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PARACLISUL
PREASFINTEI NASCATOAREI

DE DUMNEZEU
F acere a lui Teognost Monahul;

dupi al(ii, a lui Teofan

Acest paraclis se CAnti la intristarea sufletului si la vreme de
nevoie.

Prcotul face inceputul obiqnuit: BinecuvAntat estc I)um czcul nos-
tru... CAntiretul: Impiratc ceresc..., Sfinte Dumnezeule,... Preasfinti
Trcime..., Tatil nostru... Preotul: Ci a Ta estc impiriJia.., CAntiretul:
Doamnc, miluiegte (dc l2 ori). Slavi..., $i acum..., Vcniti si nc inchinim
(de 3 ori), Psalmul 142: f)oamne, auzi rugdciunea mca... (cauti la pg.
67). Dumnezeu este Domnul... (dc trei ori).



Apoi Troparele acestea, glasul al 4-lca:

dtre Nisciitoarea de Dumnezeu, acum cu osdrdie si
alergim noi piicitogii gi smeri(ii qi si cidem cu

pociinfi, strigind din adincul sulletului: StapinI, ajut:i-ne,
milostivindu-te spre noi; gribegte ci pierim de mul{imea
picatelor; nu intoarce pe robii tdi deqer(i, ci pe tine singuri
nidejde te-am c6qtigat (de ctouri ori).

Slavd..., $i acum...,

Nu vom ticea, NAscitoare de Dumnezeu, pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Cio de nu ai fi stat tu inainte
rugAndu-te, cine ne-ar fi izbivit pe noi din atitea nevoi? Sau
cine ne-ar fi pizit pAni acum slobozi? Nu ne vom depirta de
la tine, stipini, cI tu izbiveEti pe robii tii pururea din toate
nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule... lcauti la pag, l2).

Canonul Niscdtoarei de Dumnezeu
Centarea I, glasul al 8-lca:

Irmosul:

. I pa trecAnd-o ca pe uscat gi din riutatea egiptenilor
fa.scipind. israel i teanul str iga: Izbivitorului qi

<<Dumnezeului nostru sd-I cintim>>.

Stih: Prcasfinti Niscitoarc dc Dumnezeu, miluiepte-ne pe nol. '

)e multe ispite fiind cuprins, citre tine alerg ciut6nd
mintuire; o, Maici a Cuvintului qi Fecioari, de rele 5i de
nevoi mf,ntuieEte-mi.

4supririle chinurilor mi tulburi qi de multe necazuri se
umple sulletul meu; alini-le, Fecioari, cu liniqtea l'iului qi
Dumnezeului tiu, ceea ce eqti cu totul firi de prihanii.
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Slavi...,

Pe tine, ceea ce ai niscut pe Mflntuitorul gi Dumnezeu, te
rog, Fecioari. izbiveqte-mi din nevoi, ci, la tine scipand;
acum imi tind qi sufletul qi gindul meu.

$i acum..,,

Fiind bolnav cu trupul Ei cu sufletul, cercetirii celei
dumnezeieqti $i purtirii tale de griji invedniceqte-md tu,
Maica lui Dumnezeu, ca una care eqti buni qi Niiscdtoarea
Celui bun.

i.ntarea a 3-a:

lrmosul:

T\oamne, Cel ce ai ficut cele de deasupra crugului
Lrfceresc qi ai zidit Biserica, Th pe mine mi intireqte

<<intru dragostea Ta; ci Tu egti marginea doririlor qi credin-
cioqilor intdrire, Unule, Iubitorule de oameni>>.

Folositoare qi acoperimAnt viefii mele te am pe tine,
Niscitoare de Dumnezeu Fecioari; tu md indrepteaz,i la
adipostirea ta, ceea ce egti  pricina bunntn{i lor qi
credincioqilor intdrire, una intru tot liudati.

