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R+NDUIALA SLUJBEI DIN DUMINICA
ORTODOXIEI
Sinodul local din Constantinopol care a avut loc ;n anul 842, ;nt\rind hot\r=rile
dogmatice ale Sinodului al VII−lea A−toat\−lumea, a ;nfiin]at s\rb\torirea anual\ a biru−
in]ei Ortodoxiei asupra eresurilor. Sf=ntul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, care
se afla ;n fruntea Soborului, a alc\tuit ;n acest scop o r=nduial\ deosebit\ a Dreptei
Credin]e. Odat\ cu r\sp=ndirea credin]ei celei curate a ortodoxiei, aceast\ r=nduial\ s−a
;nr\d\cinat ;n ;ntreaga :mp\r\]ie a R\s\ritului Cre[tinesc, iar aceast\ pravil\ ;ncepu s\
se s\v=r[easc\ pretutindeni ;n ;nt=ia duminic\ a Postului Mare sub numele de slujba
%R=nduielii Duminicii Ortodoxie^ mai ;nt=i de c\tre arhiereii eparhiilor ;n catedrale, ca
apoi, c=[tig=nd norodul spre buna ;nv\]\tur\ [i ;n]elep]ire, a ajuns a fi s\v=r[it\ [i de
parohiile bisericilor [i de stare]ii m\n\stirilor.
Acest text al Sinodiconului este scris la sfâr[itul unui manuscris al Faptelor
Apostolilor, Epistolelor [i Apocalipsei, cu titlul> %Defini]ia (Horos) celui de−al 7−lea Sf.
Sinod^. Textul Sinodiconului este scris frumos cu ro[u [i negru [i ne−a parvenit înso]it de
nota]ia ecfonetic\. Textul a fost inten]ionat pentru a fi cântat cu solemnitate, a[a cum se
citesc Apostolul sau Evanghelia, [i nu pur [i simplu citit. O serie de nume, mai ales cele ale
lui Simeon Stâlpnicul [i Teodor Studitul, au o importan]\ deosebit\. Cuvintele> %Dumnezeu
s\ dea pace împ\r\]iei lor. Împ\rate ceresc, ap\r\−i pe cei p\mânte[ti!^ sunt dup\ cât se
pare, specifice acestui manuscris. Cele 7 paragrafe numerotate sunt numerotate astfel pe
marginea manuscrisului.
Datori suntem lui Dumnezeu ca o dat\ pe an s\−I aducem mul]umire ;n acea zi
c=nd am redob=ndit Biserica lui Dumnezeu, s−au dovedit dogmele adev\ratei credin]e [i
s−au aruncat hulele r\ut\]ii. Urm=nd ziselor prooroce[ti, ;nv\]\turilor apostolice, [i ;nte−
meindu−ne pe cele din Evanghelii, ne adun\m ;n aceast\ zi de pr\znuire. C\ci Isaia spune
c\ ostroavele vor fi ;nnoite c\tre Dumnezeu, ;n]eleg=nd prin ostroave − bisericile nea−
murilor, prin biserici nu m\re]ele l\ca[uri biserice[ti, ci plin\tatea celor ce cu credin]\ [i
evlavie se roag\ ;n ele cu laude [i c=nt\ri. Apostolul ;ndeamn\ la acela[i lucru, c=nd ne
porunce[te ca %a[a [i noi ;ntru ;nnoirea vie]ii s\ umbl\m^, [i spun=nd c\ %oricare s−
a f\cut ;ntru Hristos, f\ptur\ nou\ este^ − s\ ne ;nnoim. Apoi sunt cuvintele Domnului,
care trebuiesc luate profetic> %{i se f\ceau atunci ;nnoirile ;n Ierusalim, [i era iarn\^,
a spus El. Prin iarn\ se ;n]elege> fie cea duhovniceasc\ (iarna) potrivit c\reia neamul
jidovesc ridic\ v=rtejuri de sete de s=nge [i turbare ;mpotriva M=ntuitorului nostru, fie
ceea ce tulbur\ sim]urile trupe[ti c=nd se schimb\ vremea [i se face ger.
Caci era o iarna cu noi ˘ una îndelungat\ [i grea, [i nu numai un anotimp trec\tor
˘ ci una de mare r\utate, r\spândind s\lbaticie, dar acum a înmugurit nou\ întâiul
anotimp, prim\vara darurilor lui Dumnezeu, în care ne−am adunat împreun\ s\ aducem
jertf\ de laud\ lui Dumnezeu, roada faptelor bune< sau, cum spune mai bine psalmul>
%Vara [i prim\vara Tu ai zidit pre ele. Adu−]i aminte de aceasta^! Pentru vr\jma[ii
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care Îl oc\r\sc pre Domnul [i în cele din urma def\imeaz\ Sfânta Lui sl\vire în sfintele
icoane, înal]ându−se cu seme]ie în hulele lor, Domnul minunilor îi va zdrobi, [i va pr\v\li
la p\mânt îndr\zneala lor. El nu trece cu vederea glasul celor ce−I striga> %Adu−}i
aminte, Doamne de ocara robilor T\i, care am sprijinit în sânul meu, a multe limbi.
Care oc\râr\ pizma[ii T\i, Doamne, cu care au oc\rât schimbarea unsului T\u^.
C\ci %unsul^ înseamn\ cei ce au fost mântui]i prin moartea Sa [i au crezut în
El, prin propov\duirea cuvântului [i prin închipuirea în icoane. Pentru ca în acest fel
marea lucrare a iconomiei Sale, împlinit\ prin Cruce [i patimile îndurate [i minunile pe
care le−a lucrat atât înainte cât [i dup\ Cruce, este f\cut\ cunoscut\ celor ce s−au mân−
tuit. Iar pilda patimilor Sale trece la Apostoli [i apoi la mucenici, [i coboara prin ei, la
m\rturisitori [i asce]i.
Aceasta este ocara, cu care pizma[ii Domnului au oc\rât, cu care au oc\rât schim−
barea unsului S\u, pe care o are în vedere Dumnezeul nostru. Inima Sa este plin\ de
mângâiere, [i El este înduplecat de rug\ciunile Maicii Sale, [i ale Apostolilor [i tuturor
sfin]ilor. C\ci [i ei împ\rt\[esc oc\rile ce I S−au adus, [i cu El împreun\ s−au batjocorit [i
în icoane, a[a încât în felul în care au împ\rt\[it cu El p\timirile c\rnii, în acela[i fel au
împ\rt\[it cu El [i necinstirea icoanelor. Dumnezeu a l\murit în cele din urm\ voia Sa de
acum [i a f\cut înc\ o dat\ ceea ce a îndeplinit mai înainte. Caci mai înainte, dupa ce au
trecut mul]i ani când sfintele icoane au suferit def\imare [i ru[ine, El {i−a rec\patat
închinarea. Acum, pentru a doua oar\, dup\ o scurt\ vreme de treizeci de ani de r\utate,
El a redat sufletelor noastre nevrednice slobozirea din def\imare, mântuirea celor ce
p\timesc, a reînnoit m\rturisirea evlaviei, a înt\rit cinstirea icoanelor, [i praznicul ce aduce
toate aceste daruri mântuitoare. C\ci în icoane noi contempl\m patimile înv\]\torului pen−
tru mântuirea noastr\, Crucea, mormântul, por]ile [i încuietorile iadului, luptele muceni−
cilor, cununile lor, mântuirea îns\[i, pe care Judec\torul luptei [i D\t\torul de premii [i de
cununi a dat−o în mijlocul p\mântului. Ast\zi pr\znuim aceast\ sfânt\ zi, [i bucurându−ne
împreun\ în psalmi [i cântari aducem rug\ciuni [i ectenii. Cine este Dumnezeu mare ca
Dumnezeul nostru? Tu e[ti Dumnezeu Cel Ce faci minuni! C\ci Tu îi ru[inezi pe cei ce
nu Te sl\vesc, [i pe cei ce îndr\znesc cu seme]ie s\ lupte împotriva icoanei Tale îi faci
frico[i [i îi pui pe goan\. Dar aici este mul]umirea c\tre Dumnezeu [i izbânda str\lucit\
asupra vr\jma[ilor credintei< [i înc\ o hot\râre puternic\ [i am\nun]it\ limpezeste aceste
neîn]elegeri [i lupte ce au avut loc împotriva iconocla[tilor. Acum când ne s\l\[luim în
Ierusalimul cel de sus, în locul de odihn\ de dup\ trecerea prin pustie, urmându−i lui
Moise, [i mai mult, supunându−ne dumnezeie[tii porunci, asez\m un stâlp din pietre tari,
gata s\ fie scris, este drept [i cuviincios ca s\ înscriem în inimile fra]ilor binecuvânt\rile
ce se cuvin celor ce au p\zit Legea si blestemele pe care [i le−au atras asupra lor nelegiui]ii.
Dup\ s\v=r[irea Sfintei Liturghii, spre locul obi[nuit unde se afl\ arhiereul ;n
ve[minte, vin din altar arhimandri]ii, egumenii, preo]ii, diaconii, preo]ii scot icoana
M=ntuitorului [i a Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu [i le pun pe analogul din
mijlocul bisericii. De se va ;nt=mpla ca arhiereul s\ nu fie de fa]\ la aceast\ slujb\ (;n
parohiile de mir sau m\n\stiri), cuvintele acestuia se rostesc de preot. Textul a fost
inten]ionat pentru a fi c=ntat cu solemnitate, a[a cum se citesc Apostolul sau Evanghelia,
[i nu pur [i simplu citit. :ncepe diaconul>
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Binecuv=nteaz\, St\p=ne.
Arhiereul (sau stare]ul)>

Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru, acum [i pururea [i în
vecii vecilor!
Strana> Amin. :mp\rate ceresc... Sfinte Dumnezeule... (rug\ciunile
;ncep\toare). Doamne miluie[te (12 ori). Veni]i s\ ne ;nchin\m...
Apoi Psalmul 74

M\rturisi−ne−vom }ie, Dumnezeule, m\rturisi−ne−vom }ie
[i vom chema numele T\u, povesti−voi toate minunile Tale. C=nd
voi lua vreme, eu dreptatea voi judeca. Topitu−s−au p\m=ntul [i
to]i cei ce locuiesc pe d=nsul> eu am ;nt\rit st=lpii lui. Zis−am
celor f\r\delege, nu face]i f\r\delege [i celor ce gre[esc, nu v\
;n\l]a]i cornul. Nu v\ ridica]i asupra ;n\l]imii cornul vostru [i nu
gr\i]i ;mpotriva lui Dumnezeu nedreptate. C\ nici de la r\s\rit−
uri, nici de la apusuri, nici de la mun]i pustii. C\ Dumnezeu
judec\tor este> pe acesta smere[te [i pe acesta ;nal]\. C\ paharul
este ;n m=na Domnului, cu vin neamestecat, plin de amestec\tur\
[i au ab\tut din aceasta ;n aceasta, ;ns\ drojdiile lui nu s−au
de[ertat, bea−vor to]i p\c\to[ii p\m=ntului. Iar eu m\ voi bucu−
ra ;n veac, c=nta−voi Dumnezeului lui Iacov. {i toate coarnele
p\c\to[ilor voi zdrobi [i se va ;n\l]a cornul dreptului.
Slav\..., {i acum... Aliluia (trei ori). Apoi diaconul zice ectenia mare>

