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LA VECERNIE
celor
dumnezeiești,
(N)
preafericite, și (N) preaslăvite,
slugile Domnului și rugători
pentru sufletele noastre. (2 ori)

După obişnuitul Psalm, se cîntă: Fericit
bărbatul..., starea întîi
La Doamne, strigat-am..., stihirile pe 6,
glasul al 4-lea:

Podobie: Dat-ai semn…

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Ca niște rîuri revărsîndu-se și
arătat umplîndu-vă cu apele
duhovnicești, adăpați făptura cu
dumnezeieștile semne, și cu
dăruirile vindecărilor celor
preaslăvite, și patimile cele
stricăcioase de suflet le uscați, și
bolile vindecați, și duhurile
goniți,
purtătorilor
de
Dumnezeu cei fără de arginți
(N) și rugătorilor pentru
sufletele noastre. (3 ori)

Proorocul David, care pentru
tine este al lui Dumnezeu
părinte, cu cîntare pentru tine a
glăsuit, către Cel Ce a făcut ţie
măriri: Stătut-a Împărăteasa
aproape de-a dreapta Ta, că pe
tine, Maică pricinuitoare a
vieţii, te-a arătat Dumnezeu Cel
fără de tată din tine a Se face
om bine a voit, ca iarăşi să
zidească chipul Său cel stricat
de patimi, şi oaia cea rătăcită,
pierdută prin munţi aflîndu-o,
pe umeri ridicînd-o, la Tatăl să
o aducă, şi după voia Sa cu
puterile cereşti să o împreuneze,
şi să mîntuiască, Născătoare de
Dumnezeu, lumea, Hristos Cel
Ce are mare şi bogată milă.

Supunînd
patimile
cele
necuvîntătoare, sfinților, cu
puterile
sufletești,
dăruiți
oamenilor și dobitoacelor facere
de bine, de la Hristos fiind
îmbogățiți
cu
darul
tămăduirilor. Pentru aceasta,
săvîrșind sfințită și purtătoare
de lumină pomenirea voastră,
cerem
curățire
sufletelor
noastre. (3 ori)

V O H O D: Lumină lină...
Prochimenul zilei.
PAREMIILE
Din proorocia lui Isaia, citire

Sfîntă Biserica voastră ca
cerul s-a arătat strălucitoare de
lumină și mîntuitoare, avînd
acum ca niște stele minunile cele
mîntuitoare, și ca un soare
luminos - lucrarea vindecărilor

(43, 9-14)

Neamurile toate laolaltă să se
adune şi să se strîngă popoarele!
Care dintre ele ne-au dat de
ştire aceasta şi ne-au făcut
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proorocii? Să-şi adune martorii
şi să dovedească, să audă toţi şi
să zică: Adevărat! Voi sunteţi
martorii Mei, zice Domnul, şi
Sluga pe care am ales-o, ca să
ştiţi, să credeţi şi să pricepeţi că
Eu sînt: înainte de Mine n-a fost
Dumnezeu şi nici după Mine nu
va mai fi. Eu, Eu sînt Domnul şi
nu este izbăvitor afară de Mine!
Eu sînt Cel Ce am vestit, Cel Ce
am izbăvit şi Cel Ce am prezis şi
nu sînt străin la voi. Voi sînteţi
martorii Mei, zice Domnul. Eu
sînt Dumnezeu din veşnicie şi de
aici încolo Eu sînt! Nimeni nu
poate să iasă de sub puterea
Mea şi ceea ce fac Eu, cine poate
strica? Aşa zice Domnul,
Izbăvitorul vostru, Sfîntul lui
Israel: Pentru voi trimit prăpăd
la Babilon, ca să-i pun pe toţi pe
fugă, pe aceşti caldei, aşa de
mîndri pe corăbiile lor.

ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul
Său, asemenea unui scut, îi va
acoperi. El va face arme din
mînia Sa şi cu ele va întări
făptura mîinilor Sale ca să
răsplătească vrăjmaşilor. Din
dreptate El Îşi va face platoşă şi
din judecata cea nefăţarnică Îşi
va face coif. Din sfinţenia Sa va
face pavăză nebiruită, iar din
cumplita Sa mînie va face sabie
ascuţită şi lumea va porni război
împreună cu El împotriva celor
fără
de
minte.
Săgeţile
fulgerului Său vor porni bine
îndreptate şi vor lovi în ţintă,
zburînd din arcul puternic
încordat al norilor. Mînia Lui ca
o praştie, va azvîrli noian de
grindină, apele mării se vor
întărîta asupra lor şi rîurile îi
vor îneca vijelios. Duhul puterii
dumnezeieşti se va ridica
împotriva lor şi ca viscolul îi va
vîntura. Astfel fărădelegea va
aduce pustiire pe pămînt şi
răutatea va răsturna scaunele
celor puternici. Ascultaţi deci,
regilor, şi înţelegeţi, luaţi
învăţătură, voi, care judecaţi
marginile pămîntului. Băgaţi în
urechi, voi, cei ce stăpîniţi peste
mulţimi şi care vă mîndriţi cu
mulţimea popoarelor voastre.

