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LA VECERNIE
dulcindu-vă de slava cea
dumnezeiască și rugîndu-vă să
ne mîntuim. (2 ori)

După obişnuitul Psalm, se cîntă: Fericit
bărbatul..., starea întîi
La Doamne, strigat-am..., stihirile pe 6,
glasul 1-îi:

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Podobie: Ceea ce ești bucuria cetelor
cerești…

Pe ceea ce este slava a toată
lumea, care din oameni a răsărit
şi pe Stăpînul a născut, Uşa cea
cerească, pe Maria Fecioara să o
lăudăm, cîntarea celor fără de
trup şi podoaba credincioşilor.
Că aceasta s-a arătat cer şi
Biserica dumnezeirii. Aceasta
peretele cel din mijloc al vrajbei
l-a stricat, pace a adus şi
împărăţia a deschis. Deci pe
aceasta avînd-o tărie credinţei,
Apărător avem pe Domnul, Ce
S-a
născut
dintr-însa.
Îndrăzneşte dar, îndrăzneşte,
poporul lui Dumnezeu, că
Acesta va birui pe vrăjmaşul, ca
un Iubitor de oameni.

Ca
niște
raze
ale
dumnezeiescului chip de sus
strălucind, cu razele cele
înțelegătoare luminați lumea,
goniți întunericul și taberele cele
viclene ale dracilor. Pentru
aceasta,
cea
de
lumină
purtătoare și dumnezeiască
prăznuirea voastră o prăznuim.
(2 ori)

Frumusețile raiului văzîndu-le
și îndestul desfătîndu-vă, cu
totul cinstitelor femei, ați
odrăslit lumii florile cele
nestricăcioase ale dumnezeieștii
cunoștințe,
căruia
împărtăşindu-ne
astăzi
cu
duhovnicească
dragoste,
aducem toată buna dorire
sufletească. (2 ori)

V O H O D: Lumină lină...
Prochimenul zilei.
PAREMIILE

Cu viața cea călugărească ați
înfrumusețat mulțimile pustnicilor, strălucind ca soarele
tuturor.
Pentru
aceasta,
împreună cu dînsele, vă preaslăviți,
preacinstitelor,
în-

Din înţelepciunea lui Solomon, citire:
(III, 1-9)

Sufletele drepţilor sunt în
mîna lui Dumnezeu şi chinul nu
se va atinge de ele. În ochii celor
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fără de minte, drepţii sunt morţi
cu desăvîrşire şi ieşirea lor din
lume li se pare mare nenorocire.
Şi plecarea lor dintre noi, un
prăpăd, dar ei sunt în pace.
Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei
au îndurat suferinţe, nădejdea
lor este plină de nemurire. Şi,
fiind pedepsiţi cu puţin, mare
răsplată
vor
primi,
căci
Dumnezeu i-a pus la încercare şi
i-a găsit vrednici de El. Ca pe
aur în topitoare, aşa i-a lămurit
şi ca pe o jertfă de ardere
întreagă i-a primit. Străluci-vor
în ziua răsplătirii şi ca nişte
scîntei, care se lasă pe mirişte,
aşa vor fi. Judeca-vor neamurile
şi stăpîni vor fi peste popoare, şi
Domnul va împărăţi întru ei, în
veci. Ei vor înţelege adevărul, ca
unii care şi-au pus încrederea în
Domnul, cei credincioşi vor
petrece cu El în iubire, căci
harul şi îndurarea sunt partea
aleşilor Lui.

Că cu dreapta Sa, va acoperi pe
ei și cu brațul Său îi va apăra.
Lua-va toată arma rîvna Lui și
va într-arma făptura cu arme
spre
izbînda
vrăjmașilor.
Îmbrăca-se-va în ziua dreptății
și Își va pune Lui coif, judecata
cea nefățarnică. Lua-va pavăză
nebiruită bunătate, și va ascuți
cumplită mînie întru sabie, și va
ridica război împreună cu
Dînsul lumea asupra celor fără
de minte, merge-vor drept
nemeritoare săgețile fulgerilor
și, ca dintr-un arc bine încordat
al norilor, la țintă vor lovi. Şi
din mînia cea zvîrlitoare de
pietre pline va cădea grindină,
înfierbînta-se-va asupra lor apa
mării. Şi rîurile îi vor îneca de
năprasnă. Sta-va împotriva lor
Duhul puterii și ca un vifor va
vîntura pe ei, și va pustii tot
pămîntul fărădelege, și răutatea
va
răsturna
scaunele
puternicilor.
Ascultați
dar,
împărați, și înțelegeți, învățațivă,
judecătorii
marginilor
pămîntului. Ascultați, cei ce
stăpîniți mulțimi și cei ce vă
trufiți, întru noroadele limbilor.
Că de la Domnul s-a dat vouă
stăpînire și puterea de la Cel
Preaînalt.

