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ÎNVĂȚĂTURA
CUM TREBUE SÂ-ȚI FACI SEMNUL 

crucii ? Fiindcă adesea se văd 
creștini de aceia, cari nu știu 
să-și Iacă Cruce cum se cade, 
ci numai mătăhăesc cu mâna 
în dreptul nasului sau în drep
tul pieptului și fac cu ea niște 
mișcări, care nu însemnează ni
mic, — de aceia socot, creștine, 
că este de trebuință să-ți spun, 
cu acest prilej, câteva cuvinte 
despre chipul cum trebue să-ți 
faci Cruce. Tu nu trebue să-ți 
faci cruce cum s’ar întâmpla ; ci 
cum ne învață sfânta Biserică



VI VII

drept credincioasă și anume : îm
preunează mai întâi cele trei 
degete mai mari ale mânii drepte, 
strângând pe celelalte două mai 
mici spre mijlocul palmei ace
leiași, mâni, și după aceia, du
când cele trei degete împreunate 
la frunte, zi : în numele Tatălui; 
apoi pogorîndu-Ie la piept, a- 
daugă a zice : și al Fiului; pe 
urmă atingând umărul drept și 
cel stâng, zi : și al Sfântului Duh; 
adaugă apoi cuvântul, Amin.

LA CB NE FACEM SEMNUL SFINTEI 
cruci? După cum vezi, semnul 
sf. Cruci e foarte ușor de făcut 
și cu toate acestea prin el noi 
mărturisim întreaga noastră cre
dință ; când noi, pentru a ne în
semna cu semnul sfintei Cruci, 
împreunăm cele trei degete mai 
mari ale mânii drepte, prin a- I

ceasta mărturisim credința noas
tră; că într’un singur Dumnezeu 
sunt trei iposțasuri sau persoane : 
Tatăl, Fiul și Sf. Duh ; iar cu 
celelalte două degete mâi mici, 
pe care le strângem către, mijlo
cul palmei, închipuim, cele două 
firi ale Domnului nostru lisus 
Hristos : firea Dumnezeiască și 
firea omenească ; cu alte cuvinte 
mărturisim, că Fiul lui Dum
nezeu, când a binevoi t a se naște 
din Sfânta Fecioara Maria, fără 
să înceteze a fi Dumnezeu, ade
vărat, s’a făcut om desăvârșit. 
Mal departe tu știi, că Domnul și 
Mântuitorul nostru lisus Hristos 
a fost răstignit pe cruce ; așa dar , 
făcând asupră-ne semnul Crucii 
cu trei degete, întru închipuirea 
Sfintei Treimi, fnărturisim că 
mântuirea noastră s’a săvârșit
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RUGĂCIUNI DE ZI 
ȘI DE NOAPTE

prin sfânta Cruce și dea ceea tre- 
bue să ne aducem pururea aminte 
de ea. După aceea, când ducem 
degetele mânii drepte la frunte, 
trebue să știi, că prin aceasta noi 
rugăm pe Dumnezeu să lumineze 
mintea și cugetarea noastră, fă- 
găduindu-nesă cugetăm pururea 
la Dânsul; când, dela frunte po- 
gorîm mâna la piept, prin aceasta 
arătăm că suntem gata să iubim 
pe Dumnezeu din toată inima 
noastră ; și în sfârșit, când atin
gem umerile, prin aceasta închi
năm toate puterile noastre tru
pești și sufletești și-L rugăm să 
ne dea putere și dorință de a-L 
sluji și a-I bineplăcea Lui.

T
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Sfinte
lisusc, fiul lui Dumnezeu, mihiește-mâ.

3

RUGĂCIUNILE 
ÎNCEPĂTOARE.

i

Slavă ție, Dumnezeul nostru, 
slavă ție.

împărate ceresc, Mângâicto- 
rule, Duhul adevărului, carele 
pretutindcnea ești și toate le pli
nești, Vistierul bunătăților și 
Dătătorule de viață, vino și te 
sălășluește întru noi și ne cură- 
țește pe noi de toată spurcăciu
nea și mântuește, Bunule, su
fletele noastre.

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

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh, și acum și puru
rea și în vecii vecilor, Amin.

Prea Sfântă Treime, milueștc- 
ne pe noi; Doamne, curățește 
păcatele noastre ; Stăpâne, iartă 
îără-de-legile noastre; Sfinte, 
cercetează și vindecă neputin
țele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluește (dc trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și 

Sfântului Duh, și acum și puru
rea și în vecii vecilor, Amin.

Tatăl nostru, carele ești în 
ceruri, sîințească-se numele tău, 
vie împărăția ta, fie voia ta, 
precum în cer așa și pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zi
lele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne 
iartă nouă greșalele noastre, 
precum și noi iertăm greșiților 
noștri. Și nu ne duce pe noi în 
ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Amin.
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RUGĂCIUNILE 
DE DIMINEAȚĂ.

Seulându-mă din somn, cad 
către tine, Bunule, și cântare 
îngerească strig ție, Puternice : 
Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dum
nezeule. Pentru rugăciunile în
gerilor tăi, miluește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duli.

împăratul meu și Dumnezeul 
meu. Pașii mei îndreptează-i 
după cuvântul lău și să nu mă 
stăpânească toată îără-de-legea. 
Izbăvește-mă de clevetirea oa
menilor și voiu păzi poruncile 
tale. Fața ta arată-o peste robul 
tău și mă învață îndreptările 
tale. Să se umple gura mea de 
lauda ta, Doamne, ca să laud 
slava ta, toată ziua marc cu
viința ta.

După Rugăciunile începătoare, ădu- 
nă-ți cugetul și eu evlavie te roagă așa :

Veniți să ne închinăm împă
ratului nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să 
cădeiri la HrisțoSj împăratul 
nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să 
cădem la însuși Hristos, împă
ratul și Dumnezeul nostru.

Dimineața auzi glasul meu,
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Crez întru unul Dumnezeu, 
Tatăl atotțiitorul, făcătorul ce-

mâniat pe mine, leneșul și pă
cătosul, nici m’ai pierdut cu 
fără-de-legile mele ; ci, după o- 
bișnuita ta iubire de oameni, 
m’ai ridicat din desnădăjduirea 
în care zăceam, ea să mânec 
și să slăvesc puterea ta. Deci 
acum luminează-mi ochii gân
dului și deschide-mi gura, ca să 
mă învăț cuvintele tale, să îm 
țeleg poruncile tale, să fac voia 
ta, să-ți cânt întru mărturisirea 
inimii și să laud prea sîânt nu
mele tău, al Tatălui, al Fiului 
și al Sfântului Duh, acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din pat și din somn m’ai ri
dicat, Doamne, mintea mea o 
luminează și inima și buzele 
mele le deschide, ca să te laud 
pe tine, Sfântă Treime : Sîânt, 
Sîânt, Sîânt ești, Dumnezeule. 
Pentru rugăciunile tuturor sfin
ților tăi, miluește-ne pe noi.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor, Amin.

Fără de veste Judecătorul va 
veni și ale fiecăruia îapte le va 
descoperi. Ci cu frică să strigăm 
în miezul nopții: Sîânt, Sîânt, 
Sîânt ești, Dumnezeule; milu
ește-ne pe noi.

Din somn sculându-mă, mul
țumesc ție prea Sfântă Treime, 
că pentru multă bunătatea și 
îndelungata ta răbdare, nu te-ai



va avea

PSALMUL 50.

10
11

Miluește-mă, Dumnezeule, 
după mare mila ta și după mul
țimea îndurărilor tale, șterge 
fără-de-legea mea. Mai vârtos

căruia împărăție nu 
sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul 
de viață făcătorul, carele dela 
Tatăl purcede, cela ce împreună 
eu Tatăl și cu Fiul este închinat 
și slăvit, carele a grăit prin prpo- 
roei.

întru una, sfântă, soborni
cească și apostoleaseă Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru 
iertarea păcatelor. Aștept învierea 
morților și viața veacului ce va 
să fie. Amin.

rului și al pământului, văzutelor 
tuturor și nevăzutelor.

Și intru unul Domn lisus Hris- 
tos, Fiul lui Dumnezeu, unul 
născut,carele din Tatăl s’a născut ' 
mai naintc de toți vecii. Lumină" 
din lumină, Dumnezeu adevărat • 
din Dumnezeu adevărat, născut, 
nu făcut; cel de o ființă eu Tatăl, 
prin carele toate s’au făcut. Ca- | 
rele pentru noi oamenii și pentru ■ 
a noastră mântuire s’a pogorît ' 
din ceruri și s’a întrupat dela 
Duhul Sfânt și din Maria Fe
cioara, și s’a făcut om. Și s’a 
răstignit pentru noi în zilele lui 
Pilat din Pont și a pătimit și s’a 
îngropat și a înviat a treia zi, 
după Scripturi. Și s’a suit la ce
ruri și șade deadreapta Tatălui. 
Și iarăși va să vie cu slavă 
să judece viii și morții, a
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mă spală de îără-de-legea mea 
și de păcatul meu mă eurățește. 
Că îără-de-legea mea eu o cu
nosc și păcatul meu înaintea 
mea este pururea. Ție unuia am 
greșit și rău înaintea ta am fă
cut, ea să le îndreptezi întru cu
vintele tale și să biruiești când 
vei judeca tu. Că iată întru îără- 
dc-legi m’am zămislit și întru 
păcate nfa născut maica mea. 
Că iată adevărul ai iubit; cele 
nearătate și cele ascunse ale 
înțelepciunii talc mi-ai arătat 
mie. Stropi-mă-vei cu isop și 
mă voiu curăți; spăla-mă-vei și 
mai vârtos decât zăpada mă voiu 
albi. Auzului meu vei da bucu
rie și veselie ; bucura-se-vor oa
sele mele cele sdrobite. întoarce 
fața ta de către păcatele mele 
și toate fără-de-legile melc șter-

gc-le. Inimă curată zidește întru 
mine, Dumnezeule, și duh drept 
înoiește întru cele din lăuntru 
ale mele. Nu mă lepăda pe mine 
dela fața ta și Duhul tău cel 
Sfânt nu-1 lua dela mine. Dă-mi 
mie bucuria mântuirii tale și cu 
duh stăpânilor mă întărește. în- 
văța-voiupecei fără-de-legc căile 
tale și cei necredincioși la tine 
se vor întoarce. Izbăvcște-mă 
de sângiuri, Dumnezeule, Dum
nezeul mântuirii mele. Bucura- 
se-va limba mea de dreptatea 
ta. Doamne, buzele mele vei 
deschide și gura mea va vesti 
lauda ta. Că dp-ai fi voit jertfă, 
ți-ași îi dat; arderile de tot nu 
le vei binevoi. Jertfa lui Dum
nezeu, este duhul umilit; inima 
înfrântă și smerită Dumnezeu nu 
o va urgisi. Fă bine, Doamne,
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întru bunăvoirea ta, Sionului, și 
să se zidească zidurile Ierusali
mului. Atunci vei binevoi jert
fa dreptății, prinosul și arderile 
de tot; atunci vor pune pe al
tarul tău viței.

Sfinte îngere, cela ce stai îna
intea pătimașului meu suflet și 
a vieții melc cei netrebnice, nu 
mă lăsa pe mine, păcătosul, nici 
nu te depărta dela mine din 
pricina neînîrânării mele. Nu 
îngădui vicleanului diavol să 
stăpânească cu silnicie murito
rul meu trup. întărește slaba 
mea mână și mă îndreptează pe 
calea mântuirii. Așa, sfinte în
gere al lui Dumnezeu, păzito
rul și ocrotitorul sufletului și al 
neputinciosului meu trup, iar
tă-mi toate cu câte te-am scârbit

în toate zilele vieții mele și 
mă păzește de orice ispită a pro- 
tivnicului, ca să nu mâniu cu 
nici un păcat pe Dumnezeu. Și 
te roagă pentru mine către 
Domnul, ca să mă întărească 
întru frica sa și vrednic să mă 
arate pe mine, robul său, bună
tății sale cei nesfârșite.

Cuvine-se cu adevărat să te 
fericim pe tine, Născătoare de 
Dumnezeu, cea pururea fericită 
și prea nevinovată și Maica 
Dumnezeului nostru.

Ceea ce ești mai cinstită decât 
Heruvimii și mai slăvită fără 
de asemănare decât Serafimii, 
carea fără stricăciune pe Dum
nezeu Cuvântul ai născut, pe 
tine, cea eu adevărat Născătoare 
de Dumnezeu, te slăvim.
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Mântuește, Doamne, și mi- 
tuește pe preaînălțatul și drept- 
ercdineiosul Regele nostru (cu
tare), pe bine cinstitorul Sfat 
al Țării, pe căpeteniile orașelor 
și satelor și pe toată oastea cea 
iubitoare de Hristos. Supune sub 
picioarele lui pe tot vrăjmașul 
și protivnicul și pune în inima 
lui cele bune și de pace pentru 
sfânta Biserică și pentru tot 
poporul; ca întru liniștea lui, 
viață lină și îără gâlceava să 
viețuim, întru dreapta credință 
și întru toată creștinătatea și 
curăția.

Vjântuește, Doamne, și mi- 
lueștc pe duhovnicescul meu pă
rinte, preotul (cutare) și, pentru

sfintele lui rugăciuni, iartă gre- 
șalele mele.

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noștri, 

Doamne lisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, 

miluește-ne 
pe noi 
Amin.
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RUGĂCIUNE PENTRU 
ÎNCEPEREA LUCRULUI.

RUGĂCIUNE PENTRU 
SFÂRȘIREA LUCRULUI.

I

După Hiigăeiunilc începătoare (pag. 
3—5) cu mare evlavie, te roagă așa :

oamne lisuse Hristoase, 
Fiule, Unule Născut al 
Tatălui celui fără de în

ceput, tu ești cela ce prin gura 
proorocului tău David ai zis : 
leși-va omul la lucrul său și 
la lucrarea sa până seara. Tu 
ai zis și prin gura fericitului 
Pavel apostolul: Cela ce nu 
lucrează să nu mănânce. Și ia
răși tu însuți ai zis cu prea eu-

După Rugăciunile începătoare (pag.- 
3—5), cii marc evlavie, te roagă așa:

oamne lisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, Dum
nezeule a toată milostivi

rea și îndurarea, care ai nemă-

rată gura ta : Fără de mine nu 
puteți face nimic. Doamne, 
Doamne, ascult din tot sufletul 
și din toată inima dumnezeeș- 
tile tale cuvinte și eu umilință 
alerg Ia bunătatea ta. Ajută-mi 
mie păcătosului, cu darul tău, 
să săvârșesc lucrul ce încep 
acum : în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh.

Amin.
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grăesc și să cânt cele prea bune 
Tatălui și Fiului și Sfântului 
Duh, acum și pururea și în vecii 

vecilor. Amin.

surată milă, nespusă și neajunsă 
iubire de oameni, căzând acum 
către a ta slavă, cu frică și 
cu cutremur, aduc ție mulțumire 
pentru binefacerile de care m’ai 
învrednicit pe mine, nevredni
cul robul tău. Te slăvesc, te laud 
și te cânt ca pe un Domn, Stă
pân și Făcător de bine și iarăși 
căzând înaintea ta îți mulțumesc 
și cu smerenie mă rog nemăsu
ratei și negrăitei tale milostiviri 
ca și de acum înainte să-mi dă- 
ruești faceri de bine, ea să spo
resc în dragostea ta și a aproa
pelui meu. Izbăvește-mă de tot 
răul și necazul. Dărucștc-mi li
niște. Și mă învrednicește în 
toate zilele vieții melc totdeauna 
mulțumire să-ți aduc ție și să



23
22

RUGĂCIUNI LA
VREMEA MESEI

La amiază. înainte de a te așeza Ia 
ninsă, l'ă-ți seninul crucii Și spune :

Tatăl nostru... (vezi pag. 4).
După masa (lela amiaza, zi rugăciunea :

zfulțumim ție, Hristoase, 
j\/1 Dumnezeul nostru, eă ne- 
I ’ A ai săturat pe noi de bună
tățile tale cele pământești. Nu 
ne lipsi pe noi niei de cereasca 
ta împărăție, ci, precum în mij
locul ucenicilor tăi ai venit,

Mântuitorule, pace dându-le lor, 
vino si la noi și ne mântuește.

în numele Tatălui, și al Fiului 
și al Sfântului Duh. Amin.

Seara, înainte de a te așeza la masa :

Mânca-vor săracii și se vor 
sătura și vor lăuda pe Domnul; 
cei ee-1 caută pe dânsul vii vor 
fi inimile lor în veacul veacului.

în numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh. Amin.

După masa de seară, zi rugăciunea :

Yeselitu-ne-ai pe noi, Doamne 
întru făpturile tale și întru lu
crul mâinilor talc ne-amhucurat. 
însemnatu-s’a peste noi lumina 
feții talc, Doamne. Data-i veselie 
în inima mea din rodul grâului, 
al vinului și ai untului de lemn,
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ccs’au înmulțit. Cu pace mă voiu 
culca și voiu adormi, că tu, 
Doamne, în deosebi, întru nă
dejde m’ai așezat.

în numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh, Amin.

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), eu mare evlavie, te roagă așa : 

T-^inc ești cuvântat, Dumne- 
|-< zeule, cel ce ai luminat ziua 
JL-x cu razele soarelui și noaptea 
ai strălucit-o eu raze ca de foc. 
Carele m’ai învrednicit pe mine 
a trece lungimea zilei și a mă 
apropia de începuturile nopții. 
Ascultă rugăciunea mea și-mi 
iartă toate păcatele mele cele 
de voie și cele fără de voie. Pri
mește rugăciunea mea cea de
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Mulțumesc ție, Doamne Dum
nezeul meu, și te slăvesc întâi 
pentrucă m’ai îăcut și m’ai zidit 
pe mine, pentru multă bunătatea 
și mila și iubirea ta de oameni. 
Mulțumesc ție, Doamne, că m’ai

îăcut creștin și nu păgân. Mul
țumesc ție, Doamne, că m’ai în
vrednicit a mă boteza cu sfântul 
botez. Mulțumesc ție, Doamne, 
că m’ai învrednicit pe mine mult 
păcătosul a mă împărtăși cu 
prea curatele și de viață făcă
toarele tale taine. Mulțumesc ție, 
Doamne, că m’ai păzit și m’ai 
acoperit dela nașterea mea și 
până acum, și deapururea mă 
păzești și mă aperi. Mulțumesc 
ție, Doamne, că tuturor păcăto
șilor le-ai dat pocăință. Mulțu
mesc ție, Doamne, că m’ai răb
dat și nu m’ai pierdut atuncea 
când păcătuiam eu, ticălosul. 
Mulțumesc ție, Doamne, pentru 
toate darurile, ce mi-ai dat mie, 
pe care nici nu le așteptam eu, 
ticălosul și păcătosul, să le văz. 

. Mulțumesc ție, Doamne, că m’ai

seara și trimite mulțimea milii 
tale și a îndurărilor talc peste 
moștenirea ta. Ocolcște-mă cu 
sfinții tăi îngeri. întrarmează- 
mă cu armele dreptății tale. în- 
grădește-mă cu adevărul tău. 
Păzește-mă eu puterea ta. Mân- 
tueșt’e-mă de orice primejdie, 
de tot vicleșugul celui.protivnic 
și dăruește-mi mie și această 
seară, cu noaptea ce vine, desă
vârșit sfântă, în pace, fără de 
păcat, fără sminteală, fără nă
lucire a o petrece în toate zilele 
vieții mele.
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să se spele și să se curățească 
inima mea.

Slavă îndelung răbdării tale, 
Doamne. Slavă purtării tale de 
grijă, Doamne. Slavă puterii tale, 
Doamne. Amin.

Dumnezeule cel veșnic și îm
părate a toată făptura, cela ce 
m’ai învrednicit a ajunge până 
întru acest ceas, iartă-mi păca
tele ce am făcut întru această 
zi eu lucrul, eu cuvântul și cu 
gândul; și curățește, Doamne, 
smeritul meu suflet de toată 
spurcăciunea trupului și a su
fletului. Și-mi dă, Doamne, în
tru această noapte a trece som
nul în pace, ca sculându-mă din 
ticălosul meu așternut, bine să 
plac prea sfântului tău nume 
în toate zilele vieții mele și să

învrednicit și în ziua de astăzi 
a sta înaintea icoanei talc și a îaee 
slavoslovie numelui tău celui 
prea înalt și mult lăudat. Mul
țumesc ție, Doamne, că mi-ai dat 
și ziua de astăzi a o petrece fără 
de osteneală și sănătos, și mi-ai 
dăruit și bucate de săturare și 
m’ai umplut de Duhul tău cel 
Sfânt. Dar ce voiu da bunătății 
talepentru acestea, DoamneDum- 
nezeul meu, și pentru toate da
rurile ce mi-ai dat mie, pe care 
nici nu le așteptam eu, ticălosul 
și păcătosul, să le văz, măcar că 
nimic nu am câte am, ci ale tale 
sunt și întru ale tale sunt. Ci 
dă-mi, Doamne, inimă înfrântă 
și smerită; Dumnezeule, dă-mi 
lacrămi fierbinți să curgă în toate 
zilele din ochii mei și cu acelea
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leșie și tot gândul nostru cel 
pământesc și trupesc adoarme-l. 
Și ne dărueștc nouă, Dumnezeu
le, minte deșteaptă, cuget curat, 
inimă trează, somn ușor și de 
toată nălucirea satanei nestră
mutat. Și ne scoală în vremea 
rugăciunii, întăriți întru porun
cile tale și pomenirea judecăților 
talc întru noi nestricată avân- 
du-o. Cuvântare de slava ta, în 
toată noaptea, ne dărueștc, ca 
să cântăm și bine să cuvântăm 
și să slăvim prea cinstitul și dc 
mare cuviință numele tău, al 
Tatălui și al Fiului și al Sfân
tului Duh, acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin.

Și ne dă nouă, Stăpâne, celor 
cari mergem spre somn, odihnă 

i trupului și sufletului și ne pă
zește pe noi de întunecatul somn 

ț al păcatului și de toată întune- 
i cata și cea de noapte patimă a 

dulceții. Contenește întărâtările 
patimilor, stinge săgețile viclea
nului cele aprinse și pornite a- 
supra noastră cu vicleșug. Sbur-

I dările trupului nostru le poto- j

învrednicește-nc, Doamne, în 
seara aceasta, fără de păcat să 
ne păzim noi. Bine ești cuvân-

calc pe vrăjmașii cei ce mă ne
căjesc, pe cei trupești și pe cei 
fără dc trup. Și mă izbăvește, 
Doamne, de gândurile cele de
șarte care mă spurcă și de pof
tele cele rele. Că a ta este îm
părăția, puterea și slava, a Ta
tălui și a Fiului și a Sfântului 
Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.
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groapă ? Sau încă vei mai lumina 
cu ziua ticălosul meu suflet? 
Iată, groapa îmi zace înainte și 
iată, moartea îmi stă de față. 
De judecata ta, Doamne, mă tem 
și de munca cea fără de sfârșit; 
iar a face rău nu mai contenesc. 
Pe tine, Domnul Dumnezeul 
meu, pururea temâniu și pe prea 
curata Maica ta și pe toate pu
terile cerești și pe sfântul înger 
păzitorul meu. Și știu, Doamne, 
că nu sunt vrednic de iubirea 
ta de oameni, ci vrednic sunt 
de toată osânda și munca. Ci 
rogu-te, Doamne, mântuește- 
mă după mulțimea bunătății 
tale, că de vei mântui pe cel 
drept, nu este de loc lucru mare, 
și de vei milui pe cel curat, nu 
este nici o minune, că sunt vred
nici de mila ta; ci spre mine,

Stăpâne, iubitorule de oameni, 
au doară nu-mi va îi acest pat

tat, Doamne, Dumnezeul părin
ților noștri și lăudat și preaslă- 
vit este numele tău în veci, 
Amin. Fie, Doamne, mila ta 
spre noi, precum am nădăjduit 
întru tine. Bine ești cuvântat, 
Doamne, învață-mă îndreptările 
tale. Bine ești cuvântat, Stă
pâne, înțelepțește-mă cu în
dreptările tale. Bine ești cuvân
tat, Sfinte, luminează-mă cu 
îndreptările tale. Doamne, mila 
ta este în veac; lucrurile mâi
nilor tale nule trece cu vederea. 
Ție se cuvine laudă, ție se cu
vine cântare, ție slavă se cuvine 
Tatălui și Fiului și Sfântului 
Duh, acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin.
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păcătosul, să arăți mila ta ; pen
tru aceasta să arăți iubirea ta de 
oameni, ca să nu biruiască rău
tatea mea nespusă bunătatea 
și milostivirea ta, ci precum 
voiești, tocmește pentru mine 
lucrul.

