândit de p\catele mele.

Irmosul:

Pe tine, ceea ce pe lumin\ -
torul Dumnezeu, Cel ce a

«r\s\rit mai înainte de soare [i
«trupe[te la noi a venit, din
«coapsele cele feciore[ti în chip
«de negr\it L-ai întrupat, bine -
«cuvântat\, preacurat\ N\sc\ -
«toare de Dumnezeu, te m\rim.»

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

ÎN ACEAST| LUN|

ZIUA  A  TREIZECI {I UNA
Înainte pr\znuirea Scoaterii cin-

stitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci a
Domnului; [i pomenirea Sfântului [i
Dreptului Evdochim.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun Stihiri
pe 6: ale Crucii 3 [i ale Sfântului 3.

Stihirile Crucii, glasul 1,

podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

Toat\ firea omeneasc\
acum, înainte-pr\znuind

cu bucurie, s\ salte, c\ lemnul
Crucii se pune înainte tuturor
credincio[ilor, ca o doctorie
necheltuit\ [i ca dezlegare de
boli, de patimi [i de toat\ v\t\ -
marea.

Veni]i, credincio[ilor, s\
vedem minune str\in\, cum
lemnul Crucii opre[te arderea
tuturor bolilor [i stinge r\uta-
tea patimilor celor ce cu cre-
din]\ pr\znuiesc mai înainte [i
cinstesc pomenirea ei.

Cei vii împreun\ cu cei
mor]i, pr\znui]i înainte, c\
pomul vie]ii, care a omorât
iadul, p\zitoarea oamenilor,
învierea mor]ilor, vine s\ dea
acum tuturor oamenilor dar
neîmpu]inat de t\m\duiri.
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Stihirile Sfântului, asemenea:

Ca un purt\tor al numelui
bun\voin]ei, cu dumnezeie[ti
virtu]i îmbog\]indu-te [i neîn -
v\ luindu-te de în[el\ciunile
lumii, ai str\lucit mai luminat
decât razele soarelui [i, lumi-
nând adun\rile credincio[ilor,
ai aflat sfâr[itul cel fericit,
Evdochim.

Inima cea milostiv\ [i lesne
iert\toare, sfe[nicul dragostei,
p\rtinitorul s\racilor, acoperi-
torul celor goi [i al celor lipsi]i,
chipul cur\]iei, împlinitorul
poruncilor Domnului, Evdo -
chim acum s\ fie l\udat.

Cu inima ta cea curat\ ai
c\u tat pe Dumnezeu [i te-ai
scârbit de toate pl\cerile lumii,
Evdochim, cuget\torule de
Dumnezeu. Pentru aceasta, în
chip v\dit, ai primit de la Dum -
nezeu [i r\spl\tirea ostenelilor,
precum s-a ar\tat cu adev\rat
la sfâr[it.

Slav\..., glasul al 2-lea:

Pomenirea tuturor Drep]ilor
se face cu laude, deci [i a ta,
Evdochime, slujitorul lui
Hristos, cel ce ai avut ca arm\
Crucea [i, ca t\rie nebiruit\,
credin]a în Treimea cea de o
fiin]\. Pentru aceasta, te odih-
ne[ti împreun\ cu Îngerii, pu -
rurea pomenite.

{i acum..., a Crucii, glasul 1,

alc\tuirea lui Andrei Ierusalimiteanul.

Ast\zi cu adev\rat cuvântul
cel de Dumnezeu gr\itor al lui
David s-a împlinit, c\, iat\, ne
închin\m în chip v\dit a[ter -
nutului preacuratelor Tale
picioare, [i, la umbra aripilor
Tale n\d\jduind, întru tot În -
durate, gr\im }ie: S\ se însem-
neze peste noi lumina fe]ei Tale,
fruntea credinciosului T\u po -
por în\l]ând-o, prin în\l]area
cinstitei Crucii Tale, Hristoase
mult-milostive.

S T I H O A V N A  din Octoih

Slav\..., {i acum..., a Crucii, glasul al 2-lea:

Tu-mi e[ti acoper\mânt tare,
Crucea lui Hristos cea în trei
împ\r]it\; sfin]e[te-m\ pe mine
cu puterea ta, ca s\ m\ închin
]ie [i s\ te sl\vesc, cu credin]\ [i
cu dragoste.

T R O P A R U L, glasul al 4-lea:

Cel ce te-a chemat de pe
p\mânt la cere[tile l\ca[uri p\ -
ze[te [i dup\ moarte nev\t\mat
trupul t\u, Sfinte; c\ tu, în
cur\]ie [i cinstit\ via]\ ai tr\it,
fericite, nespurcându-]i trupul.
Pentru aceasta, cu îndr\znire
roag\ pe Hristos Dumnezeu s\
ne mântuiasc\ pe noi.

Slav\..., {i acum..., glasul 1:

Mântuie[te, Doamne, poporul
T\u [i binecuvinteaz\ mo[tenirea
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Ta; biruin]\ binecredincio [ilor
cre[tini asupra celui potrivnic
d\ruie[te [i, cu Crucea Ta,
p\ze[te pe poporul T\u.

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Crucii de dou\ ori, Slav\..., al
Sfântului. {i acum..., iar\[i al Crucii.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Unul din Octoih cu Irmosul pe 6, [i
dou\ din Minei pe 8.

Canonul Crucii

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul: 

Cântare de biruin]\ s\ cân -
t\m to]i lui Dumnezeu,

«Cel ce a f\cut fapte minunate
«cu bra] înalt [i a mântuit pe
«Israel, c\ S-a preasl\vit.»

Crucea dumnezeiasc\, mer-
gând înainte, revars\ razele
darurilor, lumineaz\ pe to]i cei
ce se închin\ ei [i, cu bun\ cre-
din]\, laud\ pe Hristos cel
r\stignit.

Închinarea Crucii înal]\ pe
cei ce o sl\vesc cu dragoste [i cu
credin]\, c\ pe Dumnezeu [i
Domnul L-a purtat, Care a
p\timit cu trupul [i ne-a zidit
din nou prin P\timirile cele
dumnezeie[ti.

Închinarea Crucii izvor\[te
buna mireasm\ a darurilor [i
pe to]i cei ce sl\vesc pe Hristos,
pururea îi umple de mireasm\
[i alung\ toat\ r\utatea din
suflete.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe Domnul, Cel ce S-a întru-
pat din tine, Mireas\ dumneze-
iasc\, [i a primit Cruce [i moar-
te, Mântuitor cunoscându-L, Îl
l\ud\m, pe tine fericindu-te.

Canonul Sfântului

Alc\tuire a lui Iosif

Cântarea I, glasul al 2-lea

Irmos: Întru adânc a a[ternut...

Având via]\ înalt\ [i, prin
sui[uri dumnezeie[ti, f\cându-te
cu totul luminat, cere luminare
pentru mine, cel ce laud cinsti-
tele virtu]i, prin care, fiind
împodobit, ai câ[tigat ceea ce ai
n\d\jduit, Evdochime.

Iubind înv\]\turile cele bine
înmiresmate [i st\ruind întru
în\l]\rile sfin]itelor Scripturi,
te-ai ab\tut de la stric\ciunea [i
necinstea dezmierd\rilor, [i 
te-ai împodobit cu mirosul cel
bun al dumnezeie[tilor daruri.

Slav\...

Priveghind, fericite, ai izgo-
nit dormitarea de la ochii sufle-
tului t\u; [i, adunându-te cu
Dumnezeu prin rug\ciuni de
toat\ noaptea, nu te-au biruit
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nevoile firii. Pentru aceasta, cu
adev\rat ai ajuns la ziua cea
neînserat\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca pe o c\mar\ însufle]it\ a
lui Dumnezeu [i c\delni]\ a
C\rbunelui celui în]eleg\tor [i
purt\tor de lumin\, s\ l\ud\m
pe N\sc\toarea de Dumnezeu,
cea pururea fericit\, gr\indu-i:
Bucur\-te, pricina înnoirii celei
de mântuire.

Cântarea a 3-a

Canonul Crucii

Irmosul:

S\ se înt\reasc\ inima mea
întru voia Ta, Hristoase

«Dumnezeule, Cel ce peste ape
«ai înt\rit cerul al doilea [i ai
«întemeiat p\mântul pe ape,
«Atotputernice.»

Crucea care a s\vâr[it mi -
nuni preasl\vite, mai înainte
fiind închipuit\, iar acum în -
chinat\, lucreaz\ fapte [i mai
minunate, sfin]ind [i luminând
pe cei ce sl\vesc pe Ziditorul.

Cea care întru r\zboaie este
biruin]\ dumnezeiasc\, Crucea
lui Hristos, fiind închinat\,
biruie[te o[tirea vr\jma[ilor [i
d\ruie[te mari biruin]e celor
dreptcredincio[i.

Toiagul Domnului, Crucea,
fiind pus\ înainte, prin case [i
prin biserici, temelia acestora o
p\ze[te neclintit\ [i biruie[te

toat\ asuprirea [i m\iestria
potrivnicilor.