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.
Pentru pacea de sus [i pentru mântuirea sufletelor noastre,
Domnului s\ ne rug\m.
Pentru pacea a toat\ lumea [i pentru bun\starea sfintelor
lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea tuturor, Domnului s\ ne
rug\m.
Pentru sfânt\ Biserica aceasta [i pentru cei ce cu credin]\, cu
evlavie [i cu frica lui Dumnezeu intr\ într−însa, Domnului s\ ne rug\m.
Pentru :nalt Preasfin]itul Arhiepiscopul [i Mitropolitul nos−
tru sau Episcopul nostru (N) [i pentru cinstita preo]ie [i întru Hristos
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diaconie [i pentru tot clerul [i norodul Domnului s\ ne rug\m.
Pentru cei binecredincio[i conduc\tori ai României, pen−
tru s\n\tatea [i mântuirea lor, Domnului s\ ne rug\m.
Pentru ora[ul [i ]ara aceasta, pentru toate ora[ele [i satele
[i pentru cei ce cu credin]\ vie]uiesc într−însele, Domnului s\ ne
rug\m.
Pentru buna ;ntocmire a v\zduhului, pentru înbel[ugarea
roadelor p\mântului [i pentru vremi cu pace, Domnului s\ ne
rug\m.
Pentru cei ce c\l\toresc pre ape, pre p\m=nt, pre uscat [i
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei
robi]i [i pentru mântuirea lor, Domnului s\ ne rug\m.
Pentru ca s\ caute cu ochi milostiv la sf=nta Sa Biseric\ [i
s\ o p\zeasc\ pe ea nev\t\mat\ [i nebiruit\ de eresuri [i de
credin]e de[arte, [i cu pacea Sa s\ o ;ngr\deasc\, Domnului s\ ne
rug\m.
Pentru ca s\ potoleasc\ dezbin\rile ei [i cu puterea Sf=ntu−
lui Duh s\ ;i ;ntoarc\ pe to]i care s−au ab\tut de la cuno[tin]a
adev\rului [i s\ ;i numere cu turma Sa aleas\, Domnului s\ ne
rug\m.
Pentru ca s\ lumineze cu lumina ;n]elepciunii Dumnezeie[ti
cugetele care s−au ;ntunecat cu necredin]a, iar pe credincio[ii s\i
s\−i ;nt\reasc\ [i neclinti]i ;n ortodoxie s\−i p\zeasc\, Domnului
s\ ne rug\m.
Pentru ca s\ se izb\veasc\ ei [i noi de tot necazul, mânia,
primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.
Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te pre noi,
Dumnezeule, cu darul T\u.
Pre Preasfânta, curata, prea binecuvântata, sl\vita, st\pâna
noastr\ de Dumnezeu N\sc\toarea [i pururea Fecioara Maria,
cu to]i sfin]ii pomenind−o.
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Pre noi în[ine [i unul pre altul, [i toat\ via]a noastr\ lui
Hristos Dumnezeu s\ o d\m.
Ecfonis> C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i închin\ciunea,

Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea [i în vecii
vecilor. Amin.
Apoi> Dumnezeu este Domnul, [i S−au ar\tat nou\... glasul 4

Mul]umi]i fiind noi, nevrednicii, robii T\i, Doamne, pentru
binefacerile Tale cele mari, ce ni s−au f\cut nou\, sl\vindu−Te Te
l\ud\m, bine Te cuv=nt\m, mul]umim, c=nt\m [i preasl\vim a
Ta bun\ milostivire, [i ca ni[te robi cu dragoste strig\m }ie>
F\c\torule de bine, M=ntuitorul nostru, slav\ }ie.
Slav\..., glasul al−3−lea

De binefacerile Tale [i de daruri, ;nvrednicindu−ne ;n dar
ca ni[te robi netrebnici St\p=ne, alerg=nd cu os=rdie c\tre Tine,
mul]umire dup\ putere :]i aducem [i sl\vindu−Te pe Tine, ca pe
F\c\torul de bine [i Ziditorul strig\m> Slav\ }ie, prea;ndurate
Dumnezeule.
{i acum..., glasul al−4−lea

Precum a ;n\l]imii de sus podoab\, [i pe cea de jos frumuse]e
ai ar\tat− o sfintei s\l\[luiri a slavei Tale, Doamne, ;nt\re[te−o pe
aceasta ;n vecii vecilor [i prime[te pentru N\sc\toarea de Dum−
nezeu, rug\ciunile noastre pe care ne;ncetat }ie ]i le aducem,
Via]\ [i :nviere a tuturor!
Diaconul> S\ lu\m aminte! Arhiereul> Pace tuturor! Cite]ul> {i duhu−
lui t\u! Diaconul> Cu ;n]elepciune, s\ lu\m aminte! Prochimen, glas al 4−lea>
R\s\di]i fiind ;n casa Domnului, ;n cur]ile Domnului Dumnezeului
nostru vor ;nflori.
Stih> Veselise−va dreptul de Domnul [i va n\d\jdui ;ntru El.
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APOSTOLUL (cap. 16, stih.> 17−20)
Din Epistola c\tre Romani a sf=ntului apostol Pavel, citire!

Fra]ilor, v\ ;ndemn s\ v\ p\zi]i de cei ce fac împerecheri [i
sminteli împotriva înv\]\turii, care voi v−a]i înv\]at< [i v\ feri]i
de ei. C\ unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc,
ci pântecelui lor< [i prin cuvinte bune [i prin cuvântare de bine,
în[al\ inimile celor pro[ti. C\ ascultarea voastr\ la to]i a ajuns.
{i m\ bucur drept aceea de voi< [i voiesc s\ fi]i în]elep]i spre bine,
[i pro[ti spre r\u. Iar Dumnezeul p\cii s\ zdrobeasc\ pre satana
sub picioarele voastre curând. Darul Domnului nostru Iisus
Hristos cu voi!
Aliluia (de trei ori)
EVANGHELIA (cap. 18, stih.> 10−18)
Din sf=nta Evanghelie de la Matei citire!

Zis−a Domnul> C\uta]i s\ nu def\ima]i pre vreunul dintr−
ace[ti mai mici< c\ zic vou\> c\ Îngerii lor în ceruri pururea v\d
fa]a Tat\lui meu, care este în ceruri. C\ au venit Fiul Omului s\
mântuiasc\ pre cel pierdut. Ce vi se pare vou\? De va avea un om
o sut\ de oi [i se va r\t\ci una dintr−însele, au nu las\ pre cele
nou\zeci [i nou\ în mun]i, [i mergând caut\ pre cea r\t\cit\? {i
de i se va întâmpla s\ o g\seasc\ pre ea, amin gr\iesc vou\, c\ se
bucur\ de dânsa mai vârtos decât de cele nou\zeci [i nou\, ce nu
s−au r\t\cit. A[a nu este voia înaintea Tat\lui vostru celui din
ceruri, ca s\ piar\ unul dintr−ace[ti mici. {i de ;]i va gre[i ]ie
fratele t\u, mergi [i−l mustr\ pre dânsul între tine [i între el sin−
gur< deci, de te va asculta, ai dobândit pre fratele t\u. Iar de nu
te va asculta, mai ia împre− un\ cu tine înc\ pre unul sau doi, ca
prin gura a dou\ sau a trei m\rturii s\ stea tot graiul. Iar de nu−
i va asculta pre ei, spune−l soborului< [i de nu va asculta nici de
sobor, s\−]i fie ]ie ca un p\gân [i vame[. Amin gr\iesc vou\>
oricâte ve]i lega pre p\mânt, vor fi legate în cer< [i oricâte ve]i
dezlega pre p\mânt, vor fi dezlegate în cer.
Slav\ }ie Doamne, slav\ }ie!
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Apoi ectenia>