Tb rog, Fecioard, risipegte-mi tulburarea sufletului $i
viforul necazurilor mele, ci tu, mireasi dumnezeiasci, pe
Hristos incepitorul linigtei ai niscut, ceea c€ eqti de
Dumnezeu fericiti.

. Slavl...,

Ceea ce ai niscut pe Ficitorul de bine, Care este pricina
bunit5{ilor, bogd(ia facerii de bine izvorigte-o tuturor, cA
toate lc po(i  ca una care-ai ndscut pe Hristos cel puternic
intru tdrie, una preacurati.
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$i acum,..,

F iind cuprins de neputinfe cumplite qi de chinurile bolilor,
tu, Fecioari, ajuti-mi; cer ajutorul tiu, Fecioari, ci pe tine
te gtiu comoari de tamiduiri neimpu{inati qi necheltuiti,
ceea ce egti cu totul firi de prihani.

Urmitoarele stihiri sc zic dupl Cantirile a 3-a qi a 6-a:

Izbdveqte de nevoi pe robii tii, Ndscitoare de Dumnezeu,
cii tofi, dupi Dumnezeu, la tine scipim, ca qi citre un zid
nestricat qi folositor.

Cauti cu milostivire, cu totul liudati, Niscitoare de
Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu qi vin-
deci durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia: Miluieqte-ne pe noi, Dumnczeule,,., la care
pomenette pe cei pentru care sc l'acc paraclisul; Doamne, miluieqte(de
l2 ori). Apoi prcotul zice ecfonisul: Ci milostiv qi iubitor dc oameni...$i
indati Sedealna, glasul al 2Jea:

Podobie: Cele de sus ciutind...

Ceea ce egti rugiitoare caldi gi zid nebiruit, izvor de mili
gi lumii scipare, cu dinadinsul strigim citre tine, Nisci-
toare de Dumnezeu, stipAni: Vino degrab Ei ne izbiveqte pe
noi din nevoi, ceea ce egti singura grabnic folositoare.

C0ntarca a 4-a:

Irmosul:

m auzit, Doamne, taina r6nduielii Tale, am infeles
lucrurile Tale Ei am preaslivit Dumnezeirea Ta.

Tulburarea patimilor mele gi viforul greqelilor mele alind-leo
ceea ce ai niscut pe Domnul-Indreptitorul, dumnezeiascl
mireasi.
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ChemAnd eu adincul milostivirii tale, di-mi-l mieo ceea ce
ai niscut pe Cel milostiv gi pe MAntuitorul tuturor celor ce
te laudi pe tine.

Slavi...,

indulcindu-ne, Preacurati, cu darurile tale, fie cAntare de
mulfumire cAntim, qtiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

$i acum...,

Nndejde qi intirire gi zid de scipare nemi$cat cAqtigAn-
du-te pe tine, ceea ce eqti intru tot liudati, de tot necazul ne
izbivim.

Cintarea a 5-a:

Irmosul:

J umineazi-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale qi cu
I-rbralul TIu cel inalt ;  pacea Ta di-ne-o noui,

Iubitorule de oameni.

Umple, Preacurati, de veselie viafa mea, diruindu-mi
bucuria ta cea nestricati, ceea ce ai niscut pricina veseliei.

lzbiivegte-ne pe noi din nevoi, Niscdtoare de Dumnezeu,
curati, ceea ce ai ndscut izbivirea cea vegnici qi pacea care
covArqeqte toati mintea.

Slavl...,

Risipeqte negura gregelilor mele, dumnezeiascE mireasii,
cu strelucirea luminii tale, ceea ce ai niscut lumina cea dum-
nezeiasce Ei veqnici.

$i acum...,

Timiduiegte, curate, neputin(a sufletului meu, invred-
nicindu-md cercetirii tale, gi sinitate, cu rugiciunile tale,
diruieqte-mi.