Crucea Domnului, fiind în -
chi  nat\ cu dreapt\ credin]\,
umple de dumnezeie[ti daruri
[i de t\mâie în]eleg\toare pe cei
ce i se închin\ ei, alungând
norii necazurilor [i ai ispitelor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din adâncul în[el\ciunii a
scos omenirea, cu lemnul
Crucii, Cel n\scut din tine,
N\sc\toarea de Dumnezeu. {i a
în\l]at la în]elegerea Lui pe cei
ce te sl\vesc cu evlavie.

Canonul Sfântului

Irmos: Pe piatra credin]ei...

Rev\rsând izvoarele cuvinte-
lor izvorâtoare de via]\, ai b\ut
apa mântuirii, v\rsând p\catul
cel prea amar [i, cântând lui
Dumnezeu, Evdochime, ziceai:
Nu este sfânt afar\ de Tine,
Doamne.

Avut-ai milostivire, râvnind
lui Hristos; împ\r]itu-]i-ai ave-
rea la cei lipsi]i, ceea ce ]i-a pri-
cinuit avu]ie cereasc\, pe care
ai [i dobândit-o, Evdochime,
gr\ind: Nu este sfânt afar\ de
Tine, Doamne.

Slav\...

Unitu-te-ai cu Ziditorul 
prin dragoste dumnezeiasc\,
pri  mit-ai mo[tenire cereasc\,
prea  fericite Evdochim. Pentru
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aceasta, bucurându-te, te-ai
f\cut dumnezeu dup\ har [i,
cântând, ziceai: Nu este sfânt
afar\ de Tine, Doamne.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiind mai cinstit\ decât În -
gerii, ai purtat în pântecele t\u
pe Ziditorul Îngerilor, Maica
lui Dumnezeu; [i L-ai n\scut
spre mântuirea oamenilor, care
cânt\ ]ie: Nimeni nu este f\r\
prihan\ afar\ de tine, St\pân\.

Irmosul:

Pe piatra credin]ei înt\rin -
du-m\, deschis-ai gura

«mea asupra vr\jma[ilor mei,
«c\ s-a veselit duhul meu a
«cânta: Nu este sfânt ca Dum -
«nezeul nostru [i nu este drept
«afar\ de Tine, Doamne.»

C O N D A C, glasul al 3-lea,

podobie: Fecioara ast\zi...

Cinstit\ pomenirea ta ast\zi
ne-a adunat la dumnezeiasca
racl\ a moa[telor tale; c\ to]i
cei ce se apropie [i se închin\
sunt izb\vi]i de toat\ v\t\ma -
rea demonilor [i se vindec\
degrab de felurite boli, fericite
Evdochim.

S E D E A L N A, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

Îmbog\]indu-te cu fapte bune,
te-ai l\murit, prin su p\r\ri, ca
aurul în cuptor, pururea po -
menite Evdochim; [i izvor\[ti
minuni [i faci s\ înceteze bolile

[i totdeauna rogi pentru noi pe
preabunul Dumnezeu, Cuvân tul
lui Dumnezeu, ca s\ câ[tig\m
iertare de p\cate.

Slav\..., {i acum..., a Crucii, asemenea:

Luminos se arat\ cerul, mai
mult decât soarele, cu lumina
Crucii luminând toate cu razele
sale; pentru aceasta, Tu, Mân -
tui torule al tuturor, Iubitorule
de oameni, prin aceasta  lumi-
neaz\ mintea noastr\ [i sim]i -
rea, c\ noi o avem arm\ de pace
[i nebiruit\ biruin]\.

Cântarea a 4-a

Canonul Crucii

Irmosul:

Cu duhul v\zând mai îna -
inte, Prorocule Avacum,

«întruparea Cuvântului, ai
«pro pov\duit, gr\ind: Când se
«vor apropia anii Te vei cu -
«noa[te, când va veni vremea
«Te vei ar\ta; slav\ puterii tale,
«Doamne!»

Dumnezeiasca [i cinstita
Cruce r\spânde[te fulgerele
darurilor peste cei ce-[i fac
semnul ei, [i, fiind închipuit\,
izgone[te, cu putere, din v\z -
duh pe încep\torul întuneri -
cului, luminând pe cei ce laud\
pe Hristos Dumnezeu.

Cuprinzând inimile cu în -
chipuirea sa, dumnezeiasca [i
prea cinstita Cruce alin\ marea
patimilor [i înceteaz\ întreitele
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valuri ale primejdiilor, iar pe
cei ce cu dragoste o cinstesc `i
aduce la lini[tea drept\]ii.

Semnul Cinstitei Cruci, ca
ni[te scântei de foc aruncând
raze, arde toat\ lucrarea vr\j -
ma[ului, lipsindu-l de puteri, [i
u[ureaz\ pe credincio[ii care
laud\ [i cânt\ cu dragoste pe
Hristos cel pironit pe ea.

Ridica]i vor fi to]i cei necu-
ra]i [i necredincio[i, ca s\ nu
vad\ slava Domnului, cinstita
[i sfânta Cruce; iar credincio -
[ilor, aceasta le este m\rire [i
arm\ [i sc\pare [i zid tare de
sc\pare.

Toat\ negura geroas\ a în[e -
l\ciunii se risipe[te prin tine,
cinstit\ Cruce, arma dreptcre-
dincio[ilor; [i tot eresul din nou
se pierde, [i Biserica se lumi-
neaz\, prin Cel r\stignit cu tru-
pul, pr\znuind cele de biruin]\.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, Preasfânt\, curat\
St\ pâna noastr\ [i Împ\r\ teasa
tuturor, cu dragoste te sl\vim
noi, cei ce ne-am luminat cu
P\timirile Fiului t\u [i L-am
cunoscut pe El f\c\tor de bine
al tuturor, strigând: Slav\ da -
rurilor Sale!

Canonul Sfântului
Irmos: Venit-ai din Fecioar\...

Din tinere]e ai avut cuget
drept credincios, via]\ nespur-

cat\ [i gând lesne iert\tor, vred -
nicule de laud\, p\zind nestri-
cate dogmele P\rin]ilor.

Nici tulburarea lumeasc\,
nici st\pânirea dreg\toriei, nici
m\rirea cea pieritoare n-au to -
cit dorirea ta cea c\tre Domnul,
Evdochime, ci, cu adev\rat,
bine te-ai îmbog\]it în fapte
dumnezeie[ti.

Cu dumnezeie[ti cuget\r tot-
deauna în\l]ându-te, ai smerit
pe vr\jma[ul [i ai primit lucra-
rea t\m\duirilor, Evdochime,
prin judec\]ile cele drepte ale
Celui ce toate le ocârmuie[te.

Slav\...

Racla moa[telor tale, picu-
rând dulcea]a t\m\duirilor
celor bogate, izgone[te patimile
celor ce cu credin]\ te cinstesc
pe tine, Evdochime, [i arde toate
cetele demonilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\scut-ai pe Dumnezeu, Prea -
l\udat\, pe Cel ce este l\udat
de o[tile cele de sus [i S-a f\cut
om cu adev\rat. Pe Acela nu
înceta a-L ruga pentru robii t\i,
pururea Fecioar\.

Cântarea a 5-a

Canonul Crucii

Irmosul: 

Pe mine, cel ce vin dis-de-
diminea]\ [i cu fric\ m\

«închin ]ie, Cruce f\c\toare de
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«via]\ a lui Hristos, luminea -
«z\-m\, r\s\rindu-mi pururea
«ziua cea mântuitoare.»

Acum cei ce ne închin\m 
cu credin]\ preasfintei Cruci,
arma noastr\ cea puternic\ [i
nebiruit\ care st\ de fa]\, pu -
tere nebiruit\ lu\m asupra
vr\jma[ilor. 

}inând în mâini Crucea care
a f\cut s\ izvorasc\ ap\ din
pia tra cea închipuitoare [i net\ -
iat\ [i închinându-ne cinstitei
Cruci, lu\m izvor de daruri.

Cu raze de aur Crucea lui
Hristos ar\tându-se nou\, d\
daruri sufletelor noastre, ale
celor ce ne închin\m ei [i pe
Domnul Dumnezeu Îl cânt\m
pururea.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Crucea Fiului t\u [i Dum -
nezeului nostru, Mireas\ dum-
nezeiasc\, toiag al puterilor
având-o, cu credin]\ te l\ud\m
pe tine, Împ\r\teasa tuturor,
fericindu-te.

Canonul Sfântului

Irmos: Luminarea celor ce z\ceau...

Fiind luminat cu raza cea
cinstit\ a cur\]iei [i cu legea ei
îngr\dindu-te, cuget\torule de
Dumnezeu, nepoticnit ai trecut
noaptea vie]ii, întraripându-te
cu privirile cele dumnezeie[ti [i
te-ai s\l\[luit la via]a cea dum-
nezeiasc\.

Acum se vede în tine mare
minune [i plin\ de uimire: cum,
dup\ îngroparea cea cu adev\ -
rat de mult\ vreme, z\când
trupul în mormânt, se p\ze[te
netopit, fericite, dup\ jude c\ -
]ile pe care le [tie Dum nezeu,
Cel ce te m\re[te pe tine.

Slav\...

