
AL DOILEA PARACLIS
AL PREASFINTEI NASCATOAREI

DE DUMNEZEU

Acest Paraclis sc canti la intristarc suflcteascA Ei la oricc intimplare
grea, fiind foartc l'olosifor pentru tot creqtinul.

Preotul lhce inceputul obiqnuit: Binecuvi.ntat este Dumnezeul nostru...
Cintircful: impirate ceresc.,., Sfintc Dumnezeulc..., Prcaslhnti Treime,..,
Tatel nostru... Prcotul: Ci a Ta este impiriJia... Ciinlrlrctul: Doamne
miluiegte...(de l2 ori), Slavn,.., $i acum..., Vcniti sir ne inchinim(dc 3 ori).
Psalmul 142: Doamne, auzi rugiciunea mca... (cauti la pag. 67).

La Vcccrnic, se ci.nti stihirilc pc 4, glasul al SJea:

Stih: Sfinlit-a locaqul Siu cel prcainalt; Dumnczcu cste in mijlocul
lui si nu se va clitina.
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la-leea ce egti mai cinstiti, Maici prealiudati, nu ne pri-
\-,cepem noi. plcitoqii, a te liuda cum se cuvine. insi.

nepricepindu-ne, griim fie: Bucuri-te, Maica Soarelui celui
neapus, a Ziditorului tuturor.

Stih: $i va dori impiratul frumusetea ta, ci El este Domnul tiu.
lh rugim (ie, ceea ce egti cu totul liiudatd, stiipinii a

lumii, si ne izbiveqti pe noi din primejdiile noastre, precum
ai izbivit din surparea casei pe pruncul femeii celei ce te cin-
stea pe tine.

Stih:Voi pomeni numele tlu ln tot nedmul qi neamul.

ftrviazi-mi, Maica lui Dumnezeu, pe mine, cel mort pen-
tru frridelegile mele, precum ai inviat pe pruncul evreicei
celei ce te-a chemat pe tine in ajutor,

Stih:Ascultl, fiici, !i vezi Ei pleaci urechea ta $i uite poporul tiu $icasa parintelui tAu.

Iioagd pe Fiul tiu qi Dumnezeul nostru, pe Care L-ai
niscut, neqtiind de nunti; pentru o taind ca aceasta. care s-a
sivArgit intru tine, minunindu-ne, griim: Bucuri-te, Maici
pururea fecioard.

Slavn.,,, $i acum..., glasul al S_lca:

h Unul din Treime, Care S-a niscut din Tatil mai inainte
de veci, pe Acela L-ai niscut, Maici prealiudati, cu nespusi
minune prin umbrirea SfAntului Duh. pentru aceasta, cu
glasul lui Gavriil grdim {ie: Bucuri-te, prin care risare bucu-
ria; bucuri-te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.

LaDumnezcu estc Domnul..,, se centl lioparcle acestca:

Chtre Ndscdtoarea de Dumnezeu, acum cu osArdie sii riler-
gim noi, picitoqii gi smeri{ii, qi si cidem cu pocdin{i, strigAnd
din adAncul sufletului: Stipini, ajuti-ne, milostiveqte-te spre
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noi; gribegte, ci pierim de mulfimea picatelor; nu intoarce pe
robii tii degerfi, ci pe tine, singuri nidejde te-am cigtigat.

Slavi..., acela$i Tiopar;$i acum..., al Niscetoarei dc Dumnczcu

Nu vom ticea, Niscdtoare de Dumnezeu' pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Ci de n-ai fi stat tu inainte
rugAndu-te, cine ne-ar fi izbivit pe noi din atitea nevoi? Sau
cine ne-ar fi pizit pini acum slobozi? Nu ne vom departa de
la tine, stipini, c5 tu izbiveqti pe robii tii pururea din toate
nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluieqte-m[, Dumnezeule..' (cauti la pag. l2).

Canonul de rugdciune
citre Niiscitoarea de Dumnezeu

Cintarea 1, glasul al 8-lea:
Irmos: Apa trecAnd-o ca pc uscat...