26 - CEASLOV
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C6,ntarea a 6-a:

Irmosul:

ugiciunea mea voi virsa citre Domnul qi Lui voi
l\pune necazurile mele; cA s-a umplut sufletul meu de

riuti{i Ei via{a mea s-a apropiat de iad, gi ca Iona mA rog:
<<Dumnezeule. din striciciune scoate-md>>.

Cum a mAntuit de moarte qi de putrejune firea mea, care
era {inutd de moarte Ei de putrejune, pe Sine insuqi dindu-Se
spre moarte, Fecioari, roagd-te Fiului qi Dumnezeului tiu,
si mi izbiveasci qi de riutifile vrijmaqului.

Pe tine te qtiu folositoare gi pizitoare prea tare viefii mele,
Fecioari, care risipeqti tulburarea nipastelor qi izgonegti asu-
pririle diavolilorl de aceea mi rog totdeauna: Izbiveqte-md
de striciciunea chinurilor mele.

Slavi...,

Pe tine, Fecioari, te-am dobAndit ca un zid de scipare qi
sufletelor mdntuire desivirqiti gi desfitare intru necazuri;
de lumina ta pururea ne bucurim, o, stIpeni; qi acum ne
izbiiveqte din nevoi qi din chinuri.

$i acum...,

Acum zac in patul durerilor qi nu este timiduire trupului
meu; ci mi rog (ie, celei bune, care ai niscut pe Dumnezeu,
M6ntuitorul lumii qi Timiduitorul bolilor, ridicii-mi din
striciciunea durerilor.

Preotul pomenelte pe cei pentru care sc face paraclisul, aqa cum s-a
aretat dupd Cintarea a 3-a. Apoi ecfonisul 9i Condacul, glasul al 6Jea:

Ceea ce eqti piizitoarea creqtinilor nebiruiti, qi rugitoare
neincctati citre Ficitorul, nu trece cu vederea glasurile cele
de rugiciune ale picdtoqilor; ci s6rguieqte ca o bund spre aju-
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torul nostru, care cu credin{i ne rugim fie: Gribeqte spre
rugiciune qi te nevoieqte spre imblinzire, apirind pururea pe
cei ce te cinstesc pe tine, Niscitoare de Dumnezeu.

P R o c H I M E N ,  g l a s u l  a l  4 - l e a :

Pomeni-voi numele TEu in tot neamul gi neamul.

Stih: Asculti, fiici, qi vezi qi pleaci urechea ta ti uiti poporul teu $i
casa pArintelui tiu.

A p o s t o l u l

Diaconul: infclcpciunc.
Din Epistola citre Evrei a SfAntului Apostol Pavel, citire:

(vrl,7-17)

p rafilor. fdrE de nici o indoiali, cel mai mic ia binecu-
I v6ntare de la cel mai mare. $i aici iau zeciuiali niqte

oameni muritori, pe cind dincolo, unul care e dovedit ci este
viu. $i ca si spun aqa, prin Avraam, a dat zeciuali gi Levi,
cel ce lua zeciuial5, fiindci el era inci in coapsele lui Avraam
cAnd l-a intimpinat Melchisedec, Daci deci desivirgirea ar
fi fost prin preo{ia levi{ilor, cici Legea s-a dat poporului pe
temeiul preofiei lor, ce nevoie mai era si se ridice un alt
preot, dupi rAnduiala lui Melchisedec, qi sd nu se zicd dupii
rAnduiala lui Aaron? Iar dacd preof ia s-a schimbat, urmeazi
numaidecit qi schimbarea Legii. Cici acela, despre care se
spun acestea, iqi ia obirqia dintr-o alti seminfie, de unde
nimeni n-a slujit altarului, qtiut fiind ci Domnul nostru a
risirit din Iuda, iar despre seminfia acestora, cu privire la
preofi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru qi mai limurit
ci ,  daci se r idicd un alt  preot dupi asemdnarea lui
Melchisedec, El s-a fdcut nu dupi legea unei pomnci trupegti,
ci cu puterea unei viefi nepieritoare, cici se mlrturiseqte: <Tu
eqti Preot in veac, dupi rinduiala lui Melchisedec>.
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Preotul:Pacc fic. Cintdrctul:$i duhului tiu. Aliluia-, glasul al 4Jea:

Acum sloboze$te pe robul Tiu, Stipi.nc, dupi cuv6ntul Tiu, in pace.