De la înțelepciunea lui Solomon,citire:
(cap. 5)

Drepții în veci vor fi vii și de
la Domnul plata lor, și purtarea
de grijă pentru dînșii de la Cel
Preaînalt. Drept aceea, vor lua
Împărăția podoabei și stema
frumuseții din mîna Domnului.
4

De la înțelepciunea lui Solomon, citire:

bogăție, ați împlinit legea lui
Hristos, Căruia urmînd, ați
părăsit pămîntul și cele de pe
pămînt. Pentru aceasta, v-a
dăruit vouă cele cerești și cerul,
Iisus, Iubitorul de oameni și
Mîntuitorul sufletelor noastre. (2

(cap. 4)

Dreptul, de va ajunge să se
sfîrșească, întru odihnă va fi. Că
bătrînețile sunt cinstite, nu cele
de mulți ani, nici cele ce se
numără cu numărul anilor. Și
căruntețile sunt înțelepciunea
oamenilor și vîrsta bătrîneților,
viața cea nespurcată, plăcut lui
Dumnezeu fiind, l-a iubit și,
viețuind între păcătoși, s-a
mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
schimbe răutatea mintea lui sau
înșelăciunea să înșele sufletul
lui. Că rîvna răutății întunecă
cele bune și neînfrînarea poftei
schimbă gîndul cel fără de
răutate. Sfîrșindu-se peste puțin,
au împlinit ani îndelungați. Că
plăcut era Domnului sufletul lui,
Pentru aceasta, s-a grăbit din
mijlocul răutății, iar noroadele
văzînd și necunoscînd, nici
punînd în gînd una ca aceasta,
că dar și milă este întru cuvioșii
Lui și cercetare întru aleșii Lui.

ori)

Cu iubirea de înțelepciune ați
arătat a sufletului însuşi de sine
mișcare și nemurire. Pentru
aceasta, și cu lesnire v-ați sîrguit
ca, curățindu-vă de spurcăciunea păcatului și de toată
întinăciunea, să vă mutați din
legăturile trupești, neavînd nici
o spurcăciune, nici o prihană,
femei de Dumnezeu primite, și
ați stat înaintea Mirelui vostru
curate și nespurcate.
Cu strălucire s-au luminat
fețele voastre cele în chip de
lumină
și
după
moarte,
prealăudatelor,
pentru
că
Hristos v-a preaslăvit pe voi, ca
pe niște cuvioase ale Lui cele
văzătoare de Dumnezeu, ca pe
niște milostive, ca pe iubitoarele
de Dumnezeu și grăitoarele de
cele bune. Căci ați viețuit pe
pămînt viața cea întocmai cu
Îngerii și Lui Dumnezeu ați
plăcut cu strălucirea vieții.

LA LITIE
Stihira hramului
Stihirile sfintelor, glasul al 4-lea.
Podobie: Dat-ai semn…

Nestricată păzind fecioria
voastră, cuvioaselor, curat și
neîntinat viețuind și primind
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Împărăției cerești, vă îndulciți
cu
frumusețea
cea
nestricăcioasă.

Slavă..., glasul al 8-lea:

Voi, cu vărsările lacrimilor ați
stins aprinderea desfătărilor
trupești, și, aprinzînd darul
dragostei dumnezeiești, ați iubit
pe Hristos Împăratul, și cu
nepătimire v-ați împreunat Lui.
Pentru
aceasta,
acum
înțelepțește ați intrat în cămară,
rugați-vă Celui dorit pentru cei
ce vă cinstesc pe voi.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru
sfinții Săi, Dumnezeul lui Israil.

