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INTRAREA DOMNULUI ÎN
IERUSALIM

(Sinaxarul din Triod)

După învierea lui Lazăr din
morţi (Ioan 11), mulţi dintre cei
care au văzut minunea au cre 
zut în Hristos. Dar, în sinagoga
iudei lor sa hotărât uciderea lui
Hris tos şi a lui Lazăr.  Iudeii sau
gândit săi omoare în preajma
sărbă torii Paştilor. Şi, cu toate că
Iisus avea destul timp să fugă,
totuşi a venit cu şase zile înainte
de Paşti în Betania, unde era
Lazăr cel înviat. Acolo sa fă cut
ospăţ şi a mâncat împreună cu
El şi Lazăr. Iar sora lui, Maria, a
turnat mir pe picioarele lui
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Hristos. A doua zi, Iisus a trimis
pe ucenicii Săi săI aducă asina
şi mânzul ei. Şi, întradevăr, El,
Care are cerul ca tron, Sa urcat
pe mânzul asinei şi a intrat în
Ierusalim. Copiii evreilor aşter 
neau înaintea Lui veşminte şi
ramuri de finic; unii le aruncau
pe cale, iar alţii le pur tau în
mâini şi strigau, mergând înain
tea Lui: ,,Osana Fiului lui David!
Binecuvântat este Cel ce vine întru
numele Domnului, Împăratul lui
Israel!” (Matei 21, 9; Ioan 12, 13).
Acest lucru sa întâmplat pen 
tru că Preasfântul Duh lea
mişcat inimile lor spre lauda şi
slava lui Hristos. Prin stâlpări,
adică prin ramuri fragede, sa
arătat mai dinainte biruinţa lui
Hristos împotriva morţii, fiind 
că era obiceiul atunci ca învin 
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gătorii în lupte sau în războaie
să fie cinstiţi şi însoţiţi în proce
siuni triumfale cu ramuri verzi
de copaci. Mânzul de asină ne
închipuie pe noi, poporul care
provine dintre păgâni. Hristos,
şezând pe mânzul asinei şi
odih ninduSe pe el, este procla
mat biruitor asupra patimilor
dobi to ceşti şi Împărat al între 
gului pământ. Despre această
sărbă toare grăia Prorocul Zaha 
ria: ,,Bucurăte, fiica Sionului, iată
Împăratul tău vine blând, şe zând
pe asină şi pe mânz, fiul celei de sub
jug” (Zaharia 9, 9). Iar David, în
Psalmi, spune despre copii:
,,Din gura copiilor şi a sugarilor
Ţiai pregătit laudă” (Psalm 8, 3).
Când a intrat Iisus în Ierusalim,
spune Sfânta Scriptură, ,,sa
cutremurat tot Ierusalimul”,
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deoa rece mulţimea, auzind de
învierea lui Lazăr din Betania,
dorea săL vadă pe Iisus, însă era
aţâţată de arhie reii răzbunători
care aveau de gând săL omoare.
El însă as cun zân duSe, Sa făcut
nevăzut de la faţa lor, iar când Sa
arătat din nou, le grăia în pilde.

Intrarea trimfală a Mântui to 
rului în Ierusalim pregătea
biruinţa Sa asupra morţii şi
deschiderea drumului de mân 
tuire către Ierusalimul ceresc,
pentru toţi cei ce aveau să crea 
dă în El. De aceea noi, creştinii,
Îl întâmpinăm pe Domnul cu
ramuri verzi în această zi, ca la o
înainteprăznuire a Învierii Sale
din morţi.

Cu milostivirea Ta cea nes 
pusă, Hristoase Dum nezeule,
miluieştene pe noi. Amin.
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ACATISTUL 
INTRĂRII DOMNULUI ÎN

IERUSALIM

Preotul, dupã ce îºi pune epi-
trahilul ºi felonul, deschide dvera
ºi dã obiº nuita binecuvântare din
faþa Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dum nezeul
nostru, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacã nu este preot de faþã, în

locul binecuvântãrii de mai sus
diaconul, monahul sau mirea -
nul va rosti: 

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
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Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugãciunile
înce pãtoare:

Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.

Împãrate ceresc, Mângâie to -
rule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le pli -
neºti, Vis tierul bunã tãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curã -
þeºte pe noi de toatã întinãciu -
nea ºi mântuieºte, Bunule, su -
fletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte, mi -
luieºte-ne pe noi (de trei ori).

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfân -
tului Duh. ªi acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.
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Preasfântã Treime, miluieºte-
ne pe noi. Doamne, curã þeºte
pã ca tele noastre. Stãpâne, iartã
fãrã delegile noastre. Sfinte,
cerce teazã ºi vindecã ne pu tin -
þele noastre, pentru numele Tãu.

Doamne, miluieºte (de trei
ori), Slavã..., ªi acum...

Tatãl nostru Care eºti în ce -
ruri, sfinþeascã-se numele Tãu,
vie Împã rãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer aºa ºi pe pãmânt.
Pâinea noastrã cea spre fiinþã
dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã
nouã greºelile noastre, precum
ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi
nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne
izbãveºte de cel viclean.

Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi pu -

terea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
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Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacã nu va fi preot de faþã,

diaconul, monahul sau mirea -
nul va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de umi -
linþã: 

Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
mi lu ieºte-ne pe noi, cã, nepri-
cepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
ca unui Stãpân, noi, pã cãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.

Slavã...
Doamne, miluieºte-ne pe noi,

cã întru Tine am nãdãjduit; nu
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Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrã de le gile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dum nezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi - lucrul mâinilor Tale,
ºi nu mele Tãu chemãm.

ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o

nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dum nezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
nevoi, cã tu eºti mântuirea nea-
mului creºtinesc.

SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,

Tatãl Atot þiitorul, Fãcãtorul ce -
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rului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.

ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai îna inte de toþi vecii.
Luminã din Lu minã, Dum -
nezeu adevãrat din Dum nezeu
ade vã rat, nãscut, nu fãcut; Cel
de o fiin þã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut. 

Care pentru noi oa menii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ce ruri ºi S-a întru-
pat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om. 

ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pã ti -
mit ºi S-a în gro pat; 

ªi a înviat a treia zi, dupã
Scrip  turi; 

12



ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Ta tãlui; 

ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.

ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din Tatãl
pur cede, Cel ce, împreunã cu
Tatãl ºi cu Fiul, este închinat ºi
slãvit, Care a grãit prin proroci. 

Întru una, sfân tã, soborni -
ceascã ºi apostoleascã Bi se ricã. 

Mãrtu ri sesc un botez spre ier -
 ta  rea pã catelor. 

Aºtept învierea mor  þilor. 
ªi viaþa veacului ce va sã fie.

Amin.
Doamne, miluieºte (de 12 ori)

Slavã..., ªi acum... 
Veniþi sã ne închi nãm Împã -

ratului nostru Dumnezeu.
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Veniþi sã ne închinãm  ºi sã cã -
dem la Hristos, Împãratul nos -
tru Dumnezeu.

Veniþi sã ne închinãm ºi sã
cãdem la Însuºi Hristos, Împã -
ratul ºi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea

mea, as cultã cererea mea, întru
adevãrul Tãu; auzi-mã, întru
dreptatea Ta. Sã nu intri la jude-
catã cu robul Tãu, cã ni meni din
cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrãjmaºul prigoneºte sufletul
meu ºi viaþa mea o calcã în
picioare; fãcutu-m-a sã locuiesc
în întuneric ca morþii cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine ºi
inima mea încremenitã în lã un -
trul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cuge-
tat-am la toate lucrurile Tale, la
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faptele mâi nilor Tale m-am gân-
dit. Întins-am cãtre Tine mâinile
mele, sufletul meu  însetat de
Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi în toarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa
mila Ta cã la Tine mi-e nãdej dea.
Aratã-mi calea pe care voi
merge, cã la Tine am ridicat
sufletul meu. Scapã-mã de vrãj-
maºii mei, cã la Tine alerg,
Doamne. Învaþã-mã sã fac voia
Ta, cã Tu eºti Dumnezeul meu.
Duhul Tãu cel bun sã mã po vã -
þuiascã la pãmântul dreptãþii.
Pentru numele Tãu, Doamne,
dã ru ieºte-mi viaþã. Întru drep-
tatea Ta scoate din necaz sufle-
tul meu. Fã bunãtate de stâr -
peºte pe vrãjmaºii mei ºi pierde
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pe toþi cei ce necãjesc sufletul
meu, cã eu sunt robul Tãu.

Slavã..., ªi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavã

Þie, Dumnezeule! (de trei ori).
ªi îndatã se cântã, 

pe glasul I: 
Dumnezeu este Domnul ºi S-a

arãtat nouã, bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Dom -
nului (de trei ori).

Troparul Praznicului,
glasul I:

Învierea cea de obşte mai
înainte de Pătimirea Ta încre
dinţândo, pe Lazăr din morţi lai
sculat, Hristoase Dum nezeu le.
Pentru aceasta şi noi, ca pruncii,
semnele biruinţei purtând, Ţie,
Biruitorului morţii, strigăm:
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Osana Celui dintru înălţime!
Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului (de
două ori).

Slavã..., ªi acum...,
alt Tropar, glasul al 4lea:
Îngropândune împreună cu

Tine prin botez, Hristoase,
Dum nezeul nostru, vieţii celei
fără de moarte neam învred 
nicit cu Învierea Ta și, cântând,
strigăm: Osana Celui dintru
înălţime! Binecuvântat ești, Cel
ce vii întru numele Domnului!

Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...

Psalmul 50
Miluieºte-mã, Dumnezeule,

dupã mare mila Ta ºi, dupã mul -
þimea în durãrilor Tale, ºter ge
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fãrã de legea mea. Spalã-mã în -
tru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pu rurea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa în -
cât drept eºti Tu întru cuvintele
Tale ºi biruitor când vei ju deca
Tu. Cã, iatã, întru fãrã de legi m-am
zãmislit, ºi în pãcate m-a nãscut
maica mea. Cã, iatã, adevãrul ai
iubit; cele nearãtate ºi cele as cun -
se ale înþelepciunii Tale mi-ai
arãtat mie. Stropi-mã-vei cu isop
ºi mã voi curãþi; spãla-mã-vei ºi
mai mult decât zãpada mã voi
albi. Auzului meu vei da bucu -
rie ºi veselie; bucura-se-vor oa -
sele cele sme rite. Întoarce faþa
Ta de cãtre pã catele mele ºi toate
fãrã de legile mele ºter ge-le. Ini -
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mã curatã zi deºte întru mine,
Dum nezeule, ºi duh drept înno -
ieºte întru cele dinlãuntru ale
mele. Nu mã le pãda de la faþa
Ta ºi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L
lua de la mine. Dã-mi iarăşi bu cu -
ria mântuirii Tale ºi cu duh stã pâ -
nitor mã întã reºte. Învãþa-voi pe
cei fãrã de lege cãile Tale, ºi cei
necre din cioºi la Tine se vor în -
toarce. Izbã veºte-mã de vãrsa -
rea de sânge, Dum nezeule, Dum       -
 nezeul mântuirii mele; bucu -
 ra-se-va limba mea de drep      tatea
Ta. Doamne, buzele mele vei
des chide ºi gura mea va vesti
lauda Ta. Cã de-ai fi voit jertfã,
Þi-aº fi dat; arderile de tot nu le
vei binevoi. Jertfa lui Dum -
nezeu: duhul umilit; inima în -
frântã ºi smeritã Dum nezeu nu
o va ur gisi. Fã bine, Doamne,
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întru bu nã voirea Ta, Sionului, ºi
sã se zideascã zi durile Ierusali -
mului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptãþii, pri nosul ºi arderile de
tot; atunci vor pune pe alta rul
Tãu viþei.
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Condacele şi icoasele