Stih:Luminl sprc descoperirca neamurilor'

E v a n g h e l i a

Diaconul: intelepciune, drepti . , .

Din Sfinta Evanghelie de la Luca, citire:

(I, 39--19, s6)

fn zilele acelea, sculdndu-se Maria, s-a dus in grabi la
Irnunte, intr-un oraq al lui Iuda, gi a intrat in casa lui

Zaharia qi a salutat pe Elisabeta. Iar c6nd a auzit Elisabeta
salutarea Mariei, pruncul a siltat in pintecele ei qi Elisabeta
s-a umplut de Duh SfAnt gi cu glas mare a strigat gi a zis:
BinecuvAntati egti tu intre femei qi binecuvAntat este rodul
pintecelui tnu. $i de unde mie aceasta, ca si vini la mine
Maica Domnului meu? Cici iati, cum veni la urechile mele
glasul salutirii tale, pruncul a siltat de bucurie in pAntecele
meu. $i fericiti €ste aceea care a crezut cd se vor implini cele
spusc ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: N{dregte, sufletul
meu, pe Domnul qi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Min-
tuitorul meu. CA a cAutat spre smerenia roabei Sale, ci' iatd, de
acum mA vor f'erici toate neamurile. Ci mi-a frcut rnie mdrire
Cel Puternic ai sfint este numele Lui. $i a rdmas Maria impre-
uni cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a inapoiat la casa sa.

Slav6.'. ' glasul al 2-lca:

Frinte, Cuvinte gi Duhule, Treime Sfinti, curifeEt€
mulfimea gregelilor noastre.

$i acum...,

Rntru rugiciunile Niscitoarei de f)umnezeu, Milostive,
curd{eqte mulfimea greqelilor noastre.
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Stih: MiluicSte-ne, Dumnczeule, dupi marc mila Ta fi, dupd
mulJimea induririlor Tale, curi{elte firitlclcgile noastre.

gi stihirile acestea, glasul al 6-lca:
' 

Podobic: 10s11 nddejdea...

A jutorului omenesc nu ne incredinfa pe noi,. preaslhnti
Stiipin5, ci primegte rugiciunea robilor tii, ci necazurile ne
cuprind 9i nu putem ribda sigetlr i le diavol i lor;
acoperim6nt nu ne-arn agonisit nicdieri unde si scipim noi,
pdcitoqii, pururea fiind biruifi; mingf,iere nu avem alari de
tine, stipAna lumii. Nndejdea qi folositoarea credincioqilor,
nu trece rugiciunile noastr€, ci le fd de folos.

N imeni din cei ce aleargd la tine nu iese ruqinat,
Niisclitoare de Dumnezeu F ecioari; ci, cerAnd dar bun.
primeqte ddruirea citre cererea cea de folos.

P refacerea celor neciji{i, izbivirea celor neputinciosi
fiind, izbdvegte pe robii tAi, Niscitoare de Dumnezeu
Fecioari, pacea celor din rizboaie, linigtea celor inviforafi,
singura folositoare a credinciogilor.