Din înţelepciunea lui Solomon, citire:
(V, 15-23 şi VI, 1-3)

Cei drepţi vor fi vii în veacul
veacului şi răsplata lor este la
Domnul şi Cel Atotputernic are
grijă de ei. Drept aceea, vor
primi din mîna Domnului
împărăţia frumuseţii şi cununa
cea strălucitoare, căci El îi va
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Pricepeţi că stăpînirea vi s-a dat
de la Domnul şi puterea de la
Cel Preaînalt, Care va cerceta
faptele voastre şi va pune la
încercare gîndurile voastre.

Dumnezeu şi mila Lui sunt cu
aleşii Lui şi ca poartă grijă de
sfinţii Săi.
LA LITIE
Stihira hramului

Din înţelepciunea lui Solomon, citire:

Stihirile sfinţilor glasul al 2-lea:

Să se bucure ceata sfinților în
veci, că Împărăția cerurilor au
moștenit, pămîntul moaștele lor
primind,
bună
mireasmă
sloboade. Că slugi lui Hristos sau făcut, sălășluindu-se în viața
cea veșnică.

(IV, 7-15)

Cel drept, chiar cînd apucă să
moară mai devreme, dă de
odihnă. Bătrîneţile cinstite nu
sînt cele aduse de o viaţa lungă,
nici nu le măsori după numărul
anilor. Înţelepciunea este la om
adevărata cărunteţe şi vîrsta
bătrîneţilor înseamnă o viaţă
neîntinată. Plăcut fiind lui
Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi,
fiindcă trăia între păcătoşi, l-a
mutat de pe pamînt. A fost răpit
ca răutatea să nu-i schimbe
mintea sa, înşelăciunea să nu-i
amăgească sufletul. Căci vraja
viciului întunecă cele bune şi
ameţeala poftei schimbă gîndul
cel fără de răutate. Ajungînd
curînd la desăvîrşire, dreptul a
apucat ani îndelungaţi. Sufletul
lui era plăcut lui Dumnezeu,
Pentru aceasta, Domnul S-a
grăbit să-l scoată din mijlocul
răutăţii. Neamurile văd, dar nu
pricep nimic şi nu îşi bat capul
cu aşa ceva, că adică harul lui

Slavă..., glasul al 8-lea:

Cine nu se va mira, cine nu va
preaslăvi, cine nu va cînta cu
credință minunile înțelepților și
preaslăviților celor fără de
arginți, că și după sfîntă
mutarea lor, tuturor celor ce
aleargă cu credință le dau
îndestul tămăduiri; și cinstitele
și sfintele lor moaște izvorăsc
dar de vindecări. O doime
Sfintă! O, capete cinstite! O,
înțelepciunea și mărirea darului
ce s-a dat vouă de la Dumnezeu.
Pentru aceasta, cu cîntări, să
strigăm, făcătorilor de bine, lui
Dumnezeu, Cel Ce a arătat pe
aceștia
spre
vindecarea
sufletelor noastre și a trupurilor
noastre.
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Și acum…, a Născătoarei:

Domnului, îndemnînd a aduce
lui Dumnezeu cîntări sănătoase.

Bucură-te,
lauda
lumii;
Bucură-te, Biserica Domnului;
Bucură-te,
munte
umbrit;
Bucură-te, scăparea tuturor;
Bucură-te, sfeșnicul cel de aur;
Bucură-te, cinstită mărire acelor
drept-credincioși;
Bucură-te,
Marie, Maica lui Hristos
Dumnezeu; Bucură-te, Raiule;
Bucură-te, masă dumnezeiască;
Bucură-te, cortule; Bucură-te,
năstrapa cea cu totul de aur;
Bucură-te nădejdea tuturor.

Stih: Iată acum ce este bun sau ce este
mai frumos, fără numai a locui frații
împreună.