Viața voastră cea prealuminoasă a minunat pe îngeri și
întărîtările dracilor arătat le-a
înfricoșat, iar adunările celor
credincioși
luminat
le-a
împodobit, poruncindu-le ca
întotdeauna să călătorească
către locașul ceresc al lui
Hristos, pe Care rugați-L ca să
se izbăvească din stricăciune și
de nevoi cei ce, cu credință,
săvîrșesc pomenirea voastră cea
întru tot cinstită.

Și acum…, a Născătoarei:

Fecioară nenuntită, care pe
Dumnezeu negrăit L-ai zămislit
cu trup, Maica Dumnezeului
celui Preaînalt, rugăciunile
robilor tăi primeşte-le, ceea ce
eşti cu totul fără prihană, care
tuturor le dăruieşti curăţire de
greşeli,
primind
acum
rugăciunile noastre, roagă-te să
ne mîntuim noi toţi.

Stih: Cinstită este înaintea Domnului
moartea cuvioșilor Lui.

Cîntare și laudă aducînd lui
Hristos
în
toate
zilele,
cuvioaselor, viețuind în pustie,
Unuia Dumnezeu încredințînd
sufletele și gîndurile, ca Moise
cel mare ați intrat în cele
neapuse. Pentru aceasta, ați
biruit pe vrăjmașul cel nevăzut
și v-ați făcut vas curat al
dumnezeiescului Duh.

LA STIHOAVNĂ
Stihirile, glasul al 4-lea:
Podobie: Ca pe un viteaz…

Cu duhul cel neînvăluit
înotînd și călătorind pe cale
strîmtă, care duce la viață, v-ați
făcut pe voi laudă a femeilor
celor pustnice și tare ați surpat
cursele cele pierzătoare ale
dracilor, cuvioaselor. Pentru
aceea,
luînd
moștenirea

Slavă…, glasul al 4-lea:

Fecioarele au iubit pe Mirele
și Domnul, și, supunîndu-se
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învățăturii Lui și cu duhul
trecînd slăbiciunea trupească,
cu osîrdia cea întru bunăcredință, patimile le-au înfrînat
și s-au adus împreună cu voi,
cuvioaselor, în cămara cea
cerească,
bucurîndu-se
întotdeauna.

T R O P A R U L glasul al 2-lea:

Făcîndu-vă mirese Dorului
celui adevărat, de Hristos
slăvitelor femei, și lepădîndu-vă
de împreunarea logodnicului
celui vremelnic, și crescînd cu
nevoințele faptelor celor bune,
v-ați
suit
spre
înălțimea
nestricăciunii, cele ce sînteți
frumoase cu sufletul și mult
îmbogățite, stîlpi și rînduieli ale
călugărițelor. Pentru aceasta,
rugați-vă neîncetat pentru noi,
cei ce prăznuim cu dragoste
pomenirea voastră. (de 2 ori)

Și acum…, a Născătoarei:

Candela cea nestinsă, Scaunul
dreptății, Preacurată Stăpînă,
roagă să se mîntuiască sufletele
noastre.
La binecuvîntarea pîinilor

Născătoare de
Fecioară…, (o dată)

Dumnezeu

LA UTRENIE
slăvim și prăznuim sfințită
pomenirea voastră, cerșind ca să
aflăm cu rugăciunile voastre,
fericitelor, mare milă. (2 ori)

La Dumnezeu este Domnul..., troparul
sfintelor (de 2 ori,) Slavă..., Și acum..., al
Născătoarei: Toate tainele tale ...
După catisma întîi, Sedealna,
glasul al 3-lea:

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Podobie: A frumuseții feciorii…

Necuprinsă și neajunsă cu
mintea
este
înfricoșata
dumnezeiasca taină, care s-a
lucrat întru tine, Stăpînă de
Dumnezeu bucurată. Pentru că
pe Cel necuprins zămislindu-L,
L-ai născut, îmbrăcat cu trup

Frumusețea cea lumească ați
lăsat, cuvioaselor, schimbînd
bogăția cea stricăcioasă cu cea
netrecătoare cu adevărat și
veșnică,
sfintelor.
Pentru
aceasta, împreună cu toți sfinții,
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din preacuratele tale sîngiuiri.
Pe Care, ca pe Fiul tău,
întotdeauna roagă-L, Curată, să
se mîntuiască sufletele noastre.