Preotul zice:

Antuieqte, Dumnezeule, poporul Tiu gi binecuvin-
r-v r [s12[ msqtenirea Ta. Cerceteazi lumea Ta cu mili qi

cu indurdri. Inalfi fruntea dreptmiritorilor cre5tini si tri_
mite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugiciunile
Preacuratei Stipinei noastre, Niscitoarei de Dumnezeu 9i
pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei Si de viati
f i c l toare i  Cruc i t  cu  lb los in {e le  c ins t i le lo r .  cereq t i lo r ,
n etrupegti^ puteri; pentru rugiciunile cinstitului, miritului
Prooroc, Inaintemergltorului gi Botezitorului Ioan; ale
Sfinfilor, miritilor qi intru tot liudafilor Apostoli; ale celor
intre sf in{i  Pir in{ i lor noqtr i ,  mari dasci l i  si  ierarhi ai lumii :



Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvantetorul Si Ioan

C".a A" Aur; Atana,ie cel Mare, Chiril' Nicolae al Mirelor

;";;"i;i Spi.idon al Trimitundei, ficdtorii de minuni; ale

Ji"iir"t, -i.r{ilor, bunilor biruitori mucenicil ale Preacuvi-

oqilor qi de Dumnezeu purtitori pnrin(ii loltr,i: 
Grigore

ii"*p.i'r],"1, Nicodim ".i sfitttrit qi Di-ittie cel Nou; ale

rn-"iii.- qi dreptrilor dumnezeiegti pdrin{i: Ioachim qi Ana;

"f"^ria"ttf"i N), a carui pomenire o sdvirgim astdzi' gi pen-

tru ale tuturor sfin(ilor, rugdmu-ne, Mult-milostive Doamne'

uuri-". pe noi, picdtoqii, qi ne miluiegte pe noi'

Doamne, miluieqte (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila qi cu

induririle 5i cu iubirca dc oameni"'

Cintrrea r 7'a:

Irmosul:

rfrinerii. cei ce au mers din Iudeea in Babilon oarecind'

I.u .."aint, Treimii, vdpaia cuplorului au cdlcat-o'

..cantand: Dumnezeul pnrinlilor noqtri' binecuvintat eqt >'

CAnd ai vrut si rinduiegti mintuirea noastri' Mintu-

itorule, Te-ai siliqluit in pintecele Fecioarei' pe care ar

iatut- folositoare lumii' Binecuvintat egti' Dumnezeul

pirin{ilor noqtri.

Maici preacuratd, roagi pe Domnrrl.milei' pe Care L-ai

nar"ui, .a'i"taveasci de iacate qi de inti n iciune-sufleteasci

p."..i". "a",4 cu credintrA: BinecuvAntat egti' Dumnezeul

pirinfilor nogtri.
.S lav l . . . '

ComoarA de mintuire 9i izvor de cur6{ie' turn-de tirie gi ugi

au po"ai"ta pe ceea ce Te-a ndscut pe Tine ai aritat-o celor ce

.aotat Sirr".unAntat eqti, Dumnezeul pirin{ilor noqtri'
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$i acum...,

De neputinfele trupeqti gi de pdcatele sufletegti, pe cei ce
vin cu dragoste citre acoperimintul tiu cel dumnezeiesc,
invredniceqte-i si lie timiiduifi, Niscitoare de Dumnezeu,
care ai niscut noui pe MAntuitorul Hristos.

CAntarea a 8-a:

Irmos: Pe impiralul ceresc..,

\Tu trece cu vederea pe cei ce au trebuinfii de ajutor de
1\ la tine. Fecioari, pe cei care cAnti qi te preainal{i

intru to{i vecii.

Timiduieqte neputinfa sufletului meu qi durerile trupului
meu, F'ecioari, ca sl te slivesc, curatd, in veci.

Binecuv6ntim pe Tatdl qi pc Fiul qi pc Sfintul Duh, I)omnul.

Bogn{ie de timiduiri vergi, Fecioari, celor ce te laudd cu
credinfa gi preainal{i naSterea ta cea de negriit.

$i acum...,

Tu izgonegti asuprirea qi nivilirea patimilor, Fecioari;
pentru aceea te ldudEm intru tofi vecii.