Condacul 1
Împărate al Sionului de sus,

blând Biruitor şi drept Izbăvitor,
Cel ce întru cele de sus eşti
purtat de Heruvimi şi slăvit de
Serafimi, duhovniceşte văzând
noi intrarea Ta în Ierusalim, pe
mânzul asinei, spre pătimirea
cea de voie, ne închinăm sme 
reniei Tale celei negrăite, Te
întâmpinăm cu stâlpări de fapte
bune şi, ca pruncii, Îţi cântăm:
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru
numele Domnului! Osana întru
cei de sus!

Icosul 1
Cetele Arhanghelilor şi ale

Îngerilor au privit cu frică, din
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înălţimile cereşti, în chip nevă 
zut, intrarea Ta în Ierusalim spre
pătimirea cea de bunăvoie, Hris 
toase Mântuitorule, îm preună cu
Apostolii Teau urmat şi cu
pruncii evreilor au cântat: Osana
întru cei de sus ! şi au zis unele ca
acestea:

Binecuvântat eşti, Dum 
nezeule, Care ai cercetat şi ai făcut
răscumpărare poporului Tău;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit şi ai dăruit prin Cruce
mântuire fiilor Tăi;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit săl chemi pe Adam din
adâncurile iadului;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit să scoţi pe Eva din mâh
nirea cea de demult;
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Binecuvântat eşti, Cel ce ai
binevestit pace lui Israel şi mân
tuire neamurilor;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
vestit Noul Legământ prin
vărsarea Sângelui Tău;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!

Condacul 2
VăzânduTe Marta şi Maria pe

Tine, Iisuse, că ai venit în Betania
cu şase zile înainte de Paşti,
Ţiau gătit cină mare, Lazăr
fiind unul dintre cei care şedeau
la masă. Atunci Marta, cu sâr gu 
inţă Îţi slujea, Dătătorule a toate,
iar Maria, fiinduŢi recunoscă 
toare pentru învierea fratelui ei,
a luat un vas cu mir de nard
curat, de mare preţ, Ţia uns
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preacuratele Tale picioare şi lea
şters cu părul capului ei, din
preaplinul inimii cântânduŢi:
Aliluia !

Icosul 2

Înţelesul cel greu de pătruns
al venirii Tale spre pătimirea cea
de voie neputând săl înţeleagă
Iuda vânzătorul, sa tulburat,
văzând că Maria Îţi unge cu mir
picioarele, şi a zis: „De ce sa făcut
această risipă? Mirul acesta se
putea vinde cu trei sute de dinari,
care aveau să fie daţi săracilor”. Dar
el a zis aceasta, nu pentru că
avea grijă de săraci, ci pentru că
era fur. Tu, însă, Doamne, ştiind
că în curând vei suferi moarte, ai
spus: „Lăsaţio, că pentru ziua
îngropării Mele la păstrat”. Drept
aceea, Îţi cântăm aşa:
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Binecuvântat eşti, Doamne,
Cel ce la cină ai fost pregătit de
Maria spre îngropare;

Binecuvântat eşti, Iisuse, Mirul
ceresc, pe Care Iuda Tea vândut,
în sufletul lui, încă din Betania;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit în casa lui Lazăr ca să pri 
meşti ungere cu mir;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai ve 
nit la Ierusalim, vestind mai
înainte bucuria femeilor miro no 
siţe;

Binecuvântat eşti, Cel ce pe
Lazăr lai sculat din morţi, ca
venirea Ta să fie cu putere;

Binecuvântat eşti, Cel ce Însuţi
ai înviat din mormânt, ca
intrarea Ta să fie cu tărie;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!
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Condacul 3

Având cu adevărat putere
dumnezeiască, Stăpâne Hris 
toase, foarte de dimineaţă ai
plecat din Betania şi, apropiin
duTe de Betfaghe, ai trimis pe
doi dintre ucenici, zicând: „Mer 
geţi în satul dinaintea voastră şi
acolo veţi găsi o asină şi un mânz
legat, pe care nimeni dintre oameni
na şezut vreodată. Deci, dezle 
gândul, să Mil aduceţi. Iar dacă va
întreba cineva: Pentru ce îl dez 
legaţi?, veţi zice că Dom nului îi
trebuie” şi veţi cânta: Aliluia !