Cu aceste stihuri:
Aşteptînd am aşteptat pe Domnul şi El a
căutat spre mine, şi a auzit rugăciunea
mea.
1.

Genunchii mei au slăbit de post şi trupul
meu s-a istovit de lipsa untdelemnului.
2.

După catisma a 2-a, Sedealna, glasul al
5-lea:

Pentru cuvintele buzelor Tale, eu am
păzit căi aspre.
3.

Podobie: Cuvîntul cel fără de început…

Cu înfrînarea viața voastră
împodobindu-o și mădularele
omorînd, ați biruit năvălirile
vrăjmașului, cuvioaselor, și v-ați
arătat sălășluitoare pustiei, și
făclii
înțelegătoare
lumii,
fericitelor.
Pentru
aceasta,
rugați-vă Domnului ca să
miluiască sufletele noastre. (2 ori)

Schimbat-ai plîngerea mea întru bucurie,
rupt-ai sacul meu şi m-ai încins cu veselie.
4.

Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel
cuvios al Său.
5.

Cîntaţi Domnului cei cuvioşi ai Lui şi
lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui.
6.

Slavă..., glasul 1-îi:

Slavă Ţie, Treime Sfîntă:
Părinte, Cuvinte şi Duhule
Sfinte,
zicînd:
Slavă
Ţie
Dumnezeule.

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Pe tine, zid și liman, și
scăpare,
și
nădejde,
și
acoperămînt,
și
folositoare
caldă,
aflîndu-te
noi,
credincioșii, la tine alergăm și cu
de-adinsul glăsuim, și cu
credință strigăm: Mîntuiește,
Născătoare de Dumnezeu pe cei
ce nădăjduiesc spre tine și de
greșeli izbăvește-i.

Şi acum..., acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar
dăruită, Marie, Domnul este cu
tine, zicînd: şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă
Ţie Dumnezeule (de 3 ori).
După polieleu,
Sedealna, glasul al 8-lea:
Podobie: Porunca cea cu taină…

Se cîntă polieleul: „Robii Domnului”.
Apoi aceste mărimuri:

Întru rugăciunile cele tainice
priveghind fericitele femei și
îndulcindu-se cu Scripturile de
Dumnezeu însuflețite, au luat pe
umeri Crucea Domnului, și
aceleia urmînd cu înfrînarea,

Fericimu-vă
pe
voi,
cuvioaselor maici, și cinstim
sfîntă pomenirea voastră, că voi
vă rugați pentru noi lui Hristos,
Dumnezeul nostru.
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toată înșelăciunea șarpelui au
surpat, strigînd către Hristos
Mirele Cel ceresc: Tu fii nouă
întărire. (2 ori)

dragostei dumnezeiești, ați iubit
pe Hristos Împăratul, și cu
nepătimire, v-ați împreunat Lui.
Pentru
aceasta,
acum
înțelepțește ați intrat în cămara,
rugați-vă Celui dorit pentru cei
ce vă cinstesc pe voi.

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Cel Ce pentru noi Te-ai
născut din Fecioară și răstignire
ai răbdat, Bunule, Care cu
moartea pe moarte ai prădat și
Înviere ai arătat ca un
Dumnezeu, nu trece cu vederea
pe cei ce i-ai zidit cu mîna Ta,
arată iubirea Ta de oameni,
Milostive.
Primește
pe
Născătoarea de Dumnezeu, ceea
ce Te-a născut pe Tine, care se
roagă pentru noi și mîntuiește,
Mîntuitorul nostru, pe poporul
cel deznădăjduit.

CANOANELE
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
(Vezi al doilea Paraclis al Maicii
Domnului).
Canonul Sfinților:
Cîntarea întîi, glasul al 8-lea:
Irmosul:

Pe faraon cel ce se purta în
căruțe, l-a cufundat toiagul lui
Moise, cel ce a făcut minuni de
demult, în chipul Crucii lovind și
despărțind marea, și pe Israil
fugătorul,
mergătorul
cel
pedestru l-a mîntuit, pe Cel Ce
cînta cîntare lui Dumnezeu.

