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" 1 noiembrie

hoamne. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
U n"r"u, pentru rugS"ciunile Preacuratei
Maicii Tale Ei ale tuturor Sfin{ilor, miluieq-
te-ne pe noi. Amin.

Slavd Jie, Dumnezeul nostru, slavA Jie!
impSrate ceresc, MAngAietorule, Duhul

AdevS.rului, Care pretutindenea eEti gi toate
le plinesti, Vistierul bun5tdjilor qi Ddtdtoru-
le de via!5", vino gi Te s5.l5.qluieqte intru noi
gi ne cur6{eqte pe noi de toat5. spurcf,ciunea

9i mAntuieqte, Bunule, sufletele noastre.
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
f5.rd de moarte, miluie-ste-ne pe noi. (de 3 ori)

Slav6 TatS.lui gi Fiului gi Sfantului Duh,
Si acum qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.

PreasfA"nt5 Treime, miluieEte-ne pe noi.
Doamne, curd{eEte pS.catele noastre. Sta-
pAne, iartd fS.rS.delegile noastre. Sfinte,
cerceteazd" qi vindecA neputinlele noastre,
pentru Numele TEu.

Doamne miluieqte (de 3 ori)

Slavd... $i acum...

Tat5"1 nostru, Care egti il ceruri, sfin-
{easc5.-se Numele TAu, vie ImpS"rdlia Ta,
fac6-se voia Ta, precum in cer, aEa gi pe
p5.mAnt. PAinea noastrS" cea spre fiin!6
d6-ne-o noud astdzi, Ei ne iart5. nouA gre-
salele noastre, precum si noi iertS.m greEi-

{ilor noqtri. Si nu ne duce pe noi in ispit5",
ci ne izbiveste de cel viclean.

Pentru rugeciunile Sfin{ilor PS.rintjlor
noEtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieEte-ne pe noi. Amin!

in perioada de la Pasti pdn6 la inS.ltarea Dom-
nuiui, in loc de impdrate Ceresc... rostim Hristos
6

a inviat din mor{i, cu moartea pe moarte cilcAnd
si celor din morminte viatd ddruindu-le (de 3 ori);
iar de la indt[are pAnd la PogorArea Sfdntului Duh
(Rusalii), incepem cu Sfinte Dumnezeule...

Apoi se zic troparele de umilin!6:

\ /iluieste-ne pe noi, Doamne, miluieE-
IYII"-"" p. noi, cd, nepricepandu-ne de
nici un rdspuns, aceastS. rugeciune adu-
cem Jie, ca unui St5.pAn, noi, pS"cdtosii ro-
bii TAi, miluieqte-ne pe noi!

Slav5....

Doamne, miluieqte-ne pe noi, c5" intru
Tine am nada.lduil nu Te m6"nia pe noi
foarte, nici pomeni fS.r6delegile noastre, ci
caut5. qi acum, ca un Milostiv, qi ne izbd.-
veste pe noi de vrS.jmagii nogtri, cE Tu eqti
Dumnezeul nostru qi noi suntem poporul
Tdu, toli lucrul mAinilor Tale Ei Numele
Tdu chem5.m.

$i acum...

Uqa milostivirii deschide-o noud, bine-
cuvAntatS" N5.sc5.toare de Dumnezert, ca
s5" nu pierim cei ce nddS.jduim intru tine,
ci sd ne mAntuim prin tine din nevoi, c5"

tu eqti mAntuirea Neamului CreEtinesc.
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Crezul

Fred intru Unul Dumnezeu, Tatil Atot-
\,r1iito.rl, Facf,torul Cerului qi al pd.mAn-
tului, al tuturor celor vS"zute si nevS"zute.

$i intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul N5.scut, Care din Tat5.l
S-a nS"scut mai inainte de toli vecii; LuminS.
din Lumin5., Dumnezeu adevS"rat din Dum-
nezeuadevS"rat, n5"scut, iarnu f6cut; Cel de-
ofiintp cu Tatf,l, prin Care toate s-au f6cut.
Care, pentru noi oamenii si pentru a noas-
tr5. mAntuire, S-a pogordt din Ceruri Ei S-a
intrupat de la Duhul Shnt qi din Maria Fe-
cioara Ei S-a f5.cut Om. $i S-a rS.stignit pen-
tru noi in zilele lui Ponliu Pilat, Ei a p6timit,
qi S-a ingropat. Sj a inviat a treia zi dup6
Scripturi. Si S-a suit la Ceruri qi Eade de-a
dreapta Tat5.lui. Si iarS.si va s5. vin5" cu sla-
v5. s5. judece viii qi mortji, a Cd"rui Imp5.rd.-

lie nu va avea sfArgit. $i intru Duhul Sffi.nt,
Domnul de via!5" F5"cdtorul, Care din Tat5.1
purcede, Cel ce impreunS. cu Tat5"1 qi cu
Fiul este inchinat gi slf,vit, Care a gr5.it prin
Proroci. Intru una, sfhntd, soborniceasc5" si
apostoleascS" Bisericd. MS"rturisesc un bo-
lez intru iertarea p5"catelor. Aqtept invierea
morlilor qi viala veacului ce va s5. fie. Amin.
10

Doamne miluieqte (de 12 ori)

Slavf,... $i acum...