Icosul 3

Plecând ucenicii, au adus
asina şi mânzul şi au pus hainele
lor peste acesta. Iar Tu, Cel ce, ca
Dumnezeu, eşti purtat de Heru 
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vimi, pentru noi Teai aşe zat pe
mânzul asinei şi, ca un Împărat
blând, cu pace ai săvâr şit intra 
rea în cetatea strămo şului Tău
David. Pentru aceasta şi noi Te
întâmpinăm cu aceste laude:

Binecuvântat eşti, Cel ce, îm 
preună cu Tatăl, întru cele înalte
şezi pe tron, dar ai bine voit să
şezi pe mânzul asinei;

Binecuvântat eşti, Cel ce în ce 
ruri eşti închinat de Puterile
preaînalte, iar pe pământ ai pri 
mit închinare de la prunci;

Binecuvântat eşti, Cel ce împă 
răţeşti cu tărie veacurile şi ai
venit cu slavă în Ierusalim;

Binecuvântat eşti, Cel ce pri 
veşti la cei smeriţi şi cu blândeţe
ai venit întru ale Tale;

Binecuvântat eşti, Cel ce, şe 
zând pe asin necuvântător, ai
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vrut să dezlegi necugetarea cea
de demult;

Binecuvântat eşti, Cel ce, întru
cele de jos primind micşorare,
sus, în ceruri, ai şezut împreună
cu Tatăl şi cu Duhul;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!

Condacul 4

Furtună de gânduri îndoiel 
nice îmi tulbură mintea şi cum
voi putea cânta cu vrednicie
taina coborârii Tale la noi,
Doamne, că, având tron cerul, ai
şezut pe mânzul asinei, ca săl
cauţi pe om, vrând să dezlegi
necugetarea lui de mai înainte,
ca să se plinească cele spuse de
Zaharia prorocul, care zice:
„Bucurăte foarte, fiica Sionului;
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veseleştete, fiica Ierusalimului, că,
iată, Împăratul tău vine la tine drept
şi biruitor, smerit şi călare pe asin,
fiul celei de sub jug”. Pentru
aceasta, slăvim intrarea Ta în
Ierusalim şi din adâncul sufle 
tului Îţi cântăm: Aliluia !

Icosul 4

Auzind mulţimile adunate la
prăznuire, că Tu, Iisuse Doamne,
intri în Ierusalim, îşi aşterneau
hainele lor pe cale, iar alţii tăiau
ramuri de copaci şi, mergând în
urma Ta, cântau: ,,Osana Fiului
lui David! Binecuvântat este Cel ce
vine întru numele Domnului!
Binecuvântată este împărăţia ce
vine, a părintelui nostru David!
Osana întru cei de sus!” Pentru
aceasta şi noi, în această zi de
înainteprăznuire, purtând sem 
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nele biruinţei Tale, ramuri de
copaci, ca unui Biruitor al morţii
cântăm:

Binecuvântat eşti, Împăratul
lui Israel, Care ai venit să aduci
împărăţie nu din lumea aceasta;

Binecuvântat eşti, Fiul lui
David, Cel ce nu ai vrut să frângi
trestia plecată;

Binecuvântat eşti, Păstorul Cel
bun, venit să cauţi oaia cea pier 
dută;

Binecuvântat eşti, Mielule fără
răutate, Care ai voit să Te aduci
jertfă pe Tine însuţi;

Binecuvântat eşti, Stăpâne al
făpturii, Care ai fost întâmpinat
cu iubire de prunci;

Binecuvântat eşti, Împăratul
Slavei, Care ai fost întâmpinat în
Ierusalim cu slavă împărătească;
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Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!

Condacul 5

Fiind din veac îmbrăcat în
frumuseţe şi tărie dumneze iască,
Doamne, ai venit cu slavă în
Sion, ca să se împlinească pro 
rocia lui Naum: „Iată, că pe munţi
sunt picioarele celui ce binevesteşte
pacea!” Şi iarăşi, altă prorocie a
părintelui Tău David, care zice:
„Văzutam intra rea Dumnezeului
Meu în locaşul cel sfânt”. Când,
însă, Teai apropiat de muntele
Măslini lor, mulţimea ucenicilor
a înce put să se bucure şi să laude
pe Dumnezeu cu mare glas,
slăvin duTe pentru minunile pe
care lea văzut la Tine, zicând:
„Bine cuvântat este Împăratul, Cel
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ce vine întru numele Domnului!
Pace pe pământ şi slavă întru cei de
sus!”. Iar noi astăzi, noul Israel,
Îţi cântăm: Aliluia !

Icosul 5

Văzând fariseii că bucuria
poporului se înmulţeşte şi uce 
nicii Tăi strigă cu mare glas,
mâniinduse pe Tine, Cel ce Teai
coborât din munte, Ţiau zis:
,,Învăţătorule, ceartăŢi uce nicii!”
Tu, însă, Doamne, leai răspuns:
„Dacă aceştia vor tăcea, atunci
pietrele vor striga”, aşa cum a
prorocit Avacum, că: „piatra cea
din zid va striga şi grinda casei îi va
răspunde”. Pentru aceasta noi, cei
ce avem sufletele şi inimile reci
precum piatra, totuşi, după
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cuvân tul Tău, nu încetăm a Te
lăuda aşa:

Binecuvântat eşti, Doamne,
Cel ce ai venit la Ierusalim să
mântuieşti pe cei păcătoşi;

Binecuvântat eşti, Hristoase,
Cel ce ai vestit credincioşilor Tăi
că eşti aproape de ei pururea;

Binecuvântat eşti, Fiul Tatălui,
Cel ce ai venit ca, prin sângele
vărsat pe Cruce, să împaci cele
cereşti cu cele pământeşti;

Binecuvântat eşti, Fiul Omu 
lui, Cel ce ai venit să vesteşti lu 
mii întregi marea iubire a Tatălui
ceresc;

Binecuvântat eşti, Împărate al
celor ce împărăţesc, a Cărui
împă  răţie este veşnică;

Binecuvântat eşti, Stăpâne al
stăpânitorilor, că stăpânia Ta este
în tot neamul;
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Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!