Mărturisesc ție, Doamne Dum
nezeul meu, celui în Treime în
chinat și slăvit: Tatălui și Fiu
lui și Sfântului Duh, păcatele 
mele, făcute în toate zilele vieții 
mele și în ziua aceasta cu lucrul, 
cu cuvântul, cu gândul, cu ve
derea, cu auzul, cu mirosul, cu 
gustul, cu pipăitul și cu toate 
simțirile mele sufletești și tru
pești, prin care tc-am mâniat pe 
tine, Dumnezeul meu, și am ne
dreptățit pe aproapele.

Pentru toate acestea, mă simt

vinovat înaintea ta și vreau să 
mă pocăesc. De aceea, cu sme
renie, mă rog : iartă-mă și mă 
deslcagă de toate păcatele, ca 
un bun și iubitor de oameni.

îngerul lui Hristos, păzitorul 
meu cel sfânt, acoperitorul su
fletului și al trupului meu, iar- 
tă-mi toațîi câte am greșit în 
ziua de astăzi și mă izbăvește 
de toată viclenia vrăjmașului 
meu cel protivnic, ca să nu 
mâniu cu nici un păcat pe Dum
nezeul meu. Roagă-te pentru 
mine, păcătosul și nevrednicul 
rob, ca să mă arăt vrednic bu
nătății și milii prea Sfintei 
Treimi și Maicii Domnului 
meu lisu’s Hristos și tuturor 

I sfinților tăi. Amin.

si Maicii
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cepându-ne de nici un răspuns, 
această rugăciune aducem ție, 
ca unui Stăpân, noi păcătoșii 
robii tăi, milueștc-nc pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh.

Doamne, milucște-ne pe noi, 
că întru tine am nădăjduit. 
Nu te mânia pe noi foarte, nici 
pomeni fără-dc-legile noastre. Ci 
caută și acum, ca un milostiv, 
și ne izbăvește pe noi de vrăj
mașii noștri. Că tu ești Dumne
zeul nostru și noi suntem popo
rul tău, toți lucrul mâinilor tale 
și numele tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor, min.

Ușa milostivirii desehide-o 
nouă, binecuvântată Născătoare

Toată nădejdea mea spre tine 
o pun, Maica lui Dumnezeu, 
păzește-mă sub sfânt acoperă
mântul tău. De Dumnezeu Năs
cătoare Fecioară, vezi, nu mă 
trece cu vederea pe mine, pă
cătosul, celui ce-mi trebuește 
al tău ajutor și a ta folosință, 
căci spre tine nădăjdueȘte su
fletul meu, și mă mântuește.

l’rea slăvită pururea Fecioară, 
binecuvântată de Dumnezeu Năs
cătoare, du rugăciunea noastră 
Fiului tău și Dumnezeului no
stru și cere ca, pentru tine, să 
mântuiască sufletele noastre.

■ Iar de voieștl, zi și aceste prea frumoase 
1 foineHno— rugăciuni de umilință:

■ne pe noi, Doamne, 
pe noi, că nepri-

și folositoare rugăciuni de

Milueștc-; 
miluește-ne
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RUGĂCIUNI ÎN 
POSTUL MARE.

de Dumnezeu, ca să nu pierim 
cei ee nădăjduim întru tine, ci 
să ne izbăvim prin tine de nevoi, 
că tu ești mântuirea neamului 
creștinesc.

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noștri, 

Doamne lisusc Hristoase 
Dumnezeul nostru 

milueștc-ne 
pe noi 
Amin.
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RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI
EFREM ȘIRUL
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V"v oamnc și Stăpânul vieții 
j mele, duhul trândăviei, al 

■L/ grijii de multe, al iubirii 
de stăpânire și al grăirii în deșert 
nu mi-1 da mie (o metanie).

Iar duhul curăției, al gându
lui smerit, al răbdării și al dra
gostei, dăruește-1 mie slugii tale 
(o metanie).

Așa, Doamne, împărate, dă- 
ruește-mi ca să-mi văd greșa- 
lele mele și să nu osândesc pe 
fratele meu, că binecuvântat

y ț ’l ta'Jk

•j®

^23^
D03"""’ ?â. «gclâm fAră încetare în toată 

satele taVe^H501"^ 'î t,.mPul Pos^lui la înfrico- 
[îru ntl ,eP 1 ’.c* sâ.ca?t'Sâm sdrobire de suflet, 
birumtă asupra trupului și izbăvire de năcate.

W

trapul Postului la înfrico-

și izbăvjre de păcate.’



ești în vecii vecilor, Amin (o
metanie).

greșit,
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Șl după rugăciunea aceasta zicem a- 
ccstc patru stihuri, iarăși In trei stări, cu 
12 închinăciuni.

Șl pc urmă iar Rugăciunea sfăntului 
Efrcm Șirul toată, cu o metanie maro.

Apoi rostește rugăciunea aceasta :

Stăpâne Dumnezeule, Părinte 
atotputernice, Doamne Fiule U- 
nule Născut, lisuse Hristoase și 
Duhule Sfinte, o Dumnezeire, 
o Putere, miluește-mă pe mine 
păcătosul și cu judecățile tale 
care știi, mântuește-mă pe mine 
nevrednicul robul tău, că bine 
ești cuvântat în vecii vecilor. 
Amin.

Cu noi este Dumnezeu, înțe
legeți neamuri și vă plecați, căci 
cu noi este Dumnezeu.

Doamne al puterilor fii cu 
noi, că pe altul afară de tine 
ajutor întru necazuri nu avem. 
Doamne al puterilor, miluește- 
ne pe noi.

Dumnezeule, milostiv fii mie, 
păcătosului.

închinăciune una.

Dumnezeule, curățește-mă pe 
mine păcătosul.

închinăciune una.

Cel ce m’ai zidit, Dumnezeule, 
mântuește-mă.

închinăciune una.

Fără de număr am 
Dumnezeule, iartă-mă.

Închinăciune unu.
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RUGĂCIUNI ÎN 
LEGĂTURĂ CU 

BISERICA.

Apoi, stihurile acestea, repetâudu-se, 
dupft fiecare, Doamne al puterilor......

Lăudați pe Dumnezeu întru 
sfinții lui, lăudați pe el întru 
tăria puterii lui.

Lăudați pe el țntru Puterile 
lui, lăudați pe el după mulțimea 
măririi lui.

Lăudați pe el în glas de trâm
biță, lăudați pe el în psaltire și 
în alăută.

Lăudați pe el în tâmpină și în 
horă, lăudați pe el în strune și 
în organe.

Lăudați pe el în chimvale bine 
răsunătoare, lăudați pe el în 
chimvale de strigare, toată su
flarea să laude pe Domnul.

Lăudați pe Dumnezeu întru 
sfinții lui, lăudați pe el întru 

tăria puterii lui.
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RUGĂCIUNE CÂND 
INTRĂM ÎN BISERICĂ.

■r T-eselitu-m’am de cei ce 
\l mi-au zis mie : în casa

V Domnuluivoiu merge. Iar 
eu întru mulțimea îndurărilor 
tale, Doamne, voiu intra în casa
ta ; închina-mă-voiu în Biserica 
ta cea sfântă. Doamne, povă- 
țuește-mă cu dreptatea ta, pen
tru vrăjmașii mei îndrcptează 
înaintea ta calea mea, ca îără 
alunecare să preaslăvesc o Dum
nezeire, pe Tatăl, pe Fiul și pe 
Sfântul Duh, acum și pururea 

și în vecii vecilor. Amin.

«IHr 
tBBLWBwOffi
Doamne, lisuse Hdstoase, tu care ai propoveduit în 
templu și ai tâlcuit Scripturile, învațâ-ne să intrăm 
in Biserica ta, să ne rugăm cu căldură și să gustăm 
din vistieria harurilor tale în vecii vecilor Amin.
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RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE 
ÎNCEPEREA DUMNEZEEȘTEI 

LITURGHII.

cel păcătos. Arată-ți puterea ta 
ca totdeauna. Căci nădăjduind 
întru tine îți strigăm, cum ți-a 
strigat oareeând Gavriil, mai 
marele voevod al celor fără de 

trupuri, bucură-te.

RUGĂCIUNE LA 
ICOANA MAICII DOMNULUI 
■țk ț ăseătoare de Dumnezeu, 
I ceea ce ești izvorul milii,
i învrednicește-ne și pe noi
milostivirii. Caută spre poporul

oamnc lisuse Hristoase, 
J carele ești indurat și mi- 

•l—-' lostiv tuturor celor cari te 
cheamă pe tine, ție mă rog : dă- 
ruește-mi putere și învrednicește- 
mă ca, întru îrica lui Dumnezeu, 
cu toată înțelegerea și cu toată 
luarea aminte, să pot sta până 
Ia sfârșit eu inimă înfrântă și 
să ascult din toată inima cu-

RUGĂCIUNE LA 
ICOANA MÂNTUITORULUI
|> rea curatului tău chip ne în- 

chinăm, Bunule, cerșind 
* iertarea greșalelor noa
stre, Hristoase Dumnezeule, că 
ai binevoit să te sui cu trupul 
pe cruce, de bună voie. Pentru 
aceasta cu mulțumită strigăm 
ție : Toate le-ai umplut de bu
curie, Mântuitorul nostru, tu 

care ai venit să mântuești 
lumea. Amin.



50 •51

vintele talc dătătoare de viață 
și să pot slăvi cu cuvinte curate 
jertfa cea fără de sânge a sfin
tei și dumnezeeștei Liturghii. 
Alungă din inima mea toate 
gândurile deșarte, luminează-mi 
mintea eu strălucirea cunoștin- 
ții de Dumnezeu, revarsă în 
inima mea mila ta cea izvorî- 
toare de încredere, întărește-mă 
și mă luminează întru frica ta, 
care este începutul oricărei în
țelepciuni. Așa, Doamne împă
rate, auzi-mă când te chem pe 
tine și-mi dăruește iertare tu
turor păcatelor mele. Că tu unul 
ești binecuvântat eu Tatăl și cu 

Sfântul Duh în veci. Amin.

RUGĂCIUNE LA IEȘIREA 
CU SFINTELE DARURI.

Pomenește-mă, Doamne, când 
vei veni întru împărăția ta.

Pomenește-mă, Stăpâne, când 
vei veni întru împărăția ta.

Pomenește-mă, Sfinte, când 
vei veni întru împărăția ta.

Adu-ți aminte, Doamne, de 
părinții și frații noștri, de toți 
dreptmăritorii creștini și de robii 
tăi (aici pomenește numele preo
tului din sat, duhovnicului tău, 
părinților, rudelor și eiinoseu- 
ților tăi. cari sunt in viață).

Pomenește, Doamne pe a- 
dormiții robii tăi (pomenește-ți 

morții : părinți și frați, 
neamuri și eunoscuți, 

preot și duhovnic, 
dacă sunt morți).
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rugăciuni să-ți aduc ție Părin
telui celui fără de început îm
preună și Unuia Născut Fiului 

tău și Prea Sfântului Duh, 
acum și pururea 

și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE LA 
SFÂRȘITUL DUMNEZEEȘTEI 

LITURGHII.
u <ulțumcseție, Doamne atot- 
V/| țiitorule, că m’ai învred- 

1 ' A nicit pe mine păcătosul, 
în această zi, în sfânta și dumne
zeiasca ta Biserică, de jertfa 
dumnezeiască și fără de sânge, 
care ți s’a adus ție în cuvinte de 
slavă de preotul slujitorul tău, 
pentru păcatele noastre și întru 
aducerea aminte a înfricoșătoa
relor patimi ale Domnului și 
Mântuitorului nostru lisus Hris- 
tos.-Mă rog ție dar, Stăpâne iubi- 
torule de oameni, iartă-mi toate 
păcatele mele și-mi dă mie în 
toate zilele vieții mele să-mi aduc 
aminte de binefacerile tale și 
întru cuget curat mulțumiri și

RUGĂCIUNE LA 
IEȘIREA DIN BISERICĂ.

rxoamne, Dumnezeul meu, 
I 1 1 ție-ți încredințez toată

X viața mea și pe tine te rog, 
apără-mă, mântuește-mă și mă 
fă părtaș de îndurarea ta, dă-mi 
mie îndreptarea vieții și pur
tare înțeleaptă, dăruește-mi 
sfârșit creștinesc, nerușinat și 
pașnic și mă ferește de toată 
răutatea și bântuirea protivni- 
cului. Iar în ziua înfricoșatei
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RUGĂCIUNI PENTRU 
SFÂNTA TAINĂ A 
SPOVEDANIEI ȘI 
A ÎMPĂRTĂȘIRII

tale judecăți, să-mi fii blând 
mic robului tău și să mă nu
meri pe mine cu oile cele alese 
dcadreapta ta, ca împreună cu 

aceștia să te slăvesc 
în veci. Amin.
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RUGĂCIUNE 
ÎNAINTE DE SPOVEDANIE.

Cerectează-țl cugetul șl după Rugăciu
nile Începătoare (pag 3—5), roagă-te așa :

oamne lisuse Hristoase, 
B Dumnezeul meu, cela ce 

•B—' pentru păcatele melc ai 
primit ocară pe cruce și chemi 
pe păcătoși la tine zicând : Pe 
cel ce vine la mine nu-1 voi 
scoate afară, primește-mă și pe 
mine nevrednicul. Iartă-mi toate 
păcatele mele și-mi dă harul tău 
și binecuvântarea ta, pentru 
mila ta cea mare și nemăsurată ;

5
I
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cu rugăciunile prea curatei Mai
cii Tale și ale tuturor sfinților 

tăi. Amin.

RUGĂCIUNE 
DUPĂ SPOVEDANIE

După Rugăciunile inccpătoure (p. 3-5), 
cu deosebită evlavie, le roagă așa :

tt-Xx oamne lisuse Hristoase, 
j Dumnezeul meu, mult mi- 

1—* lostive, mulțumeseu-ți, că 
prin mărturisirea mea cea către 
duhovnicescul meu părinte, m’ai 
învrednicit pe mine păcătosul să 
iau dela tine iertarea păcatelor, 
ca David cel care a zis : Ju- 
ratu-m’am și am pus ca să pă
zesc judecățile dreptății tale. 
Făgăduese înaintea ta, cu voința 
întreagă a sufletului meu, că

mai bine aleg să mor decât să 
mai fac deacum înainte vreun 
păcat de moarte și să amărăsc 
cu ceva bunătatea ta cea nemăr
ginită. Dar de vreme ce voința 
mea este neputincioasă, de sine 
singură și fără de ajutorul tău, 
fierbinte mă rog ție să mă în
tărești eu harul și ajutorul tău 
ca să rămân până la sfârșit 
neschimbat în această holărîre. 
Dă-mi. Doamne, ea să petrec 
cealaltă vreme în pace și întru 
pocăință și să dobândesc întru 
această viață darul tău, iar în 
cealaltă fericirea de veci. Pentru 
rugăciunile prea binecuvântatei 
Maicii talc și ale tuturor sfin

ților tăi. Amin.
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Rugăciunea Sfântului Vasilie.

r^tiu, Doamne, căci eu ne- 
vrednicie mă împărtășesc 
cu prea curatul trupul tău 

și eu scump sângele tău și vi
novat sunt și osândă mie mă
nânc și beau, nesocotind trupul 
și sângele tău, al lui Hristos 
Dumnezeului meu; ci spre în
durările tale îndrăznind viu că
tre tine, cela ce ai zis : Cel ce 
mănâncă trupul meu și bea 
sângele meu, întru mine pe
trece și eu întru el. Deci, milos- 
tivește-te, Doamne, și nu mă 
vădi pe mine păcătosul, ci fă cu 
mine după mila ta. Și să-mi fie 
mie Sfintele acestea spre tămă
duire și curățire, spre luminare 
și pază, spre mântuirea și sfin
țirea sufletului și a trupului;

RUGĂCIUNILE ÎNAINTE DE 
SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE.

Du pil Rugăciunile Începătoare (p. 3-5) 
șl după Crez (pag. 9), te roagă așa :

Vrând să mănânci, o omule, 
trupul Stăpânului,

Cu frică te apropie ca să nu 
te ardă, că foc este.

Vrând sângele dumnezeesc să-l 
bei, spre împărtășire,

întâiu te împacă cu cel ee 
tc-a scârbit,

Apoi îndrăznește a mânca 
mâncarea de taină.
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spre gonirea a toată nălucirea 
și a faptei celei rele și a lucrării 
diavolești, care • se lucrează cu 
gândul întru mădularele mele; 
spre îndrăznirea și dragostea 
cea către tine ; spre îndreptarea 
vieții și întărire ; spre adăugirea 
faptei bune și a desăvârșirii; 
spre plinirea poruncilor și spre 
împărtășirea cu Sfântul Duh; 
spre merinde în călătoria vieții 
de veci; spre răspuns bine pri
mit la județul tău cel înfrico
șat, iar nu spre judecată sau 
spre osândă.

Rugăciunea Sfântului Simeon 
Noul Teolog.

Din buze spurcate, din scâr- 
navă inimă, din necurată limbă, 
din suflet spurcat primește rugă

ciune, Hristoasc al meu, și ne- 
defăimându-mi nici cuvintele, 
nici obișnuințele, nici nerușina
rea, dă-mi mie cu îndrăzneală 
a grăi cele ce voiesc, Hristoase 
al meu, și mai vârtos mă și 
învață ce mi se cade a face și 
a grăi. Greșit-am mai mult 
decât desfrânata, care aflând 
unde locuiești, mir cumpărând, 
a venit cu îndrăzneală să ungă 
picioarele talc, ale Stăpânului 
Hristos și Dumnezeului meu. 
Cum pe aceea nu o ai lepădat, 
apropiindu-se din inimă, nici de 
mine nu te scârbi, Cuvinte, ci 
ale tale picioare dă-mi să le țin 
și să le sărut și cu izvor de la- 
crămi, întocmai ca un mir de 
mult preț, cu îndrăzneală a le 
unge. Spală-mă eu lacrămile 
mele, curățește-mă cu dânsele,
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îndumnezeește și se înviază tot 
cel ce mănâncă și bea cu inimă 
curată. Că tu ai spus Stăpânul 
meu : Tot cel ce mănâncă Tru
pul meu și bea Sângele meu, 
întru mine petrece și eu întru 
dânsul. Adevărat este cu totul 
cuvântul Stăpânului și Dumne
zeului meu, că cel care se îm
părtășește cu darurile cele dum- 
nezeești și îndumnezeitoare, nu 
este singur, ci cu tine, Hristoase 
al meu, cela ce ești din lumina 
cea eu trei străluciri, care lu
minează lumea. Deci, ca să nu 
rămân singur fără de tine, dă- 
tătorule de viață, suflarea mea, 
viața mea, bucuria mea, mân
tuirea lumii, pentru aceasta 
m’am apropiat de tine, precum 
vezi, cu lacrimi și cu suflet 
umilit. Rogu-mă ca să iau iz-

Cuvinte; iartă și greșalelc mele 
și-mi dă mie îndreptare. Știi a 
răutăților mulțime, știi și bu
bele mele și ranele mele Ie vezi, 
dar și credința mea știi și voința 
vezi și suspinurile auzi. Nu se 
ascunde înaintea ta, Doamne 
Dumnezeul meu, făcătorul meu 
și izbăvitorul meu, nici picătura 
de lacrămi, nici din picătură 
vre o parte. Cele încă nelucrate 
de mine, le-au cunoscut ochii 
tăi; și în- cartea ta și cele ce 
încă nu sunt lucrate, scrise la 
tine se află. Vezi smerenia mea, 
vezi-mi osteneala câtă este și 
păcatele toate mi le iartă, Dum
nezeul tuturor ca, prin inimă cu
rată, cu înfricoșat gând și eu 
suflet umilit să mă împărtă
șesc cu Tainele tale cele prea 
curate și prea sfinte, cu care se



66 67

băvire de greșalele mele și să 
mă împărtășesc fără de osândă 
eu Tainele tale cele dătătoare 
dc viață și fără de prihană, ca 
să petreci precum ai zis cu mine, 
de trei ori ticălosul, ca să nu 
mă răpească pe mine cu vicleșug 
înșelătorul, aflându-mă osebit 
de darul tău, și înșelându-mă, 
să mă depărtez de îndumnezei- 
toarele tale cuvinte. Pentru a- 
eeasta cad și cu căldură strig 
către tine : Cum pe fiul pierdut 
ai primit și pe desfrânata care 
a venit la tine, așa mă primește 
și pe mine, rătăcitul și spurca
tul, Milostive. Că, acum vin la 
tine cu suflet umilit. Știu, Mân
tuitorule, că altul ca mine nu 
a greșit ție, nici a făcut faptele 
precum eu am făcut. Ci aceasta 
iar știu că mărimea greșealelor

mele și mulțimea păcatelor nu 
covârșește îndelunga răbdare 
cea multă a Dumnezeului meu 
și iubirâa de oameni cea înaltă; 
ci pe cei ce cu căldură se po- 
căese, cu mila îndurării îi cură- 
țești și-i luminezi și luminii îi 
împreunezi, părtaș Dumnezeirii 
talc făcându-i fără pizmuite: 
și ce este strein și îngerilor și 
gândurilor omenești, vorbești cu 
ei dc multe ori cum vorbești 
cu niște prieteni adevărați. A- 
cestea îndrăzneț mă fac, acestea 
îmi dau aripi, Hristoase al meu, 
și nădăjduindu-mă spre face
rile tale de bine cele multe spre 
noi, bucurându-mă împreună și 
cutrcmurândiț-mă, cu focul mă 
împărtășesc, iarbă fiind și, stră
ină minune, mă răcoresc ne- 
ars ca rugul de demult, carele
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neaprins ardea. Pentru aceasta 
cu gând mulțumitor și cu mul
țumitoare inimă, cu mulțumi
toare mădulări ale sufletului și 
ale trupului meu mă închin 
și te slăvesc pe tine Dumnezeul 
meu, ca cel ce ești binecuvântat 
acum și în veci. Amin.

getul meu cel întunecat. Și cred 
că vei face aceasta, că n’ai 
gonit pe femeia păcătoasă, care 
a venit cu lacrimi la tine, nici 
ai lepădat pe vameșul care s’a 
pocăit, nici pe tâlharul, care a 
cunoscut împărăția ta, l-ai go
nit, nici pe gonaeiul, ce s’a po
căit, l-ai părăsit; ci pe toți cari 
au venit la tine cu pocăință i-ai 
rânduit în ceata prietenilor tăi, 
cela ce însuți ești binecuvântat, 
totdeauna acum și întru nesfâr
șiți veci. Amin.

Rugăciunea sfântului loan 
Damaschin.

înaintea ușilor casei tale stau 
și nu mă depărtez dela gânduri 
rele, ci tu, Hristoase Dumne
zeule, care ai îndreptat pe va
meșul și ai miluit pe Hananianca

Rugăciunea sfântului loan 
Gură de Aur.

Nu sunt vrednic, Stăpâne 
Doamne, ea să intri sub acope
rământul sufletului meu, ci de 
vreme ce tu, ca un iubitor de 
oameni, vrei să viețuești întru 
mine, poruncește cu cutezate 
să mă apropiu. Deschide-voiu 
ușile pe care le-ai zidit; intră 
cu iubirea de oameni, precum 
ai zis. Intră și vei lumina cu-
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Rugăciunea sfântului loan 
Gură de Aur.

Cred, Doamne, și mărturisesc 
că tu ești cu adevărat Hristos 
Fiul lui Dumnezeu, Celui viu, 
carele ai venit în lume să mân- 
tuești pe cei păcătoși, dintru 
care cel dintâi sunt eu. încă cred 
că acesta este însuși prea curat 
Trupul tău și acesta este însuși 
scump Sângele tău. Deci mă 
rog ție, miluește-mă și-mi iartă 
greșalele mele cele de voie și cele 
fără de voie, pe eare le-am făeut 
cu cuvântul sau cu lucrul, cu 
știința sau cu neștiința; și mă 
învrednicește, fără de osândă, să 
mă împărtășesc cu prea curatele 
tale taine, spre iertarea păca
telor și spre viața de veci. Amin.

și ai deschis tâlharului ușile 
Raiului, deschide-mi îndurările 

> iubirii tale de oameni și mă pri
mește pe mine cel ce vin și mă 
ating de tine, ca pe femeia păcă
toasă și ea pe ceeace îi curgea 
sânge ; că aceea, atingându-se de 
marginea hainei tale, prea lesne 
a luat tămăduire, iar cealaltă, 
cuprinzând prea curatele tale 
picioare, a dobândit iertarea pă
catelor. Iar eu, ticălosul, cu totul 
întreg trupul tău cutezând a-1 
primi, să nu fiu ars; ci mă pri
mește ca și pe dânsele și-mi lu
minează simțirile mele cele su
fletești, arzând greșalele pă
catelor mele. Pentru rugăciunile 
celeea ce mai presus de fire te-a 
născut pe tine și cu ale puteri
lor cerești, că bine ești cuvântat 
în vecii vecilor. Amin
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RUGĂCIUNILE DUPĂ 
SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE.