Bine fie ]ie, pentru îndr\z -
neala ce ai c\tre Dumnezeu;
bine fie ]ie, pentru dorirea din
inim\ pe care ai avut-o c\tre
Dânsul, ca unul ce e[ti îmbo -
g\]it, dup\ numele ce por]i, [i
minunat ai str\lucit cu dum -
nezeie[ti str\luciri [i ai luminat
adun\rile credincio[ilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Roag\-te totdeauna, Fecioar\
Maic\, Celui ce s-a întrupat
pentru noi, cei ce te l\ud\m, ca
s\ ne mântuim de patimi [i de
primejdii [i de r\ut\]i pierz\ -
toare de suflet [i de nevoi [i de
v\paia cea ve[nic\ [i de iad.

Cântarea a 6-a

Canonul Crucii

Irmosul:

Prorocului Iona urmând,
strig: Scoate via]a mea din

«stric\ciune, Bunule, [i m\ mân -
«tuie[te, Mântuitorul lumii, pe
«mine, cel ce gr\iesc: Slav\ }ie!»

Preacinstita Cruce, fiind în -
chinat\ acum, bucuria Învierii
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lui Hristos mai înainte o ves -
te[te, [i frumos propov\duie[te
moartea încep\torului r\ut\ ]ilor.

Înfiptu-s-a pe p\mânt cinsti-
ta Cruce [i scar\ în]eleg\toare
c\tre cer se face credincio[ilor
[i suire celor ce se închin\ ei [i
o cinstesc.

Cinstita Cruce în mijlocul
p\mântului fiind r\s\dit\, acum
ramurile darurilor le odr\s le[te
din sine [i pe to]i cei ce i se
închin\ îi umbre[te.

Crucea, care, mai înainte
fiind închipuit\, a despicat Ma -
rea Ro[ie, acum fiind închinat\,
marea primejdiilor [i a pati -
milor o desparte, [i pe cei ce se
închin\ ei îi mântuie[te.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiul [i Dumnezeul t\u, pe
Cru ce fiind r\stignit, la via]a ce -
 reasc\ ne-a tras de pe p\ mânt
pe noi, cei ce pe tine, Maica
Lui, cu adev\rat te cinstim.

Canonul Sfântului

Irmos: De adâncul gre[elilor...

Sudorile tale, fericite, ca ni[te
pic\turi preadulci au picurat,
aducând veselie [i luminare de
t\m\duiri, întru lauda lui
Hristos, Dumnezeul nostru.

F\cându-te vi]\ bun\ în
cur]ile lui Dumnezeu, ai odr\s -
lit vie mult-roditoare Lucr\ to -
rului sufletelor [i ai p\strat
strugurii virtu]ilor.

Slav\...

Dorit-ai de Împ\r\]ia lui
Dumnezeu [i, împ\r\]ind peste
patimi, dup\ bun\voirea lui
Dumnezeu, ai dobândit bucuria
Drep]ilor, pururea pomenite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca o preafrumoas\, ai ajuns
a fi aleas\ lui Dumnezeu [i te-ai
f\cut Lui loc desf\tat [i c\mar\
[i sfe[nic [i mas\.

Irmosul:

De adâncul gre[elilor fiind
înconjurat, chem adâncul

«milostivirii Tale cel neurmat:
«Din stric\ciune, Dumnezeule,
«scoate-m\.»

C O N D A C, glasul al 2-lea:

Pe cele de sus dorindu-le, cu
cele din în\l]ime te-ai unit prin
dumnezeie[tile sui[uri ale fap-
telor bune; c\ru]\ de foc sufle-
tul ]i l-ai s\vâr[it, preafericite
Evdochim, [i, pe p\mânt vie -
]uind ca [i când nu ai fi avut
trup, Ziditorului tuturor ai
bine-pl\cut.

I C O S

Cu dreapt\ credin]\, via]\
îndoit\ ai ar\tat, fericite, întru
amândou\ lui Dumnezeu bine -
pl\cându-i, Evdochim; drept
aceea, ai aflat mo[tenirea Îm -
p\r\]iei cerurilor. {i acum,
vie]uind împreun\ cu Sfin]ii,
stai înaintea St\pânului tuturor.
Iar trupul t\u, ferindu-]i-l f\r\
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spurc\ciune, nedezlegat l-ai
l\sat celor ce cu dragoste te cin-
stesc pe tine, c\ vie]uind, m\ -
rite, întru cur\]ie, Ziditorului
tuturor ai bine-pl\cut.

S I N A X A R

În aceast\ lun\, în ziua a treizeci [i una,
pomenirea Sfântului [i Dreptului Evdochim.

Acest fericit a tr\it pe vremea
împ\r\]iei lui Teofil (829-842), cel ce
ura pe Hristos [i lupta împotriva
icoanelor. P\rin]ii Sfântului duceau
via]\ str\lucit\, pentru c\ erau
patricieni [i dreptcredincio[i. Fiind
crescut bine de p\rin]ii s\i, Vasile [i
Evdochia, a fost cinstit de împ\ratul
Teofil cu dreg\toria de candidat, [i a
fost pus serdar mare peste o[ti, întâi
în Capadocia, dup\ aceea în ]ara har -
sianilor. Fiind el cump\tat [i drept,
p\zea toate poruncile Dom nu lui [i
f\cea multe milostenii în toate zilele,
ajutând pe v\duve [i pe s\raci. În
scurte cuvinte, se purta [i f\cea tot
felul de fapte bune. Dumnezeie[te
vie]uind [i c\zând într-o boal\ tru-
peasc\, [i-a dat sufletul la Dum nezeu,
iar robii lui, împlinindu-i voia, l-au
îngropat cu hainele lui cu care era
îmbr\cat, fiind sl\vit de Dumnezeu
cu multe minuni. {i s-a f\cut mutarea
moa[telor sale la Bizan], în 6 iulie;
iar sfânta sa adormire se pr\znu ie[te
în 31 iulie.

Tot în aceast\ zi, pomenirea târnosirii
bisericii Preasfintei Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu din Vlaherne, unde se afla
sfânta racl\ a ve[mântului Maicii Domnului.

Tot în aceast\ zi, înainte-pr\znuirea
cinstitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci, adic\
scoaterea Cinstitei Cruci de la palatul
împ\r\tesc în cetate.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfântului [i
Dreptului Iosif din Arimateea, care a
îngropat preacuratul trup al St\pânului
Hristos [i care cu pace s-a s\vâr[it.

Tot în aceast\ zi, pomenirea Sfin]ilor
doisprezece Mucenici din Roma, care de
sabie s-au s\vâr[it.

Pentru ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne,
miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Canonul Crucii  

Irmosul:

Îngerul, coborând oarecând,
a r\corit cuptorul caldeilor

«pentru tinerii din Babilon,
«care, pentru aceasta, cântau:
«Binecuvântat e[ti, Doamne al
«p\rin]ilor!»

Cu cinstit sângele lui Hristos
ad\pându-se Crucea Lui, izvo -
r\[te râuri luminoase de daruri
în]eleg\toare [i adap\ pe to]i
cei ce se închin\ ei [i o laud\ cu
credin]\. 

Crucea lui Hristos, care a
surpat moartea [i pe vr\j ma [ul,
a zdrobit z\voarele cele în]ele -
g\toare. {i acum, tuturor celor
ce se închin\ ei cu credin]\ cu -
rat\ [i cu dragoste, le deschide
u[ile vie]ii [i ale hranei celei
nestric\cioase.

Cei ce se închin\ cu dragoste
Crucii, cu puterea ei împrejur
se îngr\desc [i pe vr\jma[ii cei
în]eleg\tori [i pe cei v\zu]i îi
izgonesc. {i sunt p\zi]i nev\t\ -
ma]i, pe Hristos în cânt\ri
cuvântându-L.
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A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Înt\rire nou\ [i putere asu-
pra vr\jma[ilor ni s-a d\ruit
Crucea Lui Hristos, Fiul t\u,
prin îndr\znirea ta de maic\
cea primit\, prin care, Mireas\
dumnezeiasc\, adaosurile vr\j -
ma [ului le biruim.

Canonul Sfântului

Irmos: Porunca cea potrivnic\...

Înt\rindu-te cu puterea
D\t\torului de via]\, ai biruit
poftele trupului, preafericite, [i
gândul l-ai întraripat c\tre cele
cere[ti, neîncetat cântând: Cel
ce e[ti binecuvântat [i preasl\vit.

Cur]ile împ\r\te[ti, cetatea
cea de sus, raiul lui Dumnezeu,
desf\tarea Drep]ilor cea ade v\ -
rat\, bog\]ia cea ner\pit\, lu mi -
na cea neînserat\ te-ai în vred -
nicit a afla, fericite Evdo chim.

Slav\...

Pricepând nestatornicia ce lor
trec\toare, ]i-ai îndreptat sufle-
tul numai c\tre Dumnezeu, de
la Care, luminându-te cu str\ -
luciri dumnezeie[ti, ai trecut cu
adev\rat f\r\ sminteal\ potic-
nirile vie]ii, în]elepte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Roag\ pururea, St\pân\, pe
Cel pe Care L-ai n\scut, s\ m\
mântuiasc\ de robia patimilor
[i de osândire, de orbirea cea
rea care m\ cuprinde [i de asu-

prirea celor ce pururea m\
nec\jesc, ceea ce e[ti d\ruit\ de
Dumnezeu.