T)e moartea ce se silbiticise de demult, prin naqterea ta,
-F stipinn. o ai surpat; pentru aceasta, grdim fie: Bucu-

ri-te, mAntuirea celor robifi; bucuri-te, innoirea tuturot
stiipAni.

Noi intru tine ne ldudim gi prin miilocirea ta scipim din
cursele cele de multe feluri ale diavolului; pentru aceasta'
grliim citre tine, Niscitoare de Dumnezeu: Bucuri-te,
cederea diavolilor qi intdrirea noastri a credinciogilor.

Slavi..,,

Tatil a binevoit, qi Fiul S-a pogorit prin umbrirea Sf6ntului
Duh in pintecele t!iu, preanevinovati stipdni a lumii.

$i acum..,,

Bucurii-te, grhim {ie, Niscitoare de Dumnezeu' ceea ce
egti lblositoarea tuturor celor ce sunt itr nevoi 9i a tuturor
celor ce scapi sub acoperimAntul tiu, stipini.
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Cdntarea a 3-a:

Irmos: Doamne, Care ai fiicut ccle de deasupra...

\ foise. proorocul de demult, te-a inchipuit pe tine,
IVlzicind: Rug insuflef i t  qi  nears egti ,  Fecioarl ,  ceea ce

ai in pintece focul Dumnezeirii.

Fiul tdu ascultAnd rugiiciunea ta, Preacurati Ndscitoare
de Dumnezeu, Se milostivegte spre sufletele noastre, ca un
iubitor de oameni.

Slav5,..,

Pe Unul din Treime ai ndscut, Maici prealiudatd, cu ne-
spusii minune, pe Care L-a liudat adunarea pruncilor,
strigind: Osana, binecuvAntat este Cel ce vine intru numele
Domnului.

$i acum...,

$tiindu-te pe tine a fi Maicd lui Dumnezeu, ne rugim {ie
si ne izbiveqti pe noi de greqealele noastre cele de voie qi cele
fird de voie.

Cintarea a 4-a:

Irmos: Am auzit, Doamne, taina rinduielii Tale...

('1u strigare firi incetare striga citre tine bolnavul cel
\,,slibinogit in boala cea frri de vindecare, pe care,

auzindu-|, I-ai vindecat, preanevinovati stipAni.

Zapisul boierului celui ce scrisese cu singele siu l-ai scos
din mAna diavolului cu puterea ta cea atotstipinitoare.

Slavi...,

Auzind puterea ta, cu care ai izbivit pe mulfi din pri-
mejdii, Preacuratd Niscdtoare de Drrmnezeu, griim citre
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tine: Ceea ce ai niscut pe Cel sldvit in Treime, roagi-te si ne
mAntuiasci de partea cea de-a stAnga.

$i acum..., -r '

Ch adevirato Niscitoare de Dumnezeu, tu eqti sciiparea
noastrd din amiritul picat al lui Adam cel intAi zidit.

Cintarea a 5-a:

Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta...

\ filuieqte-md. Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit
J.YIpe femeia aceea. cdreia i se umflase tot trupul, ci nu

am altA nidejde sau ajutor alari de tine.

Sd qtii, Doamna mea, cA pentru picatele mele te supir gi,
pentru ci S-a intrupat Fiul lui Dumnezeu intru tine gi.pen-
tru noi f5c6ndu-Se om, pentru ac€ea am nizuit la tine eu,
ticilosul, si mi miluiegti.

Slava...,
' StipAna ingerilor, Maica siracilor qi ajutorul celor
striini, la cunoqtin{a ta, la ajutorul tiu qi la acoperimAntul
tiu scap, ca si mi miluiegti.

$i acum,..,

Mlostivegte-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum
te-ai milostivit spre cele doui l'ecioare curate, trimifAnduJe
lor cununi din cer.

Ca'ntarca a 6-a:

Irmos: Rugiciunca mca voi virsa cAtre Domnul.,.