Slavă ție, Dumnezeule ; slavă 
ție, Dumnezeule ; slavă ție, Dum
nezeule.

Rugăciunea sfântului Vasilie.
x mulțumesc ție, Doamne 
l\/I Dumnezeul meu, ca nu 
IVI m’ai lepădat pe mine pă
cătosul, ei părtaș Sfintelor tale 
m’ai învrednicit. Mulțumescu-ți 
că pe mine nevrednicul, a mă 
împărtăși cu prea curatele tale 
și eereștile daruri m’ai învred
nicit. Ci, Stăpâne iubitorule de 
oameni, carele pentru noi ai 
murit și ai înviat și ne-ai dăruit 
nouă aceste înfricoșătoare și 
făcătoare de viață Taine, spre

Când te apropii de Sfânta împărtășanie, 
spune și aceste pătrunzătoare stihuri:

Iată, mă apropiu către Dum
nezeiasca împărtășire.

Făcătorulc, să nu mă arzi cu 
împreunarea;

Că tu ești foc carele arzi pe 
cei nevrednici.

Ci mă curățește de toată spur
căciunea.



în veci. Amin.
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lăudătorilor cel neîncetat și dul
ceața cea fără de sfârșit a celor 
ce văd frumusețea nespusă a 
feței tale. Că tu ești dorirea cea 
adevărată și veselia cea nespusă 
a celor ce te iubesc pe tine, Hris- 
toase Dumnezeul nostru, și 
pe tine te laudă toată făptura 
A ...

facerea de bine și sfințirea su
fletelor și trupurilor noastre, dă 
să fie acestea și mie spre tămă
duirea sufletului și a trupului, 
spre gonirea a tot protivnicul, 
spre luminarea ochilor inimii 
mele, spre împăcarea sufleteș- 
telor mele puteri, spre credință 
nerușinată, spre dragoste ne
fățarnică, spre plinirea înțelep
ciunii, spre paza poruncilor tale, 
spre adăugirea darului tău celui 
dumnezeesc și spre unirea cu 
împărăția ta ; ca întru sfințenia 
ta, cu acestea fiind păzit, să 
pomenesc darul tău pururea și 
să nu mai viez mie, ei ție, Stă
pânului și făcătorului de bine. 
Și așa ieșind dintru această 
viață întru nădejdea vieții celei 
veșnice, să ajung la odihna cea 
deapururea, unde este glasul

Rugăciunea lui Metafrast.
Cela ce mi-ai dat mic întru 

hrană Trupul.tău de bunăvoie, 
foc fiind, carele arde pe cei 
nevrednici, să nu mă arzi, Fă
cătorul meu; ci mai vârtos, 
intră întru alcătuirea mădula
relor mele și întru toate închee- 
turile, în pântece și în inimă, 
arde spinii tuturor păcatelor 
mele; sufletul curățește-mi,
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Rugăciunea sfântului Chirii 
al Alexandriei.

Trupul tău ecl sfânt, Doamne 
lisuseHristoase Dumnezeul meu, 
să-mi fie spre viața de veci și 
scump Sângele tău spre ierta
rea păcatelor. Și să-mi fie mie 
împărtășirea aceasta spre bu
curie, spre sănătate și spre ve
selie ; și la înfricoșata și a doua 
venire a ta, mă învrednicește

gândurile sfințește-mi, îneheetu- 
rile le întărește cu oasele îm
preună ; numărul drept al celor 
cinci simțiri îl luminează ; peste 
tot mă cuprinde cu frica ta; 
pururea mă acopere și mă apără 
și mă păzește de tot lucrul și 
cuvântul pierzător de suflet. 
Curățcște-mă, spală-mă, îndrep- 
tează-mă, îmbunătățește-mă, în- 
țelepțește-mă și mă luminează; 
arătă-mă sălaș unuia Duhului 
tău, și să nu mai fiu sălaș pă
catului, ci ție casă, eu intrarea 
împărtășirii, ca de foc să fugă 
de mine tot lucrul rău, toată 
patima. Rugători aduc ție pe 
toți sfinții, pe mai marii cetelor 
celor fără de trup, pe înainte- 
Mergătonil tău, pe înțelepții 
Apostoli și cu aceștia și pe prea 
cinstita și curata Maica ta; ale

căror rugăciuni primește-le, mi
lostive Hristoase al meu, și pe 
mine slujitorul tău, luminii fiu 
mă fă ; eă tu ești însuți, Bunule, 
sfințirea și luminarea sufletelor 
noastre și ție după cuviință, ca 
unui Dumnezeu și Stăpân, slavă 
toți îți înălțăm în toate zilele. 

Amin.
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După ce ai cotit aceste rugăciuni, fii 
sfflrșltul eu rugăciunile care urmează:

pe mine păcătosul să stau dea- 
dreapta slavei tale. Pentru ru
găciunile prea curatei Maicii 
tale și ale tuturor sfinților tăi. 
Amin.

ririi, înviază-mă pe mine cel 
omorît de păcat, Maica milo
stivului Dumnezeu, ceeaee ești 
iubitoare de milostivire, milueș- 
te-mă și dă-mi mie umilință și 
plecăciune întru inima mea și 
smerenie întru gândurile mele 
și ridicare din robiile cugetelor 
mele. Și mă învrednicește până 
la sfârșitul vieții fără de osândă 
a primi sfințirea prea curatelor 
Taine, spre tămăduirea sufletu
lui și a trupului. Și-mi dă, Stă
până, lacrimi de pocăință și de 
mărturisire, ca să te laud și să 
te slăvesc în toate zilele vieții 
mele, că binecuvântată și prea 

proslăvită ești în veci.
Amin.

Rugăciune către Născătoarea 
de Dumnezeu.

Prea sfântă Stăpână, Născă
toare de Dumnezeu, care ești 
lumina întunecatului meu su
flet, nădejdea, acoperământul, 
scăparea, mângâierea și bucuria 
mea, mulțumescu-ți că m’ai în
vrednicit pe mine nevrednicul 
a fi părtaș prea curatului Trup 
și scumpului Sânge al Fiului 
tău. Ci tu, care ai născut lumina 
cea adevărată, luminează-mi o- 
chii eei înțelegători ai inimii. 
Ceeaee ai născut izvorul nemu-
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PARACLISUL
MAICII DOMNULUI.

Acum slobozcște pe robul tău, 
Stăpâne, după cuvântul tău, în 
pace. Că văzură ochii mei mân
tuirea ta, pe care ai gătit-o îna
intea feții tuturor popoarelor; 
lumină spre descoperirea nea
murilor și slavă poporului tău 
Israel. Apoi: Sfinte Dumneze
ule, Prea sfântă Treime, Tatăl 
nostru și încheie eu aceasta:

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noștri, 

Doamne lisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, 

miluește-ne 
pe noi 
Amin.
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CINSTITUL PARACLIS
Către Prea Sfânta Născătoare 

de Dumnezeu, carele se cântă 
sau se citește la toată scârba 
sufletului și la vreme de nevoe.

Facerea lui Teostirict Mona
hul ; după alții a lui Teofan.

Preotul, de este, Începe : Binecuvântat 
este Dumnezeul nostru... Credinciosul face 
Începutul cu Rugăciunile Începătoare dela 
pag. (3—5). Apoi rostește aceste cântări: 
yi—^umnezeu este Domnul și

1 s’a arătat nouă, bine este 
*—“ cuvântat cel ce vine întru 
numele Domnului (de 3 ori).
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Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh, și acum și pu
rurea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, Născătoare de 
Dumnezeu, pururea a spune pu
terile tale, noi nevrednicii. Că

Urmăm cu troparele acestea, căutate 
pe glasul 4. Credinciosul, neștiind să eănte, 
le citește cu evlavie și mare cuviință.

ătre Născătoarea de Dum
nezeu acum cu osârdie 
să alergăm noi păcătoșii 

și smeriții și să cădem cu po
căință, strigând dintru adâncul 
sufletului: Stăpână ajută-ne, 
milostivindu-tc spre noi; sâr- 
guește că pierim de mulțimea 
păcatelor ; nu întoarce pe robii 
tăi deșerți, că pe tine una nă
dejde te-am câștigat.

de nu ai fi stătut tu înainte ru- 
gându-te, cine ne-ar îi izbăvit 
pe noi dintru atâtea nevoi ? Sau 
cine nc-ar îi păzit până acum 
slobozi? Nu ne vom depărta dela 
tine, Stăpână, că tu mântuești 
pe robii tăi pururea din toate 
nevoile.

Apoi psalmul 50, al lui Davld, care 
so citește la vreme de umilință,

<iluește-mă Dumnezeule, 
i\/l după mare mila ta și 
IVI după mulțimea îndură
rilor tale, șterge îără-de-legea 
mea. Mai vârtos mă spală de 
fără-de-legea mea și de păcatul 
meu mă curățește.
€ă fără-de-legea mea eu o cunosc 
și păcatul meu înaintea mea este 
pururea. Ție unuia am greșit și 
Tău Înaintea ta am făcut, ca să
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te îndreptezi în cuvintele tale și 
să biruești când vei judeca tu. Că 
iată întru fără-de-legi m’am ză
mislit și întru păcate m’a născut 
maica mea. Că iată adevărul ai 
iubit; cele nearătate și cele as
cunse ale înțelepciunii tale mi-ai 
arătat mie. Stropi-mă-vei cu 
isop și mă voiu curăți; spăla- 
mă-vei și mai vârtos decât ză
pada mă voiu albi. Auzului meu 
vei da bucurie și veselie; bucu- 
rase-vor oasele cele sdrobite. 
întoarce îața ta de către păca
tele mele și toate îără-de-legile 
mele ștergc-le. Inimă curată zi
dește întru mine, Dumnezeule, 
și duh drept înoiește întru cele 
din lăuntru ale mele. Nu mă 
lepăda pe mine dela fața ta și 
Duhul tău cel sfânt nu-1 lua 
dela mine. Dă-mi mie bucuria

mântuirii tale și cu duh stăpâ
nilor mă întărește. învăța-voiu 
pe cei fără-de-lege căile tale și 
cei necredincioși la tine se 
vor întoarce. Izbăvește-mă de 
sângiuri, Dumnezeule, Dum
nezeul mântuirii mele. Bucura- 
se-va limba mea de dreptatea ta. 
Doamne, buzele mele vei des
chide și gura mea va vesti lauda 
ta. Că de-ai îi voit jertfă, ți-ași 
fi dat; arderile de tot nu le vei 
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, 
duhul umilit; inima înfrântă și 
smerită Dumnezeu nu o va ur
gisi. Fă bine, Doamne, întru 
bună voirea ta, Sionului și să 
se zidească zidurile Ierusalimu
lui. Atunci vei binevoi jertfa 
dreptății, prinosul și arderile de 
tot; atunci vor pune pe altarul 
tău viței.



Ș»Sfântului Duh.

88 89

CÂNTAREA l-a
GLAS 8.

pe 
te

CANONUL CĂTRE PREA 
SFÂNTA NĂSCĂTOAREA 
DE DUMNEZEU ȘI PURU
REA FECIOARA MAR IA.

Irmos : Apa treeându-o ea pe 
uscat, Israil.

Stih : Prea Sfântă Născătoare 
de Dumnezeu mântuește-ne pe 
noi. (Se repetă după troparele 
caren’au înainte Slavă Tatălui... 
sau Și acum și pururea).

*p-. e multe ispite fiind cuprins, 
J alerg către tine, căutând 

A—' mântuire. O maica Cu
vântului și Fecioară, de rele și 
de nevoi mântuește-mă.

Pe tine, care ai născut 
Mântuitorul și Dumnezeu, 
rog, Fecioară, izbăvește-mă din 
nevoi; că la tine scăpând acum, 
îmi tind și sufletul și gândul meu.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Fiind bolnav cu trupul și cu 
sufletul, cercetării celei dumne- 
zeești și purtării tale de grijă 
învrednicește-măj una Maica lui

Asupririle chinurilor mă tur
bură și de multe întristări se 
umple sufletul meu ; alincază-le. 
Fecioară, cu liniștea Fiului și 
Dumnezeului tău, ceea ce ești 
cu totul fără de prihană.

Slavă Tatălui și Fiului
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Dumnezeu, ca ceea ce ești bună 
și Născătoare celui bun.

tos începătorul liniștii ai născut, 
ceea ce ești una prea curată.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh.

Irmos: Doamne, cela ce ai 
făcut cele de deasupra crugului 
ceresc și ai zidit Biserica.

ț—folositoare și acoperământ 
|-< vieții mele te pun pe tine, 
1 Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară; tu mă îndreptează 
la adăpostirea ta, ceea ce ești 
pricina bunătăților și credincio
șilor întărire, una întru tot lău
dată.

Rogu-mă, Fecioară, risipește- 
mi turburarea sufletului și vi
forul întristărilor mele, că tu 
mireasă dumnezeeaseă pe Hris-

Ceea ce ai născut pe Făcătorul 
de bine carele este pricina bu
nătăților, bogăția facerii de bine 
izvorăște-o tuturor; că toate le 
poți, ca ceea ce ai născut pe 
Hristos cel puternic întru tărie, 
dc Dumnezeu fericită.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Cu neputințe cumplite și cu 
chinuri de boale fiind cuprins, 
Fecioară, tu-mi ajută ; că pe tine 
te știu comoară de tămăduiri ne
împuținată și necheltuită, ceea 
ce ești eu totul fără de prihană.
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’-Ț-nirburarea patimilor mele 
și viforul greșalelor mele 

A alinează-le, ceea ce ai 
născut pe Domnul îndreptătorul, 
dumnezeească mireasă.

Ceea ce ești rugătoare caldă 
și zid nebiruit, izvor de milă și 
lumii scăpare, cu de-adinsul 
strigăm către tine, Născătoare 
de Dumnezeu, Stăpână, vino 
degrab și ne mântuește pe noi 
din nevoi, ceea ce ești una grab
nică folositoare.

Mântuește din nevoi pe robii 
tăi, Născătoare de Dumnezeu, 
că toți, după Dumnezeu, la tine 
scăpăm, ca la un zid nestrieat 
și folositoare.

Caută cu milostivire, cu totul 
lăudată Născătoare de Dum
nezeu, spre necazul cel cumplit 
al trupului meu și vindecă du
rerea sufletului meu.

Preotul, de este, ecleuio : Mlluește-ne 
pe noi Dumnezeule... la enro pomenește 
pe acela eărora face paraclisul, singuri 
sau cu neamurile lor, șl ectonisul: Că 
milostiv șl iubitor de oameni... Credin
ciosul, în loc de octenie, zice numai: 
Doamne mlluește de 12 ori. De voiește, 
credinciosul poate să-și pomenească soția, 
copiii, rudele și prietenii, cu acest prilej, 
însoțind pomenirea de 12 închinăciuni 
mari. Apoi urmează cu sedelna, glasul 
al 2-lea, după podobia : Cele de sus 
căutând... Neștlind să cântăm, o citim 
rar, cu pătrundere și cu deosebită evlavie.

Irmos : Auzit-am, Doamne, 
taina rânduelii tale, înțeles-am 
lucrurile tale...
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îndulcindu-ne, Preacurată, de 
darurile tale, ție cântare de mul
țumită cântăm, știindu-te pe 
tine Maica lui Dumnzeu.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Risipește negura greșalelor 
mele, dumnezeească mireasă, cu

Nădejde de întărire și zid de 
mântuire nemișcat câștigându- 
te pe tine, ceea ce ești întru tot 
lăudată, de tot necazul ne iz
băvim.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh.

Chemând eu adâncul milosti
virii tale, dă-mi-1 mie, ceea ce 
ai născut pe cel milostiv și pe 
Mântuitorul tuturor celor ce te 
laudă pe tine.

Irmos : Luminează-ne pe noi, 
Doamne, cu poruncile tale și cu 
brațul tău cel înalt...

ț -rmple, Preacurată, de ve- 
I selie inima mea, dăruin- 

du-mi bucuria ta cea ne- 
stricăcioasă, ceea ce ai născut 
pricina veseliei.

Izbăvește-ne din primejdii, 
Născătoare de Dumnezeu cu
rată, ceea ce ai născut izbăvirea 
cea veșnică și pacea care co
vârșește toată mintea.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh.
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cioară, roagă-te Fiului și Dum
nezeului tău să mă izbăvească 
de răutatea vrăjmașilor.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh.

Folositoare și păzitoare prea 
tare vieții mele te știu pe tine 
Fecioară, care risipești turbu- 
rarea ispitelor și gonești asupre- 
lele dracilor; ci mă rog totdeauna 
de stricăciunea patimilor mele 
izbăvește-mă.

Irmos : Rugăciune vărs către 
Domnul meu...
Tr^recum a mântuit de moarte 
I—* și de stricăciune firea mea, 
■1 care era ținută de strică
ciune și de moarte, însuși pe 
sine dându-se spre moarte ; Fe-

strălucirea luminii tale, ceea ce 
ai născut Lumina cea dumne- 
zeeaseă și veșnică.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Tămăduește, Curată, nepu
tința sufletului meu, învredni- 
cindu-mă cercetării tale; și să
nătate cu rugăciunile tale dă- 
ruește-mi.

Ca un zid de scăpare te-am 
câștigat pe tine și sufletelor mân
tuire desăvârșită și ușurare întru 
necazuri, Fecioară, și de lumina 
ta pururea ne bucurăm, o Stă
până ! Și acum pe noi de chinuri 
și de nevoi izbăvește-ne.
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Mântuește din nevoi pe robii 
tăi, Născătoare de Dumnezeu, 
eă toți, după Dumnezeu, la 
tine scăpăm, ca la un zid ne
stricat și folositoare.

și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Preacurată, ceea ce negrăit 
prin cuvânt, în zilele de apoi, 
pe Cuvântul ai născut, roagă-1 
ca una ceea ce ai îndrăznite de 
Maică.

Preotul, când este, pomenește cum s'a 
arătat la cântarea a treia, făcând ccfo- 
nisul : Că tu ești Împăratul păcii... Mi
reanul zice : Doamne miluește, de trei 
ori, Slavă... Șl acum... Citim, după aceea, 
sau cântăm condaeul, glasul al 2-lea:

Ceea ce ești folositoare creș
tinilor neînfruntată și mijloci
toare către Făcătorul neschim
bată, nu trece cu vederea gla
surile de rugăciune ale păcă
toșilor ; ei sârguește ca o bună 
spre ajutorul nostru, cari cu 
credință strigăm către tine : gră
bește spre rugăciune și sârgue
ște spre îmblânzire, apărând 
pururea, Născătoare de Dumne
zeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Șl Îndată prochimenul: l’omeni-vol 
numele tău întru tot neamul și neamul. 
Stih : Ascultă flcă și vezi șl pleacă ure
chea ta și uită poporul tău șl casa pă
rintelui tău.

Acum zac în patul durerilor 
și nu este tămăduire trupului 
meu; ci mă rog ție celei bune, 
care ai născut pe Dumnezeu 
Mântuitorul lumii și izbăvito
rul boalelor, din stricăciunea 
boalelor ridieă-mă.
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Apoi diaconul: Domnului să ne ru
găm. Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul 
nostru... Șl Toată suflarea să laude pe 
Domnul... Diaconul: Și pentru cu să ne 
Învrednicim noi a asculta sfânta Evan
ghelie, pe Domnul Dumnezeu să rugăm. 
€u Înțelepciune, drepți, să ascultăm sfânta 
Evanghelie. Preotul: Pace tuturor. Apoi: 
Din sfânta Evanghelie dela Luca, cetire. 
Diaconul: Să luăm aminte. Urmează 
Evanghelia, pe care, in lipsa preotului 
sau diaconului, poate să o citească și un 
simplu credincios, cu toată smerenia, dra
gostea și toată frica.

în zilele acelea, sculându-se 
Maria mers-a la munte cu de- 
grab în cetatea Iudei și a intrat 
în casa Zahariei și s’a închinat 
Elisavetei. Și a fost când a 
a auzit Elisaveta închinăciunea 
Măriei, săltat-a pruncul cu bu
curie în pântecele ei. Și s’a 
umplut de Duhul Sfânt Elisaveta 
și a strigat cu glas mare și a

zis : Binecuvântată ești tu între 
femei și binecuvântat este rodul 
pântecelui tău. Și de unde mie 
aceasta, ca să vie Maica Dom
nului meu la mine? Că iată, 
cum ajunse glasul închinării 
talc în urechile mele, a săltat 
pruncul cu bucurie în pânte
cele meu. Și fericită este care a 
crezut, că va fi săvârșire celor 
ce s’au zis ei dela Domnul. Și 
a zis Maria : Mărește sufletul 
meu pe Domnul și s’a bucurat 
duhul meu de Dumnezeu Mân
tuitorul meu. Că a căutat spre 
smerenia roabei sale; că iată 
de acum.mă vor ferici toate nea
murile. Că mi-a făcut mie mă
rire Cel puternic și sfânt este 
numele lui. Și a rămas Maria 
cu dânsa ca la trei luni și s’a 
întors la casa ei.
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Nimenea din cei ce aleargă 
Ia tine nu iese rușinat, prea cu
rată Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară. Ci Dar cerând, îl pri
mește spre cererea cea de folos.

Stăpână, ci primește rugăciunea 
robului tău; că necazul mă cu
prinde și nu pot să rabd săge- 
tările dracilor. Acoperământ 
n’am agonisit nicăirea să scap 
eu, ticălosul. Pururea fiind bi
ruit, mângâere nu am afară de 
tine. Stăpâna lumii, nădejdea și 
îolositoarea credincioșilor nu 
trece rugăciunea mea ; ei fă ceea 
ce este de folos.

Prefacerea celor scârbiți, iz
băvirea celor neputincioși fiind 
Născătoare de Dumnezeu Fe
cioară, mântuește țara aceasta

După aceea : Slavă Tatălui, 
glasul al 2-lea.

Părinte, Cuvântule și Duhule : 
Treime Sfântă curățește mul
țimea greșalelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoa
rei de Dumnezeu, Milostive, eu- 
rățește mulțimea greșalelor 
noastre.

Stih: Milueștc-mă, Dumne
zeule, după mare mila ta și după 
mulțimea îndurărilor tale șterge 
fără-de-legile mele.

Apoi Stlhirilc, glasul 6, cântate sau 
citite cu mare evlavie șl bună cuviință :

Nu mă încredința pe mine 
ajutorului omenesc, prea sfântă
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Irmos : Pruncii cari merseseră 
din ludeia.

și poporul, ceea ce ești pacea 
celor din războaie, liniștea celor 
înviforați, singura folositoare a 
credincioșilor.

Preotul: M ântueștc, Dumnezeule, po
porul tău...Cântărețul : Doamne milucște, 
de 12 ori. Apoi ecfonlsul: Cu mila șl cu 
Indurările și cu iubirea de oameni a unuia 
născut Fiul tău cu care ești binecuvântat... Slavă Tatălui și Fiului și Sfân

tului Duh.
Comoară de mântuire și izvor 

de nestricăeiune, turn de tărie 
și ușă de pocăință pe ceea ce 
te-a născut pe tine ai arătat-o 
celor ce strigă: Dumnezeul pă
rinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor, Amin.

De neputințele trupurilor și de 
boala sufletelor, Născătoare de

Pe voitorul milii, pe carele 
l-ai născut, Maică curată, roa- 
gă-1 să izbăvească de greșeli și 
de spurcăciunea sufletului pe cei 
ce strigă cu credință: Dumnezeul 
părinților noștri, bine ești cu
vântat.

■* k ântuirea noastră când ai 
|\/| vrut, Mântuitorule, să o 
A ’ 1 plinești, în pântecele Fe
cioarei te-ai sălășluit, pe care ai 
arătat-o lumii folositoare: Dum
nezeul părinților noștri, bine ești 
cuvântat.
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Dumnezeu, pe eei ce vin cu dra
goste către acoperământul tău 
cel dumnezeesc învrednicește-i 
să se tămăduiască, ceea ce ai 
născut nouă pe Mântuitorul 
Hristos.

Irmos : Pre împăratul ceresc, 
pe carele...

"%e cei ce le trebuesc ajutor 
s—dela tine, nu-i trece, Fe- 

cioară ; cari te laudă și te 
prea înalță întru toți vecii.