Miluie[te−ne Dumnezeule dup\ mare mila Ta, rug\mu−ne
}ie auzi−ne [i ne miluie[te.
:nc\ ne rug\m pentru :nalt Preasfin]itul Arhiepiscopul [i
Mitropolitul nostru sau Episcopul nostru (N), pentru cinstita
preo]ime [i ;ntru Hristos diaconime, pentru tot clerul [i poporul,
milostive Doamne, auzi−ne [i ne miluie[te.
Cela ce nu voie[ti moartea p\c\to[ilor, ci a[tep]i
;ntoarcerea [i poc\in]a lor, ;ntoarce−i pe to]i cei r\t\ci]i la Sf=nta
Ta Biseric\, rug\mu−ne }ie, Milostive Doamne, auzi−ne [i ne
miluie[te.
Cel ce ai zidit aceast\ lume spre slava Ta, f\ ca [i cei ce se
;mpotrivesc cuv=ntului T\u s\ se ;ntoarc\ [i ;mpreun\ cu to]i
credincio[ii, cu credin]\ adev\rat\ [i bine cuv=ntare, pe Tine,
Dumnezeul nostru, s\ Te prosl\veasc\, rug\mu−ne }ie,
Atotputernice F\c\torule, auzi−ne [i ne miluie[te !
Cel ce ne−ai dat nou\ porunca Ta ca s\ Te iubim pe Tine,
Dumnezeul nostru, [i pe aproapele nostru, f\ ca m=niile,
du[m\niile, sup\r\rile, cam\ta, ;nc\lc\rile de jur\m=nt [i alte
f\r\delegi s\ se sting\, iar dragostea adev\rat\ s\ ;mp\r\]easc\
;n inimile noastre, rug\mu−ne }ie, M=ntuitorul nostru, auzi−ne [i
cu milostivire ne miluie[te.
Ecfonis> Auzi−ne pe noi Dumnezeule M=ntuitorul nostru,

n\dejdea tuturor marginilor p\m=ntului [i a celor ce sunt pe
mare departe [i, milostive St\p=ne, milostiv fii pentru p\catele
noastre [i ne miluie[te pe noi. C\ milostiv [i iubitor de oameni
Dumnezeu e[ti [i }ie slav\ ;n\l]\m> Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i ;n vecii vecilor.
Strana> Amin. Diaconul> Domnului s\ ne rug\m. Strana> Doamne,
miluie[te. {i cel mai mare, cite[te urm\toarea rug\ciune>

Dumnezeule prea;nalte [i Ziditorule a toat\ f\ptura, Cela
ce umpli toate cu slava Ta [i pe toate le ]ii cu puterea Ta, }ie,
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Izvorului a toate darurile Domnului nostru aducem mul]umire
noi, nevrednicii, c\ nu Te ;ntorci de la noi pentru f\r\delegile
noastre, ci ne arvune[ti pe noi cu ;ndur\rile Tale. Tu spre
m=ntuirea noastr\ ai trimis pe Unul n\scut Fiul T\u [i ai bin−
evestit nem\surata Ta pogor=re c\tre neamul omenesc> c\ cu
vrere nu voie[ti moartea p\c\tosului, [i a[tep]i s\ ne ;ntoarcem la
Tine [i s\ fim m=ntui]i> Tu, pogor=nd spre neputin]a firii noas−
tre, ne ;nt\re[ti pe noi cu Atotputernicul Har al Sf=ntului T\u
Duh, ne m=ng=i cu m=ntuitoarea credin]\ [i cu n\dejdea
des\v=r[it\ a ve[nicilor bun\t\]i [i pov\]uindu−i pe ale[ii T\i ;n
Sionul cel de sus, ca pe lumina ochiului ;i p\ze[ti.
M\rturisim Doamne, marea [i neajunsa Ta iubire de
oameni [i milostivire. Dar v\z;nd alunec\rile multora, cu os=rdie
Te rug\m, Atotbunule Doamne> caut\ la Biserica Ta [i vezi c\
de[i de am primit cu bucurie bun\vestirea Ta, dar spinii
de[ert\ciunii [i ai patimilor o fac pe d=nsa pu]in−roditoare, iar ;n
al]ii [i f\r\ de rod, [i, ;nmul]indu−se f\r\delegile unii prin
eresuri, al]ii prin dezbinare se ;mpotrivesc adev\rului T\u
evanghelicesc, se ;ndep\rteaz\ de mo[tenirea Ta, se leap\d\ de
Harul T\u [i se r\pun spre judecata preasf=ntului T\u Cuv=nt.
Preamilostive [i Atotputernice, nu Te m=nia p=n\ ;n sf=r[it,
Doamne! Fii milostiv, Te roag\ Biserica Ta, [tiindu−Te pe Tine
oc=rmuitorul [i s\v=r[itorul m=ntuirii noastre, Iisuse Hristoase,
fii nou\ milostiv, ;nt\re[te−ne pe noi cu puterea Ta ;n Dreapta
Credin]\, lumineaz\ ochii celor ce r\t\cesc cu lumina Ta dum−
nezeiasc\, ca s\ ;n]eleag\ adev\rul T\u> ;nmoaie ;n\sprirea lor [i
deschide−le auzul, ca s\ aud\ glasul T\u [i s\ se ;ntoarc\ c\tre
Tine, M=ntuitorul nostru. :ndrepteaz\, Doamne, f\r\delegile lor
[i via]a lor str\in\ de buna cuviin]\ cre[tineasc\ f\ ca to]i ;ntru
sfin]enie [i f\r\ de prihan\ s\ vie]uim, [i a[a m=ntuitoarea
credin]\ s\ se ;nr\d\cineze [i purt\toare de rod ;n inimile noas−
tre s\ fie. Nu ;ntoarce fa]a Ta de la noi, Doamne, d\−ne nou\
bucuria m=ntuirii Tale d\ Doamne [i p\storilor Bisericii Tale
r=vn\ sf=nt\, [i cu duhul Evangheliei dospe[te grija lor pentru
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m=ntuirea [i ;ntoarcerea celor r\t\ci]i. Ca a[a fiind to]i pov\]ui]i,
s\ ajungem unde este credin]a des\v=r[it\, ;mplinirea n\dejdii [i
dragostea adev\rat\ [i acolo cu preacinstitele cete ale puterilor
cere[ti s\ Te preasl\vim pe Tine, Domnul nostru, pe Tat\l, [i pe
Fiul [i pe Sf=ntul Duh, ;n vecii vecilor. Amin.
Apoi se c=nt\ de trei ori pe glasul al 7−lea>