Condacul 6

Propovăduitori ai puterii Tale
dumnezeieşti fiind cei din Beta 
nia, au mărturisit în Ieru salim că
pe Lazăr din mormânt lai ridi
cat. Pentru aceasta poporul Tea
întâmpinat, auzind că ai săvâr şit
această minune. Şi oamenii gră 
iau unul către altul: De ce aştep 
tăm şi nu ieşim întru întâm pi 
narea Fiului lui David, cu stâl 
pări şi cu ramuri de finic, ca să se
împlinească Scriptura, care zice:
„Mă voi urca în finic să rup ramu 
rile lui”, pentru că Acesta este
finicul dreptăţii şi despre El a
grăit David: „Dreptul ca finicul va
înflori”. Pentru aceasta cu ra muri
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în mâini Ţia cântat popo rul:
Osana!, şi, cu toate acestea, mai
apoi, cu săbii şi cu ciomege au
ieşit la Tine, ca la un tâlhar, că nu
ştiau să cânte din inimă: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind în toată slava şi
frumuseţea, când Teai apropiat
de Sion, cetatea Marelui împărat,
ai văzut, Doamne, de pe înălţi 
mile Eleonului, toate clădirile
tem plu lui şi celelalte mari zidiri.
Atunci ai plâns pentru Sfânta
Cetate, Doamne, precum plânge
un tată iubitor pentru fiii săi şi cu
la crimi ai zis: „Dacă ai fi cunoscut
şi tu, măcar în ziua aceasta, cele ce
sunt spre pacea ta! Dar acum
ascunse sunt de ochii tăi. Că vor
veni peste tine zile, când duş manii
tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te
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vor împresura şi te vor strâmtora
din toate părţile. Şi te vor face una
cu pământul, şi pe fiii tăi, şi nu vor
lăsa piatră pe piatră, pentru că nu ai
cunoscut vremea cercetării tale”. Iar
noi, văzânduTe ca pe un bun
Păstor, Care Se întristează pen 
tru oile sale, Îţi cântăm:

Binecuvântat eşti, Păstorul Cel
mare, venit să cauţi oaia cea pier 
dută;

Binecuvântat eşti, Arhiereu al
bunătăţilor viitoare, Care ai bine 
voit să pătimeşti pentru nepu tin 
ţele noastre;

Binecuvântat eşti, Mijlocitorul
Legământului celui nou, care ai
dorit să mântuieşti din veşnica
moarte pe oamenii căzuţi;

Binecuvântat eşti, Judecăto 
rule atotdrept, pentru că drept
eşti Tu şi drepte sunt judecăţile Tale;
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Binecuvântat eşti, Mântuito 
rule atotmilostiv, pentru că milos 
tiv ai fost şi cu mila Ta umpli tot
pământul;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 7

Vrând să izbăveşti neamul
omenesc din robia vrăjmaşului,
Iisuse, ai venit la Ierusalim, ca să
se împlinească Scriptura care
zice: „ArătaSeva Dumnezeul
dumnezeilor în Sion”. Şi intrând
acolo, sa cutremurat tot oraşul,
iar unii, ieşind în întâmpinarea
Ta, au strigat cu glas mare:
„Osana Fiului lui David”, iar alţii
sau întrebat: „Cine este aces ta?”.
O, bătrânii şi învăţătorii fără
minte! Toate casele cetăţii propo 
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văduiesc minunile Tale. Toată
Iudeea este plină de binefacerile
Tale, iar ei se întreabă: „Cine este
acesta?”. Lazăr abia a înviat şi ei
nu văd cine la scos din moarte?
Abia au ieşit din curtea lui Iair şi
nu văd cine este Cel ce a înviat
pe fiica acestuia. Văd, însă nu
vor săŢi cânte ca unui Dum 
nezeu: Aliluia!

Icosul 7

Minunat Teai arătat, Iisuse,
când ai intrat cu slavă în Ieru 
salim şi îndată, ca un Arhiereu,
ai cercetat templul sfânt. În casa
Tatălui Tău ai venit cu putere, ca
să se împlinească cele spuse de
Prorocul Avacum: „Domnul este
în templul Său cel sfânt; pă mân tul
întreg să tacă înaintea Lui”; şi
îndată ai izgonit pe cei ce vin 
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deau şi cumpărau acolo, zicând:
„Casa Mea, casă de rugăciune este;
dar voi aţi făcut din ea peş teră de
tâlhari”, ca să împlineşti o altă
Scriptură: „Râvna casei Tale ma
mistuit”. Iar noi, înfri coşândune
de mânia Ta cea dreaptă, Doam 
ne, Te rugăm să ne dai a sta în
casa Ta în toate zilele vieţii
noastre, să privim fru museţea Ta
şi, cercetând bise rica Ta cea
sfântă, să Te slăvim aşa:

Binecuvântat eşti, Cel ce
locuieşti în cer, dar şi în locaşul
Tău pământesc ai intrat cu slavă;

Binecuvântat eşti, Cel ce,
iubind locul slavei Tale pe
pământ, ai întărit biserica în faţa
grijilor lumeşti;

Binecuvântat eşti, Doamne al
puterilor, Cel ce ai iubit sălaşul

39



Tău, mai mult decât sălaşul
păcătoşilor;

Binecuvântat eşti, Împăratul
slavei, că mai bună este o zi în
locaşurile Tale, decât mii în casele
păcătoşilor;

Binecuvântat eşti, Cel mare în
Sion, pentru că sfânt şi înfrico şător
este numele Tău;