Bogăție de tămăduiri verși 
celor ce te laudă pe tine cu 
credință, Fecioară, și înalță naș
terea ta cea negrăită.

Asupreala ispitelor tu o go
nești și năvala trupului, Fe
cioară ; pentru aceasta te lăudăm 
întru toți vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm 
și să ne închinăm Domnului, 
cântând și prea înălțându-1 pe 
dânsul întru toți vecii.

Pe împăratul ceresc, pe carele

Tămăduește neputințele su
fletului meu și durerile trupului, 
Fecioară, ca să te slăvesc, Cu
rată, în veci.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Bine să cuvântăm pe Tatăl, 
pe Fiul și pe Sfântul Duh 
Domnul.
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îl laudă oștile îngerești, lăuda- 
ți-1 și-l prea înălțați întru toți 
vecii.

0, prea luminate nor ! Maica 
lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă 
cu noi surpă-i cu dreapta ta cea 
stăpânitoare și atotputernică;

Irmos: Cu adevărat Născă
toare de Dumnezeu pe tine te 
mărturisim, prin tine fiind mân- 
tuiți, Fecioară curată, cu cetele 
cele fără de trup mărindu-te pe 
tine.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfân
tului Duh.

Adăpostite și folositoare fii, 
Fecioară, celor ce scapă la tine, 
și zid nemișcat, scăpare și aco
perământ și veselie.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

Pe mine, carele zac de boală 
în locul cel de răutate, tămă- 
duește-mă, Fecioară, și mă în
toarce dintru nesănătate în sănă
tate.

V- . c către izvorul lacrămilor 
mele nu te întoarce, Fe- 

1—* cioară, care ai născut pe 
Hristos, cel ce a șters toată 
lacrima dela toată fața.

Umple de bucurie inima mea, 
Fecioară, ceea ce ai primit pli
nirea bucuriei, mâhnirea păca
tului pierzând.
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Preotul, dacă este, cădește altarul și pe 
popor. Noi cântăm aceste tropare ale Năs
cătoarei de Dumnezeu, pe glasul al 8-lea. 
Sau le citim, dacă nu știm să cântăm : I

celora ce sunt în scârbe le ajută, 
pe cei asupriți îi mântuește și 
desleagă de păcate pe cei ce se 
roagă ție. Că toate le poți câte 
le voești.

îndată : Cuvine-se cu adevărat 
să te îerieim pe tine, Născă
toare de Dumnezeu, cea puru
rea fericită și prea nevinovată 
și Maica Dumnezeului nostru. 
Ceea ce ești mai cinstită decât 
Heruvimii și mai slăvită, fără 
de asemănare, decât Serafimii; 
carea fără stricăciune pe Dum- 
nezeu-Cuvântul ai născut. Pe 
tine, cea cu adevărat Născă
toare de Dumnezeu, te mărim.

Pe cea mai înaltă decât ceru
rile și mai curată decât strălu
cirile soarelui, care ne-a izbăvit 
pe noi din blestem, pe Stăpâna 
lumii cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele mele cele 
multe, mi se bolnăvește trupul, 
slăbește și sufletul meu. La tine 
scap, ceea ce ești plină de da
ruri ; nădejdea celor fără de 
nădejde, tu îmi ajută.

Stăpână și Maica Izbăvitoru
lui, primește rugăciunile ne
vrednicilor robilor tăi, ca să fii 
mijlocitoare către cel ce s’a 
născut din tine. O, Stăpâna lu
mii, fii mijlocitoare.

Cântăm cu osârdie acum cân
tare de bucurie, ție celei întru 
tot lăudate, Născătoare de Dum-
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Miluește-ne pe noi, Doamne 
miluește-ne pe noi; eă nepri- 
cepându-ne de nici un răspuns, 
această rugăciune aducem ție, 
ea unui Stăpân, noi păcătoșii 
robii tăi, miluește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh.

Doamne, miluește-ne pe noi, 
că întru tine am nădăjduit. Nu 
te mânia spre noi foarte. Nici 
pomeni fără-dc-lcgile noastre. 
Ci caută, ca un Milostiv, și ne 
izbăvește pe noi de vrăjmașii 
noștri. Că tu ești Dumnezeul 
nostru și noi suntem poporul 
tău ; toți lucrul mâinilor tale și 
numele tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

nezeu; cu Mergătorul-înainte 
și cu toți Sfinții roagă-1, Năs
cătoare de Dumnezeu, ca să ne 
mântuiască pe noi.

Mută fie gura păgânilor, care 
nu se închină cinstitei Icoanei 
tale, celei zugrăvite de sfântul 
apostol Luca, ceea ce se chiamă 
Povățuitoare.

Toate Oștile îngerești, Mer- 
gătorule-înainte al Domnului; 
cei doisprezece Apostoli și toți 
Sfinții împreună cu Născătoarea 
de Dumnezeu, faceți rugăciuni 
ca să ne mântuim noi.

Apoi: Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântă 
Treime... Șl după Tatăl nostir Preotul: 
Că a ta este Împărăția... Iar credinciosul: 
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților no
ștri, Doamne Ususe Hrlstoase, Dumnezeul 
nostru...Urmăm cu aceste tropare, glasul 6:
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Stăpână, primește rugăciunea 
robilor tăi și ne izbăvește pe 
noi din toată nevoia si necazul 
(Se cântă pe glasul al 8-lea).

Tuturor scârbiților bucurie și 
asupriților folositoare, flămân
zilor dătătoare de hrană, strei
nilor mângâiere, celor învăluiți 
adăpostire, bolnavilor cercetare, 
celor neputincioși acoperământ 
și sprijineală, toiag bătrânețelor 
tu ești, prea curată Maica Dum
nezeului celui de sus. Ție ne 
rugăm, grăbește de mântuește 
pe robii tăi.

După care, preotul zice ectenln : Ml- 
luește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare 
mila ta... șl celelalte. în locul ectenlel, 
credinciosul zice : Doamne mlluește, de 
12 ori eu Închinăciuni. Iar la stârșit, cân
tăm acestea ale Născătoarei de Dumnezeu, 
pe fllasul al 2-iea, după podobla : < And de 
pe lemn luând... Sau, neștlind să cântăm, 
le cetim cu evlavie și pătrundere adâncă.

însărcinați cu multe păcate, 
Maica Dumnezeului celui de sus. 
Pentru aceea cădem înaintea 
ta; izbăvește-ne pe noi, robii 
iăi, din toate nevoile.

Ușa milostivirii deschide-o 
nouă, Născătoare de Dumnezeu, 
ca să nu pierim cei ce nădăj
duim întru tine; ci să ne mân- 
tuim prin tine de nevoi. Că tu 
ești mântuirea neamului crești
nesc.

Pentru toți te rogi, ceea ce 
ești bună, cari scapă sub aco
perământul tău cel puternic ; că 
noi păcătoșii nu avem către Dum
nezeu, întru nevoi și întru scâr
be, altă mijlocire pururea, fiind
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APOI RUGĂCIUNEA 
CĂTRE MAICA DOMNULUI.

Toată nădejdea mea spre tine 
o pun, Maica lui Dumnezeu; 
păzește-mă supt acoperământul 

tău (glasul al 2-lea).

j
I

cătoși,- cărora pentru pocăința 
și mărturisirea lor, s’a dat ier
tare de păcate. Deci, puind îna
intea sufletului îneu cel greșit 
acele chipuri cari s’au miluit și 
uitându-mă la bogata milosti
vire a lui Dumnezeu pe care 
au primit-o, am îndrăznit și eu 
ticălosul să alerg cu pocăință 
Ia milostivirea ta eea bună, o ! 
prea milostivă Stăpână. Dă-mi 
mână de ajutor și cere dela 
Fiul tău și Dumnezeu iertarea 
păcatelor mele cele grele. Crez 
și mărturisesc că Fiul tău, pe 
care l-ai născut, este adevărat 
Hristos Fiul lui Dumnezeu celui 
viu, Judecătorul viilor și al 
morților, carele va răsplăti fie
căruia după faptele lui. Crez, 
iară, și mărturisesc că tu ești cu 
adevărat Născătoare de Dum-

z-'i tăpâna mea prea binecuvân- 
Xi tată, folositoarea neamului 

omenesc, scăparea și mân
tuirea celor ce aleargă la tine ! 
Știu, adevărat știu, că am greșit 
mult și te-am mâniat pe tine, prea 
milostivă Doamna, și pe prea 
bunul Dumnezeu, care s’a născut 
cu trup din tine. Am înainte 
multe chipuri ale celor cari, 
mai înainte de mine, au mâniat 
bună îndurarea lui: pe vameși, 
pe desfrânate și pe ceilalți pă-
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nezeu. Așijderea, ești izvorul 
milostivirii, mângâierea celor ce 
plâng, căutarea celor pierduți, 
neîncetată și puternică mijlo
citoare către dânsul, mult iu
bitoare a neamului creștinesc 
și chczășuirea pocăinței melc. 
Căci, cu adevărat, oamenii n’au 
alt ajutor și acoperământ afară 
de tine, prea milostivă Doamnă. 
Nimeni din cei cc au nădăjduit 
spre tine nu s’a rușinat și prin 
tine, îmblânzind pe Dumnezeu, 
nimeni nu rămâne părăsit. Pen
tru aceasta rog bunătatea ta 
cea nemăsurată, deschide ușile 
milostivirii talc mie, cel ce am 
rătăcit și am căzut în noroiul 
adâncului. Nu te scârbi de mine, 
spurcatul. Nu trece cu vederea 
rugăciunea mea, păcătosul. Nu 
mă lăsa pe mine, ticălosul, pe

care m’a dus la pierzare răul 
vrăjmaș. Ci îmblânzește asupra 
mea pe milostivul Dumnezeu, 
care s’a născut din tine; ca 
să-mi ierte păcatele mele cele 
mari și să mă izbăvească din 
pierzania mea. Ca și eu, cu toți 
cari au dobândit iertarea, să 
cânt și să slăvesc nemăsurata 
milostivire a Iui Dumnezeu, cel 
născut din tine, și neînîruntata 
ta folosință pentru mine, în 
viața aceasta și în nesfârșitul 

veacului. Amin.

ALTĂ RUGĂCIUNE 
CĂTRE MAICA DOMNULUI. 
Țmpărăteasa mea prea bună și 
I nădejdea mea, Născătoare de

Dumnezeu, primitoarea să
racilor și ajutătoarea streinilor,
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APOI SFÂRȘITUL PARA
CLISULUI.

uvinc-se cu adevărat să te 
fericim pe tine, Născă
toare de Dumnezeu, cea 

pururea fericită și prea nevino
vată și Maica Dumnezeului nos-

bucuria scârbiților, acoperitoa- 
rea necăjiților ! Vezi-mi necazul, 
vezi-mi scârba. Ajută-mi, ca unui 
neputincios ; hrănește-mă, ca pe 
un strein. Necazul meu îl știi. 
Deci, îl dezleagă precum știi. 
Că n’am alt ajutor afară de tine, 
nici altă folositoare grabnică și 
nici altă mântuire bună. Ci, 
numai pe tine, o 1 Maica lui 
Dumnezeu, ca să mă păzești și 

să mă acoperi în vecii 
vecilor. Amin.

stru. Ceea ce ești mai cinstită 
decât Heruvimii și mai slăvită, 
fără de asemănare, decât Sera
fimii, carea fără stricăciune pe 
Dumnczeu-Cuvântul ai născut, 
pe tine, cea eu adevărat Născă

toare de Dumnezeu, 
te mărim.

DupA aeeen, preotul Încheie eu otpustul:

Slavă țic, Hristoase, Dumne
zeule, nădejdea noastră, slavă ție.

Hristos, adevăratul Dumne
zeul nostru, pentru rugăciunile 
Prea curatei Maicii sale, ale sfin
ților și întru tot lăudaților Apos
toli, ale sfinților dumnezecștilor 
părinților noștri loachim și Ana 
și pentru ale tuturor Sfinților, 
să ne miluească și să ne mân
tuiască pe noi, ea un bun și 

iubitor de oameni. Amin.
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rugăciuni
PENTRU FAMILIE.

Iară mireanul face sfârșitul Paraclisului 
cu Închinăciuni până la pământ, zicând : 
D oamne miluește (dc 3 ori) și rugăciunea :

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noștri, 

Doamne lisuse Hristoase 
Dumnezeul nostru 

miluește-ne 
pe noi. 
A min.
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RUGĂCIUNEA COPILAȘILOR, 
pxoamne Sfinte, împărate, 

\ care loeuești sus în cer, 
*—' caută eu milă și eu în
durare asupra casei noastre. Dă 
sănătate tatei și mamei ea să 
poată îngriji de noi și de toți 

ai casei noastre. Amin.

RUGĂCIUNEA ȘCOLARILOR.
După Rugăciunile Începătoare (pag. 

3—5), cu multă evlavie, te roagă așa : 
ț—'iință prea înaltă, făcă- 
g-t torul celor văzute și ne- 

■«- văzute, înțelepciune și bu
nătate nemărginită ! Dumnezeu-

I
H

Tu, Doamne, ai sfințit taina căsătoriei cu starea ta 
de față la nunta din Cana Oalileei; pentru aceea îți 
făgăduim să învățăm copilașii noștri să-ți aducă 
laude din guri nevinovate, iară noi să așezăm familia 
noastră sub ocrotirea ta, că preamărit ești in vecL

fi1■
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RUGĂCIUNEA 
FIILOR PENTRU PĂRINȚI.

care ne bucurăm de toate da
rurile tale. Primește, prea în
durate Doamne, plecarea ge
nunchilor noștri; binevoiește a 
lua aminte la mieul nostru glas, 
trimite-ne darul tău și ne în
vrednicește a petrece curgerea 
vieții eu înțelepciune și fapte 
bune, ca să se slăvească dc noi 
și prin noi prea sfânt numele 

tău în veci. Amin.

După Rugăciunile Începătoare (pag. 
3-—6), cu multă evlavie, te roagă așa : 

■jpv umnezeule, rugându-mă 
| J ție pentru tatăl meu și 

mama mea, plătesc una 
din cele mai sfinte datorii ce tu

le prea sfinte, izvorul înțelep
ciunii, primește binecuvântările 
ce se aduc ție din buze nevino
vate. Ascultă rugăciunile ce 
înălțăm către veșnicul tău scaun, 
întărește, prea bunule, pe stă- 
pânitorii noștri bisericești și 
lumești. Păzește cu darul tău 
pe părinții noștri, pe îngrijitorii 
și pe învățătorii cc se ostenesc 
pentru noi. întâmpină trebuin
țele lor și îi mângâie în neca
zuri. Fă să se pogoare pe pă
mânt pacea, dragostea, unirea 
și toate darurile cerești. Lumi
nează mintea noastră, îniărește- 
ne a împlini învățăturile după 
voia ta, arată-ne nouă calea fap
telor și purtărilor bune ; ca să 
putem îi folositori nouă înșine, 
părinților, cari ne-au născut și 
îngrijesc de noi, și patriei în
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ce prin ci ne-ai dat și pentru 
toate îngrijirile ee au avut și 
au de mine. Ajută-mi dar ca să 
iirmez poruncile tale cele sîinte ; 
să le îiu supus, ascultător și să 
nu îac nimic care să-i amărască 
.și să-i întristeze. Răsplătește-le, 
prea bunule, cu facerile tale de 
bine pentru dragostea și îngri
jirea neadormită ce totdeauna 
au pentru mine. Apără-i de toate 
nenorocirile și întristările ; dă-Ic 
o viață lungă, fericită, liniștită și 
unită. Fă-i părtași binecuvân
tării sfinților patriarhi celor de 
demult. Sporește roadele ostene- 
lelor lor. Fă să prisosească peste 
ei binefacerile talc și să sporea
scă în virtuți și în îndestulare, ca 
în unire să te binecuvântăm în 
tot cursul vieții noastre. Amin.

ai pus asupra mea ca să-i cin
stesc și să-i iubesc din tot 
sufletul și inima mea. Cea dintâi 
din toate datoriile melc către ei 
este de a mă ruga ție totdeauna 
pentru sănătatea și fericirea lor, 
a mă supune lor și a-i ajuta cu 
toate puterile mele. Dumnezeule 
îndurate și puternice, care binc- 
cuvintezi pe fii pentru părinții 
lor și adesea, în dreapta ta 
mânie, îi pedepsești pentru gre- 
șalele lor, primește smerita mea 
mulțumire pentru binefacerile 
ce reverși neîncetat asupra lor. 
Trimite-le, prea bunule, și în 
viitor binecuvântările tale și le 
iartă lor greșalelc ce ea niște 
oameni vor fi făcut. Tu porun
cești ca eu să respect în ei pu
terea ta și să le îiu recunoscă
tor și mulțumitor pentru viața
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zești floarea ce răsare în mij
locul stâncilor, Părinte al oa
menilor binevoiește a îngriji și 
de aceste ființe nevinovate, ca 
să poată fi fericite în viața 
aceasta și în cealaltă. Ajută mie 
a sădi în ei bunătatea și omenia 
și a-i face folositori prin o bună 
creștere. Doamne, dă-le înțe
lepciune ca să cunoască și să 
voiască binele. Dă-le lor como
rile cerești ale virtuții, că aces
tea sunt bogății nepieritoare. 
Nu-ți cer pentru ci, Dumnezeul 
meu, bogății pământești, ce sunt 
supuse întâmplărilor; dă-le un 
trup sănătos și iubirea dc oste
neală, ca să poată cu sudoarea 
feții lor a-și câștiga pâinea. Dă-le 
tărie de caracter și statornicie 
spre a se putea lupta împotriva 
relelor vieții. Fă-i să fie înțelepți

RUGĂCIUNEA 
PĂRINȚILOR PENTRU COPII.

După Rugăciunile începătoare (pag, 
3—5), cu multă evlavie, tc roagă așa :

T~'iii, pe care îi am, Dumne-
< zcule, sunt un dar al bu- 

Ă nătății tale. Tu ai făcut a 
se naște în mine un simțimânt, 
care îi face scumpi inimii mele, 
simțimântul dragostei părin
tești. Doamne, fiindcă eecace 
am vine dela tine, ție ți-i închin ; 
binevoiește a le îi părinte. Eu 
sunt un neputincios muritor și 
fără ajutorul tău nu pot nimic. 
Aceste odrasle, ce tu ai bine
voit a răsădi împrejurul meu, 
s’ar usca dacă nu s’ar împros
păta din rouă binefacerilor tale. 
Tu, cela ce dai hrană puilor de 
corb, ce te cheamă, cela ce pă-
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RUGĂCIUNEA CELOR 
CE SE CĂSĂTORESC.

RUGĂCIUNEA FRAȚILOR ȘI 
SURORILOR, UNUL PENTRU 

ALTUL.

bire ; că ce este mai bun și mai 
frumos decât a locui frații împre
ună ?Ascultă, Doamne, rugăciu
nea noastră și ne milueștc pe noi; 
că milostiv și iubitor de oameni 
ești și ție slavă înălțăm Tatălui 
și Fiului și Sfântului Duh, acum 

și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.

în toate întâmplările. Păzește 
inima lor de orice patimă ru
șinoasă și apără nevinovăția lor. 
Fă, prea bunule, ea să ajungă 
a îi cetățeni buni, folositori lor, 
aproapelui și patriei, ca să se 
binecuvinteze numele tău. Amin.

Rupă Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

tăpânc Doamne Dumne- 
zeul nostru, sîințitorul nun- 
ții celei dc taină și curate, 

păzitorul nestricăciunii și chi- 
vernisitorul cel bun al celor lu
mești, cela ce dintru început ai

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa : 

r—-s oamne, ție mă rog pentru 
| frații și surorile mele ; dă- 

J — y' le lor sănătate, pace, iu
bire, viață și darul tău cel sfânt 
ca să umble în căile tale și să facă 
cele bine plăcute ție. Dă-ne, 
Doamne, să trăim în pace și iu-
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zidit pe om și l-ai pus ea pe un 
împărat făpturii și ai zis : Nu 
este bine să fie omul singur pe 
pământ, să-i facem ajutor după 
dânsul; și pentru aceasta ai 
poruncit să lase omul pe tatăl 
său și pe mama sa și să se li
pească de soția sa și să fie a- 
mândoi un trup, iar pe cei pe 
cari Dumnezeu i-a împreunat, 
omul să nu-i despartă. însuți 
Stăpâne trimite darul tău cel 
ceresc și peste mine nevrednicul 
robul tău (nevrednica roaba ta) 
și binccuvintează căsătoria pc 
care azi o legăm înaintea feții 
tale prea sfinte. Curățcște toate 
păcatele mele, iartă toate fără- 
de-legile, dcsleagă-mi toate gre- 
șalcle cele de voie și cele fără 
de voie ; unește gândurile, cu
getele și inimile noastre în dra

goste nefățarnică și în credință 
nestrămutată. îndreptează pașii 
noștri pe căile talc, ca să facem 
pururea voia ta cea sfântă. Um
ple casele noastre de toate bu
nătățile cele de pe pământ ca să 
dăm și celor lipsiți și ne învred
nicește să petrecem împreună 
viețuirea noastră fără de pri
hană, da să sporim spre tot 
lucrul bun și țic bine plăcut. 
Păzeștc-ne întru toate zilele vie
ții noastre, ca să plinim eu inimă 
curată poruncile tale și să lău
dăm și să preaslăvim prea cin
stitul și de mare cuviință nu
mele tău, al Tatălui și al Fiului 

și al Sfântului Duh, acum 
și pururea 

și în vecii vecilor.
Amin.
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RUGĂCIUNEA SOȚILOR 
UNUL PENTRU ALTUL.

După Bugăclunile începătoare (pag. 
3—5), eu multă evlavie, te roagă așa :

■B—-K oanme lisuse Hristoase, 
| Dumnezeul nostru, cela 

ce ne-ai învățat ca tot
deauna să ne rugăm unul pentru 
altul, că așa vom împlini legea 
ta și ne vom arăta vrednici dc 
mila ta, caută cu îndurare și 
păzește de vrăjmașii văzuți și 
nevăzuți pe soțul meu (soția 
mea), pe care mi l-ai dăruit 
(mi-ai dăruit-o) a petrece îm
preună până la moarte. Dă
ruiește-! sănătate și deplină în
țelepciune, ca să-și poată îm
plini datoriile sale, după voia 
și poruncile talc. Fercște-1 (o) 
de ispitele pe care n’ar fi în

stare să le poarte. întărește-1 (o) 
în dreapta credință și în drago
ste desăvârșită, ea să lucrăm 
împreună faptele cele bune și 
să rânduim împreună viața noa
stră potrivit sfintelor tale așeză
minte și porunci, spre binele și 
fericirea de acum și cea de 
veci a lui (ci) și a mea și a 
tuturor celor de aproape ai 
noștri. Că a ta este stăpânirea 

și puterea în veci. Amin.

RUGĂCIUNE LA ZIUA 
NAȘTERII SAU A NUMELUI.

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

umnezeule prea sfinte, cum 
voiuputea să-țimulțumese 

A_J eu vrednicie pentru viața 
ce mi-ai dat? Tu m’ai scos din
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haosul neființei și viața mea este 
un dar al bunătății tale, care 
m’a păzit până acum, mă spriji- 
nește în necazuri și întâmpină 
trebuințele mele.

Tu ești cela ce priveghezi 
asupra mea, îndreptezi pașii mei 
în calea binelui și mă aperi de 
ispite. Când mă rătăcesc, tu mă 
întorci la calea poruncilor tale, 
când mă poticnesc mă spriji- 
nești, când cad mă ridici și când 
mă rătăcesc mă întorci și-mi 
deschizi părinteștele tale brațe. 
0 cât de nemărginite sunt da
toriile mele către tine, pentrucă 
mi-ai dat viață și-mi dai în 
toate zilele noi dovezi de părin
teasca ta bunătate și îngrijire. 
Plin, dar, de o vie recunoștință, 
ție îți închin toate zilele vieții 
mele și mai ales această zi de

sărbătoare pentru mine. Și mă 
rog cu umilință, ca bunătatea 
ta să nu mă părăsească în tot 
cursul vieții mele și înțelepciu
nea ta să mă povățuiască tot
deauna în calea binelui și a fe
ricirii, pentru rugăciunile și mij
locirile sfântului (al cărui nume 
îl porți) și ale" prea curatei 

Maicii Talc. Amin.
RUGĂCIUNEA ORFANULUI
După Buflăeiunile începătoare (pag- 

3—5), cu multă evlavie, te roagă ușa : 

y~Xoamne Dumnezeule, pier- 
| dut-am pe părinții mei 

•«—prea iubiți pe care nu-i 
voiu mai vedea în viața aceasta. 
Ar trebui să desnădăjduesc, dacă 
n’ași ști că ești Tatăl orfanilor 
sărmaili. Milostivcștc-tc deci și 
spre mine și fii mie tată în
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RUGĂCIUNEA VĂDUVEI.
Dupu Rugăciunile Începătoare (pag. 