Stih: Sd Inudim, bine se cuvArtlm gi sd ne inchinim Domnului, cin-
tindu-I qi preaindlffndu-L pc Dinsul intru to(i vecii.

Irmosul:

Pe impiratul ceresc, pe Care ll laudi ogtile ingeregti,
diuda{i-L ;i-L preainil{afi intru tofi vecii>>.

Cintarea a 9-a:

Irmosul:

u adevirat, Niiscitoare de Dumnezeu te mirturisim
pe tine Fecioard curati, noi cei izbivi(i prin tine,

slivindu-te cu cetele cele tird de trup.

PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 401
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Si nu intorci fafa ta de la izvorul lacrimilor mele,
Fecioari, care ai niscut pe Hristos, Cel ce a qters toatd
lacrima de pe la{a tuturor,

Umple de bucurie inima mea, Fecioari, ceea ce ai primit
plinirea bucuriei qi ai pierdut grija picatului.

Slavi...,

Cu strilucirea luminii tale lumineazi, Fecioari, negura
ne$tiintei gi o izgoneqte de la cei ce cu credin{i te mirturisesc
pe tine, Niscitoare de Dumnezeu.

$i acum...,

Pe mine, c rez c de boaliin locul cel de rliutate, timidu-
ieqte-md, Fecioari, qi mi intoarce din boal5 in sdnitate.

Catavasia:

O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se
lupti cu noi surpd-i cu dreapta ta cea stipAnitoare gi atot-
puternici, qi celor ce sunt in necazuri Ie ajutd, pe cei asupri(i
ii mAntuiegte qi dezleagi de pdcate pe cei ce se roagi {ie, ci
toate le pofi cite le voieqti.

Apoi:

Cuvine-se cu adevirat sil te fericim. Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti qi prea nevinovati gi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce egti mai cinstitl decAt heru-
vimii gi mai sliviti, fird de aseminare, decit serafimii, care,
fhri striciciune, pe Dumnezeu CuvAntul ai niscut, pe tine,
cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.

Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea:

Podobie : CAnd de pe lemn.;,

Rntru to{i care scapi cu credin(d intru acoperimintul
t iu cel puternic te rogi,  ceea ce egti  bunl; ci  noi,  picdtogi i ,
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nu avem alti izbivire ciitre Dumnezeu in nevoi qi in neca-
zuri, pururea fiind incirca{i cu multe picate, Maica
Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cidem inaintea ta.
si ne izbiveqti pe noi, robii tii, din toate nevoile.

Stih: Pomeni-voi numele tiu in tot neamul qi neamul...

Tuturor necijifilor bucurie qi asuprifilor folositoare gi
fliminzilor dititoare de hrani, striinilor mdngdiere, celor
invilui{i adipostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioqi
acoperimAnt qi sprijinire, toiag bitrAne{ilor tu eqti,
Preacurati, Maica Dumnezeului celui de sus; pentru aceea,
fie ne rugim: Gribeqte gi miluiegte pe robii tii.

Stih: Asculti, fiicl, li vezi gi pleacn urechea ta qi uitd poporul tiu qi
casa pir in(elui teu.

B ucuri-te, Fecioari preacurat6l bucurd-te, cinstitul scep-
tru al Impiratului Hristosl bucuri-te, ceea ce ai crescut
Strugurele cel de taini; bucuri-te, uga cerului qi rugul cel
nearsl bucuri-te, lumini a toatd lumea; bucurd-te, bucuria
tuturor; bucuri-te, mintuirea credincioqilor; bucuri-te,
apiritoarea gi sciparea tuturor creqtinilor, stapini.