Cântarea a 8-a

Canonul Crucii

Irmosul:

Pe Cel de Care se înfri co -
[eaz\ Îngerii [i toate o[ti -

«rile, ca pe F\c\torul [i Domnul,
«l\uda]i-L, preo]i; preasl\vi]i-L,
«tineri; binecuvânta]i-L, po -
«poare, [i-L preaîn\l]a]i întru
«to]i vecii.»

Crucea, pe care o înfipsese
moartea, fiind acum pus\ de fa]\
[i închinat\, v\zând-o tabe rele
vr\jma[ilor celor în]eleg\tori,
se ascund sub p\mânt; iar cei
ce se închin\ ei se înnoiesc.

Celei ce de demult l\murit a
fost închipuit\ de Hristos în
în\l]imea cerului, Crucii celei
prealuminoase, închinându-se
acum cu bun\ cre[tin\tate, cre-
dincio[ii se înal]\ [i din razele
ei se lumineaz\.

Crucii, pe care de demult au
propov\duit-o Prorocii c\ în
adev\r se va ar\ta a[ternut
picioarelor lui Hristos, acesteia
noi acum, cu adev\rat\ cre-
din]\ închinându-ne, de boga-
tele ei daruri ne bucur\m.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fiul t\u [i Domnul, Fecioar\,
Care, prin P\timire, nep\timire
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ne-a izvorât nou\, p\mânteni-
lor, ne înnoie[te prin tine, ca un
F\c\tor de bine, pe noi, cei ce
cu dragoste pururea te l\ud\m.

Canonul Sfântului

Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce s-a pogorât...

Gândind la focul cel îngrozi-
tor, care are s\ se verse înaintea
scaunului lui Dumnezeu, cu
umilin]a inimii v\rsai izvoare
de lacrimi fierbin]i, care fac
cenu[\ cuptoarele patimilor,
Evdochim, cuget\torule de
Dumnezeu.

Dragostea sufletului t\u ai
închinat-o cu totul c\tre Dom -
nul [i de El te-ai alipit, gr\ind
ca din psalmi: Hristoase al
meu, mântuie[te-m\ în veci din
noroiul patimilor aduc\toare
de moarte.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe
Sfântul Duh, Domnul.

Având în]elegere dumneze-
iasc\, te-ai ar\tat împlinitor
cuvintelor St\pânului, iubind
l\murit c\r\rile cele de-a
dreap ta [i, cu iste]ime, ca un
în]elept, ab\tându-te de la cele
de-a stânga, binecuvântând pe
Hristos în veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ziditorul lui Adam S-a zidit
din curatele tale sângiuri [i Cel
ce hr\ne[te toat\ suflarea a fost
hr\nit cu lapte de tine, Fecioar\,
N\sc\toare de Dumnezeu. Pen -

tru aceasta, te sl\vim ca pe
Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

S\ l\ud\m, s\ binecuvânt\m [i s\ ne
închin\m Domnului, cântându-I [i prea -
în\l]ându-L întru to]i vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a
po gorât, în cuptorul cel

«cu foc, la tinerii evreie[ti, [i
«v\paia în r\coreal\ a pre -
«f\cut-o, ca pe Domnul l\uda -
«]i-L, lucrurile, [i-L preaîn\l]a]i
«în tru to]i vecii.»

Cântarea a 9-a
Canonul Crucii

Irmosul:

Pe norul cel purt\tor de
lumin\, întru care S-a

«pogorât St\pânul tuturor din
«cer, ca ploaia pe lân\, [i S-a
«întrupat pentru noi, f\cân -
«du-Se om Cel f\r\ de început,
«pe aceea s\ o m\rim to]i, ca pe
«curata Maic\ a Dumnezeului
«nostru.»

Nemurire [i neîmpu]inate
pic\turi ale nestric\ciunii izvo -
r\[te cinstita Cruce celor ce se
închin\ ei; îi înviaz\, îi cur\ -
]e[te [i îi înnoie[te, [i de o slav\
des\vâr[it\ [i de har îi învred-
nice[te pe cei ce laud\ pe Iisus,
Cel pironit pe ea.

R\spândind minuni ca ni[te
raze prealuminoase, preacin -
stita Cruce, pe cei ce se închin\
ei cu dragoste [i cu credin]\
curat\, îi pov\]uie[te la lumina
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cea neapropiat\ [i nematerial-
nic\, luminând pe cei ce laud\
pe F\c\torul tuturor.

Cel ce ai sfin]it lemnul Crucii
Tale preasfinte cu cinstit sân -
gele T\u, preabunule Cuvinte,
cu lucrarea ei lumineaz\-ne pe
noi [i sfin]e[te pe cei ce se
închin\ ei [i Te laud\ pe tine,
St\pânul tuturor.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Harul care a str\lucit tuturor
mai mult decât soarele, alung\,
Fecioar\, norii primejdiilor [i
ai patimilor [i, cu lumina în]e -
legerii celei dumnezeie[ti, lumi-
neaz\ pe cei ce cu dragoste te
sl\vesc pe tine, iar pe Fiul t\u
neîncetat Îl laud\, ca pe St\ pâ -
nul tuturor.

Canonul Sfântului

Irmos: Fiul P\rintelui...

Dorind a vedea slava Dum -
nezeului nostru, te-ai împodo-
bit cu frumuse]ea virtu]ilor [i,
purtându-]i candela, ai intrat
în c\m\rile cele luminoase ale
Mirelui, împreun\ cu Îngerii,
împ\rt\[indu-te de îndum -
nezeire [i fiind împreun\ cu
St\pânul t\u.

Ca zorile [i ca soarele a str\ -
lucit pomenirea ta, luminând
inimile cele din întuneric; c\ tu
cu adev\rat te-ai cunoscut fiu
al luminii [i al zilei, cuget\to -

rule de Dumnezeu, Evdochim;
pentru aceea, te cinstim.

Împodobindu-te cu în]elep-
ciune [i cu cuno[tin]a luminân-
du-te, cu smerenia inimii înfru-
muse]ându-te, cu în\l]imea vie -
]uirii încuviin]ându-te, te-ai suit
la s\la[urile cele în]eleg\ toare
ale Sfin]ilor. Cu ace[tia îm -
preun\ adu-]i aminte de noi, cei
ce te cinstim pe tine, Evdochime.

Slav\...

Cinstit\ mutarea ta de pe
p\mânt o s\vâr[im ca zi de
praz nic [i pricinuitoare de aju-
tor; c\ te-ai ar\tat slug\ Dom -
nului [i lucr\tor viteaz al
poruncilor Lui, vrednicule de
laud\ Evdochim.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ar\tatu-te-ai l\ca[ Luminii,
Care lumineaz\ pe to]i, ceea ce
e[ti de Dumnezeu d\ruit\, [i
cort, pod [i scar\ care urc\
spre în\l]ime pe cei de pe
p\mânt. Pentru aceasta, te cin-
stim [i cu credin]\ te fericim.

Irmosul:

Fiul P\rintelui celui f\r\
de început, Dumnezeu [i

«Domnul, întrupându-Se din
«Fecioar\, S-a ar\tat nou\, ca
«s\ lumineze cele întunecate [i
«s\ adune cele risipite. Pentru
«aceasta, pe N\sc\toarea de
«Dumnezeu, cea preal\udat\, o
«sl\vim.»
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L U M I N Â N D A

Glasul al 3-lea, 

podobie: Cel ce ai împodobit cerul...

În via]\ fiind, Evdochime, 
te-ai ar\tat bun biruitor, spo-
rind împotriva tuturor pati -
milor, dar [i acum e[ti izvor
limpede de minuni, prin care se
vindec\ patimile sufletelor [i
ale trupurilor.

A Crucii, glasul al 2-lea, 

podobie: Femei, auzi]i glas...

Crucea mai înainte se pr\z -
nuie[te [i lumea se sfin]e[te, ce -
tele Îngerilor laud\ pe Cel
r\stignit pentru noi, pr\znuiesc
[i se bucur\ împreun\ cu noi,
ca David strigând: Mântuire a
lucrat St\pânul în mijlocul
p\mântului!

S T I H O A V N A din Octoih.

Slav\..., a Sfântului, glasul 1:

Cum s\ nu ne mir\m de bun\
în]elegerea ta, sau s\ nu l\u -
d\m via]a ta cea întocmai cu a
Îngerilor, cuvioase Evdochim?
C\ te-ai înfrumuse]at cu toate
virtu]ile, fericite: cu întreaga
cur\]ie a min]ii, cu blânde]ea,
cu smerenia, cu lini[tea [i cu
milostenia cea neîncetat\. Pen -
tru aceasta, te a[teapt\ bucuria
cea de negr\it [i Împ\r\]ia
cerurilor.