3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

crotitorule al celor pără
siți, Părinte îndurate al 
văduvelor și orfanilor, la 

tine caut ajutor și mângâiere

în necazul ce mă apasă. Bună
tatea ta esțe totdeauna gata a 
revărsa mângâiere în inimile în
durerate. Mă închin cu umilință 
fiiască voinței și hotărîrii tale, 
eă mi-ai dat mie să gust pa
harul amar al văduviei. Tu 
știi bine pentru ce ai luat dela 
mine pe sprijinul și reazămul 
puternic în neuitatul meu soț. 
Poate că ai voit să mă faci să 
iau aminte mai bine la mântui
rea sufletului meu de care în 
starea fericirii uitam. Dar fie 
voia ta sfântă ; nu cârtesc îm
potriva voii tale. Te rog numai, 
sprijineștc-ihă sa pot purta sar
cinile grele și necazurile amare 
ale văduviei. întărește sufletul 
meu împotriva ispitelor viclea
nului vrăjmaș. Păstrează nu
mele meu cel bun și îl ferește

toate zilele vieții mele. Ajută- 
mi să umblu pe căile poruncilor 
talc; păzește-mă de toate pri
mejdiile vieții acesteea și fă 
să-mi aduc aminte de învăță
turile și dojenile ce mi-au dat 
bunii mei părinți în viața lor, 
ca să pot, cu harul tău, păși 
pe calea cea adevărată, care 
duce la mântuire și când che
marea ta va veni să mă pot 
uni iarăși cu părinții mei în 

fericirea cea veșnică. Amin.
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RUGĂCIUNI LA DI
FERITE TRERUINȚE

de limbilp rele și bârfite are. 
Ajută-mi să aflu bucurie și pace 
în depărtarea mea de lume și în 
singurătate ea și în plinirea 
sârguincioasă a datoriilor melc, 
iar mai cu deosebire în rugă
ciunea mea către tine, o Părinte 
al îndurărilor ! Purtării tale de 
grijă părintești încredințez pe 
copiii mei. împuternicește-mi ne
putința mea, ajută slăbiciunea 
mea, ca să mă închin și să laud 
prea cinstitul și de mare cuviin
ță numele tău, al Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh, acum 

și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.
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După Rugăciunile Începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, roagă-tc așa :

RUGĂCIUNE PENTRU 
MÂNTUIRE.

umnezeul meu, cred întru 
| tine, dar mă rog ție, în- 
s tărește credința mea. Te 

iubesc, dar sporește dragostea 
mea. Mă pocăese, dar îă să pri
sosească a mea căință. Te slă
vesc ca pe întâiul meu început. 
Te doresc ca pe cea mai de că
petenie dorință a mea. Iți mul- 
țămesc ca binefăcătorului meu
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Dumnezeule prea bun, ajută- 
mi să mă curățese de greșalele 
trecute, să biruese ispitele vii
toare și să lucrez cuvenitele 
virtuți.

Umple inima mea de dragoste 
pentru bunătatea ta, de ură 
pentru grcșalele mele, de râvnă 
pentru binele aproapelui și de 
defăimare pentru deșertăciunile 
lumii. Fă-mă să fiu supus mai 
marilor mei, cu dragoste către 
cei mai miei, credincios priete
nilor și iertător vrăjmașilor mei.

Vino, Atotputernice, într’aju- 
torul meu, ca să biruese cele 
șapte păcate de căpetenie, care 
sunt pricina tuturor păcatelor. 
Să biruese adică : mândria 
prin smerenie creștinească, iu
birea dc argint prin milostenie, 
pisma prin dragoste și bucurie

celui veșnic. Te chicm ca pe 
puternicul meu apărător.

Dumnezeul meu, binevoește 
a mă povățui prin înțelepciunea 
ta, a mă călăuzi prin dreptatea 
ta, a mă mângâia prin milosti
virea ta, a mă apăra cu puterea 
ta.

îți închin, o Dumnezeule, 
gândurile mele, faptele mele, 
suferințele mele, ca în viitor să 
mă gândesc la tine, să grăiesc 
de tine, să lucrez după voia ta, 
să sufăr pentru tine.

Doamne, eu voiesc ceea ce 
voiești tu, pcntrucă tu voiești 
să mă supun voii talc și îăgă- 
duesc să fac tot ce voiești tu.

Te rog cu umilință, lumi
nează mintea mea, oțclește-mi 
voia, curățeștc-mi trupul și-mi 
sfințește sufletul.
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pentru binele aproapelui, desîrâ- 
narea prin înfrânate și curăție, 
lăcomia prin cumpătare, mania 
prin răbdare și lenea prin băr
băție creștinească.

Așijderea să biruesc și toate 
celelalte patimi și păcate ce iz
vorăsc din acestea. Și-mi dă 
virtuțile creștinești : credința, 
nădejdea și dragostea.

Dumnezeul meu, fă-mă înțe
lept în lucrările mele, euragios 
în primejdii, răbdător în nenoro
ciri și smerit în norociri.

Nu mă lăsa să uit vreodată 
de a fi cu luare aminte la ru
găciuni și în biserică, cumpătat 
la masă, repede la împlinirea 
datoriilor și statornic în hotă- 
rîri. Doamne, insuflă-mi grija 
să am totdeauna conștiință 
dreaptă, înfățișare cuviincioasă,

vorbire folositoare și purtare în 
bună rânduială.

Dă-mi harul tău, ca să mă 
deprind a-mi stăpâni totdeauna 
patimile, a mă învrednici de 
darurile tale, a păzi legea ta și 
a merita mântuirea.

Dumnezeul meu, fă să cunosc 
cât de mici sunt bunătățile pă
mântești și cât de mari sunt 
cele cerești, cât de scurt este 
timpul acestei vieți și cât de 
nemărginită este veșnicia.

Ajută-mi să fiu totdeauna gata 
de moarte și să nu mă cutremur 
de judecata ta, să scap de mun
cile de veci, și să dobândesc 

raiul prin lisus Hristos, 
Domnul nostru

Amin.
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RUGĂCIUNE 
CÂND PLECI LA DRUM

Dnpu Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

RUGĂCIUNE PENTRU 
BELȘUGUL HOLDELOR.

Rupă Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

mea să proslăvesc prea cinstit 
și de marc cuviință numele tău, 

în veci. Amin.

tăpâne Doamne Dumne- 
zeul nostru, cela ce ai 
îăeut cerul și pământul 

și ai împodobit cerul eu mari 
luminători, ca să lumineze pe 
pământ și să ne minunăm prin- 
trînselc de tine, unul Făcător 
și Stăpân al făpturii, iar pă
mântul l-ai înfrumusețat eu 
verdeață, cu iarbă și cu multe 
feluri dc semințe bune de se-

|—X oamne, lisuse Hristoase, 
I Dumnezeul uostru, cela 
' ce ești calea, adevărul "și 

viața și ai călătorit împreună cu 
sluga ta losif, împreună și eu 
cei doi ucenici, cari au mers la 
Emaus, însuți Stăpâne, călăto
rește și cu mine robul tău, bine
cuvântând călătoria mea. Tri
mite și mie înger păzitor ca lui 
Tobie, ca să-mi fie povățuitor 
și păzitor și să mă ferească ne
vătămat de toată reaua întâm
plare. Și astfel cu pace, sănătate 
și bună sporire să mă întorc 
întru ale mele și toată viața
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RUGĂCIUNE
DE MULȚUMIRE 

PENTRU BINEFACERILE 
PRIMITE DELA DUMNEZEU

mănat, după felul lor, și eu 
toate florile l-ai împodobit spre 
frumusețe și l-ai binecuvântat, 
— însuți și acum, Stăpâne, 
caută din sfântul tău lăcaș spre 
agonisita aceasta și o binecuvin- 
tează, ca să aducă rod însutit. 
Ferește-o pe ea de toată vraja 

, și de meșteșug ir ile oamenilor 
răi. Și dă ei să aducă roduri la 
vreme, pline de binecuvântarea 
ta. Gonește dela ea toată fiara 
și gadina și viermele, musca, 
rugina, arșița și vânturile fără 
vreme, care aduc stricăciune. 
Că s’a sfințit și s’a preaslăvit 
preacinstitul și de mare cuviință 
numele tău, al Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh, 
acum și pururea și în vecii 

vecilor. Amin.

După Bugăciunilo începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

pvoamhe lisuse Hristoase, 
j Dumnezeul nostru, Dum- 

i—nezeule a toată milostivi
rea și îndurarea, care ai nemă
surată milă, nespusă și nea
junsă iubire de oameni, căzând 
acum către a ta slavă, cu frică 
și cu cutremur, aduc ție mul
țumire pentru binefacerile de 
care m’ai învrednicii pe mine, 
nevrednicul tău rob. Te slăvesc, 
te laud și te cânt ca pe un Domn, 
Stăpân și Făcător de bine. Și 
iarăși, căzând înaintea ta, îți
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mulțumesc și cu smerenie mă 
rog nemăsuratei și negrăitei taie 
milostiviri, ca și de acum îna
inte să-mi dăruești faceri de bine, 
ca să sporesc în dragostea ta și 
a aproapelui meu. Izbăvește-mă 
de tot răul și necazul. Dăruește- 
mi liniște. Și mă învrednicește 
în toate zilele vieții mele tot
deauna mulțumire să-ți aduc 
și să grăesc și să cânt cele prea 
bune Tatălui și Fiului și Sfân
tului Duh, acum și pururea și 

în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA OSTAȘULUI 
ÎN TIMP DE PACE

După Rugăciunile Începătoare (pag. 
3—5), eu multă evlavie, te roagă așa :

oamne Dumnezeul meu, 
întru tine cred și spre tine 
nădăjdueseși al tău ajutor 

îl cer ; ia aminte, Doamne, la 
glasul rugăciunii mele și mă 
miluește, după mulțimea îndu
rărilor tale. Apără și păzește, 
Doamue, de toată reaua în
tâmplare pe Regele nostru, 
ea sub scutul tău cel puternic 
și sub conducerea lui înțeleaptă 
să ne apărăm țara de toți vrăj
mașii văzuți și nevăzuți. Re
varsă si asupra mea milele tale 
cele bogate și mă povățuește pe 
calea poruncilor tale ; căci spre 
tine îmi îndrept gândul și min-
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RUGĂCIUNE
LA VREME DE RĂZBOI.

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

|—^oamne, lisuse Hristoase, 
j Dumnezeul nostru, cela ce 

JL> în toată vremea și în tot 
ceasul ești închinat și slăvit,

tea și inima mea și cer ajutorul 
tău în toate împrejurările vieții 
mele. Apără-mă, Doamne, și 
mă păzește de tot răul sufletesc 
și trupesc. întărește-mă cu mâna 
ta cea atotputernică, spre a-mi 
împlini cu vrednicie și desăvârșit 
slujba ce-mi este încredințată, 
ea totdeauna cu toții să te bi
necuvântăm și să te lăudăm 

în toți vecii. Amin.

auzi-ne și acum și ascultă ru
găciunea noastră a păcătoșilor 
în acest ceas de grea cumpănă. 
Ocrotește cu sfinții tăi îngeri pe 
Regele nostru, țara și pe noi; 
întrarmează-ne cu puterea crucii 
tale, cum ai întrarmat oarecând 
oștirea sfântului și marelui îm
părat Constantin împotriva lui 
Maxențiu și Liciniu, ca să bi
ruim pe toți vrăjmașii țării noa
stre, cari încearcă a ne călca 
drepturile și pământul strămo
șesc. Ajută-ne eu puterea crucii 
tale a pune pe fugă pe toți pro- 
tivnicii noștri, ca să lăudăm și 
să binecuvântăm prea sfânt 

numele tău, totdeauna, 
acum și pururea și în vecii 

vecilor. Amin.
De grab ne întâmpină pe noi, 

Hristoase Dumnezeul nostru,



158
159

până cc nu ne robim, când vrăj
mașii te hulesc pe tine și ne în
grozesc pe noi. Pierde cu crucea 
ta pe cei ce se luptă eu noi. 
Ca să cunoască ei cât poate cre
dința drept credincioșilor. Pentru 
rugăciunile Născătoarei de Dum

nezeu, unule iubitorule de 
oameni. Amin.

de grabă sub picioarele lor, cu 
puterpa ta, toate limbile cele 
fără de Dumnezeu, care voiesc 
războae. Că Dumnezeul milelor 
și al îndurărilor și al iubirii de 
oameni tu ești și ție slavă înăl
țăm împreună cu cel fără de în
ceput al tău Părinte cu prea 
Sfântul și bunul și de viață fă
cătorul tău Duh, acum și pu
rurea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE LA VREME 
DE TUNET, TRĂSNET ȘI 

CUTREMUR.
După Rugăciunile Începătoare (pag. 

3—5), cu multă evlalvo, te roagă ața :

'T'X oamne, cela ce cauți spre 
J pământ și-l faci pe el de 

se cutremură, cela cc te 
atingi de el și fumegă. Tu ești

RUGĂCIUNE LA 
NĂVĂLIREA BARBARILOR.

După Rugăciunile Începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

oamne lisuse Hristoase, 
j Dumnezeul nostru, prime- 

1—' ște rugăciunea saceasta, 
întru iertarea păcatelor mele și a 
tot poporului tău și caută cu 
milostivire spre ajutorul crești
nilor drept credincioși și sfarămă
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Dumnezeul dragostei și al păcii, 
chiar și în timp de furtună. Tu 
ești Dumnezeul bunătăților chiar 
și în timp de trăsnete și de cu
tremure. Când vânturile suflă 
cu furie, când fulgcrile strălu
cesc înaintea ochilor noștri și 
trăsnetele cad împrejurul nos
tru, când pământul se cutre
mură și munții deschid adâncu
rile lor și varsă flăcări, eu stau 
înaintea ta și mă rog cu frică 
și eu umilință, știind că tu fiind 
Dumnezeul bunătății nu vei 
lăsa să vină asupra mea nici un 
rău.

Toate lucrurile tale sunt bune. 
Toate împreună lucrează spre 
ținerea și podoaba lumii tale. 
Dumnezeule, iată-mă înaintea 
ta, lăudându-te în mijlocul sgo- 
motului fulgerelor și al trăsne

telor și în furioasa suflare a 
vânturilor și a apelor, ce cad 
cu iuțeală pe pământ.

Stăpâne, cela ce nu voiești 
moartea păcătosului, ci să se 
întoarcă și să fie viu ; eelace ai 
pus mării hotar, nisipul și ful
gcrile spre ploaie le-ai făcut, po
runcește trăsnetelor ce tună de
asupra capetelor noastre să nu 
se pornească asupra noastră 
pentru păcatele noastre, ci le 
întoarce dela noi și dela locuința 
noastră, după mare mila ta, și 
să ne slujească a ne căi de rău
tăți, a ne aduce aminte de tine 
și a chema îndurarea ta.

Dumnezeule al dragostei, dacă 
grindina a bătut țarina sau via 
vecinului meu, sau dacă trăs
netul a ars casa lui, dacă cutre
murul sau apa a dărâmat așe-
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zările lui, păzește-mă de a crede 
că vecinului meu i s’a dat pe 
drept această pedeapsă, ci dă-mi 
inimă milostivă Ia nenorocirea 
lui. Fă-mă să cunosc că aceasta 
este mai mult ca să încerci 
dragostea mea către aproapele, 
să se arate lucrurile talc întru 
noi și să te slăvim prin bine
facerile noastre.

Ajută-mi să pot primi în casa 
mea pe vecinul, care a pierdut 
pe a sa, să-1 pot împărtăși din 
toate rodurile câmpului, pe care 
bunătatea ta mi Ie-a păstrat. 
Căci tu ai zis, prea bunule, că din 
cele ce avem să dăm milostenie, 
ca să fie nouă toate spre folos. 
Doamne al îndurărilor, păzeș
te-mă cu puterea ta de primejdia 
ce ne amenință, că nu cei morți 
te vor lăuda, ci noi cei vii. Bine

cuvântăm numele tău, acum și 
pururea și în „1" ----:1"-
Amin.

RUGĂCIUNE
VREME DE SECETĂ 

ȘI FOAMETE.

Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

oamne, lisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, pri
mește rugăciunea nevred

nicului robului tău. întoarce
ți mânia ta, cea cu dreptate 
pornită asupra noastră. Nu ne 
omorî cu foame și cu sete pe 
noi oamenii și dobitoacele. Ci 
cu milostivire, poruncește no
rilor din cer să sloboadă pămân
tului ploaie ia vreme, ca să-l
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RUGĂCIUNE LA 
NECONTENIREA PLOILOR.

i'
I

r
i

răcorească și să crească iarbă 
dobitoacelor și verdeață spre 
slujba oamenilor și să aducă 
roadele cele de trebuință vieții 
noastre; ca să prcaslăvim sfânt 
numele tău, acum și pururea 

și în vecii vecilor. Amin.

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

1—v oamne, lisuse Hristoasc, 
j Dumnezeul nostru, prime- 

*—ște smerita mea rugăciune 
și nu ne pierde întru mânia ta 
cu vărsarea ploilor necontenite. 
Ci poruncește norilor să se îm
prăștie și razelor soarelui să stră
lucească pe pământ, spre înmul

țirea roadelor pământului și a- 
dunarea lor; ca toată îndestu
larea având, să proslăvim nu
mele tău, totdeauna, acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU 
TĂMĂDUIREA PĂSĂRILOR 
ȘI ANIMALELOR DE BOALĂ.

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), ou multă evlnvie, te roagă așa: 

r-soamne, lisuse Hristoasc,
1 Dumnezeul nostru, celmi- 

•*—J lostiv și plin de bunătate, 
carele, cu înțelepciune, ai făcut 
toată făptura cea înțelegătoare 
și simțitoare; cela ee verși în
durările tale peste toate cele fă
cute de tine și, prin purtarea ta 
de grijă, ai rânduit să te îngri-
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jești de orice făptură material- 
nică și nematerialnică, cuvântă
toare și necuvântătoare, însufle
țită și neînsuflețită, oricât ar îi 
ca de însemnată și neînsemnată, 
— ție ne rugăm, Stăpâne prea 
bune și atoateîăcător, și te che
măm pe tine pricina vieții. As
cultă rugăciunea noastră și go
nește orice boală sau vătămare 
de moarte dela boii, caii, asinii, 
mularii, oile, caprele și dela ce
lelalte dobitoace și păsări care 
sunt spre hrana și trebuința 
noastră.

Așa, Doamne lisusc Hristoase, 
după obișnuita ta milostivire, 
îndură-te asupra acestor dobi
toace și păsări, care pătimesc 
și sunt tăiate de secera morții. 
Căci neavând cuvânt, atâta mu
gesc și fără de glas se tânguesc,

încât și pe cei cuvântători îi 
fac să pătimească pentru dân- 
sele. Milostivcște-te, bunule, a- 
supra noastră ca să putem lucra 
pământul, să scoatem roadele 
dintr’însul prin buna stare și 
prin înmulțirea tuturor dobitoa
celor date nouă spre folosire.

Și astfel, având noi toată în
destularea și belșugul, să te 
putem slăvi pe tine, dătătorul 

tuturor bunătăților. Amin.

RUGĂCIUNE LA VREME 
DE ÎNDOIALĂ ȘI ISPITĂ.
Bună Buflâclunlle începătoare (pafl. 

3—5), cu multă evlavie, te roayu așa :

oamne, Doamne, cela ce 
ai'îngăduit diavolului să 
ispitească în rai pe stră

moșii noștri Adam și Eva, spre



iB 169

168

a le încerca ascultarea și supu
nerea lor ; cela ce așijderea ai 
îngăduit diavolului să ispitească 
cu îngroziri și cu suferințe grele 
pe dreptul Iov, robul tău, pentru 
a se vădi și mai lămurit virtu
țile și credința lui cea întru tine, 
cela ce ai dat îngăduință satanei 
să se apropie cu ispitire de în
suși Fiul tău spre a-1 îmbia și 
a-1 momi cu poftele și deșer
tăciunile acestei lumi, pentru ca 
înfrânt și rușinat acest duh 
blestemat să audă din gura 
Mântuitorului lumii cuvintele: 
înapoia mea, satano, căci este 
scris : Domnului Dumnezeului 
tău să te închini și numai lui 
unuia să-i slujești; cela ce tu
turor drepților și sfinților tăi 
le-ai dat vremi de ispitire și de 
grele îndoieli, pentru ca prin ele

lămurindu-se să iasă și să ră
mână și mai întăriți în credința, 
în nădejdea, în dragostea și în 
supunerea cea către tine-; în
suți atotputernice și prea bu
nule Stăpâne ajută-mi și mie, 
în această clipă grea, când duhul 
satanei îmi turbură mintea cu 
îndoieli și cu îmboldiți viclene 
frământă inima și sufletul meu ; 
arată-mi mie, Milostive, ade
vărul și calea ta cea dreaptă, 
pentru ca biruind uneltirile lui 
de acum, să mă pot bucura de 
cuvintele apostolului Tău lacov, 
care zice : Fericit bărbatul care 
rabdă ispita, căci lămurit îă- 
cându-se, va lua cununa vieții, 
pe care a făgăduit-o Dumnezeu 
celor cari îl iubesc pe el.

Dăruește-mi, Stăpâne, inimă 
curată și credință tare, pentru
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ca în aceste clipe să pot cânta îm
preună cu pțoorocul tău David : 
Doamne, cât s’au înmulțit cei 
ce mă necăjesc ! Mulți zic su
fletului meu : Nu este mântuire 
lui întru Dumnezeul lui! Iar 
tu, Doamne, sprijinitorul meu 
ești și slava și cel ce înalți frun
tea mea. Cu glasul meu către 
Domnul am strigat și m’a auzit 
din muntele cel sfânt al lui. A 
Domnului este mântuirea și 
peste poporul tău binecuvân

tarea ta. Ainin.

RUGĂCIUNE LA VREME 
DE NECAZURI ȘI SUPĂRĂRI.

După RugăciunUc Începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa : 

•»—oamne, norii grei ai neno- 
1 tocirilor se îngrămădesc 

*—’ asupra capului meu și 
întristările chinuitoare mă în
grozesc. Dar — deși sufăr — 
nu cârtesc împotriva ta, prea 
bunule, căci tu ești întotdeauna 
sprijinitorul meu și piatra cea 
neclătită, pe care sunt înteme
iate nădejdile melc.

Tu cunoști, Dumnezeule, pri
cinile nenorocirilor și întristă
rilor mele și îngrijești de soarta 
mea. Deși sufăr, dar știu că tu 
mă iubești și această încredin
țare mă încurajează. Plin de 
nădejde în dragostea și bună-
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RUGĂCIUNE
LA VREME DE PAGUBĂ.
Dnpu Rugăciunile Începătoare (pag. 

3—5), eu multă evlavie, te roagă așa : 

ip’olositor și mare ajutător 
te-ai arătat lumii, în pri- 

A mejdii, sfinte mucenice 
Mina. Că pe mulți i-ai izbăvit 
de pagube. 'I^rii i-ai urmărit. 
Pierderile ai depărtat și ai în
deplinit cererile celor ce alergă 
la tine cu credință. Pentru a- 
ceasta te rugăm, milostivește-te 
și spre noi, cari îți cântăm: 
Bucură-te, Mina, mult pătimi- 
torulc.

tatca ta, nu voi lăsă să mă bi
ruiască împotrivirile soartei, ci 
mă voiu lupta cu curaj și cred, 
că având ajutorul tău, voiu ieși 
biruitor.

Cela ce cârmucști lumea și 
soarta muritorilor, cârmuește 
corabia vieții melc, cea izbită de 
valurile ispitelor, spre liman li
niștit. în zadar mă voiu lupta 
singur împotriva furtunilor vie
ții, că fără de tine nu voiu putea 
nimic. La tine dar, prea bunule, 
alerg și mă rog, vino întru aju
torul meu și mă mântuește cu 
puterea ta, precum oarecând ai 
mântuit pe Petru ce venea către 
tine pe apă; tinde-mi mâna ca 
și aceluia, Doamne al milii, și 

nu zăbovi. Amin.
Creștinii doresc numele tău, 

sfinte mucenice Mina, mai 
mult decât orice nume sfânt. 
Pentrucă ai aflat grabnic și ai
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văzuți. O, Mihaile, mare Ar- 
hanghele, întâiul stătător și voe- 
vod al puterilor cerești, îii mie 
ajutor întru toate : în strâmbă- 
tăți, în scârbe, întru mâhnire, 
în pustii, pe cale și pe apă — și 
mă izbăvește de toată înșelă
ciunea diavolească. Iar când 
mă vei auzi pe mine, robul tău, 
rugându-mă tic și chemând nu
mele tău, grăbește spre ajutorul 
meu și auzi rugăciunea mea. 
Așa, mare Arhanghelc, biruește 
pe toți cei ce se împotrivesc mie, 
mă acopere și mă apără de cel 
viclean, cu puterea cinstitei și 
dc viață făcătoarei cruci și cu 
solirile marilor Arhangheli : Ga- 
vriil, Raîail, Uriil, Varahil și 
Evgudiil și ale tuturor puterilor 
cerești, totdeauna acum și pu
rurea și în vecii vecilor. Amin.