Venili s5" ne inchindm imp1ratului nos-
tru Dumnezeu.

Veniti s5. ne inchinS.m si s5. cddem la
Hristos, impS.ratul nostru br*t.rer.

Venili s5. ne inchinS.m si s5. c5.dem la in-
suEi Hristos, ImpS.ratul qi Dumnezeul nos-
tru. (cu trei inchinaciuni)

Psalmul 142

f-f oamne, auzi rugaciunea mea, ascultd
V cererea mea intru adevd.rul Tdu, au-
zi-m6. intru dreptatea Ta. $i s5. nu intri la
judecatS" cu robul Tiu, cd nu se va indrep-
ta inaintea Ta tot cel viu. C6 a gonit vr5.j-
maqul sufletul meu, impilat-a la pdmAnt
viala mea, asezatu-m-a intru cele intune-
cate ca pe morlii veacului. Si s-a mAhnit
intru mine duhul meu, intru mine s-a tul-
burat inima mea. Adusu-mi-am aminte de
zilele cele din inceput, cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale am
gandit. Tins-am c5.tre Tine mAinile mele,
sufletul meu ca niqte pS.mAnt f5.r5. de ap5.

Jie. Degrab auzi-md, Doamne, sl5"bit-a du-
11



hul meu! Sd, nu intorci fala Ta de la mine,
si md voi asemdna celor ce se pogoarS. in
groapd. Auzit6. f5. mie dimineata mila Ta,
c5" spre Tine am ndddjduit. Aratd"-mi mie,
Doamne, calea in care voi mer$e, cd la
Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-m5.
de la vrS.jmaqii mei, Doamne! La Tine
am sclpat. Inva!5.-md sd fac voia Ta, cd
Ttr eEti Dumnezeul meu. Duhul T5.u cel
bun m5. va pov1lui la pS.mAntul cel drept.
Pentru Numele Tdu, Doamne, mi vei via;
intru dreptatea Ta vei scoate din necaz
sufletul meu; qi intru mila Ta vei sfArqi pe
vrS.jmaEii mei qi vei pierde pe toli cei ce ne-
cS.jesc sufletul meu, cf, eu sunt robul Thu.

Aliluia, aliluia, aliluia.
Slav5. Jie, Dumnezeulel (de 3 ori)

Dumnezeu este Domnul Ei S-a arS.tat
nou5", bine este cuvAntat Cel ce vine intru
Numele Domnului. (de 3 ori)

Troparul Cuviosului David din Evia,
glasul S:

l^, curgerile lacrimilortale ai lucratpus-
\-rtiul cel neroditor si cu suspinurile cele
dintru adAnc ai f5.cut ostenelile tale insu-
L2

tit roditoare; Ei te-ai fdcut lumindtor lumii,
strS.lucind cu minunile, David, Pdrintele
nostru. Roag5"-te lui Hristos Dumnezeu ca
si mAntuiascd" sufletele noastre. (de dou6 ori)

Slavd... $i acum...,
al Ndscdtoarei-lnvierii, acelasi glas:

Cela ce pentru noi Te-ai nS"scut din Fe-
cioari qi rdstignire ai r5.bdat, Bunule,
Care cu moartea pe moarte ai prldat qi in-
vierea ai arS"tat ca un Dumnezeu, nu tre-
ce cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mAna
Ta. Arat5" iubirea Ta de oameni, Milostive,
primeste pe NAscdtoarea de Dumnezeu,
ceea ce Te-a ndscut pe Tine, care se roa-
gd pentru noi, si mAntuieqte, MAntuitorul
nostru, pe poporul cel deznS.dejduit.

Psalmul5O

J\r[ituieqte-m5., Dumnezeule, dupd mare
I v Imila Ta gi, dupa mulfimea indurf,-
rilor Tale, Eterge fd.r5.delegea mea. Mai
vArtos m5" spald de f5.r5.delegea mea si de
pS"catul meu m5, cur5"!este. Cd fdrddelegea
mea eu o cunosc qi pS.catul meu inaintea
mea este pururea; Tie Unuia am gresit
si r5"u inaintea Ta am f5cut, ca s5. Te in-
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