Antifonul întîi, glasul al 4-lea:
Din tinereţile mele…
Prochimen glasul al 4-lea:

Minunat este Dumnezeu întru
sfinții Săi, Dumnezeul lui Israil.

Cu neputințe trupești pe
vrăjmașul cel puternic l-ați
surpat și v-ați unit cu
Dumnezeu, cuvioaselor femei,
rugîndu-vă să ne dea nouă,
tuturor,
puterea
cea
mîntuitoare.

Stih: În Biserici, binecuvîntați pe
Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui
Israil.
Toată suflarea...
Evanghelia de la Matei
(XXV, 1-13, vezi sîmbătă, săpt. a 17-a
după Pogorîrea Sf. Duh)
După Psalmul 50,
Stihira, glasul al 8-lea:

V-ați rănit cu frumusețea
Mirelui și în urma Lui v-ați
lipit, după psalmist, urmînd
urmelor Lui celor purtătoare de

Voi, cu vărsările lacrimilor,
ați stins aprinderea desfătărilor
trupești și, aprinzînd darul
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viață, și, pentru aceasta, ați
surpat pe șarpele vrăjmaș.

Strălucesc ale cuvioaselor
femei moaște și dau vindecare
celor ce cu credință, năzuiesc la
dînsele,
luînd
Darul
din
izvoarele Mîntuitorului, ale
Cărui patimi celor de bună voie
au rîvnit.

Slavă...,

Vestejind frumusețile trupești
cu ostenelile pustnicești, v-ați
împodobit sufletele voastre, și cu
Mirele Hristos ați intrat în
cămările
cele
luminoase,
cuvioaselor.

Slavă...,

Lepădatu-v-ați de lume și de
gîndul trupului, iar, prin
înfrînare și osteneli, ați dobîndit
pe Hristos, Mirele cel Preacurat,
Care v-a dat cămara cerească a
desfătării celei dumnezeiești.

Și acum…, a Născătoarei:

Pîntecele tău, Fecioară, s-a
arătat cămară luminoasă a
Mirelui Domnului, a Celui Ce Sa întrupat din tine pentru
milostivire, și toate le-a luminat
cu
razele
dumnezeieștii
cunoștințe.

Și acum…, a Născătoarei:

Sfințitele
trîmbițe
ale
sfințiților prooroci, pe tine, de
demult, mai înainte te-au vestit
a fi ușa Luminii și carte
însuflețită, întru care nu cu
mîinile S-a scris Cuvîntul mai
presus de cuvînt, Preacurată
Fecioară.

Cîntarea a 3-a,
Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele
de deasupra crugului ceresc și ai
zidit Biserica, Tu pe mine mă
întărește întru dragostea Ta, Cel
Ce ești marginea doririlor și
credincioșilor întărire, Unule
Iubitorule de oameni.

Sedealna, glasul al 4-lea:

Pe umeri ridicînd Crucea lui
Hristos, ați urmat Lui prin fapte
pustnicești cu bună-credință,
întru tot luminoase și cuvioase,
și tuturor femeilor celor
pustnice, v-ați arătat cinstită
rînduială, întru tot cinstite. Şi,
cu
dumnezeieștile
osteneli
moștenind Împărăția cea de sus,

Ați
trecut
cu
vederea
frumusețile
trupești,
preacinstitelor, și slava cea
trecătoare, ca pe un vis o ați
socotit. Iar întru smerenie și
postire pe Dumnezeu L-ați aflat,
de Dumnezeu fericitelor.
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rugați-vă neîncetat, să
mîntuiască sufletele noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

se

Pe Tine, Doamne, Cel Ce Teai întrupat din Preacurata
Fecioară, iubindu-Te cuvioasele
femei, la mireasma mirului Tău
au alergat, fiind rănite cu
dumnezeiasca dragostea Ta.

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Pe Cuvîntul Tatălui, Hristos
Dumnezeul nostru, Care din
tine
S-a
întrupat,
L-am
cunoscut,
Născătoare
de
Dumnezeu
Fecioară,
una
Curată,
una
blagoslovită.
Pentru
aceasta,
neîncetat
lăudîndu-te, pe Tine Te mărim.