îndestulat toată păgubirea su
ferită de dânșii. Pentru aceasta 
astăzi și noi, cari pătimim, stăm 
înaintea icoanei tale, cu credință, 
și te rugăm să te milostivești 
spre noi. Mângâie-ne și îm
plinește cererea noastră, ca 
să-ți aducem laudă, cântând 

ție : Aliluia.

IlUGĂtJUXEl’E.XIRU 
IZBĂVIREA DE VISE URÎTE 

ȘI NĂLUCIRI.
După Rugăciunile Începătoare (pag. 

3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

rxoamue Dumnezeule, ma-
1 rele împărat și fără de în- 

*- ceput, trimite, Doamne, 
pe Mihail, arhanghelul tău în 
ajutorul meu, ca să mă scape 
de vrăjmașii cei văzuți și ne-
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RUGĂCIUNEA 
CELUI DIN ÎNCHISOARE.

După Rugăciunile Începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, le roagă așa : 

Ț-x oamne lisuse Ilristoase 
3 Dumnezeul meu, cela ce 

*—ai slobozit pe sfântul A- 
postol Petru din legături și din 
temniță, fără de nici o vătămare,

mele și ca un îndurat, cu dreapta 
ta cea atotputernică stinge-mi 
focul ce m’a cuprins, înce- 
tează-mi boala și cu milostivirea 
ta ridică-mă din patul durerilor, 
pentru slava numelui tău; eă 
tu ești doctorul sufletelor și al 
trupurilor noastre și ție slavă 

înălțăm, acum și pururea 
și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU 
SCĂPAREA DE MOARTE 

NĂPRASNICĂ.
După Rugăciunile începătoare (pag. 

—5), eu multă evlavie, tc roagă așa :
prea sfântă Doamnă, Stă
până,Fecioară de Dumne
zeu Născătoare, primește 

nevrednica mea rugăciune și 
mă păzește de moarte năpras
nică și-mi dăruește pocăință 
înaintea sfârșitului meu. Amin.

RUGĂCIUNE
ÎN CAZ DE BOALĂ.

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

oamnc, lisuse Hristoase, 
J Dumnezeul nostru, pri- 

i—' mește smerita mea rugă
ciune pentru iertarea păcatelor
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timcască, pentru mine, Doamne, 
nimic rău vre unul din frații mei, 
nici întru acest veac, nici în cel ce 
va să fie, nici în ceasul morții, nici 
în văzduh, nici în ziua judecății. 
Ci sdruncină și sfarămă pe vi
cleanul șarpe, care îi învrăjbește 
pe dânșii asupra mea; căci eu 
știu nemuritorule, Stăpâne, că 
acel viclean și înșelător drac îi 
ridică cu vrajhă asupra mea. 
Rogu-te, Stăpâne, milosârde, în 
ce chip nu te-ai întors de către 
mine, spurcatul, ori de câte ori 
am greșit și am venit către mila 
ta de am cerut iertăciune, așa 
și pe frații cei ce mă hulesc 
acum pe mine, robul tău cel 
nemernic, nu-i întoarce dela fața 
ta, ci îi sfințește și îi luminează 
pe dânșii în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE
PENTRU VRĂJMAȘI.

După Rugăciunile Începătoare (pap. 
3—5), cu multă evlavie, roagă-tc așa:

r-x oamne. lisuse Hristoase, ai
I milă de cei ce mă pismuesc, 

JL_X de cei ce mă urăsc și de 
cei ce mă clevetesc și să nu pă-

cu smerenie mă rog ție, pri
mește această rugăciune pentru 
iertarea păcatelor mele, căci 

■ rău pătimesc în închisoare, și ea 
un iubitor de oameni, cu dreapta 
ta cea atotputernică și cu jude
cățile care știi, de tot răul și 
primejdia izbăvește-mă și mă 
scoate pe mine din închisoare, 
că a ta este împărăția și pu
terea și slava în veci. Amin.
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s
nu m’ai dat în mâinile vrăjma
șului, ei ai mântuit din nevoie 
sufletul meu. Și acum, Stăpâne, 
să mă acopere pe mine mâna 
ta și să vină peste mine mila ta, 
că s’a turburat sufletul meu și 
amarnic îi este să iasă din acest 
ticălos și spurcat trup al meu. 
Ca nu cândva vicleanul sfat al 
celui protivnie să-1 întâmpine și

' RUGĂCIUNE PENTRU CEL ÎN 
PRIMEJDIE DE MOARTE, 
CARE DIN PRICINA SINGURĂ
TĂȚII NU ARE PUTINȚĂ SĂ 

AIBĂ PREOT.

să-1 împiedece întru întunerec, 
pentru păcatele cele făcute de 
mine, eu neștiința și cu știința, 
în viața aceasta. Milostiv fii 
mie, Stăpâne, și să nu vadă 
sufletul meu întunecatul chip al 
viclenilor draci; ci să-1 ia în
gerii cei străluciți și luminați. 
Dă slavă numelui tău celui sfânt 
și cu puterea ta mă ridică la 
dumnezeiasca ta judecată.

Iar când mă vei judeca, să 
nu mă apuce pe mine mâna 
stăpânitorului lumii accstcea, 
ca să mă surpe pe mine păcă
tosul întru adâncul iadului — 
ci stai lângă mine și-mi fii mân
tuitor și sprijinitor; pentrucă 
muncile acestea trupești, vese
lie sunt robilor tăi. Milucște, 
Doamne, sufletul meu cel în
tinat cu patimile vieții acesteea

După Rugăciunile începătoare (pag. 
3—5), cu multă evlavie, te roagă așa :

lăvindu-te, te slăvesc pe 
tine, Doamne, că ai cău
tat spre smerenia mea și
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RUGĂCIUNI
PENTRU CEI RĂPOSAȚI
După moarte nu mai este niel un 

chip de pocăință. Numai noi, cei vii, pu
tem să plecăm indurarea lui Dumnezeu 
spre eci adormiți, prin milostenii, prin 
post șl prin rugăciune, și, mai ales, prin 
pomenirea răposaților la Sfânta Jertfă. 
Do aeeea, dn preotului pomelnicul cu ră
posați! tăi, ea să jcrfească pentru ei la 
Sfânta Liturghie. Iar după Rugăciunile 
începătoare (pag. 3—5), te roagă așa :

duhurile drepților, celor 
■ ce s’au săvârșit, odihnește,

Mântuitorule, sufletele ro
bilor tăi (cutare), păzindu-le pe 
dânsele în viața cea fericită care 
este la tine, iubitorule de oameni.

și curat pe el, prin pocăință și 
prin mărturisire, îl primește, că 
binecuvântat ești în vecii 

vecilor. Amin.

('ela ce eu adâncul înțelep
ciunii, eu iubirea de oameni, 
toate le chivernisești și eeeace 
este de folos tuturor le dăruești, 
unele ziditorule odihnește, 
Doamne, și sufletele adormiți- 
lor robilor tăi (cutare), că spre 
tine nădejdea și-au pus, spre 
Făcătorul și Ziditorul și Dum
nezeul nostru.

Cu >sființii odihnește, Hris- 
toase, sufletele adormiților ro
bilor tăi (cutare) unde nu este 
durere, nici întristare, nici sus
pin, ci viață fără de sfârșit.

Pomenește, Doamne, sufletele 
adormiților robilor tăi, părin
ților, fraților, surorilor și ale tu
turor rudeniilor mele după trup 
(cutare) și le iartă lor toată gre-
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ÎNDRUMĂRI DE 
VIAȚĂ CREȘTINĂ

sala cea de voie și cea fără de 
voie. Dăruește-le lor împărăția 
și împărtășirea veșnicilor tale 
bunătăți și a ta cea fără de sfâr

șit îndulcire și fericită viață.
Amin.

'■ 5 ■

■
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ț VIRTUȚILE.
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CE TREBUE SĂ ÎMPLI
NEASCĂ CREȘTINUL.

!
•W

y

să
Doamne, tu care ai zis smochinului neroditor: „De 
acum sil nu se mai facă din tine rod, in veci", aju- 
tă-ne sâ ascultăm sfaturile, să-ți plinim, poruncile 
ji să facem roade vrednice de pocăință. Amin.

Virtutea este stăruirea neîntreruptă In 
săvârșirea faptelor bune și plă'.ute lui 
Dumnezeu.

Roadele virtuții sunt : face pe om plă- 
eut lui Dumnezeu, mulțumit in viața pă
mântească șl fericit în viața viitoare. 
Omul virtuos este creștin desăvârșit.

Felurile virtuților sunt:
TEOLOGICE, adică virtuțile cari stau 

In legătură cu Dumnezeu, preeum :
CREDINȚA, cuprinsă pe larg in sfânta 

Scriptură șl Sfânta Tradițlunc, iar pe 
scurt în Simbolul Credinței. (Crezul, 
vezi pag. 9).
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Cele 10 porunci:
1. Eu sunt Domnul Dumnczenl tău. 

Să nu al alți dumnezei afară de mine.
2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici ase

mănarea vreunul lucru ce este tn cor sns, 
pe pământ jos, in apă sau sub pământ; 
nici să tc închini sau să slujești lor.

3. Să nu lei numele Domnului Dum
nezeului tău in deșert.

4. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, 
ca să o sfințești. Șase zile lucrează și 
sîârșește-țl lucrul, Iar in ziua a șaptea 
să nu faci nici un lucru, niei tu, nici fiul 
tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici vita 
ta, ... căci este ziua de odihnă a Dom
nului.

5. Cinstește pe tatăl șl pe mama ta ca 
să-ți fie bine și să trăeștl ani mulțl și fe
riciți pe pământ.

rău împotriva voastră mințind pentru 
mine. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata 
voastră multă este in ceruri.

DRAGOSTEA, virtutea prin eare suntem 
îndatorați să iubim pe Dumnezeu, pe a- 
proapelo nostru șl pe hol înșine și care se 
cuprinde în :

NĂDEJDEA, darul durunezeesc, prin eare 
așteptăm cu încredere să aducă la Înde
plinire tot ce a făgăduit pentru mântuirea 
noastră in viața aceasta și în cea vii
toare, șl eare se cuprinde în Rugăciunea 
domnească (Tatăl nostru) și în cele nouă 
fericiri :

1. Fericiți col saract cu duhul, că a lor 
este împărăția cerurilor.

2. Fericiți cei ce pl&ng, că acela se vor 
mângâia.

3. Fericiți eel blânzi, 
tehi pământul.

4. Fericiți cei
ea acela vor moș-

<i. rerlciți cei ce flămânzesc șl tnse- 
to$eazu de dreptate, eă acela se vor să
tura.

5. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor 
mllui.

6. r ’ .
vor vedea pe Dumnezeu. ’

*7 Tr~« • '

fiii Iul Dumnezeu
8. Fericiți cei ce se prigonesc și păti

mesc pentru dreptate, că a acelora este 
Împărăția cerurilor.

9. Fericiți veți fi când vă vor ocări po 
voi și vă vor goni și vor zice tot cuvântul

Fericiți cei curați cu inima,
«o-to- -- P;___„„„cu. '

7. Fericiți făcătorii de pace, că aeeia
• - - — ge vor chema.

prigonesc șl păți-
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Poruneilo . Bisericii:

eei «lin închisori.

t
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aproapelui
r nici

■8. Să nu ucizi.
7. Să nu 111 desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturisești mărturie

noasă Împotriva aproapelui tău.
10. Să nu poftești îemeca

1. Să luăm parte la serviciul divin din 
dumineci și din sărbători.

2. Să ținem posturile.
3. Să respectăm persoanele bisericești.
4. Să ne mărturisim păcatele și să ne 

Împărtășim cât mal des.
5. Să nu citim cărți eretice.
6. Să ne rugăm pentru toți dregătorii 

bisericești șl lumești.
7. Să ținem posturile șl să facem ru

găciunile rânduite de episcopul locului.
8. Să nu răpim avutul Bisericii.
9. Să nu facem nuntă in post.

tău, nici casa lui, nici țarina lui 
nimic al lui.

îndurarea: Virtutea care se arată prin :

Faptele milli sufletești:
1. A îndrepta pe cel ce păcătuește.
2. A învăța pe cel fără știință.
3. A da sfat bun celui ce are lipsă de el.
4. A no ruga Iul Dumnezeu pentru 

aproapele.
5. A mângâia pe cel întristați.
8. A suferi cu răbdare asuprirea.
7. A Ierta celor ce ne-au greșit.
Faptele milii trupești :
1. A sătura pe cel flămând.
2. A da de băut celui însetat.
3. A Îmbrăca pe cel gol.
4. A cerceta pc cel «lin închisori.
5. A vizita pe cel bolnavi.
6. A găzdui pe ecl streini.
7. A îngropa pe cei morți.

CARDINALE.
Ele sunt patru și anume : 
înțelepciunea, adică chlbzulrea de a 

ne purta in viață așa fel, Încât să nu su
părăm pe Dumnezeu sau pe aproapele 
prin fapta sau prin vorba noastră.



î

prin care

j

1

193192

DE CE TREBUE SĂ SE 
FEREASCĂ CREȘTINUL.

PĂCATUL.

Nclmpllnirea poruncilor eerute de legea 
dumnezeească sau călcarea voii Iul Dum
nezeu se cheamă păcat.

El se poate săvârși cu fapta, eu cuvân
tul și cu gândul.

Păcatul este mai intâi de două feluri:
Originar sau strămoșesc, adică acel cu 

care no naștem flecare, moștenindu-1 dela 
Adum și Eva și

Actual sau personal, adică păcatul pe 
care îl faeo flecare om.

Păcatele aetuale, Ia rândul lor, sunt 
dc mai multe feluri:

DE MOARTE, împărțite în trei grupe :

MORALE, adică cele șapte virtuți pro- 
tivniee celor șapte păcate de moarte. Ele 
sunt: smerenia, dărnicia, curăța, dra
gostea, cumpătarea, blândcfea și sărguin[a

SFATURILE EVANGHELICE. în
demnurile pc care ni le-a lusat Mântuitorul 
ca să Ie urmăm, dacă voim să ajungem mai 
repede la desăvârșirea creștinească. Ele 
sunt trei șl anume :

1. Sărăcia de bună voie, adică lepă
darea do bună voie de orice fel de avere;

2. curăfia trupului, adică lepădarea de
săvârșită de plăcerile trupești, și

3. ascultarea până la moarte do o că
petenie duhovnicească.

Sunt obligatorii numai pentru călugări.

Dreptatea, voința hotărîtă do a da fie
căruia ce este al său.

Bărbăția, adică însușirea sufletului de 
a împlini datoriile cu statornicie și a în
frunta cu curaj greutățile și primejdiile 
vieții.

Cumpătarea, adică virtutea prin care 
ne stăpânim pc noi înșine șl punem frâu 
poftelor și patimilor rele.

CAPITALE:
1. Mândria, adică prețuirea de sine 

peste măsură, nesocotirea Iui Dumnezeu, 
șl*disprețul aproapelui. Din ea izvorăsc: 
ambiția deșartă, nesupunerea față do cel 
mari, asprimea față de cei mici, Invidia, 
sfada.
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PĂCATE UȘOARE.
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PĂCATE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT:
1. încrederea nesocotită în bunătatea 

lui Dumnezeu, din care pricind omul pă-

Păcateie ușoare sunt acelea prin care 
se calcă legea lui Dumnezeu mal. puțin 
sau călcarea are loc fără știință șl voință.

cătucște necontenit, socotind că Dum
nezeu e bun și 11 va ierta fără pocăință.

2. Desnădăjduirea de îndurarea lui 
Dumnezeu, care face pe păcătos să nu se 
mai Îndrepte, de teamă că nu-1 va ierta.

3. împotrivirea la adevăr, pentru ea 
păcătosul să stăruească In păcat.

4. Lepădarea de credinfa ortodoxă.
5. Pismuirea aproapelui pentru harul 

ce a primit dela Dumnezeu.
6. Netnvățarea neștiutorilor în ale cre

dinței din cauza răutății.

PĂCATE STRIGĂTOARE LA CER :
1. Uciderea cu voință.
2. Sodomia.
3. Asuprirea săracilor, 

orfanilor.
4. Oprirea plă/ii lucrătorilor.
5. Defăimarea și nemulfumirea părin

ților.

2. Iubirea de argint, din care purced : 
ncindurarca, minciuna, furtul, camăta, 
mituirea, Înșelătoria, Împilarea săracilor, 
vânzarea omului, uciderea.

3. Necurăfia, adică săvârșirea faptelor 
rușinoase cu fapta, cu pofta, cu vorba 
șl gândul. Din ea se nasc : lipsa do evlavie, 
dcsfrânarca, vrăjmășia, uciderea de sine.

4. Invidia sau pisma, prin care Iți 
pare rău de binele și bine de nenorocirea 
aproapelui. Din ea izvorăsc : ura, defăi
marea, dorința de răzbunare, prigoana, 
uciderea.

5. Lăcomia, adică Îmbuibarea de mân
care și băutură, din care nasc : sgârconla, 
risipa, nedreptatea, silnicia, cearta, bă
taia, omorul, dcsfrânarca.

6. Mânia, din curo vin : gâlceava, 
vrajba, ura, răzbunarea, omorul.

7. Trândăvia sau lenea, din care nasc : 
slăbirea voii, luolcșlren, sărăcia, Înșelă
ciunea, minciuna, pismuirea celui mun
citor și avut.
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apă. Iar în săptămână Patimilor — afară 
de Joi, când lacom două mese — se mă
nâncă la fel. Vineri și Sâmbătă o post 
negru, adieă nu se mănâncă nimle. Bol
navii au voie să mănânce bucale cu unt
delemn și să bea vin în Postul Marc.

Postul Sfinților Apostoli sau al Sâm- 
petrulul s’a așezat de Biserică in cinstea 
sfinților Apostoli Petru și Pavel, precum 
și a celorlalți apostoli. Acest post este un 
nou prilej de înălțarea sufletului. Stă In 
legătură cu Paștelo și cu Pogorirea Du
hului Sfânt, care se mută. Dcaceea nu 
începe la dată sorocită, ci ține când mai 
mult, când mai puțin. Lăsăm sec întot
deauna în Dumineca Tuturor Sfinților, 
seara, și postim până Ia 29 Iunie — ziua 
sfinților Apostoli, caro dacă va cădea 
Mercurca sau Vinerea, nu mâncăm dulce, 
în acest post nu mâncăm : carne, ouă șl 
brânză. Lunea, Mercurca șl Vinerea nu 
mâncăm untdelemn și nu bem vin. Marțea 
șl Joia deslcgăm la untdelemn șl vin; 
iar Sâmbăta șl Dumineca gătim pește, 
bucate cu untdelemn și avem voie la vin. 
Dacă în zilele de Lunca, Marțea șl Joia 
cade un sfânt mai maro, îusemuat în

POSTURI ȘI DESLEGĂRL
POSTURILE.

Posturile de peste an șl pricinile pentru 
caro ținem aceste posturi sunt:

Sfântul și Marele Post, care se mai nu
mește și Postul Patruzecimii, Păresimlle 
sau Postul Poștelor, este rânduit pentru 
curățirea sufletului prin ajunarc, rugă
ciune, milostenie, spovedanie și împărtă
șirea cu sfintele Taine. EI închlpueșto 
postul cel de patruzeci dc zile ai Mân
tuitorului. Ține 7 săptămâni. Stă în le
gătură eu Paștele, sărbătoare care se 
mută. Dcaceea, începutul acestui post 
este arătat în calendarul fiecărui an.

în acest post nu mâncăm : carne, ouă, 
brânză. Deasemenea postim de pește, vin 
șl untdelemn. Mâncăm deci numai bu
cate fără unsoare, legume șl poame. Cu 
deosebită evlavie se cuvine să postim 
săptămâna dela începutul Postului .Mare 
și săptămâna Patimilor.

Astfel, în săptămâna dela începutul 
Marelui Post : Luni șl Marți se mănâncă 
numai odată în zi — scara — pâine și
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Postul Sfintei Marii sau a! Săntă- 
mărlei, numit și Postul iul August, se 
ține in cinstea Născătoarei do Dumnezeu, 
care inaipte de Adormire a petrecut in 
neîncetată rugăciune și ajunare. Durează 
două săptămâni ; deia 1 la 15 August. 
Lăsăm sec la 31 Iulie; Iară de va cădea 
această zi Mereuroa sau Vinerea, lăsăm 
sec la 30 Iulie. Deasemenea, dacă Ador
mirea Maleii Domnului cade in zi de post, 
mâncăm dulce a doua zi, adică la 16 Au
gust; iară în ziua Adormirii mâncăm 
pește. Nu mâncăm în acest post: carne, 
ouă., brânză și pește. Untdelemn și vin, 
numai Sâmbăta și Dumineca.

călindar cu cruce neagră (ț) — pe care 
să-l cauți la SEnaxarul diu această carto 
— atunci mâncăm pește; iară do cade 
Mercurea sau Vinerea, mâncăm numai 
untdelemn șl bem viu. întâmpiăndu-se 
Mercurea sau Vinerea vreun si'ânt cu 
priveghere sau hrumul bisericii, desle- 
găm Ia untdelemn, la vin și la pește.

precum șl postul patriarhilor din Vechiul 
Testament. După cum acela așteptau ve
nirea lui Mesia, cu post șl cu rugăciune, 
așa se cuvine să aștepte creștinii și să 
întâmpine prin ajunare pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, năseut din Fecioara Mnrla. 
Acest post ține <40 de zile : deia 15 Noem- 
vrie ia 25 Decemvrie. Lăsăm see în seara 
sfântului F"ip, la 14 Nocmvrle. Ducă a- 
eeastă zi cade Mercurea sau Vinerea în
cepem postul în seara zilei de 13 Noem- 
vrle. Postim de : came, ouă șl brânză. 
Lunea, Mercurea și Vinerea mâncăm bu
cate fără unsoare șl fără vin. Marțea șl 
Joia se dcslcagă untdelemnul și vinul; 
iară Sâmbăta și Dumineca deslegare la 
pește, untdelemn șl vin. Daeă in zilele 
de Lunca, Mercurea șl Vinerea pruz- 
nuim vreun sfânt mare, însemnat în ca
lendar cu cruce neagră (f), mâncăm 
untdelemn șl bem vin; iară de va cădea 
hramul Bisericii sau o sărbătoare eu cruce 
roșie (f), atunci deslegăm șl la poște. 
Marțea șl Joia măneăm pește, untdelemn 
și bem vin, când cade în aceste zile vreun 
sfânt mare, hramul sau sărbători cu roșu, 
în ziua de „Ajun*1 se mănâncă tocmaiPostul Nașterii Domnului sau al 

Crăciunului Iarăși ne dă putința .curățirii 
trupești și sufletești. El înehipulește apoi 
ajustarea de 40 de zile a proorocului Molsl



ZILELE DE POST DIN CURSUL ANULUI

DESLEGĂBI.

POST ÎN CARE SE MÂNÂNCĂ
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odată seara bueate fără untdelemn șl nu 
beau vin; sau, daeă vor, nu mănâneă 
nimic. El se pregătesc să la Aghiazmă 
Marc, a doua zi.

Ziua Sfintei Cruci, la 1 August, se 
prăznueșto In amintirea patimilor Dom
nului. Se mănâncă untdelemn șl se bea 
vin.

Tăierea capului sfântului loan Bo
tezătorul, la 29 August, este praznic do 
întristare pentru uciderea celui mal aspru 
postitor și mai aprins vestitor al pocăinței. 
Se dă binecuvântare Ia untdelemn șl vin.

înălfarea Sfintei Cruci, la 14 Sep
temvrie, amintește aducerea crucii Ia Ie
rusalim, după ce fusese răpită de Hosroe, 
împăratul Perșilor, în veacul al VII-lea. 
Deslegaro Ia vin și untdelemn.

seara și anume : grâu fiert îndulcit cu 
miere, poame, covrigi sau turte de făină, 
căci cu semințe a ajunat Daniil proorocul 
șl cei trei tineri din Vavilon, cari au în
chipuit — mai înainte — nașterea lui 
Hristos. La Crăciun, în orice zl ar cădea, 
mâncăm dulce.