Cine este mare ca Dumnezeul nostru? Tu e[ti Dumnezeu
Carele faci minuni!
Ziua Ortodoxiei pr\znuind, o, neam drept−sl\vitor! S\−L
sl\vim cel mai mult pe Pricinuitorul tuturor bun\t\]ilor, pe
Dumnezeu, Carele este binecuv=ntat ;ntru to]i vecii. Acesta este
Dumnezeul nostru, Carele r=nduie[te [i ;nt\re[te mo[tenirea Sa
iubit\ Sf=nta Biseric\, pe str\mo[ii care au c\zut prin c\lcarea
poruncii m;ng;indu−i cu cuv=ntul S\u nemincinos, a c\rei temelie
a pus−o ;nc\ ;n rai. Acesta este Dumnezeul nostru, Carele
pov\]uindu−ne c\tre acea f\g\duin]\ m=ntuitoare, nu f\r\ de
m\rturii Sie[i o las\, ci vr=nd s\ se s\v=r[easc\ m=ntuirea, vestit−
a mai ;nainte ;nt=i prin str\mo[i [i prooroci, ;n multe chipuri
ar\t=nd−o. Acesta este Dumnezeul nostru, Care de multe ori [i ;n
multe feluri a gr\it p\rin]ilor prin prooroci, ;n zilele din urm\ a
gr\it nou\ prin Fiul, Care [i veacurile Le−a f\cut, vestindu−ne
bun\voin]a Tat\lui pentru noi, ne−a deschis tainele cere[ti, ne−a
;ncredin]at cu puterea Sf=ntului Duh despre adev\rul bunei
vestiri, a trimis pe apostoli ;n toat\ lumea ca s\ propov\duiasc\
Evanghelia :mp\r\]iei, a ;nt\rit−o pe aceasta cu multe puteri [i
minuni. Acestei descoperiri m=ntuitoare urm=nd, de aceast\
veste bun\ ]in=ndu−ne,
Aici clerul ;mpreun\ cu norodul binecredincios m\rturise[te cu glas biruitor>

Cred ;ntru Unul Dumnezeu, Tat\l Atot]iitorul, F\c\torul
cerului [i al p\m=ntului, v\zutelor tuturor [i nev\zutelor. {i
;ntru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−N\scut,
Care din Tat\l S−a n\scut mai ;nainte de to]i vecii. Lumin\ din
Lumin\, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat, n\scut,
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nu f\cut, Cel de o fiin]\ cu Tat\l, prin Care toate s−au f\cut. Care
pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ m=ntuire S−a pogor=t din
cer [i S−a ;ntrupat de la Duhul Sf=nt [i din Maria Fecioara [i S−a
f\cut om. {i S−a r\stignit pentru noi ;n zilele lui Pilat din Pont, a
p\timit [i S−a ;ngropat. {i a ;nviat a treia zi dup\ Scripturi. {i S−
a suit la ceruri [i [ade de−a dreapta Tat\lui. {i iar\[i va s\ vie cu
slav\ s\ judece viii [i mor]ii, a C\rui ;mp\r\]ie nu va avea sf=r[it.
{i ;ntru Duhul Sf=nt, Domnul de via]\ F\c\torul, Care din Tat\l
purcede, Cel ce ;mpreun\ cu Tat\l [i cu Fiul este ;nchinat [i
sl\vit, Care a gr\it prin prooroci. :ntru una, sf=nt\ [i sobor−
niceasc\ [i apostoleasc\ Biseric\. M\rturisesc un Botez ;ntru
iertarea p\catelor. A[tept ;nvierea mor]ilor. {i via]a veacului ce
va s\ vie. Amin.
Apoi cu glas ;nalt diaconul roste[te>