Binecuvântat eşti, Cel ce locu 
ieşti în Ierusalim, că sfântă este
biserica Ta, minunată întru dreptate;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 8

Mare minune ai săvârşit,
Hristoase, când, pe neaşteptate,
ai intrat în templu şi acolo pe
şchiopii şi orbii care au venit la
Tine iai vindecat, ca un Dătător
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de lumină şi Doctor milostiv, că
„adevărul merge înaintea Ta”,
precum a grăit David, şi, astfel,
ai izvorât tuturor bucurie, ade 
văr, lumină şi viaţă, cum a spus
mai înainte Prorocul Sofonie:
„BucurăTe foarte, fiica Sionului, că
Domnul a înlăturat judecăţile ros
tite împotriva ta. Domnul este în
mijlocul tău şi nu vei mai vedea
nicio nenorocire. Domnul Dum 
nezeul Tău este cu tine şi te va
înnoi, va mântui pe cel strâmtorat şi
pe cel lepădat îl va primi”. Pentru
aceasta şi noi, veselindune, Îţi
cântăm: Aliluia!

Icosul 8
Totul ai fost iubire, Preadulce

Iisuse, pentru aceasta ai primit
laudă din gura pruncilor şi a suga 
rilor fără răutate, în vreme ce
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bătrânii şi învăţătorii huleau,
întrebând: ,,Cine este Acesta?”
Pruncii teologhisesc, cântânduŢi:
„Osana!” şi cu ramuri Te întâm 
pină în templu, prevestind Învie 
rea Ta din morţi. Deci, învredni 
ceştene şi pe noi să fim precum
pruncii, fără răutate, ştiind că a
unora ca aceştia este Împărăţia
Ceru rilor, şi, din inimă curată,
săŢi aducem aceste laude:

Binecuvântat eşti, Cel cântat
întru cele de sus de Serafimi, dar
Care ai primit cântare de la
prun cii fără răutate;

Binecuvântat eşti, Cel purtat
întru cele înalte de Heruvimi,
dar de inimile curate primit ca
un Dumnezeu;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit să ridici cortul cel căzut al lui
David, pentru ca iarăşi să lumi 
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nezi cortul cel lăuntric al sufle 
telor noastre;

Binecuvântat eşti, Cel ce casa Ta
ai făcuto casă de rugăciune, pentru
ca şi pe noi, cei ce eram peşteră de
tâlhari, să ne faci casă a Duhu lui
Sfânt;

Binecuvântat eşti, Cel slujit în
ceruri de mii şi mii de îngeri, ale
căror mulţimi toate stau înain 
tea Ta;

Binecuvântat eşti, Cel Căruia
pe pământ mulţimile de copii
Ţiau cântat şi pe Care popoarele
Teau întâmpinat;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 9

Mulţimea toată de cărturari şi
arhierei, văzând, Iisuse, minu 
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nile pe care leai săvârşit în tem 
plu şi pe copii cântând: „Osana
Fiului lui David”, sau tulburat şi
Ţiau zis: „Auzi ce spun aceş tia?”
Tu, însă, leai zis: „Oare nicio dată
nu aţi auzit că «din gura copiilor şi a
celor ce sug Ţiai pregătit laudă»?”.
Noi, însă, mirândune de împie 
trirea şi cruzimea inimilor lor,
cântăm, precum copiii, întru
nevinovăţia inimii, cântarea
îngerească: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori nu pot
săŢi aducă mulţumire vrednică
pentru smerenia Ta cea negrăită,
Hristoase, că acum de voie ai
venit la Ierusalim, ca să rabzi
crucea; pentru aceasta, ai ascuns
celor înţelepţi Dumnezeirea Ta şi
ai descoperito pruncilor, care,
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cu inimă curată, au simţit mai
mult decât părinţii lor, că Tu eşti
cu adevărat Mesia Cel aşteptat.
Învredniceştene şi pe noi să
mărturisim cu suflete curate şi
buze neîntinate dumnezeiasca
Ta slavă şi săŢi cântăm:

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
lumi nat şi ai înţelepţit pe prunci;
luminează şi înţelepţeşte gându 
rile şi inimile noastre;

Binecuvântat eşti, Cel ce prin
săvârşire de minuni ai arătat
Dumnezeirea Ta; deschide şi
ochii mei, ca să pricep minunile
din legea Ta;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
păs torit pe Israel; păstoreştemă
şi pe mine întru blândeţea du hu 
lui la loc de verdeaţă;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
păzit pe Iacob; sălăşluieştemă
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întru curăţia inimii la loc cu ape
liniştite;

Binecuvântat eşti, Soare al
dreptăţii; fă să lumineze lumina
Ta cât va străluci soarele;

Binecuvântat eşti, Împăratul
păcii; să strălucească adevărul Tău
în toate zilele, cât va fi luna;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 10

Vrând să mântuieşti neamu 
rile, Hristoase Dumnezeul nos
tru, ai ales pe unii dintre elinii
care au venit să se închine la
praz nic, ca să Te vadă pe Tine.
Pentru aceasta, venind ei la Filip
au grăit: „Vrem săL vedem pe
Iisus”. Acela, împreună cu Andrei,
Ţia spus Ţie. Tu, însă, leai
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răspuns: ,,A venit ceasul să fie
proslăvit Fiul Omului”. Întru ale
Tale ai venit şi ai Tăi nu Teau
primit şi la moarte Teau osândit.
Şi grăuntele de grâu nu aduce
roadă, dacă nu moare sub
brazdă; astfel şi Tu, prin moartea
Ta, ai adus multă roadă întru
neamuri, ca să se împlinească
cele spuse mai înainte de Isaia
Prorocul că ,,Teai arătat celor ce
nu Te caută”. Pentru aceasta
veniţi, neamuri, şi vedeţi astăzi
pe Împăratul Cerului, Care a
intrat în Ierusalim stând pe mân 
zul asinei, ca toţi, supu nândune
Lui, săI cântăm: Aliluia !