Afară de cele patru posturi, Biserica 
Ortodoxă poruncește credincioșilor săi să 
ajuneze șl în anumite zile do peste an, 
ca să se facă ci părtași patimilor și morțli 
Domnului și să se învrednicească de mij
locirea pe lângă Dumnezeu a sfinților în 
cinstea cărora postesc. Aceste zile sunt:

Mercurea și Vinerea de peste săptă
mână. Mereurea postim, pentrucă în a- 
ceaslă zi s’au sfătuit Iudeii să vândă pe 
Hristos; iară Vinerea, fiindcă în ziua 
de Vineri a fost răstignit șl a murit Mân
tuitorul. Deaceea, aceste zile sunt în
tocmai cu Postul Mare.

Ajunul Bobotezei, la 5 Ianuarie. în 
eeastă zi creștinii postesc mâncând numai

postului, sau din pricina unor eretici, cu 
care nu trebue să se asemene nicicum

ZILELE DE 
DE DULCE.

Pentru bucuria învierii Domnului, a 
Pogorlrli Sfântului Duh, pentru prlsoslrea
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ZILELE POSTURILOR ÎN CARE MÂNCĂM 
UNTDELEMN ȘI DESLEGĂM LA VIN

In postul Sântămăriei: Schimbarea la 
Față, Ia 6 August.

In postul Crăciunului : Intrarea !n Bi
serică a Maicii Domnului, 21 Xoemvrle, 
— chiar dacă această sărbătoare ar cădea 
Mereurea sau Vinerea.

Deasemenea, mâncăm pește în Lunile, 
Mercurile și Vlnerile acestui post, dacă 
îu aceste zile cade hramul Bisericii din 
enoria noastră.

în sfârșit, deslcgăm la pește in zilele 
cu sfinți însemnați, precum : 23 și 30 
Nocmvrie, 4, 5, G, 9, 16 și 20 Decemvrie, 
dacă aceste zile cad Marțea sau Joia. Cu 
atât mai mult când Marțea sau Joia se 
întâmplă hramul Bisericii.

creștinul, Sfânta Biserică dă voie să 
mâncăm dc dulce in anumite zile de post. 
Acestea sunt :

Mercurile și Vinerile : din Săptămâna 
Vameșului și a Fariseului, din Săptămâna 
Brânzei (mâncăm numai ouă, brânză, 
lapte), din Săptămâna Luminată — intre 
Paști și Dumineca Tomel — din Săptă
mâna Rusaliilor — dela Pogorire până 
la Dumineca Tuturor, Sfinților — și cele 
dintre Crăciun șl Bobotează, afară dc 
ajunul Bobotezei — când postim. Aceste 
Mercur! și Vineri sunt însemnate in ca
lendar eu vorba „harți”.

Mercurile și Vinerile în care cade Cră
ciunul și Botezul Domnului, tot dulce.

Pentru asprimea postului și pentru slă
biciunea trupului omenesc, precum șl 
pentru cinstirea zilelor în care se săvâr
șește sfânta Liturghie, canoanele Bise
ricii îngăducsc creștinilor deslegurc la 
untdelemn și la viu în zilele arătate aici :

ZILELE POSTURILOR ÎN CARE MÂNCĂM 
PEȘTE.

însemnătatea unor praznice împără
tești șl a unor sfinți este așa de mare, 
încât sfinții părinți au dcslegat mâncarea 
de pește în posturile aspre. Arătăm aici 
aceste praznice și sfinți :

In Postul Mare : Buna Vestire, la 25 
Martie și Dumineca Floriilor.
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ZILELE DE POMENIREA 
MORȚILOR.

ZILELE PENTRU POMENIREA OBȘTEASCĂ 
A MORȚILOR.

în ajunul tuturor praznleilor Împără
tești (scrise cu roșu In calendar) ; în ziua 
Tăierii capului sfântului loan Botezăto
rul (29 August) ; în ziua înălțării Sfintei 
Cruci (14 Septemvrie) ; în toate Mercu- 
rlle și Vinerlie de peste an; în Postul 
Mare șl în Săptămâna Luminată — între 
Paști șl Dumineca Tomci; în Postul Sfin
ților Apostoli; în Postul Săntămăriel; 
în Postul Crăciunului; șl în zilele dintre 
Crăciun și Bobotează.

Logodnă se poate face în Postul Mare 
Ia Buna Vestire (dacă nu cade in Săptă
mâna Patimilor) și in Dumineca Floriilor, 
în alte zile din post e oprită.

Sfânta noastră Biserică de răsărit măr
turisește nemurirea sufletului și crede 
în învierea morților. Ea ne învață, pentru 
aceasta, să ne rugăm pentru răposațll 
noștri șl pentru toți cari au murit în dreap-

în Postul Mare; Sâmbătp și Dumineca; 
in ziua de 24 Februarie : Aflarea capului 
sfântului lonn Botezătorul; la 9 Martie : 
Sfinții 40 do mucenici: la. Buna Vestire, 
când cade în ziua do Joia Mare, sau în 
Vinerea șl în Sâmbăta' din Săptămâna 
Patimilor.

In Postul Crăciunului: la 23 și 30 
Noemvrle; Ia 4, 5, 6, 9, 16 șl 20 De
cemvrie, dacă aceste zile cad Lunea, Mar
carea sau Vinerea — căel în aceste zile 
se prăznucse sfinți mal însemnați.

ZILELE ȘI POSTURILE CÂND NU SE 
FAC NUNȚI.

„Nu se cuvine să facem nuntă oricând”, 
zice sfântul Slmeon al Tesaloniculul, căci 
acest lucru este trupesc și aducător de 
veselie trupească. Nu poate cineva să se 
îngrijească de ale trupului și în același 
timp să și postească; după cum nimeni 
nu poate să albă șl gânduri lumești șl să 
plângă, totodată, și pentru suflet”. De- 
aceea, canonul 69 (tâleuirea) al sfinților 
Apostoli, canonul 25 al Sinodului din 
Laodlccea, precum și sfinții Părinți opresc 
nunta în zilele și posturile arătate aici :
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ta credință, ca să albă ci parte dc viața 
•veșnică și do împărtășirea eu sfinții în rai. 
Deaeeea a rânduit ea zi de rugăciune pen
tru morți Sâmbăta, precum și anumite zile 
dc peste an în care aducem colivă la Bi
serică și dăm pomelnic și pentru morțli 
noștri. Aceste zile de obștească pomenire 
sunt anumite Sâmbcte — numite și Sâm
betele Morților — precum :

Sâmbăta lăsatului sec dc came pentru 
postul Paștclui, în earc Biserica se roagă 
pentru morții cei din vene — moșii și 
strămoșii noștri adormiți în buna cre
dință, și mai ales pentru cci ce au răposat 
în diferite întâmplări fără împărtășirea 
Bisericii și a rănduelilor sale. Facem pa
rastas mai ales pentru răposații noștri 
nespovediți, neîmpărtășiți, morți fără lu
mânare, precum și pentru morții neștiuți 
din războaie. Această Sâmbătă se nu
mește a Moșilor.

Sâmbetele din săptămâna a 2-a, a 3-a 
și a 'i-a din postul Poștelor sunt rânduite 
tot pentru pomenirea obștească a morților 
ea să nu rămână ei fără mijlocirea Bise
ricii, tocmai în această vreme de pocăință. 
Facem și noi parastase pentru ai noștri.

Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este tot 
pentru morți. ca să se împărtășească șl 
ei de mângâierea Sfântului Buh, care 
s’a pogorit peste sfinții Apostoli și de 
atunci eurmueșto lumea in ehip nevăzut. 
Poartă numele tot de Sâmbăta Moșilor.

Lunea sau Marfea lui Toma, eare se 
mal numește și Paștelc Blajinilor, vine 
Îndată după Dumineca Tomci. Deși nu-i 
răspândită pretutlndenca, este o zi de 
pomenire a morților, în earc, din vechime, 
creștinii pomeneau pe răposații lor, ea 
să se împărtășească și ei din bucuria în
vierii Domnului. S’a așezat după Dumi
neca Tomci, fiindcă în Săptămâna Lu
minată, ce vine după Paște, nu se fac 
rugăciuni pentru răposați.

Praznicul „Tăiepea Capului Sf. loan 
Botezătorul” — la 2!) August — și Sâm
băta dinaintea Sfântului Dumitru, suut 
iarăși zile în care se obișnuește să se po
menească morții eăzuți în războaie, morți 
eare au luptat pentru credință și neam 
întocmai ca niște mucenici.

Joia Mare (Joi-Marl) și feluriții „Moși” 
sunt, deasemenea, zile ale morților, care



ZILELE ÎN CARE NU SE FAC PARASTASE.
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PARASTASELE CE SE FAC ÎNDATÂ DUPĂ 
ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A CUIVA.

se păstrează în popor — deși Biserica nu 
pomenește de ele în chip deosebit în ti
picul de slujbă.

Joia înălțării Domnului, când se prăz- 
nuește Ziua Eroilor, adică a celor eăzuți 
în războaiele din urmă pentru apărarea 
Patriei române și a credinței strămoșești.

să odihnească pe răposat ou sfinții șl cn 
îngerii.

Parastasul de 40 de zile, întru pome
nirea înălțării Domnului, earc a avut Ioc 
după 40 de zile deia înviere. Tot Ia 40 
de zile dela ieșirea sufletului, Mântuitorul 
îi hotărăște locuința până Ia judecata 
viitoare. Noi no rugăm să-l așeze în raiu 
eu drepții.

Parastasele de 3, 6 și 9 luni. Parasta
sele de un an, până la șapte ani. Aceste 
parastase mărturisesc dragostea noastră 
pentru cel răposat șl necontenita legătură 
cu sufletul aceluia.

Fio din pricina însemnătății unor praz
nice și sărbători, în care nu se cuvine 
decât bucurie; fie din cauză că nu se 
săvârșește sfânta Liturghie și deel Sfânta 
Jertfă, care spală păcatele celor morți, 
nu facem parastase în aceste timpuri:

Duminecile de peste au, pentrucă în 
această zi a Înviat Hristos.

Dela 20 Decemvrie, lu Postul Crăciu
nului, până la sfântul loan Botezătorul î

După părăsirea trupului, sufletul omu
lui străbate văzduhul către tronul Iul 
Dumnezeu, trecând prin înfricoșatele 
vămi. în acest timp, rudeniile caută să 
ușureze răposatului trecerea prin vămi 
și să plece îndurarea lui Dumnezeu către 
el, făcându-i parastase, urmate do po
meni. Acestea sunt:

Parastasul de trei zile, care înseamnă 
învierea lui Hristos a treia zi. Biserica 
se roagă atunci ca Col înviat din morți 
a treia zi să învleze și pe ecl răposat.

Parastasul de 9 zile, prin eare rugăm 
pe Msus, care a murit Ia ceasul al nouălea 
din zi precum și pe cele 9 cete îngerești



SPRE ȘTIINȚĂ.
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Dela Lăsata Secuiul de carne pentru 
Postul Paștelor șl până la Sâmbăta î-a din 
Postul Mare;

Dela Sâmbăta Floriilor și până la Du
mineca Tomii;

Lunea, Marțea, Mercurea, Joia șl Vi
nerea din Postul Mare, aîară de cazul 
că fn aceste zile eade vreun praznic In 
care se săvârșește Dumnezecasca Litur
ghie a sfântului loan sau Vasllle.

Duminicile de peste an.
Praznicele mari, care se împart în : săr

bători domnești și sărbători ale Maicii 
Domnului, sunt:

Adueem aminte creștinilor eă nu’s în
găduite alte sărbători decât cele rânduite 
de Biserică. Cine mai prăznuiește șl altele, 
păgâneștl, precum : Foca, Păliile, Filipii, 
Jolle-Verzi șl altele, care se țin în popor, 
cade sub osânda și blestemul Bisericii. 
Pentru știință noi însemnăm aci numai 
sărbătorile cu ținere, lăsate do Biserică.

sAbbAtoiwle bisericești, 
CU ȚINERE.
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7 Ianuarie Sfântul loan Botezătorul.
30 Ianuarie Sfinții Ierarhi: Vasllle, 

Grlgorie și loan sau Trisfetitele.
23 Aprilie Sfântul Marele Mucenic 

Gheorghie.
21 Mai Sfinții împărați Constantin și 

JLiena.
29 Iunie Sfinții Apostoli Petru șl Pavei 

sau Sânipletru.
20 Iulie Sfântul Prooroc Die Tcsvitea- 

nul sau Sânt-Hle.
1 August Aflarea Sfintei Cruci.

8 Septemvrie Nașterea Maicii Domnu
lui sau Sântămăria Mică.

li Septemvrie înălțarea Sfintei Cruci.
21 Noemvrie Intrarea în Biserică a 

Maicii Domnului sau Ovidenia.
25 Decemvrie Nașterea Domnului 

Crăciunul.

1 Ianuarie Tăierea împrejur a Dom
nului Nostru lisus Hristos și Sîântul Va- 
silie cel Mare.

6 Ianuarie Arătarea Domnului sau Bo
botează.

2 Fevruarie întâmpinarea Domnului 
sau Stretenia.

25 Martie Buna-Vestlre a Maicii Dom
nului sau Blagoveștenille.

Cu dată schimbătoare. Dumineca Slâl- 
părilor sau a Floriilor.

Cu dată schimbătoare. Dumineca în
vierii Domnului sau Paștcle.

Cu dată schimbătoare. Înălțarea la cer 
a Domnului sau Ispasul.

Cu dată schimbătoare. Dumineca Po- 
gorîrli Duhului Sfânt sau Rusaliile.

Cu dată schimbătoare. Sfânta Treime.
8 August Schimbarea la față a Dom

nului sau Pobreajenul.
15 August Adormirea Maicii Domnu

lui sau Sântămăria Mare.



SIN AX ARUL.
Sfântul Ierarh Nicolae.
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29 August Tăierea Capului Sfântului 
loan Botezătorul.

14 Septemvrie înălțarea Sfintei Cruei.
li Octomvrie Sfânta Cuvioasa Paras- 

eheva sau Sfânta Vineri.
2G Octomvrie Sfântul Marele Mucenic 

Dimitrie sau Sămedru.
8 Noemvrie Sfinții Arhangheli Mlhail 

șl Gavriil.
6 Decemvrie
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11.
12.

1T.
18.
19.
20.
21. ----------------- - ----------------------
22. SI. Apostol Tiniotel ; Cuviosul Anastasie.
23. 81. Mucenic!: Cllment șl Agatanghel.
24. SI. Cuvioasa Xenla; Mucenicul Vavlla.
25. + 81. Grlgoro Teologul; Cuviosul Pupile.
26. St. Cnvloșl: Xenolont, Marin, Arcadle, loan.
25. t Aducerea moașt. 81. loan Gură-de-Ant.
28. 81. Cuvloșl: Etrem Slrnl șl Paladie.
29. Aducerea moa«telor Sfântului Ignatle.
30. t S-țil Trei Ierarhi: Vasilie, Grlgorie șl loan.
31. 81. Mucenici Clilr șl loan.

LUNA IANUARIE 
Are 31 do zile.

Ziua are 10 ceasuri și noaptea 14.

1. + Tăierea împrejur a Domnului; Sf. Vasilie.
2. Sfinții: Silvestru, Papa Romei șl Serphlc.
3. Sf. Prooroc Maleahl; Mucenicul Gordie.
4. Soborul Sf. Î0 de Apostoli; Cuviosul Teoctist.
5. Sf. Mucenici: Teopempt șl Tcona (Aj. Bobotezei).
6. f Botezul Domnului (Bobotează).
î. t St. Prooroc loan Botezătorul.

Sf. Cuvloșl: Gheorghe Hozevitul și Domolea.
0. Sfântul Mucenic Policct; Cuviosul Evatratle.

10. Sfântul Grlgorle al Nișei; Cuviosul Dometlan. 
’ Sf. Cuviosul Teodosic cel Mare.

.. JL Mucenlțe Tatiana și Eulasia.
13. Sf. Mucenici: Ermll și Stratonlc.
14. Sf. Cuvloșl uciși în Slnai și Ralt.
15. Sf. Curioși: Pavel Tebeul și loan Collbașul.
16. închinarea Lanțului Sf. Apostol Petru.

+ Sf. Prcacuvlosul Antonie cel Mare.
t 81. Alanasle șl Chirii, patriarhii Alexandriei 
Sf. Cuvloșl: Macarie, Meletie și Marco.
t Si. Preucuvlosul Eltimie ccl Mare.
Sf. Maxim Mărturisitorul; Mucenicul Neofit.



10.

17.
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9.
10.

’angratle. 
Valentina.

LUNA MARTIE 
Are 31 de zile.

Ziua arc 12 ceasuri ți noaptea 12.

1. Mucenifa Evdocbia; 81. Domnlna.
2. 81. Mucenici: Teodot, Isihie. Ncstor.
3. 81. Mucenici: Entropia, Cleonlc, Vaslllsc.
4. SI. Cuviosul Ghcraslm; Mucenicul Favel.
5. 81. Mucenic Conon; Mucenlfa Iralda.
6. 81. 42 de Mucenici din Amorca; 81. Eulroaln.
7. 81. Mucenici: Efrem, Vasilevs, Agalodor.
8. 81. Cuviosul Teolllact; Mucenicul Dometle.
~ ț 81. 40 de Mucenici din cetatea Sevastlei.

81. Mucenici: Cadrat, Clprlan, Dlonlsle.
11. 81. Solronle; Mucenicii: Trotlm și Talu.
12. 81. Cuviosul Teolan; SI. Grlgorle Dialogul.
13. Aducerea moaștelor 81. Nlcbilor.
14. 81. Cuviosul Benedlct; Mucenicul Alexandru.
15. 81. Mucenici: Agaple, Pllsle, Tlmolau.
16. SI. Mueenlei: Savln, Papa, Romano.

81. Alexie omul lui Dumnezeu; Mucenicul Marii
18. St. Chirii, Arhiepiscopul Ierusalimului.
19. 81. Mucenici Hrlsant șl Daria; Mucenlfa Daria
20. 81. Cuvioșl uciși în mfin&sUrea 81. Sava.
21. St. Cuviosul laeov; 81. Toma, Beraplon.
22. 81. Mucenic Vasllle Preotul; 81. Droslda.
23. SI. Mucenic Nleon șl eu 199 do ucenici.
24. 8t. Cuviosul Arte'mon; Mucenicul Luea.
23. t Buna leslire.
26. Soborul St. Arhanghel Gavrlll.
27. St. Mucenlfa Matroana; Proorocul Ananla.
28. St. Cuviosul Darlon; Mucenicii; FDit. Lldla.
29. 81. Mucenici: Marcu Episcopul șl ChirIL
30. 81. Cuviosul loan 8cârarul; 81. EvuU.
31. 81. Mucenic Ipatle; St. Venlamln.

LUNA FEVRUARIE
Are 28 sau 29 de zile.

Ziua are II ceasuri șl uoaptea 13.
1. St. Mucenic Triton; Mueenlta Perpetua.
2. t întâmpinarea Domnului.
3. 81. Slrneon șl Ana proorocită.
4. 81. Cuviosul Isldor; SI. Mucenic Avramle.
5. Sfintele Mncenije: Agaple șl Teodula.
6. SI. Vncol; Mucenicii Iulian, Fausta.
7. SI. Partenio; 1003 mucenici din Nlcomedla.
8. 81. Mucenic Teodor Stratllat; Prooroc Zaharla.
9. Sf. Mucenici: Nlchitor, Marcel, Panț 

+ Sf. Mare Mucenic Haralamble, V—
11. 81. Mucenic Vlasle; Sf. Teodora împărăteasa.
12. 81. Melctle; Mucenicul Hristea.
13. St. Martlnlan; Apostolii Aehila șl Prlsclla.
14. Sf. Cnvloșl; Axentle, Moron, Flllmon.
15. St. Apostol Onlslm; Mucenicul Maior.
16. Sf. Mucen.: Pamfil, Valent; Cnvlosul Flavlan.
17. 81. Mucenic Teodor Tlron; Sf. Marlamna.
18. 81. Leon Papa Romei; Cuviosul Agaplt
19. Sf. Apostol Arhlp; Cuviosul Evghenie șl Maearle.
20. 81. Cuvioșl: Leon Episcopul șl Tlaarion.
21. St. Cuvios Tiuiotcl; Sf. EvstaUe.
22. 81. Cuvioșl Atanasle, Talasle șl Llmneu.
23. Sf. Mucenic Pollearp; Sf. Gorgonla.
24. ț Aflarea capului Sf. loan Botezătorul.
25. Sf. Tarasle; Mucenicul Alexandru.
26. BL Porflrle; Muccnlfa Fotlnl.
27. 81. Cnvloșl: Proeople Decapolltul, Talaleu.
28. 81. Cuvioșl: VasDle șl Proterle: Sf. Chlra.
29. Sf. Cuviosul Caslan Romanul (tn anii blsecțl).



8.
Aposiou . irvuiuu, »tu, j>rmu
Mucenic Evpslhie; Cuviosul Vădim.

Mucenici: simeon, jivuviu, auuau.
Cuviosul loan; Mucenicul Sava Gotul.

ailUtUU, upiscupui iwuoa-uiu 
Apostoli: lason șl Sosipalrn.
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LUNA APRILIE
Arc 30 de zile.

Ziua arc 13 ceasuri și noaptea II.

ilta FIlipla. 
Natan.U.

1. St. Cuvioasa Marin Egipteanca.
2. St. Cuviosul Tit; Mucenicii: Amtian șl Edesie.
3. St Cuviosul N'iclilta; Mucenic Elpldifor.
4. 81. Cuviosul losit; Cuviosul Zoslma șl Platou.
5. SI. Mucen.: Claudie, Diodor, Seraplon, Nicbilor.
6. St Cuviosul Eviihie; Cuvioasa Piatottida.
7. St Mucenic Caliopie; Mucenița Acblllna.
8. 81. Apostoli: Irodlou, Agav, Buf, Ermn.
$. St Muecnlc Evpslhie; Cuviosul Vădim.

10. St Mucenici Terentie, l’omple; 81. Dlma.
11. St Mucenic Antlpa; Cuvioasa TrIHnia.
12. St Cuvloși Vasllle Episcopul, An tusa.
13. St Mucenici: Artemon, Cblntilian șt Dada.
14. St Martin Papa Romei; Mucenlja Tomalda.
15. St Apostoli: Arlstarh, Trolim și Pud.
1$. St Mucenlfo: Irlna, Agapl, Hlonla.
17. St Mucenici: Slmeon, Avdeln, Adrian.
18. St Cuviosul loan; Mucenicul Savn Gotul.
19. 81. Cuviosul loan Paleolavrltnl, Gheorghle.
20. St Cuviosul Teodor; Mucenicul Anastasie.
21. St Mucenici Ianuarie; Mncenlja FIlipla.
22. 81. Cuvios Teodor; Apostolul Mton.iL
23. + St Marele Mucenic «hcorglile.
24. 81. Mucenic 8ava Siratilatul; St Elisnveta.
23. 81. Apostol șl Evanghelist Marcu.
26. St Mucenici: Vasllle al Amasiei, Glaflra.
27. St Simeon, Episcopul Ierusalimului.
28. 81. Apostoli: lason șl Sosipatru.
29. St 9 Mucenici din CIzic; St Memnon.
30. St Apostol laeov Zevedeu; 81. Donat.

Ila Chlriaehl. 
Marcu. 
lena.

22. St Fârlnfi ai Soborului II"Ecumenic.
23. St Cuviosul Mihall Mărturisitorul.
24. St Cuviosul Simeon; Mucenlfa Marclana.
25. ț A treia uilare a cap. St loan Botezătorul.
26. St Apostol Carp șl Altcu.
27. St Mucenici: Eladle. Terapont, Allple.
23. St Cuvios Nlchlta; Muccnlja Ellconlda.
29. St Muccnljă Teodosla; Mucenicul Ollvlan.
30. St Isaachie; Cuviosul Varlaam.
31. St Mucenic Ermle lilosolul.

LUNA MAI 
Are 31- de zile.

Ziua are 14 ceasuri și noaptea 10.

1. Sf. lereuiia; Cnv.: Iftimie, Iguatle, Acachle.
2. Aducerea moaștelor Sf. Atanasic ecl Mare.
3. Sf. Mucen.: Timotel și Mavra; Sf. Diodor.
4. Sf. Muceniță Pelaghia; Cuviosul Valerian.
5. Sf. Marca Mucenlța Irlna; Mucenidul Gaian.
6. Sf. șl Dreptul Iov; Cuvloșii Mamant, Pahomic.
T. Arătarea Sf. Cruci; Mucenicul Acacbie.

t Sf. Ap. și Ev. loan; Sf. Arsenic cel Mare.
9. Sf. Prooroc Isaia; Mucenicul Ilristofor.