Primind cu adevărat de la
Dumnezeu meșteșugul a vindeca
patimile
sufletului
și
ale
trupului, mucenici ai Domnului,
mai presus de fire pe toți
tămăduiți, nu cu lucrurile cele
doctoricești ale oamenilor, ci cu
dumnezeieștile suflări.
Slavă…, glasul al 4-lea:

Izvor de tămăduiri avînd,
sfinților cei fără de arginți (N),
vindecări dați tuturor celor ce
au trebuință, că de preamari
daruri v-ați învrednicit, de la
izvorul cel pururea curgător al
Mîntuitorului Hristos, că a zis
către voi Domnul, ca şi către cei
împreună
următori
cu
Apostolii: Iată v-am dat vouă
putere asupra duhurilor celor
necurate, scoate-ți pe dînsele, și
să tămăduiți toată boala și toată
durerea! Pentru aceasta, întru
poruncile Lui bine viețuind, în
dar ați luat, în dar dați,
vindecînd patimile sufletelor și
ale trupurilor noastre.

LA STIHOAVNĂ
Stihirile, glasul al 4-lea:
Podobie: Ceea ce ești bucuria cetelor
cerești…

Cu razele minunilor luminînd
toată lumea, sfinților cei fără de
plată,
luminătorilor
prealuminoși, cerului v-ați asemănat
cu darul, și cu faptele bune ale
viețuirii celei înalte v-ați arătat
ca niște stele.
Stih: Sfinților celor de pe pămîntul Lui,
minunate a făcut Domnul toate voile Sale
într-înșii.

Mai mult decît norii cei
născători de ploaie, cu minunile
cele mult curgătoare ale
darurilor, tot pămîntul cu
înțelegere îl adăpați, mucenici ai

Și acum…, a Născătoarei:
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Născătoare de Dumnezeu,
Împărăteasa tuturor, lauda
dreptcredincioșilor, întărîtările
ereticilor le surpă, și fețele lor le
rușinează, acelor ce nu se
închină nici cinstesc cinstită
icoana ta, Preacurată.

T R O P A R U L glasul al 8-lea:

Sfinților cei fără de arginți și
de minuni făcătorilor, cercetați
neputințele noastre, în dar ați
luat,în dar dați-ne nouă. (de 2 ori)
Născătoare de
Fecioară…, (o dată)

Dumnezeu

La binecuvîntarea pîinilor

LA UTRENIE
caută spre norodul cel păcătos,
arată precum de-a pururi,
puterea ta. Că spre tine
nădăjduind, Bucură-te, strigăm
ție, precum oarecînd Gavriil,
mai marele voievod al celor fără
de trupuri.

La Dumnezeu este Domnul..., troparul
sfinților (de 2 ori,) Slavă..., Și acum..., al
Născătoarei: Cel ce pentru noi Te-ai născut
din Fecioară ...
După catisma întîi,
Sedealna, glasul al 2-lea:

De
mari
daruri
învrednicindu-vă, slăviților, cu
smerită viață pe pămînt ați
viețuit, și umblînd pretutindeni,
și în dar celor bolnavi
neputințele
și
patimile
tămăduind,
v-ați
arătat
împreună vorbitori cu îngerii,
(N), vrednicilor, prea frumoșilor
frați, cu patimile voastre ați
vindecat neputințele noastre (2

După catisma a doua, Sedealna
glasul 1-îi:

Răbdătorilor de chinuri ai lui
Hristos, (N), rugați-vă pentru
noi, cei ce cu credință
nădăjduim la voi, că voi, cu
rugăciunile voastre, dați darul
tămăduirii și goniți multe
neputințe, ca niște păzitori ai
vieții noastre. (2 ori)

ori)
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Ceea ce ești izvorul milei,
milostivirii ne învrednicește pe
noi, Născătoare de Dumnezeu,

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:
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Bucură-te, ceea ce eşti cu dar
dăruită, Marie, Domnul este cu
tine, zicînd: şi prin tine cu noi.

Preasfîntă Născătoare de
Dumnezeu,
în
ceruri
binecuvîntată, și pe pămînt
slăvită; Bucură-te, Mireasă,
ceea ce nu știi de Mire.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă
Ţie Dumnezeule (de 3 ori).

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

După polieleu,
Sedealna, glasul al 5-lea:

Mărimu-vă pe voi, slăviților
făcători de minuni, (N), și
cinstim chinurile voastre, care
pentru Hristos le-ați răbdat.

Podobie: Cuvîntul cel împreună fără de
început...