Cîntarea a 5-a,
Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la
fața Ta, Cel Ce ești lumină
neapusă,
și
m-a
acoperit
întunericul cel străin pe mine,
ticălosul, ci mă întoarce și la
lumina
poruncilor
Tale
îndreptează căile mele, rogu-mă.

Cîntarea a 4-a,
Irmosul:

Auzit-am,
Doamne,
taina
rînduielii
Tale,
înțeles-am
lucrurile Tale și am preaslăvit
dumnezeirea Ta.

Toate neputințele dezlegînd cu
puterea Sfîntului Duh, goniți
întunericul bolilor, cu razele
cele preaslăvite, ale minunilor
voastre; și la lumina cea mare a
Împărăției
Cerurilor,
pe
credincioși povățuiți, întru tot
cinstite.

Frumusețea cea preacurată a
Mirelui său Celui iubit o văd
cuvioasele femei, care au vestejit
frumusețea
trupească
cu
înfrînarea.
Lepădînd dormitarea de la
genele cele sufletești, sfințitelor
femei, ați adormit zburdările
trupești cu înfrînarea.

Omorîndu-vă
lumii,
ați
moștenit viața cea fără de
moarte și dumnezeieștii chemări
v-ați învrednicit, de Dumnezeu
fericitelor. Candelele voastre cu
untdelemnul pustniciei nestinse
păzindu-le, întru tot cinstitelor.

Slavă...,

Prăznuirea
voastră
cea
luminoasă cu lumina dumnezeiescului Duh strălucind,
luminează sufletele noastre, ale
celor ce, cu credință, vă cinstim
pe voi, cuvioaselor.
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Înstrăinîndu-vă pe voi de
dulcețile vieții, cu răbdarea
durerilor pustnicești, cinstitelor,
ați cîștigat pentru aceasta pe Cel
Ce pentru noi S-a pogorît pe
pămînt și de bunăvoie a fost
nemernic, și în Cer v-a primit
oaspeți pe voi, cele ce sînteți
vrednice de minuni.

Slavă...,

Neluînd în seamă viața cea
scurtă și stricăcioasă, și lăsînduo pe ea celor de pe pămînt, v-ați
legat
cu
dragostea
duhovnicească, fericitelor. Pentru
aceasta,
acum,
locuiți
în
corturile drepților.
Și acum…, a Născătoarei:

Dumnezeu
Cuvîntul,
în
pîntecele tău, ceea ce nu ştii de
nuntă, de bună voie S-a sălășluit
și om S-a văzut, Cel ce te-a păzit
pe
tine
întru
feciorie,
Preacurată. De Care dorind
fecioarele, au urmat Lui
pustnicește cu viață luminată.

Slavă...,

Patimile
cele
de
suflet
stricăcioase le-ați adormit cu
multe privigheri, întru tot
cinstitelor femei, și, după
vrednicie, ați adormit cu somnul
dreptății, rugîndu-vă pentru
lume.
Și acum…, a Născătoarei:

Cîntarea a 6-a,

Pe Tine Te știu folositoare și
păzitoare tare vieții mele,
Fecioară,
care
risipești
tulburarea năpastelor, și gonești
năvălirile dracilor, și mă rog
întotdeauna ca să mă izbăvești
pe
mine
de
stricăciunea
patimilor.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa
către Domnul și Lui voi spune
scîrbele mele, căci s-a umplut
sufletul meu de răutăți și viața
mea de iad s-a apropiat, ci ca
Iona mă rog: Dumnezeule, din
stricăciune scoate-mă!
Înfrînarea și inima smerită,
privegherea
cu
milostenie,
știința, credința și dragostea cea
desăvîrșită cîștigînd, sfințitelor
femei, v-ați făcut biserică a lui
Dumnezeu și izvor de minuni
neîmpuținat.

C O N D A C, glasul al 2-lea:

Trupurile voastre cu totul
istovindu-le și cu neadormite
rugăciuni rugînd pe Ziditorul
pentru păcatele voastre, ca să
luați iertarea cea desăvîrșită, ați
luat dumnezeiasca lăsare și
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Împărăția cerească. Rugați-vă
lui Hristos Dumnezeu pentru
noi toți.

Slava cea stricăcioasă au
schimbat, prin dragoste, cu cea
nestricăcioasă, cuvioasele, de
care îndulcindu-se pururi, cu
bucurie și cu veselie cîntă: Bine
este
cuvîntat,
Dumnezeul
părinților noștri!