10. 8f. Apostol Simon Zilotul; Cuviosul Isihie.
11. Sf. Mucenici Mochie, Dioscur.
112. Sf. Epifanie; Sf. Gherman.
13. Sf. Mucenijă Glichcria; Cuviosul Serghle.
14. Sf. Mucenici: Isldor < și Terapont.
15. Sf. Cuviosul Pahomie cel Mare.
16. Sf. Cuviosul Teodor Sfințitul.
17. Sf. Apostoli: Andronlc și lunia.
18. Sf. Mucenici: Petru, Venedim, Ilristina fecioara.
19. Sf. Mucenic Patrlcihie; Mucenlt
20. ,Sf. Mucenic Talaleu: Cuviosul A
21. f Sf. împărați Constantin șl Elf

Mton.iL
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3.

ș

lopi; Cuvioasa Metania, 
cla,

LUNA IULIE
Are 31 <!c zile.

Ziua are 14 ceaiuri șl noaptea 10.
1. St. Mueen.: Coama și Damlan; 81. Mavrlchle.
2. Așezarea vesim. Haleli Domnului In racii.
3. 81. Mucenic lachlnt; Cuviosul Anatolle.
4. 81. Andrei; Cuvioasa Harta, Clprlla.
5. ț SI. Cur. Atanasle Atonltul și ucenicii sil.
6. 81. Cuv. Slsoe cel Mare; Mucenlta Luda.
7. 81. Cuviosul Toma; Mucenica Chlrlachi.
8. SI. Mucenic Procople; Mucenlfa Teodosia.
9. SI. Mueen.: Pangratle, Chirii, Andrei șl Prov.

10. SI. 45 de mucenici din Nkopole-Armenla.
11. SI. Marea Mucenlfă Eutimla, prea lăudata.
12. 81. Mucenici: Proelu șl Ilarle; SI. Veronlea.
13. Soborul Arhanghel. Mlhall; Mucenicul Ștetan.
14. SI. Apostol Aehlla; Mueen.: luat, Iraclle.
15. 81. Mueen.: Chirii șl lullta; Cuviosul losfl.
16. + 81. Mueen.: Antlnoghen, Avudlm șl FansL
17. 181.630 de PilrlnJI al soborului IV; 81. Marina.
18. 81. Mucenici: Emlllan, Pavel, Valentina.
19. SI. Cuvioasa Macrlna: Cuviosul Dla.
20. ț St. Promoe Ilie Tcsvlteanul.
21. SI. Cuviosul Slmlon; Proorocul lezeehll.
22. St. Mironosița Marla Magdalcna.
23. Aducerea moaștelor si. Mucenic Foca.
24. 81. Mueenlfă Cristian; Mucenicul Ermoghen.
25. Adormirea 81. Ana; Cuv. Olimpiada, Evpraxla.
26. St. Mucenici: Ermolae, Ermlp șl Ermoerat.
27. + 81. Mucenic Pantelelmon; Cuvioasa .intuia.
28. 81. Apost. Prohor, Nlcanor, Timon șl Parmene.
29. 81. Mueenlel: Callnlc, Tcodota, Mamant
30. SI. Apost.: Sila, Silvan, Craw”*-, Andronle.
31. St. Evdochlm; 81. losfl eel din Arlmatela.

LUNA IUNIE 
Are. 30 de zile. 

Ziua arc 15 ceasuri și noaptea 9.

1. 81. Mucenic Iustin Fllosotul; Mucenicul Flrm.
SI. Mucenic loan cel Nou dela Suceava. 

>1. Mucenici: Luchilian, Ipatie, Paul, Paula.
4. St. Mitrotan; Cuvioasa Soția.
5. SI. Mucenici: Dorottel, Nlcandru, Leonld.
6. St. Cuviosul Ilarlon; Mucenicul Ghelasle.
7. 81. Mueenltă Zenalda; Cuviosul Antlm.
8. 81. MuceuIȘi Călit.', " __ ”
9. SI. Muccnlfe: Tecla, Marlamnl, Marta, Marla.

10. SI. Mucenici: Alexandru șl Anlonlna.
11. St. Apostoli: Vartolomeu șl Varnava.
12. SI. Cuviosul Onulrlo șl Petru Atonltul.
13. SI. Mueeni|ă Achlllna; Cuviosul Trifllie.
14. St. Prooroc Elisel; St. Melodie.
15. St. Prooroc Amos; Cuviosul leronlm.
16. St. Cuviosul Tlhon, episcopul Amatundel.
17. SI. Mucenici: Manull, Savel, Ismail.
18. St. Mucenic Leontle; Cuviosul Erasm. .
19. St. Apostol Iuda; Cuviosul Palsle cel Mare.
20. St. Mucenic Melodie; Cuviosul Callst.
21. 81. Mueenlel: Iulian, Atrodlsle.
22. 81. Mueenlel: Evscvie; Zlnon șl ZIna.
23. St. Mucenlfă Agrlplna; Mucenicul Arlstoelo.
24. t Nașterea St. loan Botezătorul.
25. St. Mncenlfâ Fevroula; Mucenicul Procople.
26. Si. Cuviosul Davld din Tesalonle.
27. 81. Cuviosul Banison; Mucenicul Aneet.
28. Aflarea moaștelor stinjllor Mucenici: Chir șl loan.
29. ț SI. Apostoli Petru și Pavel.
30. f Soborul eelor 12 Bflnfi Apostoli.



1

if. Mucenici: Dometie, Narcis, Potamla.
T.

J1UCCU. ; AgUHJUic, itiuc, iriucu 
Mucenic Lup; Cuviosul Calinlc.
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1. x. 1. 
X.

15. ț 
is. ăi

LUNA SEPTEMVRIE 
Are 30 de zile.

Ziua are 12 ceasuri și noaptea 12.

Sf. Cuviosul Simlon (începe anul bisericesc) 
!I. Mucenic Maniunt; St. loan Pustnicul.

3. SI. Mucenic Antlm; Mucenica Vasillsa.
-1. Sf. Mucenici Vavila, Ermlonia, Uarltlna.
5. St. Prooroc Zaharla; Mucenicul L'rbau.
6. St. Mucenici: Evdoxle, Zinon, Mncarle.
7. St. Mucen. Sozont; Annstolli: Evod și Onisltor.
S. t Nașterea Maicii Domnului.
9. St. șl drepții loaebim și Ano.

10. Sf. Muceulfe: Mlnodora, Mltrodora șiNlmlodora.
11. Sf. Cuvloși: Teodora, Eulrosin bucătarul.
12. Sf. Mucenic Autonom; 81. Teodor Episcopul.
13. St. Mucenici • Cornelie Sutașul, Leontie.
1- l. f înălțarea Sfintei Cruci.
15. 8f. Mucenic Nlchita; Cuviosul Pliatei.
16. St. Marea Mucenifă Eufimia șl Mclltlna.
1T. St. Muceni|e: Plslls, Elpls, Apapl și Solia.
18. Sf. Cuviosul Evntenlc; Muceni|a Arladna.
19. Sf. Mucenici: Trolim, Savallc, Dorimedont.
20. Sf. Mucenic Eustafiu, Teoplsti, Agapie.
21. Sf. Ă uaaivZ *"2.

22. BL Mucenici: Foca, Isnac, SI, Martin.
23. Zămislirea Sf. loan Botezătorul.
2- 1. St. Marea Mucenlfă Tecla; 81. Coprle.
25. Sf. Cuvioasa Eufroslua; Cuviosul Patnutle.
26. + Adormirea 81. loan Evanghelistul.
27. Sf. Mucenic Callstrat; Muecni|a Epiharla.
28. Sf. Cuviosul Bariton; Proorocul Varuh.
29. Cuviosul Chlrlac Sihastrul; Sf. Gudella.
30. Sf. Mucenici: Grigorle al Armeniei, Ripslmla.

LUNA AUGUST 
Are 31 de zile.

Ziua are 13 ceasuri șl uoaplea II.

Scoaterea Sf. Cruci; SI. Mucen. 7 Macabel. 
ducerea moartelor Sf. Arhidlacon Ștefan.

3. St. Cuvios Daimat; 8f. Salomeia mironosița.
4. Sf. 7 tineri din Efes; Cuvioasa Evdocbla.
K St. Mucenic Evslgnlc; Cuvioasa Nona.
6. ț Schimbarea la Fa(ă a Domnului.
7. Sf. Mucenici: Dometie, Narcis, Potamla.
8. Sf. Cuvios Emilian; Mucenicul Stlrachie.
9. SI. Apostol Matla; Mucenicul Antonln.

10. 81. Mucenici Lavrentie, Xlst, șl Ipolit.
11. Sf. Evpln; Niton Patriarhul Constanllnopolei.
12. St. Mucenici: Fotle și Anlcblt, Pamlil.
13. St. Cuviosul Maxim Mărturisitorul.
14. Sf. Prooroc Mihela; Mucenicul L'rsichle.

Adormirea Maicii Domnului.
ii. Mucen.: Diomid, Alcibiad, Stamatle.

17. Sf. Mucen.: Miron, Straton, Ciprian.
18. Sf. Mucenici: Fior șl Lavru, Pollen.
19. Sf. Mucen.: Andrei Stratllat, Agapie, Tecla.
20. Sf. Prooroc Samuil; Mucenicul Iliodor.
21. Sf. Apostol Tadeu; Sf. Teoclila.
22. 8f. Mucen.: Agatonic, Zotlc, Irineu, Or.
23. Sf. Mucenic Lup; Cuviosul Calinic.
24. 81. Mucenici: Evtibie, Talion.
25. întoarcerea moaștelor Sf. Apostol Vartolomcu.
26. Sf. Mucenici: Adrian și Natalla, Atic.
27. Sf. Cuviosul Pimen; Mucenlja Evtalla.
28. Sf. Cuviosul Molse Arapul; SI. Ana.
29. t Tăierea copului sf. loan Botezătorul.
30. St. .Alexandru; cuviosul Fantin.
31. Așezarea brOuluI Maicii Domnului in raclă.

mucenic r^ubiupu, *cupu>u, _ 
Apostol Codrat; Proorocul Iwia.

ci ; fucu, uuui, du ii. 
SI. loab Botezătorul.



28.

227

226

13.
14.
15.

LUNA N OEM VRIE 
Are 30 de zile.

Ziua arc 10 ceasuri și noaptea 14.

1. 81. Mucenici Coama și Damian; Ermlnlngheld.
2. SL Mucenici: Achlndin, Plgasie, Elpldllor.
3. 81. Mucenici: Aclicpslma, losll șl Alteia.
4. 81. Cuviosul loanlchle cel Mare; 81. Nlcandru.
5. 81. Mucenici: Galactlon și Eplstlml; 81. Silvan.
6. 81. Pavel Arhiepiscopul Constautlnopolel.
7. 81. 33 de mucenici din Meletln; Cuviosul Lazăr.
8. + 81 Voevozi: Mihail . Gavriil șl Katail.
9. 81. Mucenici: Onlsllor și Porllrle, Artemon.

LUNA OCTOMVRIE
Are 31 de zile.

Ziua are 11 ceasuri și noaptea 13,
1. SI. Apostol Anania; Cuviosul Roman din Atos.
2. 81. Muccenlci: Chlprlan șl Iustina; Cuv. Teolil.
3. 81. M.: Dlonlsie Areopagliul, Eleltcrle șl Rustic.
4. 81. Icroltei; Mucenicii: Avdact șl Callstena.
5. 81. Mucenițo: Ilarltina, Mameltl.
6. 81. Apostol Tonta; Mueenlja Erodtllda.
7. 81. Mucenici: Serghlc șl Vacb, Pollhronle.
8. SI. Cuvioasa Pelaghia; St Taisla.
9. St. Apostol lacov; Cuv.: Andronle șl Atanasia.

10. St. Mucenici: Evlamplo șl Evlampla.
11. 81. Apostol Fillp; Mucenl).: Zenaida șl Fllonla.
12. St. Mucenici: Prov, Tarah șl Andronic.
13. 81. Mucenici; Carp, Papii, Agatonica, Florentin.
14. t St. Cuvioasa Maica noastrĂ Paraschha.
15. SL Mucenic Lnchlan; Cuviosul Vara.
16. SL Mucenic Longhln sutașul; Cuviosul Mal.
17. 81. Prooroc Osie ; SI. Andrei Crlteannl.
18. St. Apostol șl Evanghelist Luea.
19. St. Prooroc toii; SL Fclix preotul.
20. 81. Marele Mucenic Artemle.
21. SL Ilarlon cel Mare; Mucenicul Azls.
22. SL Averchle, lâeătorul de minuni.
23. 81. Apostol lacov, tratele Domnului.
21. SL Mncenlc Areta; Cuviosul Proclu.
25. SL Mucenici: Marchian șl Martlrle; SL Tavlfta.
26. + St. Mu »nic Dlmitrle.
27. f SL Cuviosul Dimltrle Basarabov.
28. SL Mucenici: Tcrentlo șl Neonlla; St. Firmlllan.
29. 81. Marea Mueenl(â Anastasia Romana.
30. 81. Mucenici: Zenovle șl Zenovla, Evtropla.
31. 81. Apostoli: Stahle, AmpHe, Urban, Apell.

4. St.

6. SL Favcl Arhiepiscopul Constautlnopolel.

ț SI Voevozi: Mihail . Gavriil șl Katail.
81. Mucenici: OnisIIor și Porllrle, Artemon.

10. 81. Ap.: Olimpia, Rodlon, Sosfpatrn și Erast.
11. 81. Marele Mucenic Mina; Mucenica Ștelanlda.
12. SL loan Milostivul; Cuviosul NU pustnicul. 

SL loan Gurd-de-Aur al Constantlnopolel. 
SL Apostol Fillp, SL Grlgorle Palama.

«». dt Mucenici; Gurie, Samona șl Avlv.
16. SL Apostol șl Evanghelist Matei.
17. SL Grlgorie; Cuviosul Lazăr zugravul,
18. SL Muceald: Plafon. Romano. ZacheL
19. SL Prooroc Avdle; Mucenicul Varlaam.
20. SL Grigore Decapolltul; Mucenicul Anatolle.
21. t Intrarea in Biserici a Maicii Domnului.
22. SL Apostoli; Flllmon, Arbip; SL Cecilla.
23. ț SL Amlllohie; Cuviosul Slslnle.
24. BL Mucenici: Ecaterlna, Mercurle.
25. 81. Clement Romanul și Petru al Alexandriei
26. SL Cuviosul Allple Stâlpnleul, Stellan.
27. SL Mucenic lacov Persul; 81. Pinulrlo.
28. SL Cuviosul Ștefan ecl Nou șl lrlnarh. n
29. SL Mucenici: Paramon, Fllumen. VW^rul.
30. ț SL Apostol Andrei; SL FrttmenUe.
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LUNA DECEMVRIE 
Arc 31 de zile.

Ziua are 9 ceasuri șl noaptea 15.

1. Sf. Prooroc A'atim; Cuviosul Fllaret.
2. Sf. Prooroc Avacum; Muccnifa Mlropl.
3. Sf. Prooroc Sotonlc; Sf. loan sihastrul.
4. ț St. Mnecnifă Varvaraț St. loan Damaschln.
5. t St. Cuvios Sava Sliutitul: Sf. Anastasie.
6. Ț Sf. Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni.
1. Sf. Cuviosul Ambrosie; Mucenlfa Filoftcla.
8. St. Cuviosul Pataple; Prea cuviosul Sotronic.
9. t Zămislirea SI. Ana, mama Maicii Domnului.

10. Sf. .Mucenici: Mina, Ermoghen, Evgraf.
11. Sf. Cuvios Danii! Stâlpnieul; Sf. Varsava.
12. + Sf. Ierarh Spirldon, făcătorul de minuni.
13. Sf. Mucenici: Evstratle, Mardaric, Orest.
14. Sf. Mucenici: Tlrs, Lcvchlc, Calinic.
15. Sf. Mucenici: Eletteric, Sosana, Vab.
16. t St. Prooroc Agheu; Sf. Teotana împărăteasa.
17. Sf. Prooroc Danlil; Sf. Anania, Azaria, ML,aii.
18. Sf. Mucenic Scvasiian; Sf. Metodic.
19. Sf. .Mucenic Bonlfacie; Cuviosul Grlghentle,
20. ț Sf. Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu.
21. Sf. Mucenici: luliana, Tcmlstocle.
22. Sf. Mucenică Anastasia; Mucenicul Ilrlsogon.
23. 8f. 10 Mucenici din Creta; Sf. Naum.
24. Sf. Cuvioasa Eugenia si cele eu dânsa.
25. ț eiaștcrca Domnului (Crăciunul).
26. + Soborul .Maicii Domnului: St. .MfOdim.
27. t St. Arhidlacon Ștefan, inlâiul mucenic.
28. Sf. 20.000 mucenici arși In Jilcomedia.
29. 8f. 14.000 de prnnei, uciși de Irod.
30. Sf. Mueenifă Anisia; Cuvioasa Teodora.
31. Sf. Cuvioasa Melanla Bomana; Sf. Zotlc.
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19
22
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Pag-

învățătură... I. P. S. Patriarh Nl- 
eodim................................. V-VIII

Rugăciuni 
de zi și de noapte :

Rugăciunile Începătoare
Rugăciunile de dimineață ....
Rugăciune pentru Începerea lucru

lui .........................................
Rugăciune pentru stărșirea lucrului 
Rugăciuni la vremea mesei .... 
Rugăciunile dc seară

Rugăciuni în Postul Mare.
Rugăciunea si. Eirem Șirul . .



Pag.Rugăciuni pentru familie :

49
51

136

151

15383

241
240

împărtășirii :
Rugăciune Înainte de spovedanie . 
Rugăciuni după spovedanie . . . 
Rugăciunile Înainte de Sfânta îm

părtășanie 
Rugăciunile după Sf. împărtășanie

Paraclisul
Maicii Domnului :

Cinstitul Paraclis

60
73

57
58

47
48
48

Rugăciuni la diferite 
trebuințe :

132
133

137
139
140

145
150

52
53

125
125
127
130

Rugăciune pentru mântuire . . . 
Rugăciune când pleci la drum . . . 
Rugăciune pentru belșugul hol

delor ..........................................
Rugăciune do mulțumire pentru 

binefacerile primite dela Dum
nezeu 

Rugăciuni în legătură Pag- 
eu Biserica :

Rugăciune când intrăm în Biserică.
Rugăciune la Icoana Mântuitorului 
Rugăciune la icoana M. Domnului 
Rugăciune înainte de începerea 

dumnezeeștii Liturghii ....
Rugăciune la ieșirea cu sfintele 

daruri . .
Rugăciune la sfârșitul dumnozeeș- 

tii Liturghii
Rugăciune la ieșirea din Biserică . .

Rugăciuni pentru sfânta 
Taină a spovedaniei și a

Rugăciunea copilașilor  
Rugăciunea școlarilor  
Rugăciunea fiilor pentru părinți. . 
Rugăciunea părinților pentru copii. 
Rugăciunea fraților și surorilor, 

unul pentru altul  
Rugăciunea eelor ce se căsătoresc 
Rugăciunea soților, unul pentru 

altul . . .
Rugăciune ia ziua nașterii sau a 

numelui  
Rugăciunea orfanului  
Rugăciunea văduvei
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159

187

165

167
193Păcatul 

Posturi și deslcgări:
174 196

201

202

203
so fac

204

243
242

De ec trebue să se ferească 
creștinul:

180 
•183

155
156
158

176
176
177
178

171
173

163
164

ÎNDRUMĂRI DE VIAȚĂ CREȘTINĂ.

Ce trebue să împlinească 
creștinul :

Virtuțile (Crezul, Tatăl nostru, Fe
ricirile, Cele zece porunci, Po- 
runcUe Bisericii)

Rugăciunile'ostașului în timp de Pag. 
pace .

Rugăciuni la vreme de război . . . 
Rugăciune la năvălirea barbarilor . 
Rugăciune Ia vreme de tunet, trăs

net și cutremur
Rugăciune la vreme de secetă și 

foamete
Rugăciune la necontcnirea ploilor .
Rugăciune pentru tămăduirea pă

sărilor și animalelor de boală .
Rugăciune Ia vreme de îndoială 

și de ispită
Rugăciune la vreme do necazuri 

și supărări
Rugăciune la vreme de pagubă . .
Rugăciune pentru izbăvirea de vise 

urîte șl năluciri
Rugăciune pentru scăparea de 

moarte năprasnică
Rugăciune in caz de boală . . ■ 
Rugăciunea celui din Închisoare . 
Rugăciuni pentru vrăjmași . . . 
Rugăciune pentru cel în primejdie 

de moarte, care din pricina sin
gurătății nu are putința să aibă 
preot 

Rugăciuni pentru cei răposați . .

Posturile
Deslegări'
Zilele de post în care se mănâncă 

de dulce . . .
Zilele posturilor în

■ pește.................
Zilele posturilor în caro mâncăm 

untdelemn și deslcgăm Ia vin .
Zilele șl posturile când nu se fac

nunți.....................................

caro mâncăm
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229
233
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208
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211

S'AU CERCETAT PENTRU ALCĂTUIREA 

ACESTEI CĂRȚI DE RUGĂCIUNI, CĂRȚILE 

CARE URMEAZĂ; „CEASLOV", TIP. CĂR

ȚILOR BISERICEȘTI, BUC. 1927; „CARTE 

DE RUGĂCIUNI" DE MELCHISEDEK EPIS

COP AL ROMANULUI, BUCUREȘCI, 1884; 

„CARTE DE RUGĂCIUNI" ALCĂTUITĂ DE 

FIRMILIAN [MARIN] IEROMONAH, BUCU

REȘTI, 1937, DIN CARE S’AU LUAT MULTE 

RUGĂCIUNI ȘI MAI TOT TIPICUL; „CARTE 

DE RUGĂCIUNI" ÎNTOCMITĂ DE PATRIAR

HUL M1RON, EDIT. INSTITUTULUI BIBLIC, 

BUCUREȘTI, 1936; „RUGĂCIUNI", TIPO

GRAFIA SF. MITROPOLII, CRAIOVA, 1940; 

„CARTEA DE RUGĂCIUNI A CREȘTINULUI 

ORTODOX", EDITURA „FÂNTÂNA DARU

RILOR", BUCUREȘTI, 1935; „CARTE DE 
RUGĂCIUNI", MANUSCRISUL 86 DIN BI

BLIOTECA MĂNĂSTIRII NEAMȚULUI, SEC,

Zilele de pomenirea 
morților :

Zilele pentru pomenirea obștească 
a morților

Parastasele ce se fac îndată după 
încetarea din viață a cuiva . .

Zilele in care nu se fac parastase. ,
Spre știință
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GRIJA TOCMIRII ACESTEI CĂRȚI AU 
AVUT-O MEMBRII DIN „COMITETUL IN
STITUTULUI BIBLIC" ȘI ÎN DEOSEBI PREO
TUL DUMITRU FECIORU, IARĂ OSTENEALA 
ÎMPODOBIRII, ÎNDREPTĂRILOR Șl SUPRA
VEGHERII TIPARULUI A PUS-O PROTOSIN- 
GHELUL FIRMILIAN, LA ANUL 1941.

XVIII ; „ACATISTUL ȘI PARACLISUL PREA 
SFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU ȘI 

CANON DE UMILINȚĂ CĂTRE DOMNUL 
NOSTRU IISUS HRISTOS" DATE PE SLOVĂ 
NOUĂ ȘI GRAIU ÎNDREPTAT DE FIRMI
LIAN [MARIN] IERODIACON, DIN CARE 8’A 
LUAT PARACLISUL MAICII DOMNULUI ÎN 
ÎNTREGIME ȘI ÎNTOCMAI.

ÎNDRUMĂRI DIN VIAȚA CREȘTINĂ S’AU 
CULES DIN „CATEHISMUL CREȘTINULUI 
ORTODOX" DE ARHIEREUL IRINEU MIHĂL- 
CESCU TĂRGOVIȘTEANUL, BUC., 1938.

Chipurile și florile care împodo
besc ACEASTĂ CARTE AU FOST CULESE 
DIN VECHILp NOASTRE CĂRȚI BISERICEȘTI, 
TIPĂRITE ÎNTRE ANII 1508-1846 ȘI DIN 
PREA FRUMOASA TIPĂRITURĂ „GRAVURA 
ÎN LEMN LA MĂNĂSTIREA NEAMȚUL" DE 

GHEORGHE RACOVEANU, BUC., 1940.
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