{i acum..., a Crucii, glasul al 6-lea:

Glasurile Prorocilor pe acest
sfânt lemn mai înainte l-au ves-

tit, prin care a fost izb\vit din
blestemul mor]ii Adam cel de
demult. Iar ast\zi, în\l]ându-se
Crucea, f\ptura împreun\
înal]\ glas, de la Dumnezeu
cerând mult\ mil\. Cel ce sin-
gur e[ti nem\surat în mil\,
St\pâne, fii nou\ cur\]ire [i
mântuie[te sufletele noastre.

{i cealalt\ rânduial\ a Utreniei 

[i Otpustul.

L A  L I T U R G H I E

Fericirile pe 8: din Canonul Crucii, Cân -
tarea a 3-a, pe 4, [i, din Canonul Sfântului,
Cântarea a 6-a, pe 4. Prochimenul, glasul
al 4-lea (Psalm 15: 3, 8): Prin Sfin]ii care
sunt pe p\mântul Lui, minunate a f\cut
Domnul toate voile Sale. Stih: V\zut-am
mai înainte pe Domnul, înaintea mea puru-
rea, c\ de-a dreapta mea este, ca s\ nu m\
clatin. Apostolul din Epistola c\tre Romani
(8: 14-21): Fra]ilor, to]i câ]i sunt c\l\uzi]i
de Duhul lui Dumnezeu... Aliluia, glasul al
4-lea (Psalm 33: 16, 18): Strigat-au Drep]ii
[i Domnul i-a auzit [i din toate necazurile
lor i-a izb\vit. Stih: Multe sunt necazurile
Drep]ilor, dar din toate acelea îi va izb\vi pe
ei Domnul. Evanghelia de la Luca (8: 16-21):
Zis-a Domnul, dup\ ce a aprins o lumin\...
(caut\ sâmb\t\ în s\pt\mâna a 23-a dup\
Rusalii). Chinonic (Psalm 111: 6): Întru
pomenire ve[nic\ va fi Dreptul. Aliluia.

SE CADE A {TI: În aceast\ zi noi, cei
dreptcredincio[i, l\s\m sec pentru Postul
Adormirii Maicii Domnului. Iar dac\ se va
întâmpla 31 iulie miercuri sau vineri,
l\s\m sec în ziua de 30 [i postim pân\ la
Adormirea Preasfintei N\sc\toare de
Dumnezeu, cu toat\ înfrânarea. {i nu se
cuvine nicidecum a face dezlegare la pe[te,
în afar\ de Schimbarea la Fa]\ a Domnului.
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ADAOSURI 
LA MINEIE





LA UN PROROC

Tropar, glasul al 2-lea:

Pr\znuind pomenirea pro -
 ro    cu lui T\u (N), Doamne, 
prin tr-`n sul Te rug\m, m^ntu -
ie[te sufletele noastre.

LA UN APOSTOL

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte (N), roag\ pe
mi lostivul Dumnezeu, ca s\ dea
ier  tare de gre[eli sufletelor noa tre.

LA MAI MUL}I APOSTOLI
Tropar, glasul al 3-lea:

Sfin]ilor Apostoli, ruga]i pe mi -
lostivul Dumnezeu, ca s\ dea ier -
tare de gre[eli sufletelor noastre.

LA UN ARHIEREU

Tropar, glasul al 4-lea:

~ndrept\tor credin]ei [i chip
bl^nde]ilor, `nv\]\tor `nfr^ -
n\rii te-a ar\tat pe tine turmei
tale ade   v\rul lucrurilor. Pentru
aceasta, ai c^[ ti gat cu smerenia
cele `nalte, cu s\ r\cia cele bo -
gate. P\rinte Ierarhe (N), roag\
pe Hristos Dum nezeu, ca s\
m^ntuiasc\ sufle tele noastre.

LA MAI MUL}I ARHIEREI

Tropar, glasul al 4-lea:

Dumnezeul p\rin]ilor no[tri,
Care faci pururea cu noi dup\
bl^nde]ile Tale, nu dep\rta mi la Ta
de la noi; ci, pentru rug\ ciu nile lor,
`n pace ̀ ndrepteaz\ via]a noastr\.

LA UN SFIN}IT MUCENIC

Tropar, glasul al 4-lea:

{i p\rta[ obiceiurilor [i ur -
m\ tor scaunelor Apostolilor
fiind, lu crare ai aflat, de Dum -
nezeu insuflate, spre suirea pri -
virii la cele `nalte. Pentru
aceasta, cuv^ntul adev\rului
drept `nv\]^nd [i cu credin]\
r\bd^nd p^n\ la s^nge, Sfin -
]ite Mucenice (N), roag\-te lui 
Hris  tos Dum nezeu s\ m^ntu-
iasc\ sufletele noastre.

LA UN MUCENIC

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicul T\u, Doamne (N),
`ntru nevoin]a sa, cununa ne stri -
c\ ciunii a dob^ndit de la tine,
Dum nezeul nostru; c\, av^nd pu -
terea Ta, pe chinuitori a `nvins;
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zdrobit-a [i ale de mo nilor ne pu -
tin cioase `ndr\zniri. Pentru ru -
g\ ciunile lui, m^n tu ie[te sufle tele
noastre, Hris toase Dum nezeule.

LA  MAI MUL}I MUCENICI

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii T\i, Doamne, `ntru
nevoin]ele lor, cununile nestri -
c\ ciunii au dob^ndit de la Tine,
Dumnezeul nostru. C\, av^nd 
t\ ria Ta, pe chinuitori au `nvins;
zdrobit-au [i ale demo nilor nepu -
 tincioase `ndr\zniri. Pen tru ru -
g\ ciunile lor, m^n tuie[te sufletele
noastre, Hris toase Dum nezeule.

LA O MUCENI}|
Tropar, glasul al 4-lea:

Mielu[eaua Ta, Iisuse (N), stri g\
cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu,
Te iubesc [i pe Tine c\u t^n du-Te
m\ chinuiesc [i ̀ mpreun\ m\ r\s -
tignesc, [i ̀ mpreun\ m\ ̀ n grop cu
Bote zul T\u; [i p\ti mesc pentru
Tine, ca s\ ̀ mp\ r\]esc ̀ ntru Tine;
[i mor pentru Tine, ca s\ viez ̀ ntru
Tine; ci, ca o jertf\ f\r\ prihan\,
prime[te-m\ pe mine ceea ce cu
dragoste m\ jertfesc }ie. Pentru
ru g\ ciu nile ei, ca un milostiv,
m^n tuie[te sufletele noastre.

LA UN M|RTURISITOR
Tropar, glasul al 8-lea:

~ndrept\torule al Orto do xiei,
`n v\]\torule al dreptei cinstiri de
Dumnezeu [i al cur\]iei [i lumi -
n\ torule al lumii, po doa ba c\lu g\ -
ri lor cea de Dum nezeu insuflat\
(N), `n]elepte, cu `n v\  ]\turile tale
pe to]i i-ai luminat. Al\ut\ duhov -

ni ceasc\, roa g\-te lui Hristos
Dum   nezeu ca s\ m^ntuiasc\ su -
fle tele noastre.

LA UN CUVIOS
Tropar, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale
ai lucrat pustiul cel neroditor [i
cu suspinurile cele din ad^nc ai
f\cut os tenelile tale `nsutit rodi-
toare; [i te-ai f\cut lumin\tor
lumii, str\ lu cind cu minunile,
(N), P\rintele nostru, roag\-te
lui Hristos Dum nezeu ca s\
m^n tuiasc\ sufletele noastre.

ALTUL, TOT LA UN CUVIOS
Tropar, glasul 1:

Locuitor pustiului [i `nger `n
trup [i de minuni f\c\tor te-ai
ar\tat, pur t\torule de Dum nezeu,
P\rinte le nostru, (N); [i cu postul,
cu prive gherea, cu rug\ ciu nea,
cere[ti da ruri lu ̂ nd, vindeci pe
cei bolnavi [i sufletele celor ce
alearg\ la tine cu cre din]\. Slav\
Celui ce ]i-a dat ]ie putere; slav\
Celui ce te-a `ncu nu  nat pe tine;
slav\ Celui ce lucreaz\ prin tine
tuturor t\ m\ duiri.

LA O CUVIOAS|
Tropar, glasul al 8-lea:

~ntru tine, Maic\, cu os^rdie s-a
m^ntuit cel dup\ chip; c\, lu^nd
crucea, ai urmat lui Hristos; [i, lu -
cr^nd, ai `nv\]at s\ nu se uite la
trup, c\ este trec\tor; ci s\ poarte
grij\ de suflet, de lucrul cel ne mu -
ritor. Pentru aceasta [i cu `n gerii
`m preun\ se bucur\, Cuvi oas\
(N), du hul t\u. 
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G L A S U L  I

DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Minunea minunilor v\z^nd-o
`ntru tine, ceea ce e[ti plin\ de
har, f\ptura se bucur\; c\ ai
z\mislit f\r\ s\m^n]\ [i ai n\s -
cut, `n chip de negr\it, pe Cel pe
Care c\peteniile cetelor `n ge re[ti
a-L vedea nu pot. Pe Acela roa -
g\-L pentru sufletele noastre.

La sf^r[itul Utreniei:

Preacurat\ N\sc\toare de
Dumnezeu, ceea ce e[ti bine cu -
v^ntat\ `n ceruri [i pe p\m^nt
sl\vit\, bucur\-te, Mireas\ 
ne nuntit\.