Icosul 10

Tu eşti Împăratul Cel veşnic,
blând, drept, biruitor şi Mângâ 
ietorul nostru! Tu ai venit la Ieru 
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salim şezând pe un blând mânz
de asin, ca să potoleşti iuţimea
pământenilor şi să cunoască toţi
că ,,Tu priveşti la cel blând, la cel
tăcut şi la cel ce se teme de cuvintele
Tale”. Pentru aceasta „vor preface
săbiile în fiare de pluguri şi lăncile
lor în cosoare şi niciun neam nu va
mai ridica sabia împotriva altuia”.
Deci şi noi Te primim cu bună 
cuviinţă pe Tine, Stăpânul Cel
preablând, Care ai venit să
înfrângi mândria celui viclean, şi
Îţi cântăm:

Binecuvântat eşti, Cel ce Teai
urcat în Sion, ca să binevesteşti
pace lui Israel;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
propovăduit Ierusalimului, ca să
vesteşti mântuire neamurilor;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit să binevesteşti celor sărmani
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anul plăcut Domnului şi să vindeci
pe toţi cei zdrobiţi cu inima;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit să vesteşti robilor dezro bi rea şi
săi slobozeşti întru bucu rie pe toţi
cei apăsaţi;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
adunat pe cei împovăraţi de
păcate, precum cloşca puii sub aripi,
ca săi mântuieşti prin Cruce;

Binecuvântat eşti, Cel ce ai
venit la îngropare, ca un grăunte
de grâu căzut în pământ, ca săi
înnoieşti prin înviere pe cei
căzuţi în adâncurile iadului;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 11

Precum pruncii cei nevinovaţi,
Îţi glăsuim : „Osana”, Îţi cântăm:
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„Dumnezeu este Domnul şi Sa
arătat nouă”, şi Îţi pregătim
duhovnicească prăznuire cu stâl 
pări şi ramuri de copaci, pentru
că ai intrat în templul cel lăuntric
al sufletelor noastre, aşa cum ai
făgăduit zicând: „Nu vă voi lăsa
orfani, ci iarăşi voi veni la voi. Cine
Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi
pe el şi Mă voi arăta lui. Şi Tatăl
Meu îl va iubi şi vom veni la el, şi
vom locui împreună în el”. Fie
binecuvântată intrarea Ta! Vino
şi Te aşază pe tronul minţii noas 
tre, aşa cum ai şezut pe mânzul
asinei, şi împărăţeşte peste ini 
mile noastre şi dezleagă toată
necuvântarea patimilor noastre,
ca, precum copiii cei de demult,
cu stâlpările pururea înflorite ale
curăţiei, săŢi cân tăm şi noi:
Aliluia!
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Icosul 11

Astăzi dumnezeiescul templu
sa luminat cu lumină cerească,
când lai cercetat, Hristoase, şi
lai curăţat de vânzătorii cei
lumeşti, şi împreună cu el sa
luminat întreaga Sfântă Cetate,
aşa cum mai înainte a spus Isaia:
„Din Sion va ieşi legea şi slava
Domnului din Ierusalim”, că ai
venit spre pătimire şi ai adus
lumină şi bucurie prin Crucea
Ta, Hristoase. De aceea, ai spus
ucenicilor Tăi: „Încă puţin timp
este lumina cu voi. Umblaţi cât
aveţi lumină, ca să nu vă cuprindă
întunericul.  Credeţi în lu mi nă, ca
să fiţi fiii luminii”. Aceasta ai
spuso, Doamne, pentru ca în
vremea pătimirilor Tale lumina
credinţei lor să nu se stingă şi să
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nu umble în întunericul necre 
din ţei, ci toţi cei ce cred în Tine
săŢi cânte:

Binecuvântat eşti, Iisuse, Soa 
rele Dreptăţii, Cel proslăvit şi
pururea fericit de credincioşii Tăi;

Binecuvântat eşti, Lumină lină
şi neînserată, că ai venit la intra 
rea Ta în Ierusalim;

Binecuvântat eşti, Hristoase,
Lumina lumii, Cel prigonit de
lumea cea vicleană;

Binecuvântat eşti, Cel ce
locuieşti întru lumina cea neîn 
serată, care ai venit să luminezi
lumea cu strălucirea Învierii
Tale;

Binecuvântat eşti, Lumina cea
preadulce şi pururea vie, Care
Teai arătat în Sion, ca să lumi 
nezi întunericul sufletului meu;
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Binecuvântat eşti, Sfeşnicul
Cel luminos şi arzător, aprins la
Ierusalim ca iarăşi să aprinzi
sfeşnicul cel stins al meu;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 12