Aceasta este credin]a apostoleasc\!
Aceasta este credin]a str\mo[easc\!
Aceasta este credin]a dreptsl\vitoare!
Aceast\ credin]\ lumea a ;nt\rit!
:nc\ [i soboarele sfin]ilor p\rin]i [i predaniile [i scrierile
lor ;mpreun\−gl\suitoare cu Dumnezeiasca descoperire, le prim−
im [i le ;nt\rim.
Chiar dac\ [i acestei pronii a Domnului pentru noi [i
m=ntuitoarei descoperiri du[manii Ortodoxiei i se ;mpotrivesc,
pomeni−va atunci Domnul ocara robilor S\i> slava hulitorilor o a
oc\r=t−o [i pe cei ;ndr\zne]i [i vr\jma[i Dreptei Credin]e frico[i
[i grabnici la fug\ i−a ar\tat. Precum pe cei care ;[i cucernicesc a
lor minte ;ntru ascultarea Dumnezeie[tii descoperiri [i care s−au
nevoit pentru aceasta, ;i fericim [i ;i l\ud\m< iar pe cei care se
;mpotrivesc acestui adev\r [i care nu s−au poc\it Domnului,
Carele a[teapt\ ;ntoarcerea [i poc\in]a lor, urm=nd Sfintei
Scripturi [i Predaniei Bisericii dintru ;nceput ]in=ndu−ne, ;i
lep\d\m [i ;i d\m Anatemei.
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De aceea ;ntr−un glas zicem>
1. Celor ce m\rturisesc ;ntruparea Cuv=ntului prin
cuvinte, cu gura, ;n inim\ [i minte, ;n scris [i ;n icoane>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
2. Acelora ce cunosc deosebirea dup\ firi ale unuia [i
aceluia[i ipostas al lui Hristos [i :i recunosc ;nsu[iri at=t create
c=t [i necreate, v\zute [i nev\zute, ca p\timitor [i nep\timitor,
m\rginit [i nem\rginit cei ce atribuie naturii dumnezeie[ti cele
necreate, iar naturii omene[ti celelalte ;nsu[iri, printre care [i
m\rginirea, [i proclam\ aceasta at=t ;n vorb\ c=t [i ;n icoane>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
3. Acelora care crez=nd [i m\rturisind, propov\duiesc
cuvintele Evangheliei ;n scrieri, ;n fapte [i ;n forme, [i adun\
acestea ;ntr−o singur\ datorie ce cuprinde at=t propov\duirea
prin cuvinte, [i ;nt\rire sigur\ a adev\rului prin icoane>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
4. Acelora care ;[i sfin]esc buzele prin cuv=nt, [i celor ce se
sfin]esc prin auzirea acestor cuvinte, cunosc=nd [i propov\duind,
ca [i ochii celor ce se sfin]esc prin sfintele icoane, conduc=nd astfel
mintea c\tre cunoa[terea de Dumnezeu, ca [i prin bisericile
sfin]ite, sfintele vase [i alte sfinte comori>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
5. Acelora ce cunosc faptul c\ toiagul [i tablele, chivotul [i
candela, n\strapa [i altarul ;nf\]i[au [i prefigurau pe Prea Sf=nta
Fecioara Maria, Maica Domnului [i de asemenea c\ aceste lucruri
o prefigurau, iar ea nu s−a pref\cut ;n ele, c\ci era fecioar\ [i
dup\ na[tere a r\mas fecioar\, [i prin urmare Fecioara trebuie
s\ fie ;nf\]i[at\ ;n icoane [i nu pre;nchipuit\ ;n chipuri (tipuri)>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
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6. Acelora ce cunosc, primesc [i cred ;n vedeniile prooroce[ti,
c\rora ;nsu[i Dumnezeu le−a dat form\ [i chip, pe care corul
proorocilor le aduc [i le t=lcuiesc [i care, ;nt\ri]i de predania
scris\ [i nescris\ a Apostolilor, urm\tori P\rin]ilor, ;nf\]i[eaz\
cele sfinte ;n icoane [i le cinstesc>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
7. Proorocului Moise, [i tuturor proorocilor [i drep]ilor
din vechiul testament care au proorocit despre ;ntruparea,
na[terea, r\stignirea, ;nvierea [i ;n\]area M=ntuitorului Iisus
Hristos>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
8. Gherman, Tarasie, Nichifor [i Metodie, Fotie adev\ra]ii
m\rturisitori [i arhierei ai lui Dumnezeu, [i to]i patriarhii,
arhiereii, cuvio[ii, stare]ii, mucenicii, ;mp\ra]ii sfin]i [i pe to]i
care au propov\duit ortodoxia, ;i l\ud\m ca pe ni[te fra]i [i ca pe
cei ce dorim s\ ;i avem ca pe p\rin]ii no[tri, spre slava [i cinstea
adev\ratei credin]e pentru care au luptat ei, [i gr\im>
Ve[nic\ s\ le fie pomenirea!
A[a cum au v\zut proorocii, cum au propov\duit
Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit ;nv\]\torii,
cum ;n]elege ;mpreun\ cu ei lumea locuit\ %oikumene^, cum
lumineaz\ harul, cum l\mure[te adev\rul, cum a fost erezia izgo−
nit\, cum ne ;nt\re[te ;n]elepciunea s\ proclam\m, cum a ade−
verit Hristos, tot a[a g=ndim [i noi, vorbim, propov\duim, :l
sl\vim pe Hristos ca pe adev\ratul Dumnezeu, [i pe sfin]ii S\i, ;n
cuvinte, ;n scrieri, ;n g=nduri, ;n jertfe, ;n biserici, ;n icoane, slu−
jind [i prea;n\l]=ndu−L pe Unul Dumnezeu [i Domn, [i cinstindu−i
pe sfin]i din pricina Domnului lor ca pe cei ce sunt aproape de El
[i ;i slujesc, [i le d\m cinstirea cuvenit\.
Aceste binecuv=nt\ri au ajuns p=n\ la noi, ca de la p\rin]i
la fiii ce sunt r=vnitori pentru credin]a lor, iar blestemele ;i cov=r[esc
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pe uciga[ii de p\rin]i, care dispre]uiesc poruncile St\p=nului. De
aceea, noi, ;n comuniunea evlaviei, le arunc\m ob[te[te blestemul
pe care [i l−au atras asupra lor.
1. Celor care t\g\duiesc fiin]area lui Dumnezeu [i spun c\
aceast\ lume de la sine s−a f\cut [i toate cele dintr−;nsa f\r\
Pronia lui Dumnezeu [i din ;nt=mplare se fac> cum ar fi
evolu]ionismul, precum c\ omul se trage din maimu]\ sau alte
ideologii str\ine celei crea]ioniste> Anatema.
Poporul> Anatema!
2. Celor ce nebune[te gr\iesc c\ nu a trebuit pentru
m=ntuirea noastr\ [i spre cur\]irea p\catelor noastre s\ vin\ ;n
lume Fiul lui Dumnezeu ;n trup [i s\ primeasc\ patim\ de
bun\voie, moarte [i ;nviere> Anatema!
Poporul> Anatema!
3. Celor care nu cred [i nu m\rturisesc c\ ;ntr−un singur
ipostas al persoanei M=ntuitorului Iisus Hristos s=nt dou\ firi,
omeneasc\ [i dumnezeiasc\, neamestecate, neschimbate,
ne;mp\r]ite [i nedesp\r]ite precum monofizismul> Anatema!
Poporul> Anatema!
4. Celor care ;ndr\znesc s\ gr\iasc\ c\ Preacurata
Fecioara Maria N\sc\toarea de Dumnezeu nu a fost ;nainte de
na[tere, la na[tere [i dup\ na[tere Fecioar\> Anatema!
Poporul> Anatema!
5. Celor care nu cred c\ Duhul Sf=nt i−a ;n]elep]it pe prooro−
ci [i apostoli [i printr−;n[ii ne−a vestit nou\ calea adev\rat\ spre
poc\in]\ [i a ;nt\rit aceasta cu minuni, [i Carele acum ;n inimile
dreptcredincio[ilor cre[tini vie]uie[te [i ;i pov\]uie[te la orice
adev\r> Anatema!
Poporul> Anatema!
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6. Celor care nu primesc harul izb\virii propov\duit ;n
Sf=nta Evanghelie ca singurul mijloc de cur\]ire, luminare [i
des\v=r[ire ;naintea lui Dumnezeu> Anatema!
Poporul> Anatema!
7. Celor care cred ;n RE:NCARNARE [i t\g\duiesc
nemurirea sufletului, sf=r[itul veacului, judecata ce va s\ fie [i
r\splata ve[nic\ pentru faptele bune ;n ceruri, iar pentru p\cate
os=ndire> Anatema!
Poporul> Anatema!
8. Celor care cuteaz\ a strecura ;n Simbolul Credin]ei o a
doua purcedere, [i din Fiul, a dumnezeirii Duhului Sf=nt,
ar\t=nd prin aceasta dou\ cauze ;n unitatea fiin]ial\ a Treimii,
precum erezia Filioque> Anatema!
Poporul> Anatema!
9. Celor ce st\ruie ;n erezia iconoclast\ [i hulesc sfintele
icoane pe care Sf=nta Biseric\ le prime[te spre amintirea
lucr\rilor lui Dumnezeu [i a binepl\cu]ilor Lui, spre trezirea
evlaviei celor ce le privesc pe ele [i a dorin]ei de a urma sfin]ilor,
[i celor care le numesc pe acestea idoli> Anatema!
Poporul> Anatema!
10. Celor care t\g\duiesc vreuna din cele [apte Sfinte
Taine ale bisericii lui Hristos> botezul, mirungerea, poc\in]a,
Sf=nta :mp\rt\;anie, preo]ia (hirotonia), cununia [i Sf=ntul
Maslu> Anatema!
Poporul> Anatema!
11. Celor care t\g\duiesc cele [apte sfinte soboare ecumenice
[i sfintele soboare locale ale sfin]ilor p\rin]i [i predaniile lor care
sunt ;ntr−un duh gl\suitoare cu Dumnezeiasca descoperire, [i de
sf=nta Biseric\ cea una dreptsl\vitoare [i soborniceasc\ cu
binecuv=ntare p\strate> Anatema!
Poporul> Anatema!
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12. Celor care predic\ sau contribuie direct sau indirect la
promovarea pan−ereziei Ecumenismului, adic\ la crearea unei
baze care s\ cuprind\ toate dogmele [i religiile, ;n care adev\rul
relevat va fi complet relativizat [i pus la acela[i nivel cu orce
;n[el\ciune [i concep]ie omeneasc\ [i dr\ceasc\ [i care cultiv\
a[a−numitele teorii> a m\dularelor bolnave, a celor dou\ biseri−
ci surori, a celor doi pl\m=ni ai bisericii (Catolicismul [i
Ortodoxia), precum si teoria ramurilor ;n conformitate cu care
diferitele confensiuni ar fi ramuri ale aceluia[ copac al Bisericii,
iar fiecare ramur\ de]ine o parte a adev\rului [i a[a ;mpreun\
alc\tuiesc totalitatea Bisericii> Anatema!
Poporul> Anatema!
13. Celor care men]in ideologia serghianismului care a
subjugat [i subjug\ biserica lui Hristos sistemului ateu comunist
[i ;ncalc\ sfintele canoane, tradi]ia patristic\ [i dumnezeie[tile
dogme, [i distrug=nd ;ntreaga cre[tin\tate, cred c\ salveaz\ bis−
erica lui Hristos> Anatema!
Poporul> Anatema!
14. Tuturor ideologiilor care lupt\ ;mpotriva adev\ratei
biserici ortodoxe prin care vine m=ntuirea omului, precum> new−
age, yoga, teosofia, spiritismul, vr\jitoria, francmasoneria,
ocultismul, satanismul care prin ecumenism preg\tesc venirea
lui Antihrist> Anatema!
Poporul> Anatema!
15. Fiec\rei inova]ii [i ac]iuni potrivnice Predaniei
Bisericii [i ;nv\]\turii l\sate de c\tre sfin]ii P\rin]i> mediatizarea
[i legiferarea imoralit\]ii Sodomei [i Gomorei, precum [i sinu−
ciderea con[tient\ discret numit\ eutanasie> Anatema!
Poporul> Anatema!
Iar celor care se nevoiesc pentru Ortodoxie ;n cuv=nt,
scrieri, ;nv\]\turi, suferin]e [i via]\ binepl\cut\ lui Dumnezeu,
ca unor ap\r\tori [i lucr\tori ai dreptei credin]e, ;mpreun\ cu
Biserica lui Hristos, s\v=r[ind pomenirea de peste an, strig\m>
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Sfinte binecredinciosule [i ;ntocmai cu apostolii ;mp\rat
Constantin [i maica ta Elena, dreptsl\vitorilor ;mp\ra]i ai
R\s\ritului Cre[tinesc> Teodosie, Iustinian [i ceilal]i drept−cred−
incio[i ;mp\ra]i [i ;mp\r\tese ale :mp\r\]iei Cre[tin\t\]ii
R\s\ritului, ruga]i−v\ lui Dumnezeu s\ ne lumineze calea ;n
aceast\ lume plin\ de de[ert\ciuni cu via]a voastr\ pilduitoare
de slujitori ai lui Dumnezeu cu os=rdia voastr\ dreg\toreasc\ de
mare folos pentru ;nt\rirea Bisericii lui Hristos!
Sfinte Nicodim de la Tismana, sfinte Paisie de la Neam], sfinte
patriarh Nifon al Constantinopolului, sfinte ierarh Ghelasie de la
R=me], Sfinte Ioan Iacob din pustia Hozevei, Sfinte Ioane Maxi−
movici [i Sfinte Glicherie de la Sl\tioara ruga]i−v\ lui Dumnezeu
cel Unul ;n Treime s\ ne fereasc\ de nenum\ratele [i feluritele
ispite ale vremurilor de ast\zi care se abat peste noi, nevrednici
de a ne numi cre[tini ai vremurilor de pe urm\, din pricina
pu]in\t\]ii noastre duhovnice[ti [i asupra bunelor r=nduieli ale
vie]ii cre[tine[ti ;n Una, Sf=nt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\
Biseric\ a lui Hristos!
Dreptsl\vitoarea Biseric\ a lui Hristos, cu slav\ aduc;ndu−[i
aminte de cei ce s−au nevoit ;n evlavie [i aceasta spre urmare
ar\t=nd tuturor fiilor ei, dreptsl\vitorilor cre[tini, asemenea are
datoria s\ laude nevoin]ele acestora care prin m=ntuitoarea
credin]\ [i faptele bune, preg\tindu−se de fericirea ve[nic\,
;nt\resc Ortodoxia.
Apoi cel mai mare roste[te>