LUNI SEARA
{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este

Domnul...

Ceea ce ai z\mislit f\r\ de
ardere focul Dumnezeirii [i ai
n\scut f\r\ de s\m^n]\ pe
Dom nul, Izvorul vie]ii, cea pli -
n\ de har, N\sc\toare de Dum -
nezeu, miluie[te pe cei ce te m\ -
resc pe tine.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe Cel ce este `n cer f\r\ de
maic\, pe p\m^nt L-ai n\scut
f\r\ de tat\, mai presus de `n ]e -
les [i de auz; pe Acela roag\-L,
N\sc\toare de Dumnezeu, pen-
tru sufletele noastre.

MAR}I SEARA
{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu

este Domnul...

A ta folosin]\ agonisind, Prea   -
 curat\, [i, cu rug\ciunile tale

TROPARELE 
N|SC|TOAREI DE DUMNEZEU

Pe fiecare glas, care se c^nt\ peste tot anul la Vecernie, 
la Utrenie, dup\ Dumnezeu este Domnul..., [i la sf^r[itul Utreniei.



din nevoi izb\vindu-ne, pre-
tutindeni fiind p\zi]i cu Crucea
Fiului t\u, dup\ datorie to]i cu
cucernicie pe tine te m\ rim.

La sf^r[itul Utreniei:

Preacurat\ N\sc\toare de
Dumnezeu... (vezi mai sus).

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Ceea ce ai z\mislit f\r\ de
ardere... (vezi  mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Pe Cel ce este `n cer f\r\ de
maic\... (vezi mai sus).

JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

A ta folosin]\ agonisind... (vezi

mai sus).
La sf^r[itul Utreniei:

Preacurat\ N\sc\toare de
Dumnezeu... (vezi mai sus).

VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Gavriil, zic^nd ]ie, Fecioar\:
Bucur\-te, `mpreun\ cu glasul
S-a `ntrupat St\p^nul tuturor
`ntru tine, chivotul cel sf^nt,
pre cum a zis dreptul David. Ar\ -
tatu-te-ai mai desf\tat\ dec^t
cerurile, ceea ce ai purtat `n
bra]e pe F\c\torul t\u. Slav\
Celui ce S-a s\l\[luit `ntru tine;
slav\ Celui ce S-a n\scut din

tine; slav\ Celui ce ne-a m^n tuit
pe noi, prin na[terea ta.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe Cel ce este `n cer f\r\ de
maic\... (vezi mai sus).

G L A S U L  AL  II-LEA

DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este

Domnul...

Ceea ce e[ti izvorul milei `n -
vrednice[te-ne pe noi milos ti vi -
rii, N\sc\toare de Dumnezeu;
caut\ spre poporul cel p\c\tos;
arat\ precum de-a pururea pu -
terea ta; c\, `ntru tine n\d\j -
duind, strig\m ]ie: Bucur\-te, ca
[i oarec^nd Gavriil, mai-marele
voievod al celor f\r\ de trup.

La sf^r[itul Utreniei:

Maic\ Sf^nt\ a Luminii celei
negr\ite, cinstindu-te pe tine cu
`ngere[ti c^nt\ri, cu dreapt\-
cre din]\ te m\rim.

LUNI SEARA

{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Firii celei dumnezeie[ti ne-am
f\cut p\rta[i prin tine, de Dum -
 nezeu N\sc\toare, pururea
Fecioa r\; c\ pe Dumnezeu `n -
tru pat L-ai n\scut nou\. Pen tru
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aceasta dup\ datorie pe tine
to]i, cu bun\-credin]\, te m\rim.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine te m\rim, N\sc\toare
de Dumnezeu, strig^nd: Bucu -
r\-te, norul Luminii celei nea-
puse, care ai purtat `n bra]e pe
~nsu[i Domnul slavei.

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Pream\rit\ e[ti tu, N\sc\ -
 toa re de Dumnezeu Fecioar\,
pe tine te l\ud\m; c\ prin
Crucea Fiului t\u, iadul s-a
pr\dat, moartea s-a omor^t [i
noi, cei mor]i, am `nviat [i vie]ii
ne-am `nvrednicit; raiul am
luat, des f\tarea cea de demult.
Pen tru aceasta, mul]umind,
sl\  vim ca pe un puternic pe
Hristos Dum nezeul nostru, Cel
Unul mult-Milostiv.

La sf^r[itul Utreniei:

N\sc\toare de Dumnezeu,
pe tine te m\rim, strig^nd: Bu -
cu  r\-te, toiagul din care Dum     -
n ezeu, odr\slind f\r\ de s\ m^n -
]\, a pierdut prin lemn moar tea.

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Firii celei dumnezeie[ti ne-am
f\cut p\rta[i... (vezi mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine te m\rim, N\sc\toare
de Dumnezeu... (vezi mai sus).

JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Pream\rit\ e[ti tu, N\sc\ toa re
de Dumnezeu... (vezi mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine te m\rim, N\sc\toare
de Dumnezeu... (vezi mai sus).

VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Toate tainele tale sunt mai
presus de cuget, toate sunt prea -
sl\vite, N\sc\toare de Dum -
nezeu; cur\]ia fiindu-]i pe cet lui t\
[i fecioria p\zit\, Maic\ te-ai
cunoscut cu adev\rat, n\s c^nd
pe Dumnezeu cel ade v\ rat. Pe
Care roag\-L s\ m^ntuiasc\
sufletele noastre.

La sf^r[itul Utreniei:

Maic\ sf^nt\ a Luminii celei
negr\ite, cinstindu-te pe tine, cu
`ngere[ti c^nt\ri, cu dreap t\-
cre din]\ te m\rim.

Iar de se va `nt^mpla Aliluia, la fiecare
glas, se zic aceste tropare:

Apostolilor, Mucenicilor [i
Prorocilor, Ierarhilor, Cu vio [i -
lor [i drep]ilor, care bine a]i s\ -
v^r[it lupta [i credin]a a]i p\ zit,
`ndr\zneal\ av^nd c\tre M^n -
tui torul, pe Acela, ca pe un bun,
ruga]i-L pentru noi, s\ m^n -
tuiasc\ sufletele noastre.
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Slav\..., al mor]ilor:

Pomene[te, Doamne, ca un
bun pe robii T\i [i c^te `n via]\
au gre[it, iart\-le: c\ nu este
nimeni f\r\ de p\cat, afar\ de
Tine, Cel ce po]i a da odihn\ [i
celor r\posa]i.

{i  acum...

Maic\ sf^nt\ a Luminii celei
negr\ite... (vezi mai sus).

G L A S U L  AL III-LEA

DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este

Domnul...

De frumuse]ea fecioriei tale
[i de prealuminat\ cur\]ia ta,
Gavriil mir^ndu-se, a strigat
]ie, N\sc\toare de Dumnezeu;
Ce laud\ vrednic\ voi aduce ]ie?
Sau cum te voi numi pe tine?
Nu m\ pricep [i m\ minu nez!
Pentru aceasta, precum mi s-a
poruncit, strig ]ie: Bucur\-te,
ceea ce e[ti cu daruri d\ruit\.

La sf^r[itul Utreniei:

Fiecare unde se m^ntuie[te,
acolo dup\ dreptate [i alear g\;
[i care alt\ sc\pare de felul aces-
ta poate fi, N\s c\ toare de Dum -
nezeu, `n afar\ de tine, ceea ce
acoperi sufle tele noastre?

LUNI SEARA

{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Ceea ce e[ti sc\parea [i pu -
terea noastr\, de Dumnezeu
N\s c\toare, ajut\toarea cea ta re
a lumii, acoper\-ne cu ru g\ ciu -
nile tale pe noi, robii t\i, de
toat\ nevoia, una bine cuv^n tat\.

La sf^r[itul Utreniei:

Fiecare unde se m^ntuie[te...
(vezi mai sus).

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Toiag de putere c^[tig^nd
Crucea Fiului t\u, N\sc\toare
de Dumnezeu, cu aceasta sur -
p\m `nt\r^t\rile vr\jma[ilor,
noi, cei ce cu dragoste ne`ncetat
pe tine te m\rim.

La sf^r[itul Utreniei:

Ceea ce e[ti sc\parea [i pu -
terea noastr\... (vezi mai sus).

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Prorocii mai `nainte au pro -
pov\duit, Apostolii au `nv\]at,
Mucenicii au m\rturisit [i noi
am crezut c\ tu e[ti cu adev\rat
de Dumnezeu N\sc\toare; pen-
tru aceasta [i m\rim na[terea ta
cea de negr\it.

La sf^r[itul Utreniei:

Fiecare unde se m^ntuie[te...
(vezi mai sus).
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JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Toiag de putere c^[tig^nd
Crucea Fiului t\u... (vezi mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Ceea ce e[ti sc\parea [i pu -
terea noastr\... (vezi mai sus).

VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Pe tine, ceea ce ai mijlocit
m^ntuirea neamului nostru, te
l\ud\m, N\sc\toare de Dum -
nezeu, Fecioar\. C\ci, cu tru pul
cel luat din tine, Fiul t\u [i
Dumnezeul nostru, prin Cruce
primind P\timire, ne-a m^ntuit
pe noi din stric\ciune, ca un
iubitor de oameni.

La sf^r[itul Utreniei:

Prorocii mai `nainte au pro -
pov\duit, Apostolii au `nv\]at...
(vezi mai sus).

G L A S U L  AL IV-LEA
DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Celei ce s-a hr\nit `n Templu,
`n Sf^nta Sfintelor, celei `m br\ -
cate cu credin]a [i cu `n]elep ciu -
nea [i cu ne`ntinata feciorie,
arhistrategul Gavriil i-a adus
din cer `nchin\ciune [i striga -

rea: Bucur\-te! Bucur\-te, cea
binecuv^ntat\. Bucur\-te, prea -
m\rit\, Domnul este cu tine.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine cea dec^t f\ptura mai
`nalt\, a te l\uda dup\ vrednicie
nepricep^ndu-ne, de Dum nezeu
N\sc\toare, te rug\m, `n dar,
miluie[te-ne pe noi.

LUNI SEARA

{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

C\tre N\sc\toarea de Dum -
nezeu acum s\ alerg\m cu
os^rdie noi, p\c\to[ii [i smeri]ii,
[i s\ c\dem cu poc\in]\, stri -
g^nd din ad^ncul sufletului:
St\ p^n\, ajut\-ne, milostivin-
du-te spre noi, s^rguie[te c\ 
pie rim de mul]imea p\catelor;
nu `ntoarce pe robii t\i de[er]i,
c\ pe tine singur\ n\dejde te-am
c^[tigat.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine te m\rim, N\sc\toare
de Dumnezeu, strig^nd: Tu e[ti
rugul `n care f\r\ de ardere
Moise a v\zut focul Dum ne zei rii,
ca o flac\r\.

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Fecioar\ cu totul f\r\ pri-
han\, Maica lui Hristos, sabie a
str\b\tut prin sf^nt sufletul t\u,
c^nd ai v\zut r\stignit de voie
pe Fiul [i Dumnezeul t\u; pe
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Care, binecuv^ntat\, nu `n ceta
rug^ndu-L, s\ ne d\ru iasc\ nou\
iertare de gre[eli.

La sf^r[itul Utreniei:

N\sc\toare de Dumnezeu, pe
tine te m\rim, strig^nd: Tu e[ti
muntele din care `n chip de ne -
gr\it s-a t\iat Piatra, de Care
por]ile iadului s-au sf\r^mat.

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Pe Cuv^ntul Tat\lui, Hristos
Dumnezeul nostru, `ntrupat
din tine, L-am cunoscut, N\s -
c\toare de Dumnezeu Fecioar\,
ceea ce e[ti singur\ bine cu -
v^ntat\; pentru aceasta, ne`n -
ce tat l\ud^ndu-te, pe tine te
m\ rim.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine cea dec^t f\ptura mai
`nalt\... (vezi mai sus).

JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Fecioar\ cu totul f\r\ pri-
han\... (vezi mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine te m\rim, N\sc\toare
de Dumnezeu... (vezi mai sus).

VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Taina cea din veac ascuns\ [i
de `ngeri ne[tiut\, prin tine,

N\sc\toare de Dumnezeu, celor
de pe p\m^nt s-a ar\tat. Dum -
nezeu `ntrup^ndu-Se `ntru uni re
neamestecat\ [i Crucea de
bun\ voie pentru noi primind;
prin care, `nviind pe cel `nt^i
zidit, a m^ntuit din moarte su -
fletele noastre.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe tine te m\rim, N\sc\toare
de Dumnezeu... (vezi mai sus).

G L A S U L  A L V-LEA

DUMINIC|  SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Cu `ngerii, cele cere[ti, cu oa -
menii, cele p\m^nte[ti stri g\m
cu glas de bucurie, N\sc\toare
de Dumnezeu, c\tre tine: Bucu -
r\-te, poarta cea mai desf\ tat\
dec^t cerurile! Bucur\-te, sin-
gura m^ntuire a p\m^ntenilor!
Bucur\-te, Curat\, cea pli n\ de
har, care ai n\scut pe Dum -
nezeu cel `ntrupat.

La sf^r[itul Utreniei:

Cel ce ai r\s\rit lumii din
Fecioar\, Hristoase Dum nezeule,
[i printr-`nsa fii ai lu minii ne-ai
ar\tat, miluie[te-ne pe noi.

LUNI SEARA
{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este

Domnul...

Acoper\m^ntul t\u cel grab -
nic [i ajutorul [i mila arat\-le
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spre robii t\i; [i valurile de -
[artelor g^nduri le lini[te[te,
Curat\, de Dumnezeu N\s c\ -
toare, [i sufletul meu cel c\zut
ridic\-l; c\ [tiu, Fecioar\, c\
po]i c^te le voie[ti.

La sf^r[itul Utreniei:

Maic\ a lui Dumnezeu, Prea -
sf^nt\, cetatea cre[tinilor, mi -
luie[te ca totdeauna, pe popo -
rul t\u, care se roag\ c\tre tine
cu os^rdie. Stai `mpotriva g^n -
durilor celor ru[inoase [i m^n -
dre, ca s\ strig\m c\tre tine:
Bucur\-te, pururea Fecioar\.

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Cu Crucea Fiului t\u, ceea ce
e[ti de Dumnezeu d\ruit\, `n [e -
l\ciunea idolilor toat\ s-a surpat
[i t\ria demonilor s-a c\l cat; pen -
tru aceasta, credin cio[ii, dup\
datorie, pururea te l\u d\m [i te
binecuv^nt\m [i, N\s c \toare de
Dumnezeu `ntru adev\r m\rtu -
risindu-te, te m\ rim.

La sf^r[itul Utreniei:

Cel ce ai r\s\rit lumii din
Fecioar\... (vezi mai sus).

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Taina cea minunat\ a Fecioa -
rei, lumii s-a ar\tat m^ntuire;
c\ dintr-`nsa Te-ai n\scut f\r\
s\m^n]\ [i cu trup f\r\ stri -

c\ciune Te-ai ar\tat, bucuria
tuturor, Doamne, slav\ }ie.

La sf^r[itul Utreniei:

Maic\ a lui Dumnezeu, Prea -
sf^nt\... (vezi mai sus).

JOI SEARA
{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este

Domnul...

Cu Crucea Fiului t\u, ceea ce
e[ti de Dumnezeu d\ruit\... (vezi

mai sus).
La sf^r[itul Utreniei:

Cel ce ai r\s\rit lumii din
Fecioar\... (vezi mai sus).

VINERI SEARA
{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu

este Domnul...

Bucur\-te, u[a Domnului cea
neumblat\. Bucur\-te, zidul [i
acoper\m^ntul celor ce alear g\
la tine. Bucur\-te, limanul cel
neviforat. Ceea ce, neispitit\ de
nunt\, ai n\scut cu trup pe
F\c\torul t\u [i Dumnezeu, nu
lipsi a te ruga pentru cei ce
laud\ [i se `nchin\ na[terii tale.

La sf^r[itul Utreniei:

Cel ce ai r\s\rit lumii din
Fecioar\... (vezi mai sus).

G L A S U L  AL VI-LEA
DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

~ncep\tur\ a m^ntuirii s-a
f\cut vestirea lui Gavriil c\tre
Fecioara; c\ a auzit: Bucur\-te!
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{i n-a fugit de `nchin\ciune,
nici s-a `ndoit, ca Sara `n cort, ci
a[a a zis: Iat\ roaba Dom nului,
fie mie dup\ cuv^ntul t\u.

La sf^r[itul Utreniei:

Arhanghelicesc cuv^nt ai
pri mit [i tron de heruvimi te-ai
ar\tat [i `n bra]ele tale ai pur-
tat, de Dumnezeu N\sc\toare,
pe N\dejdea sufletelor noastre.

LUNI SEARA

{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

N\dejdea lumii cea bun\,
N\sc\toare de Dumnezeu
Fecioa r\, a ta singur\ [i tare
mijlocire cerem: ~ndur\-te spre
poporul cel f\r\ de ajutor, roa -
g\-L pe ~nduratul Dumnezeu
s\ m^ntuiasc\ sufletele noastre
de toat\ amenin]area, ceea ce
e[ti una binecuv^ntat\.

La sf^r[itul Utreniei:

Nimeni din cei ce alearg\ la
tine, nu iese ru[inat, Curat\
Fecioar\, de Dumnezeu N\sc\ -
toare; ci cere mil\ [i ia dar spre
folosul cererii.

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

De Dumnezeu N\sc\toare
Fecioar\, roag\-L pe Fiul t\u,
Cel ce S-a r\stignit de bun\voie
pe Cruce, [i lumea din `n[el\ -
ciune a izb\vit, pe Hristos Dum -

 nezeul nostru, s\ m^ntuiasc\
sufletele noastre.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe Cel ce S-a n\scut mai
`nainte de veci din Tat\l f\r\ de
maic\, pe Fiul [i Cuv^ntul lui
Dumnezeu, `n anii cei de apoi
L-ai n\scut `ntrupat, din curate
s^ngiuirile tale, f\r\ de b\rbat,
de Dumnezeu N\sc\toare; pe
Acela roag\-L s\ ne d\ruiasc\
nou\ iertare de p\cate mai
`nainte de sf^r[it.