ICOS

Cel Ce închizi adîncul și-l
deschizi pe el, Cel Ce înalți apa
în nouri, și dai ploaie pe fața
pămîntului, Tu, Dumnezeule,
dăruiește și sufletului meu celui
neroditor
spre
deschiderea
gurii, cuvînt bine alcătuit, și
limbii celei gîngave - vorbă
curată, ca să pot lăuda, după
vrednicie, pe cuvioasele Tale, pe
care Tu Însuți le-ai preaslăvit.
Că ele pentru Tine au trecut cu
vederea cele frumoase ale lumii
acesteia, și trupurile lor le-au
topit, și cu tăria Ta pe diavol lau biruit, și au luat de la Tine
cununile răbdării. Şi acum,
stînd înainte în cer, împreună cu
toți sfinții, se roagă neîncetat
pentru noi toți.

Stele
mult
luminoase
arătîndu-vă și luminînd cu
lumina
ostenelilor
voastre
sufletele credincioșilor, învățați
a cînta: Bine este cuvîntat
Dumnezeul Părinților noștri!
Slavă...,

Rîu v-ați arătat al tămăduirii,
înecînd marea patimilor, drept
aceea, mîntuiți pe cei ce cîntă:
Bine este cuvîntat Dumnezeul
părinților noștri!
Și acum…, a Născătoarei:

Izbăvește
de
legăturile
păcatului ticălosul meu suflet,
Născătoare de Dumnezeu, și-l
unește
cu
dragostea
lui
Dumnezeu cea desăvîrșită, ca să
te slăvesc cu credință, și să te
laud în veci.

Cîntarea a 7-a,
Irmosul:

Tinerii cei ce mergeau din
Iudeea în Vavilon de demult, cu
credința
Treimii,
văpaia
cuptorului o au călcat, cîntînd:
Dumnezeul părinților noștri, bine
ești cuvîntat!

Cîntarea a 8-a,
Irmosul:

Biruitori muncitorului și văpăii
cu darul Tău făcîndu-se tinerii și
foarte lipindu-se de poruncile
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Tale, au strigat: Binecuvîntați,
toate lucrurile Domnului, pe
Domnul!

strigînd: Bine cuvîntați, toate
lucrurile Domnului, pe Domnul
și-L preaînălțați pe Dînsul întru
toți vecii!

Patimile cele necuvîntătoare
le-ați supus cugetelor, fecioare,
și cu cugetul v-ați unit Mirelui
Cuvîntului,
cîntînd:
Bine
cuvîntați,
toate
lucrurile
Domnului, pe Domnul și-L
preaînălțați pe Dînsul în veci!

Cîntarea a 9-a,
Irmosul:

Cu adevărat, Născătoare de
Dumnezeu,
pe
Tine
Te
mărturisim, prin tine fiind
mîntuiți, Fecioară Curată, cu
cetele cele fără de trup mărindute pe tine.

Răstignindu-vă lumii și cu
dumnezeiasca dragoste răninduvă, sfințitelor fecioare, pe cel ce
a rănit pe Eva cu gustarea cea
dulce l-ați rănit cu sîngele
înfrînării, cîntînd pe Hristos în
veci.

Turturele frumoase și de
Dumnezeu
grăitoare
și
rîndunele luminoase și iubitoare
de curăție Stăpînului v-ați dat
întru frumusețile cerești.

Binecuvîntăm pe Tatăl...

V-ați numărat cu cetele cele
de sus și întru soboarele cele
alese v-ați sălășluit, rugîndu-vă
pentru
noi
cu
dragoste
Dumnezeului Celui Îndurător.

Poftele cele fără de socotință,
cu socotința le-ați supus, o,
cuvioaselor,
și
Mirelui
Cuvîntului v-ați făcut mirese
fără de prihană, cinstitelor,
cîntînd: Binecuvîntați toate
lucrurile Domnului, pe Domnul
și-L preaînălțați pe Dînsul în
veci!

Slavă...,

Pomenirea cuvioaselor femei,
ca soarele, a răsărit lumii,
luminînd
gîndurile
credincioșilor, celor ce măresc pe
Hristos pururi.