Ducuri-te, ceea ce egti plind de bucurie, Marie, Domnul
l-leste cu tine, a strigat Aglaida gi a izgonit pe diavolul,

care-i ldcea supdrare in tot ceasul.
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Cu deadinsul mii rog {ie, Maica lui Dumnezeu" sd mi
miluiegti qi si md acoperi sub acoperimAntul tiuo cflnd va
qedea Fiul tiu pe scaunul cel infricoqitor.

Slavi.,.,

Cu cintdri intreite cintim fie: Bucuri-te, ceea ce ai ndscut
Lumina lumii; bucurii-te, ceea ce ne mAntuieqti de primejdiile
noastre; bucuri-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.

$i acum...,

Cum te vom lliuda, Maica lui Dumnezeu, qi cu ce buze te
vom sEruta, sau cu c€ ochi vom ciuta la chipul tiu cel
zugrivit, liind impila(i cu necuri{iile noastre? Ci numai
grdim fie: Miluiegte-ne, Maica milostivirii.

c o N D A c U L ,  g l a s u l  a l  3 - l e a :

Partenie, pustnicul, cel ce mergea la Muntele Sinai de se
inchina sfAntului rug, aducAndu-gi aminte de minunea naqterii
tale, cea intru tot liudati, striga cdtre tine: Bucuri-te, minu-
nea cea de ingeri mult-liudati, Maica Ficdtorului tuturor.

I C O S U L :

pre nevointA si ne sArguim gi dezmierdirile lumesti
_ -lJ toate si le urim qi la Domnul pururea sn gindim qi de
DAnsul si ne lipim, ca si ne deschidi noui usa milostivirii
Sale, precum a ficut de demult qi cu al{i pacitoqi: a dat
iertare tuturor picatelor lor, slibdnogului pe care I-a vinde-
cat sulletegte gi trupeqte, vameqului ciruia i-a dat iertare de
pdcate, qi altora mul{i. Deci, si ne sirguim gi noi si-I aducem
lacrimi vrednice de pociin{i Ei si ne rugim Lui: Milostive,
primegte pe Niscitoarea de Dumnezeu. &re se roagi pentru
noi, pe care o laudh ingerii din cer, qi noi, pe pimini, cu buze
de tini griim cdtre d0nsa: Bucuri-te, minunea cea de ingeri
mult- l ludatio Maica Ficitorului tuturor.

27 - CEASLOV



P R o c H  I  M E N ,  g l a s u l  a l  8 - l e a :

Mireqte, sufletul meu, pe Domnul qi s-a
meu de Dumnezeu, MAntuitorul meu.

Stih: Cd a ciutat spre smerenia roabei Sale, Iati'
ferici toate neamurile,

bucurat duhul

de acum mi vor

A p  o  s  t  o  I  u  I

Diaconul: inlelePciune.

Din Epistola citre Evrei a Sfentului Apostol Pavcl' citire:

(IX, l-7)

f,rafilor. adevirat este cA Si cel dintAi AgezimAnt avea
I orinduieli pentru slujba dumnezeiasci qi un altar

pimAntesc, cici s-a pregitit cortul mirturiei. In el se aflau,
mai intAi, sfeqnicul qi masa 9i piinile punerii inainte; partea
aceasta se numeqte Sfdnta. Apoi, dupi catapeteasma a doua,
era locul numit SfAnta Sfintelor, avind altarul timAierii de
aur qi chivotul aqezim6ntului ferecat peste tot cu aur, in care
era nistrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron
ce odraslise qi tablele Legii. Deasupra chivotului erau heru-
vimii slavei, care umbreau altarul impicirii; despre acestea
nu put€m acum si vorbim cu de-amdnuntul. Astl'el fiind
intocmite aceste inciperi, preo(ii intrau totdeauna in cortul
cel dintii, sivdrqind slujbele dumnezeieqti; in cel de-al
doilea insi, numai arhiereul, o dati pe an, qi nu firi de
sAnge, pe care il aducea pentru sine insuqi qi pentru gre;elile
poporu lu i .