Harul Tău dănil nouă, Iisuse,
precum lai dat, mai înainte,
pruncilor evreieşti, care Ţiau
cântat „Osana” şi au cunoscut
Dumnezeirea Ta. Şi acum, în
aceste preacinstite zile, fii iarăşi
aproape de noi, Doamne, când
chemăm numele Tău în duhul
blândeţii şi al păcii, al smereniei
şi al iubirii. Învredniceştene şi
pe noi să simţim harul venirii
Tale, ca pacea dumnezeiască, ce
covârşeşte toată mintea, să se
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sălăşluiască întru noi şi, lumi 
nând sufletele noastre, întru
umilinţă săŢi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Cântând venirea Ta de bună 
voie la Ierusalim spre pătimire şi
smerenia Ta cea negrăită, ne
închinăm, Hristoase, cinstitei
Tale Cruci şi, bucurândune cu
pruncii evreieşti, Te întâmpinăm
cu stâlpări de fapte bune, pregă 
tinduŢi prăznuire. Te slăvim şi
credem că Tu eşti cu adevărat
Mesia Cel aşteptat, Care ai venit
şi iarăşi vei veni să judeci viii şi
morţii. Atunci nu vei veni pe
mânz de asin, ci ca un Împărat al
împăraţilor şi Domn al celor ce
stăpânesc, urmat nu de copii, ci
de toată oastea cerească ce laudă
mântuirea, cinstea, puterea şi
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slava Ta. Cei ce aşteptăm această
venire preaslăvită şi coborârea
Ta din Sionul ceresc, proslăvim
acum în Sionul pământesc
venirea Ta la jertfă pentru toată
lumea, cântânduŢi aşa:

Binecuvântat eşti, Fiul Tatălui,
Cel ce lai încununat pe om cu
slavă, iar acum vii să Te încu 
nunezi cu coroană de spini, ca să
faci roditoare firea noastră cea
purtătoare de spini;

Binecuvântat eşti, Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele
lumii, ca prin Sângele Tău să ne
faci pe noi, cei căzuţi, mai albi
decât zăpada;

Binecuvântat eşti, Mire al su 
fletelor noastre, Cel ce ai ieşit din
cămara Ta ca un Soare, ca nimeni să
nu se ascundă de căldura Ta;
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Binecuvântat eşti, Păstorul Cel
bun, Care ai intrat acum în
staulul oilor, pentru ca nimeni să
nu le ia din mâinile Tale;

Binecuvântat eşti, Învăţătorul
nostru, Care nu ai încetat să Te
rogi pentru toţi, mângâind, prin
cuvântul şi iubirea Ta, pe ucenici
la Cină;

Binecuvântat eşti, Mântuitorul
nostru, Care ai binevoit să Te
îmbraci în hlamidă purpurie, ca
pe noi să ne îmbraci în veş mân tul
mântuirii şi cu haina veseliei să ne
împodobeşti;

Binecuvântat eşti, Cel ce vii
întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!

Condacul 13

O, Iisuse Hristoase, Mielul lui
Dumnezeu, Cel mai înainte de
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veci pregătit spre jertfire, Care
vii la Ierusalim spre păti mirea de
bunăvoie, primeşte această pu 
ţină rugăciune a noas tră, prin
care Te întâmpinăm ca şi cu nişte
ramuri de finic, şi dăruieştene
smerenia, răbdarea şi blândeţea
Ta. Învredniceştene să ne
împăr tăşim, fără de osândă, de
bucuria Sfintelor Tale Paşti, aici
pe pământ, iar după intrarea în
Ierusalimul ceresc, să fim veşnic
împreună cu Tine şi săŢi cân 
tăm cu toţi Sfinţii: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei
ori, după care se citeşte iarăşi
Icosul 1, apoi rostim această:

RUGĂCIUNE 

Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
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întru cele înalte cu Tatăl şi eşti
purtat pe aripi de Heruvimi şi
slăvit de Serafimi, Care în zilele
venirii Tale în trup ai binevoit,
pentru a noastră mântuire, a
şedea pe mânzul asinei şi a
primit cântarea copiilor, Tu ai
venit în Sfânta Cetate a Ierusa 
limului, cu şase zile înainte de
pătimirea Ta cea de voie, ca să
mântuieşti lumea prin Crucea,
îngro parea şi Învierea Ta. Pre 
cum atunci oamenii, care şedeau
în întuneric şi în umbra morţii,
având ramuri de copaci şi stâl 
pări de finic, Teau întâm pinat
pe Tine, mărturisinduTe Fiul lui
David, aşa şi pe noi, care în
această zi de înainteprăz nuire
purtăm în mâini ramuri în 
verzite, păzeştene şi ne mân tu 
ieşte. Şi, precum acele mulţimi şi
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copiii Ţiau adus „Osana”,
învredni ceştene şi pe noi să Te
slăvim în psalmi şi cântări
duhovniceşti, cu suflete curate şi
buze neînti nate, în aceste zile ale
pătimi rilor Tale şi să dobândim,
fără de osândă, a ne împărtăşi
de bucu ria Sfintelor Paşti, ca să
Te slăvim pe Tine, împreună cu
Cel fără de început al Tău
Părinte şi cu Preasfântul şi
bunul şi de viaţă făcătorul Tău
Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. 

Strana: Amin.
Apoi se cântã Condacul 1, în

timpul cãruia preotul cãdeºte.
Dupã citirea Acatistului, ros-

tim rugãciunea:

Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fe ricim pe tine, Nãscãtoare de
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Dum nezeu, cea pururea fericitã
ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dum  nezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heru -
vimii ºi mai slãvitã, fãrã de ase -
mã nare, decât Serafimii, care,
fãrã stricãciune, pe Dum nezeu-
Cu vântul ai nãscut, pe tine, cea
cu adevãrat Nãscãtoare de
Dum  nezeu, te mãrim.

Dacã este preot, acesta ros -
teºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul mic.

În lipsa preotului, dupã ru -
gã  ciunea cãtre Maica Dom nu -
lui, zicem:

Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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