Și acum…, a Născătoarei:

Ceea ce ai născut pe Iisus, Cel
întrupat din curatele sîngiuirile
tale, pe toate fecioarele le-ai
adunat, Preacurată Fecioară
Maică, împreună cu dînsele

Și acum…, a Născătoarei:

Ceea ce ești primitoare de
lumină, luminează, Fecioară,
sufletul meu, cel întunecat cu
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patimile și mă izbăvește de
întunericul cel mai din afară cu
rugăciunile tale.

Iisus Iubitorul de oameni și
Mîntuitorul sufletelor noastre. (2
ori)

Cu iubirea de înțelepciune ați
arătat a sufletului însuşi de sine
mișcare și nemurire. Pentru
aceasta, și cu înlesnire v-ați
sîrguit, ca, curățindu-vă de
spurcăciunea păcatului și de
toată întinăciunea, să vă mutați
din legăturile trupești, neavînd
nici o spurcăciune, nici o
prihană, femei de Dumnezeu
primite, și ați stat înaintea
Mirelui
vostru
curate
și
nespurcate.

L U M I N Î N D A:

Pe cei ce cu dragoste săvîrșesc
prin
rugăciuni
pomenirea
voastră,
cuvioaselor
și
preacinstitelor, mîntuiți de toate
nevoile cu rugăciunile voastre
cele către Dumnezeu Izbăvitorul
și spălați spurcăciunea sufletului
meu, cel ce puțin v-am cîntat pe
voi. (2 ori)
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Nu înceta, Fecioară, rugîndute pentru noi Fiului tău,
Iubitorul de oameni Dumnezeu,
că spre tine nădejde am cîștigat
și cu a ta folosință ne izbăvim
din nevoi și patimi, și de greșeli,
și de boli, cei ce cu credință te
slăvim pe tine.

Cu strălucire s-au luminat
fețele voastre cele în chip de
lumină și după moarte prealăudatelor, pentru că Hristos v-a
preaslăvit pe voi, ca pe niște
cuvioase ale Lui cele văzătoare
de Dumnezeu, ca pe niște
milostive, ca pe iubitoarele de
Dumnezeu și grăitoarele de cele
bune. Căci ați viețuit pe pămînt,
viața cea întocmai cu Îngerii, și
lui Dumnezeu ați plăcut cu
strălucirea vieții.

LA LAUDE
Stihirile, glasul al 4-lea:
Podobie: Dat-ai semn…

Nestricată păzind fecioria
voastră, cuvioase, curat și
neîntinat viețuind și primind
bogăție, ați împlinit legea lui
Hristos, Căruia urmînd ați
părăsit pămîntul și cele de pe
pămînt. Pentru aceasta, v-a
dăruit vouă cele cerești și cerul,

Slavă…, glasul 1-îi:

Toată greutatea trupească
lepădînd, cuvioaselor femei, cu
înfrînare și cu dureri ați alergat
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către locașurile cele cerești,
unde vă îndulciți de negrăită
frumusețe, pe care o iubiți.

LA LITURGHIE
Fericirile din cîntarea a 3-a şi a 6-a.
Prochimen gl. al 4-lea: Dați slavă lui
Dumnezeu în locașul cel sfînt, Dumnezeul
părinților noștri. Stih: În adunări
binecuvîntați pe Dumnezeu. Apostolul din
Epistola către Galateni (III, 23- IV, 2, vezi
al doilea Apostol din 7 decembrie). Aliluia,
glasul 1-îi : Așteptat-am cu nerăbdare pe
Domnul. Stih: Picioarele mele le-am pus pe
stîncă. Evanghelia de la Luca (VII, 37-50,
vezi din 14 octombrie).

Și acum…, a Născătoarei:

Bucură-te, Sfîntă Născătoare
de Dumnezeu Fecioară, ceea ce
ești vas curat pentru toată
lumea, făclia cea nestinsă,
încăperea
Celui
neîncăput,
Biserica cea nesurpată. Bucurăte, din care S-a născut Mielul lui
Dumnezeu, Cel Ce ridică
păcatele la toată lumea.

CHINONICUL

Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de auzul rău nu se va
teme.

Slavoslovia cea mare, troparul, ecteniile
şi otpustul.
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