Preotul: Pace fie. Cilntire{ul: $i duhului tiu. Aliluia' glasul al 8-lea'

Prochimen: AscultA, fiicl, qi vczi, qi pleaci urechea ta $i uitA poporul
tiu gi casa pirintclui tdu.

Stih: tsefci tale se vor ruga mai-marii poporului'
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E v a n g h e l i a

Diaconul: inf elepciune, drcpf i...

Din Sfinta Evanghelic de la Luca, citirc:

(X,38-42; Xl,27-28)

Jn vremea aceea a intrat Iisus intr-un sat, iar o femeie, cu
lnumele Marta, L-a primit in casa ei. $i ea avea o sori ce

se numea Maria, care, agezindu-se la picioarele Domnului,
asculta cuv6ntul Lui. Marta insi se silea cu multi slujire qi,
apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socote$ti cd sora mea m-a
lisat singurii si slujesc? Spune-i deci si-mi ajute. gi, rispun-
zAnd, Iisus i-a zis: Marto, Marto, te ingrijegti qi pentru multe
te sileqti; dar un lucru trebuie: cici Maria partea cea buni
qi-a ales, care nu se va lua de la ea... Iar cAnd zicea D6nsul
acestea, o femeie din popor, ridicind glasul, l-a zis: Fericit
este pintecele care Te-a purtat qi ferici{i sunt sAnii pe care i-ai
supt! Dar Iisus a zis: AEa este, dar fericifi sunt gi cei ce
asculti cuvAntul lui Dumnezeu qi-l pizesc.

Slavi.,., glasul al 2Jea:

P irinte, Cuvinte gi Duhule, Treime SfAnti, curAfeste
multim€a greEelilor noastre.

$i acum...,

Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, Milostive,
curi(egte mulfimea greqelilor noastre.

Stih: Miluieqtc-nc, Dumnczeule, dupe mare mila Ta...

Apoi stihirile acestea, glasul al 6Jea:

Podobie: Toatd nddejdea.,.

Aiutorului omenesc nu ne incredin(a pe noi, Preasfinti
StipAniL, ci primegte rugiciunea robilor tiii, ci nevoile ne
cuprind qi nu putem ribda sdgetirile diavolilor; acoperi-
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mAnt nu ne-arn agonisit niciieri unde si scipim noi' pici-
toqii, pururea fiind biruifi; ming6iere nu avem afari de tine,
Stnpina lumii. Nndejdea qi ajutitoarea credincioqilor, nu
trece rugiciunile noastre, ci le fi de folos.

Nimeni din cei ce aleargi la tine nu iese ruqinat,
Niscitoare de Dumnezeu, Fecioari; ci, cerind dar bun,
primegte dbruirea citre cererea cea de folos.

hefacerea celor mihni{i, izbivirea celor neputincioqi
fiind, izbiveqte pe robii tii, Niscitoare de Dumnezeu,
Fecioari, pacea celor din rizboaie, liniqtea celor invifora{i,
singura folositoare a cregtinilor.

CAntarea a 7-a:

Irmus: Pruncii, care merseserA din Iudeea in Babilon..'
.}e 

Mingiietorul tuturor niscend, Maici prealiudati'
I curatd ai rimas ca qi inainte de naqtere; pentru aceas-

ta, griim: Bucurd-te, Maici, care nu qtii de mire; pe tine te
binecuvAntim intru tofi vecii.

Fecioari ai fost mai inainte de naqtere qi intru nagtere
iarigi ai fbst fecioari gi dupd na$tere iarigi fecioari ai rdmas;
pentru aceasta, pe tine te binecuvAntim intru tofi vecii.

Slavi...,

inviluindu-ne intru aceastd lume qi cizind in noroiul
picatelor noastre, scipAnd cdtre tine, stipini, griim {ie:
Vino degrab qi ne scoate pe noi din adincul riuti(ilor noas-
tre, ci pe tine te binecuvAntim intru toJi vecii.