Tuturor sfin]i]ilor Arhierei ortodoc[i dreptsl\vitori, mul]i
ani tr\iasc\ (de trei ori).
:nalt Preasfin]iei Sale, Mitropolitul (sau episcopul) (N), mul]i
ani tr\iasc\ (de trei ori).
Preasfin]i]ilor mitropoli]i ortodoc[i, arhiepiscopi [i epis−
copi [i la tot clerul bisericesc, mul]i ani tr\iasc\ (de trei ori).
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Preasf=nta Treime, pe ace[tia ;i preasl\ve[te [i ;i ;nt\re[te
p=n\ la sf=r[it ;n dreapta credin]\. Prin disputele, luptele [i
;nv\]\turile lor pentru adev\rata credin]\ p=n\ la moarte, cerem
lui Dumnezeu ca s\ ne c\l\uzeasc\ [i s\ ne ;nt\reasc\ p=n\ la
sf=r[it [i s\ ne rug\m ca s\ fim ar\ta]i ca urm\tori a vie]ii lor
insuflate de Dumnezeu.
Iar pe r\zvr\ti]ii [i hulitorii dreptsl\vitoarei credin]e [i ai
Bisericii Tale Hristoase Dumnezeul nostru [i pe cei care nu sunt
;n supunerea ei, ;ntoarce−i [i f\ ca s\ vin\ la cuno[tin]a
adev\rului T\u ve[nic, pentru rug\ciunile Preasfintei St\p=nei
noastre N\sc\toarea de Dumnezeu [i pururea Fecioara Maria a
dumnezeie[tilor ;ngeri [i ale tuturor sfin]ilor. Amin!
Dup\ aceast\ rug\ciune, cel mai mare zice>