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Preasf^nt\ St\p^n\, Curat\,
Maica Dumnezeului nostru,
care ai n\scut `n chip de ne -
gr\it pe F\c\torul tuturor, roa -
g\-te totdeauna bun\t\]ii Lui,
`mpreun\ cu Sfin]ii Apostoli, s\
ne izb\veasc\ de patimi [i s\ ne
dea nou\ iertare de p\cate.

La sf^r[itul Utreniei:

De mari daruri, Curat\
Fecioar\, Maica lui Dumnezeu,
te-ai `nvrednicit; c\ ai n\scut
cu trup pe Unul din Treime, pe
Hristos, D\t\torul de via]\, spre
m^ntuirea sufletelor noastre.

JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

De Dumnezeu N\sc\toare
Fecioar\, roag\-L... (vezi mai sus).
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La sf^r[itul Utreniei:

Pe Cel ce S-a n\scut... (vezi

mai sus).
VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Mai `nainte a spus Ghedeon
z\mislirea [i David a t^lcuit
na[terea ta, N\sc\toare de Dum -
nezeu; c\ S-a cobor^t ca ploaia
pe l^n\ Cuv^ntul `n p^ntecele
t\u [i ai odr\slit f\r\ de s\ -
m^n]\, P\m^ntule sfinte, lumii
m^ntuire, pe Hristos Dum -
nezeul nostru, ceea ce e[ti plin\
de har.

La sf^r[itul Utreniei:

Pe Cel ce S-a n\scut... (vezi

mai sus).

G L A S U L  AL VII-LEA

DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

De Dumnezeu N\sc\toare
Fecioar\ ne`ntinat\, pe Fiul t\u
roag\-L, cu puterile cele de sus,
iertare de gre[eli mai `nainte de
sf^r[it s\ ne d\ruiasc\ nou\,
celor ce cu credin]\ pe tine te
sl\vim.

La sf^r[itul Utreniei:

Cov^r[it-ai puterile cere[ti,
pentru c\ biseric\ dumne ze -
iasc\ te-ai ar\tat, bine cuv^n -

tat\, de Dumnezeu N\sc\toare,
care ai n\scut pe Hristos, M^n -
tuitorul sufletelor noastre.

LUNI SEARA

{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

}ie, N\sc\toare de Dum nezeu,
aducem strigarea: Bucur\-te!
c\ci te-ai ar\tat mai `nalt\ dec^t
`ngerii n\sc^nd pe Dum nezeu.

La sf^r[itul Utreniei:

~mpac\, cu rug\ciunile N\s -
c\toarei de Dumnezeu, via]a
noastr\, a celor ce strig\m
c\tre Tine: Milostive, Doamne,
slav\ }ie.

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce
S-a r\stignit pentru noi [i a
stricat puterea mor]ii, roag\-L
ne`ncetat, de Dumnezeu  N\s c\ -
 toare Fecioar\, s\ m^ntuiasc\
sufletele noastre.

La sf^r[itul Utreniei:

Izb\ve[te-ne, N\sc\toare de
Dumnezeu, de p\catele ce ne
cuprind pe noi; c\ alt\ n\dejde
nu avem credincio[ii, f\r\ nu -
mai pe tine [i pe Dumnezeu,
Cel ce S-a n\scut din tine.

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Rodul p^ntecelui t\u, Prea cu -
rat\, este plinirea Pro rocilor [i
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a Legii; pentru aceasta pe tine,
de Dumnezeu N\s c\ toare, `n -
tru cuno[tin]\ m\rin du-te,
`ntru cucernicie te l\ud\m.

La sf^r[itul Utreniei:

Rodul p^ntecelui t\u, dum-
nezeiasc\ Mireas\, oamenilor
S-a ar\tat Mijlocitor de m^n -
tuire; pentru aceasta pe tine, de
Dumnezeu N\sc\toare, prin
cu ge t [i cu graiul m\rindu-te,
credincio[ii te l\ud\m.

JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce
S-a r\stignit... (vezi mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Izb\ve[te-ne, N\sc\toare de
Dumnezeu... (vezi masi sus).

VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Ceea ce e[ti vistieria `nvierii
noastre, pe cei ce n\d\jduiesc
spre tine, Preal\udat\, scoate-i
din groap\ [i din ad^ncul gre -
[e li lor; c\ tu ai izb\vit pe cei
vinova]i de p\cate, ceea ce ai
n\s cut M^ntuirea; care mai `na -
inte de na[tere ai fost fecioar\
[i `n na[tere, fecioar\, [i dup\
na[ tere iar\[i ai r\mas fecioar\.

La sf^r[itul Utreniei:

Bucur\-te, ceea ce ai `nc\put
`n p^ntecele t\u pe Cel ne`n -

c\put `n ceruri! Bucur\-te,
Fecioar\, propov\duirea Pro -
rocilor, prin care a str\lucit
Emmanuel! Bucur\-te, Maica
lui Hristos Dumnezeu.

G L A S U L  AL VIII-LEA
DUMINIC| SEARA

{i luni diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Bucur\-te, ceea ce prin `n -
geri ai primit bucuria lumii!
Bucur\-te, ceea ce ai n\scut pe
F\c\torul [i Domnul! Bucur\-te,
ceea ce te-ai `nvrednicit a fi
Maica lui Hristos Dumnezeu.

La sf^[itul Utreniei:

Bucur\-te, u[a ~mp\ratului
slavei, prin care singur Cel
Prea`nalt a trecut [i pe tine sin-
gur\ pecetluit\ te-a p\zit, spre
m^ntuirea sufletelor noastre.

LUNI SEARA

{i mar]i diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

~nt\rirea credin]ei cea ne -
clin   tit\ [i cinstitul dar al sufle te -
 lor noastre, pe N\sc\toarea de
Dum nezeu, `ntru c^nt\ri s\ o
m\ rim credincio[ii. Bucur\-te,
ceea ce pe Piatra vie]ii `n p^nte-
cele t\u ai `nc\put-o! Bucur\-te,
n\dej dea marginilor, spriji ni -
toa  rea celor `ntrista]i. Bucu  r\-te,
Mireas\ pururea Fecioar\.
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La sf^r[itul Utreniei:

Fecioar\ Preacurat\, mântu-
ie[te-ne pe noi cu rug\ciunile
tale, mi[c^nd cu milostivirea cea
de maic\ pe Fiul t\u [i Dum -
 nezeul nostru.

MAR}I SEARA

{i miercuri diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Pe Mielul [i P\storul [i M^n -
tuitorul lumii v\z^ndu-L pe
Cruce, ceea ce L-a n\scut, a zis
l\crim^nd: Lumea se bucur\
lu^nd izb\vire, iar cele din l\un -
tru ale mele ard, v\z^nd r\stig-
nirea Ta, pe care pentru to]i o
rabzi, Fiul [i Dumnezeul meu.

La sf^r[itul  Utreniei:

Rodul p^ntecelui t\u, Prea -
curat\, este plinirea Pro ro ci lor
[i a Legii; pentru aceasta, pe
tine, de Dumnezeu N\sc\ toare,
`ntru cuno[tin]\ l\ud^n du-te,
`ntru cucernicie te m\rim.

MIERCURI SEARA

{i joi diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Poarta vie]ii cea `n]ele g\ -
toare, Preacurat\, de Dum -
nezeu N\s c\ toare, pe cei ce
alearg\ la tine cu credin]\, iz b\ -
 ve[te-i  din  nevoi; ca s\ sl\ vim

preasf^nt\ na[  terea ta, spre
m^ntuirea sufle t elor noastre.

La sf^r[itul Utreniei:

Fecioar\ Preacurat\, m^ntu -
ie[te-ne pe noi... (vezi mai sus).

JOI SEARA

{i vineri diminea]a, la: Dumnezeu este
Domnul...

Pe Mielul [i P\storul [i M^n -
tuitorul... (vezi mai sus).

La sf^r[itul Utreniei:

Rodul p^ntecelui t\u... (vezi

mai sus).

VINERI SEARA

{i s^mb\t\ diminea]a, la: Dumnezeu
este Domnul...

Cel ce pentru noi Te-ai n\s -
cut din Fecioara [i r\stignire ai
r\bdat, Bunule, Care cu moar -
tea pe moarte ai pr\dat [i `n vie -
rea ai ar\tat, ca un Dumnezeu,
nu trece cu vederea pe cei ce i-ai
zidit cu m^na Ta. Arat\ iubirea
Ta de oameni, Milostive, pri -
me[te pe N\sc\toarea de Dum -
nezeu, ceea ce Te-a n\scut pe
Tine, care se roag\ pentru noi,
[i m^ntuie[te, M^ntuitorul nos-
tru, pe poporul cel dez n\d\j duit.

La sf^r[itul Utreniei:

Fecioar\ Preacurat\, m^ntu -
ie[te-ne pe noi... (vezi mai sus).
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