Si acum...,

[,a tine este sciparea noastri qi intru tine ne-am pus
nideidea; tu ne ajutl nou5, cd po{i toate c6te le voieqti, Maica
Ficitorului tuturor, gi pe tine te binecuvAntim intru to{i vecii.



CS.ntarea a 8-a:

Irmos: Pc impiratul ceresc, pc Care il la dl oqtile ingereqti.,,

e impiriteasa cerutui qi a pimAntului, care a ndscut
neispititi de nunti pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, gi pe

care o laudi oqtile ingereqti, lluda(i-o qi preainilfa{i-o intru
tofi vecii.

D aniel proorocul de demult a inchipuit naqterea ta,
PreacuratE Niscitoare de Dumnezeu, ci ai purtat in pintecele
tiu pe Fdcitorul cerului qi al pim6ntului, pe Care, nisc6nrlu-L,
ai rimas nestricatli; pe tine te preainil{im intru tofi vecii.

Binecuvfntem pc Tatil, pc Fiul qi pc Stintul Duh, Domnul.

Pe Dumnezeu, Cuv6ntul cel din Dumnezeu, Care S-a pogo-
rAt in pAntccele tiu prin umbrirea Sf6ntului Duh, L-ai niscut
frri de stricdciune; pe tine te preainilflim intru to(i vecii.

$i acum...,

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am cAqtigat;
ajutitoare te avem intru primejdiile noastre pe tine gi mdntuire
desivirqiti sufletelor; pe tine te preainil{im intru tofi vecii.

Cdntarea a 9-a:

Irmos: Cu adevirat NAscAtoare de Dumnezeu...

J saia, de demult, diinfuind a griit: Iatli, Fecioara in pin-
Itece va lua gi va naqte Fiu. Pentru aceasta griim (ie:

Bucuri-te, ceea ce ai purtat in pdntecele tiu pe Cel mai
inainte de to{i vecii; pe Acela roagl-L sd mAntuiasci sufletele
noastre.

Proorocul David te-a liudat oarecdnd in cartea psalmilor.
aritAndu-te Maica Ficdtorului tuturor, pe Care roagi-L sI
mAntuiasci sufletele noastre.
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Slavi...,

Ce limbd omeneasci te va l6uda pe tine dupi vrednicie,
ceea ce eqti mai cinstiti decAt heruvimii? Pentru aceasta, cu
guri firi de ticere, griim {ie: Bucuri-te, ceea ce de ingeri
egti mult liudati, I)omnul este cu tine.

$i acum...,

Roagi-te cu deadinsul citre Milostivul Dumnezeu pentru
noi, picitoqii, care greqim in tot ceasul, ca si ne lie noui
milostiv in ziua judeci{ii.

Apoi:

Cuvine-se cu adevlirat si te fericim, Niscdtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti Ei prea nevinovati qi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit heru-
vimii qi mai miriti, firi de aseminare, decAt serafimii' care,
firi stricdciune, pe Dumnezeu Cuvintul ai nlscut, pe tineo
cea cu ad€vArat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.

L U M I N A N D A

$a rugat, de demult, citre tine, Preacurati, Maria Egip-
teanca, pe care, auzind-o, ai invrednicit-o a vedea qi a siruta
Crucea Fiului tiu; pentru aceastao strigim citre tine: Roa-
gi-te Fiului tiu, qi Dumnezeului nostru ca sh se milosti-
veasch spre noi, si nu ne osindeasci dupi picatele noastre'
ci sd ne miluiasci pe noi ca un iubitor de oameni (de doul ori).

L A  L A  U  D  E

Se cintd stihirilc pe 6, glasul al 2Jea:

Podobie: Cu ce cununi de laude."