Pre Tine Dumnezeule, Te l\ud\m, pre Tine, Doamne, Te
m\rturisim, pre Tine, preave[nicule P\rinte, tot p\m=ntul Te
sl\ve[te. }ie to]i ;ngerii, }ie cerurile [i toate puterile, }ie Heru−
vimii [i Serafimii cu ne;ncetate glasuri :]i strig\> Sf=nt, Sf=nt,
Sf=nt Domnul Dumnezeu Savaot, plin este cerul [i p\m=ntul de
m\rirea slavei Tale. Pre Tine Te laud\ preasl\vita ceat\ a apos−
tolilor, pre Tine Te l\ud\ mul]imea proorocilor, pre Tine Te
laud\ prealuminata oaste a mucenicilor, pre Tine ;n toat\ lumea
Te m\rturise[te sf=nta Biseric\, pre P\rintele sl\virii celei nea−
junse, pre Cel ;nchinat Unul−N\scut Fiul T\u [i pre Sf=ntul
M=ng=ietorul Duh. Tu e[ti :mp\ratul slavei Hristoase, Tu e[ti al
P\rintelui pururea fiitor Fiu. Tu spre izb\virea omului, lu=nd fire
de om, nu Te−ai ;ngre]o[at de p=ntecele Fecioarei, Tu, stric=nd
boldul mor]ii, ai deschis credincio[ilor cereasca ;mp\r\]ie. Tu
de−a dreapta lui Dumnezeu [ezi ;ntru slava P\rintelui [i credem
c\ vei veni Judec\tor. Pre Tine dar, Te rug\m, ajut\ robilor T\i,
pre care i−ai m=ntuit cu cinstitul T\u S=nge. :nvrednice[te−i a
;mp\r\]i ;mpreun\ cu sfin]ii T\i ;ntru ve[nica Ta slav\. M=ntuie[te,
Doamne, poporul T\u [i binecuv=nteaz\ mo[tenirea Ta,
;ndrepteaz\−i [i ;i ;nal]\ pre d=n[ii ;n veci. :n toate zilele Te vom
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binecuv=nta pe Tine [i vom l\uda numele T\u ;n veac [i ;n veac−
ul veacului. :nvrednice[te−ne, Doamne, ;n ziua aceasta f\r\ de
p\cat s\ ne p\zim noi. Miluie[te−ne pe noi, Doamne, miluie[te−ne
pe noi. Fie mila Ta, Doamne, spre noi, precum am n\d\jduit
;ntru Tine. Spre Tine, Doamne, am n\d\jduit, s\ nu ne ru[in\m
;n veci. Amin.
Apoi strana c=nt\ troparul praznicului>

Preacuratului T\u chip ne ;nchin\m, Bunule, cer=nd iertare
de gre[alele noastre, Hristoase Dumnezeule< c\ de voie ai binevoit
a Te sui cu trupul pe cruce, ca s\ izb\ve[ti din robia vr\jma[ului
pe cei pe care i−ai zidit. Pentru aceasta cu mul]umire strig\m }ie>
toate le−ai umplut de bucurie, M=ntuitorul nostru, Cel ce ai venit
s\ m=ntuie[ti lumea.
{i se c=nt\ imnul sf=ntului Ambrosie al Mediolanului, iar ;n timpul aces−
tei c=nt\ri arhiereul sau stare]ul, ;mpreun\ cu toat\ sfin]ita adunare, s\rut\ sfin−
tele icoane de pe analoguri. Dup\ aceast\ rug\ciune, cel mai mare zice>
Preotul> Slav\ }ie Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noastr\,

slav\ }ie!
Strana> Slav\... {i acum... Doamne miluie[te (de 3 ori), Întru numele
Domnului, p\rinte, binecuvinteaz\! [i apolisul>

Cel ce a ;nviat din mor]i, Hristos, adev\ratul Dumnezeul
nostru, pentru rug\ciunile prea Curatei Maicii Sale, ale prea
cuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\torilor p\rin]ilor no[tri [i ale
tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe noi ca un
bun [i de oameni iubitor!
Strana> Amin!
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