Slavl..., $i acum...,glasul al 8-lea:
. ! t

B ucuri-te, lauda a toati lumea; bucuri-te, casa Domnului;
bucurii-te, munte umbrit; bucurd-te, scdparel bucuri-te, ceea ce
egti sfeqnic de aurl bucuri-te, Preacurati, care esti slava
cre$tinilor; bucuri-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul bu-
curi-te, rai; bucuri-te, masa cea dumnezeiasci; bucuri-te, bise-
rici; bucuri-te, nistrapi de aurl bucuri-te, bucuria tuturor.

in timp ce preotul cidcftc S1. Altar qi poporul, sc cinti accstc
Tropare alc Niscitoarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea:

Pe ceea ce este mai inalti decit cerurile qi mai curati
decAt strilucirile soarelui, car€ ne-a izbdvit pe noi din
blestem, pe stipAna lumii, cu cdntiri sd o cinstim.
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Pentru picatele mele cele multe mi se imbolniveqte trupul
qi sl5begte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eqti plini de

daruri; nidejdea tuturor celor firi de nidejde, tu imi ajutd.

Stnpina gi Maica lzbivitorului' primeqte rugAciunea

nevrednicilor robilor tii, ca si fii folositoare citre Cel ce S-a

niscut din tine, oo stipAna lumii, fii miilocitoare'

Cintim cu osArdie acum cAntare de bucurje {ie, celei

lntru tot liudati, Niscitoare de Dumnezeu. Cu Inaintemer-
gitorul qi cu tofi slin{ii roagi-L, Niscdtoare de Dumnezeu,

ca sA ne mAntuiasci pe noi.

Toate oqtile ingereqti, inaintemerglitorul Domnului, cei

doisprezece Apostoli ;i to(i sfin{ii, impreuni cu Niscitoarea

de Dumnezeu, f'ace(i rugiciuni ca si ne mentuiascd pe noi.

Milostivi fii mie, smeritului, ci afari de tine altl scipare

nu $tiu eu, cel ce sunt plin de tot felul de pdcate. Miluieqte-mi'
niidejdea creqtinilor.

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfinti Treime..'' Tatil nostru"'

Preotul: Ci a Ta este implrefa.'. $i Troparele, glasul al 6-lea:
MiluieEte-ne pe noi, Doamne..., Slavi'.., I)oamne, miluicgtc-nc pe noi"',

Si acum..., Uqa milostivirii... (cauti la pag. 37-3E).

Preotul zice ectenia:

Miluieqte-ne pe noi, Dumnezeule, dupii mare mila Ta'
rugimu-ne fie, auzi-ne gi ne miluiqete'

Strana: Doamne, miluieqte (de 3 ori).

lnci ne rugim pentru mila, viafa, pacea, sinitateao min-

tuirea" cercetarea, iertarea, buna-sporire qi chivernisire a

robilor lui Dumnezeu N gi pentru ca si li se ierte lor toati
gregeala cea de voie qi cea firl de voie.
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Strana: Doamnc, miluieqtc (de 3 ori).

lnci ne rugim ca si fie plzit sfAnt locagul acesta, fara
aceasta, oragul acesta Ei toate oraqele qi satele, de boali, de
foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea
altor neamuri asupra noastrd gi de rizboiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blAnd qi lesne iertitor si ne fie noui
Bunul qi Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, gi sn-$i
intoarci toati minia, care se porneSte asupra noastrd, si ne
izbdveasci pe noi de ingrozirea Lui cea dreaptdo care este
asupra noastri, qi si ne miluiasci pe noi.

Strana: Doamne, miluieqte (de 40 de ori).

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mintuitorul nostru,
nddejdea tuturor marginilor pimAntului qi a celor ce sunt pe
mare departe gi, Milostive Stipine, milostiv fii noui, pentru
picatele noastre qi ne miluieqte pe noi.

Strana: Doamne, miluieqte (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul:

Cd milostiv qi iubitor de oameni Dumnezeu eEti qi tie
slavd inil(im, Tatdlui gi Fiului qi Sf6ntului Duh, acum qi
pururea Ei in vecii vecilor. Amin.

Apoi preotul face otpustul cel mic.

p
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