Cu ce cununi de Iaude vom incununa pe Maica lui Dum-
nezeu, care s-a aritat scaun cerescului Impirat, care se
roagi pentru noi citre Milostivul Dumnezeu qi ne izbiveqte
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din firadelegile noastre? Deci, citre dAnsa si griim
Bucuri-te, Preacurati, ci prin tine a fost cu noi Domnul
puterilor; roagi-te cu deadinsul si se mintuiasci sulletele
noastre (de doui ori).

Cu ce podoabe de cAntdri vom liuda pe Maica lui Dum-
nezeu, pe ceea c€ s-a invrednicit a fi impiriteasi a toate,
care s-a aritat mai inalti decit cerurile qi mai sfAnti decAt
tofi sfinfii? Deci, citre dAnsa si griim: Roagd-te, Preacurati,
cu toti sfinfii, si se mAntuiasci sufletele noastre (de doun ori).

Cu ce flori duhovnicegti vom incununa pe Maica lui
Dumnezeu, care s-a aritat scari cereasci, prin care am aflat
lesne-suirea cdtre Dumnezeu? Deci, tofi si ne adundm qi si
o liudimo grdind: Bucuri-te, Preacurati, prin care am
aflat har; bucuri-te, ci prin tine s-a dat tuturor bucurie;
bucuri-te, nddejdea sufletelor noastre, prin care noi tofi ne
mAntuim.

Cu ce mAngAietoare cintiri vom incununa pe Maica lui
Dumnezeu, pe care o laudd ingerii in ceruri cu cintiri firi
incetare, strigAnd: Bucuri-te, mirirea noastri; bucuri-te,
mintuirea pdmflntenilorl bucurd-te, ceea ce eqti scaun
Impiratului nostru! Deci, qi noi, picltoqii, citre dAnsa si
griim: Roagd-te, Preacurat!, cdtre Cel pe Care L-ai niscut
firi striciciune. si mintuiascd sufletele noastre.

Slavn..., $i acum..,, glasul al 8-lea:

Venifi, tofi pim6ntenii, sA facem priznuire Maicii lui
Dumnezeu, cea care ne izbivegte pe noi din miinile diavolu-
lui, cel ce uriqte binele, precum a izbdvit pe femeia care se
ruga ei qi a inviat-o de qi-a spovedit picatul. Vezi, dar, suflete
al meu, pentru ce te leneveqti qi nu strigi cdtre Maica lui
Dumnezeu: Doamni atotstdp6nitoare, ceea ce ai niscut cu
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nespusi minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela
roagd-L si ne mintuiasci pe noi.

Apoi Doxologia qi troparele Ndscitoarei de l)umnezeu (pag. 409),
dupi care preotul citefte aceastA

R u g i c i u n e

cAtre Preacurata Niscitoare de Dumnezeu

f\r preamilostivi stipina mea, nu mi teplda pe
l.-/mine, nevrednicul, ci primeqte aceasti pufnl

rugiciune a mea din buzele mele cele intinate, gi o
du Fiului tiu qi Dumnezeului nostru, Care S-a nis-
cut cu trupul din tine spre mentuirea noastri; Care,
pentru noio picitoqii, s-a ristignit qi s-a ingropat qi a
inviat a treiazi. Deqi fir6delegea mea este mai grea
dec6.t toate firidelegile, totuqi tAlharii qi desfrfinafii
pe care Iubitorul de oameni, pentru nemisurata Lui
milostivire, i-a primit qi i-a miluit, imi dau indriz-
nirel qi, cu toate ci nu te aveau pe tine mijlocitoare
buni, nu le-a inchis uqa milostivirii Sale. Cum si nu
mi primeasci, dar, qi pe mineo care nidijduiesc in
ajutorul tiu? Milosfiveqte-te, deci, spre mine, Doamna
mea, cAci poti toate c6te le voieqti, iar pe care le ceri
de la Fiul tiu le gi iau firi indoiali, deoarece pe tine
te-a flcut mijlocitoare creEtinilor. Pentru aceasta pe
tine te binecuvdntlm qi te preainil(dm in vecii
Yecilor. Amin.