Strălucit-a astăzi prăznuirea
răbdătorilor de chinuri, (N), că
au din cer rază. Ceata Îngerilor
se veselește și neamul omenesc
împreună prăznuiește, Pentru
aceasta, ei se roagă pentru
sufletele noastre. (2 ori)

Cu aceste stihuri:
1. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, cu
toată inima mea și înaintea îngerilor voi
cînta Ție.
2. Domnul S-a suit pe heruvimi, să se
cutremure pămîntul.
3. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui.

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

4. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe
slugile Tale pară de foc.

Taina
Fecioarei
celei
minunate s-a arătat mîntuire a
toată lumea, că dintr-însa s-a
născut bucuria, Doamne, mărire
Ție.

5. Binecuvîntați pe Domnul toți îngerii
Lui, cei puternici la virtute, care împliniți
poruncile Lui și ascultați glasul cuvintelor
Lui.
6. Binecuvîntați îngerii Domnului pe
Domnul. Cerurile Domnului pe Domnul
lăudați-L.

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

Slavă..., glasul 1-îi:

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

Prochimen glasul al 4-lea:

Sfinților celor de pe pămîntul
Lui, minunate a făcut Domnul
toate voile Sale într-înșii.

Şi acum..., acelaşi glas:
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Stih: Mai înainte am văzut pe Domnul
înaintea mea pururi.

Din darurile Duhului, rîurile
minunilor izvorăsc sfinții și
bolile tămăduiesc, să lăudăm,
credincioșilor, pe Cel ce a dat
lor puterea aceasta, că S-a
preaslăvit în veci.

Toată suflarea...
Evanghelia de la Luca
(XXI, 12-19, vezi marți, săpt. a 29-a
după Pogorîrea Sf. Duh)
După Psalmul 50,

Slavă...,

Stihira, glasul 1-îi:

Doctorilor celor fără de
arginți, aduceți rugăciuni lui
Dumnezeu ca să ne izbăvească
pe noi din ispite și din scîrbe
multe, și de înfricoșata și
strașnica muncă cea de atunci.

Strălucitoare de lumină și
sfîntă, și cea cu bun chip, a tot
prăznuită
pomenirea
mucenicilor, (N), luminînd tot
pămîntul, și gonind întunericul
păcatelor,
izvorăște
darul
tămăduirilor.

Și acum…, a Născătoarei:

Ceea ce ești pururi ajutătoare
celor scîrbiți, mîntuirea și
nădejdea celor deznădăjduiți,
Născătoare de Dumnezeu întru
tot lăudată, roagă pururea pe
Hristos ca să ne izbăvim din
nevoi.

CANOANELE
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
(Vezi Octoihul, gl. al 4-lea, Duminică la
Utrenie).
Canonul Sfinților:
Cîntarea întîi, glasul al 8-lea:
Irmosul:

Cîntarea a 3-a,

Celui Ce a scuturat în mare
tirania lui faraon și pe Israil pe
uscat a povățuit, să cîntăm lui
Hristos, că S-a preaslăvit în veci.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea întru
Domnul, înălțatu-s-a cornul meu
întru Dumnezeu meu, lărgitu-s-a
gura mea asupra vrăjmașilor
mei, veselitu-m-am de mîntuirea
Ta.

Pe Cel ce a arătat în toată
lumea pe cei fără de arginți și
doctori (N), care tămăduiesc
neputințele tuturor cu darul, pe
Hristos,
Izbăvitorul
și
Mîntuitorul, să-L cîntăm, că S-a
preaslăvit în veci.

Razele cele tainice arătat-ai
pămîntenilor, Doamne, pe sfinții
Tăi, (N), care luminează toată
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lumea, arată și peste noi milele
tale.

rugîndu-vă Dumnezeului Celui
ce este peste toate.
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

De vreme ce în dar ați luat
darul de la Dumnezeu, în dar și
dați vindecările, gonind pe
draci, după cuvîntul Domnului
Dumnezeului nostru.

Zid nebiruit ești nouă,
creștinilor,
de
Dumnezeu
Născătoare Fecioară, că, spre
tine
alergînd,
rămînem
nevătămați, și iar greșind, te
avem pe tine rugătoare. Pentru
aceasta, mulțumind, strigăm ție:
Bucură-te, ceea ce ești plină de
dar, Domnul este cu tine!

Slavă...,

Lumea cîntă ale voastre
totdeauna multe faceri de bine,
sfinților, și mulțimea minunilor,
făcătorilor de minuni doctori,
cei ce sînteți întocmai stătători
cu toți îngerii.

Cîntarea a 4-a,
Irmosul:

Și acum…, a Născătoarei:

Cu taină proorocul mai înainte
văzînd din Fecioară pe Tine,
Cuvinte
întrupîndu-Te,
cu
cîntarea striga: Slavă puterii Tale
Doamne!

Ceea ce ai odrăslit din David
pe pămînt și ai născut pe
Dumnezeu întrupat din tine, te
lăudăm pe tine, Preacurată, ca
ceea ce ești cort și scaun, și ușă
dumnezeiască.

Minunat este Mîntuitorul,
Dumnezeul nostru, căci zac în
morminte oasele goale ale
sfinților Lui și lucrează în lume
minuni mari și înfricoșate: Slavă
puterii Tale, Doamne!

Sedealna, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel Ce Te-ai înălțat pe
cruce….

Călcînd
dulcețile
cele
rîvnitoare de cele de jos,
pătimitorilor, luminat v-ați
ridicat
cu
darul
către
dumnezeiasca
înălțime
a
muceniciei, (N), luminători ai
lumii. Pentru aceea, ne rugăm
să ne izbăviți pe noi de
întunecarea păcatului și de boli,

Cele pămîntești părăsind, ca
niște stricăcioase, v-ați făcut
moștenitori ai Sionului și
vrednici cetățeni ai împărăției
lui Hristos, sfinților.
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Și acum…, a Născătoarei:

Slavă...,

Fecioară, după naștere te
lăudăm,
Născătoare
de
Dumnezeu, că tu ai născut lumii
Cuvîntul lui Dumnezeul cu trup.

Cu vrednicie vă lăudați pe
pămînt, cei fără de plată
vindecării neputincioșilor, (N),
pentru că, și după sfîrșit,
sloboziți pe toți din neputințe.

Cîntarea a 6-a,

Și acum…, a Născătoarei:

Irmosul:

Bucură-te,
cortul
dumnezeieștii măriri; Bucură-te,
armă și scaun de foc; Bucură-te,
munte umbrit, pentru care S-a
tăiat piatra Hristos.

Precum ai izbăvit pe proorocul
dintru adîncul cel mai dedesubt,
Hristoase Dumnezeule, și pe
mine mă izbăvește de păcatele
mele, ca un Iubitor de oameni, și
îndreptează viața mea, rogu-mă.

Cîntarea a 5-a,
Irmosul:

Ca în marea vieții, trecînd
adîncul fără de vifor, ați ajuns
cu bună-credință la limanul
mîntuirii, întru împărăția cea de
sus, cei fără de arginți.

Mînecînd strigăm Ție Doamne:
Mîntuiește-ne pe noi, că Tu ești
Dumnezeul nostru, afară de Tine
pe altul nu știm!
Primind puterea de la
Dumnezeu, cei fără de arginți,
(N), vindecați bolile tuturor
neputincioșilor.

Izvoare pururi curgătoare,
izvorîți darul cel minunat,
gonind neputințele, sfinților cei
fără de arginți, rugați-vă pentru
sufletele noastre.

Învrednicindu-vă de darul cel
mare al Domnului, sfinților
slujitori, în dar tămăduiţi pe
toți.

Slavă...,

Viețuind, mucenicilor, cu
bucurie în cer, sîrguiți-vă a veni
în Sfînta Biserica voastră și
neputințele noastre cele trupești,
și patimile cele sufletești le
vindecaţi.

Slavă...,

Pentru rugăciunile sfinților
slujitori, (N), Tu, Mîntuitorule
al nostru, dă la toată lumea
milele Tale, ca un Milostiv.
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Și acum…, a Născătoarei:

Cîntarea a 7-a,
Irmosul:

Pe ceea ce este mai presus de
Heruvimi și de toată făptura, să
o lăudăm, pe una care a născut
pe Ziditorul și Domnul, și a
deschis nouă ușile raiului.

Cel ce ai întemeiat pămîntul
întru început și cerurile cu
cuvîntul le-ai întărit, bine ești
cuvîntat în veci, Doamne
Dumnezeul părinților noștri.

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

Cel Ce ai mărit cu slavă
pomenirea înțelepților, celor
fără de arginți pe pămînt, bine
ești
cuvîntat,
Doamne,
Dumnezeul părinților noștri.

Dar de tămăduiri luînd, dați
vindecare celor ce sunt în nevoi,
doctorilor făcătorilor de minuni,
preaslăviți. Şi cu cercetarea
voastră, îndrăznirile celor ce se
oștesc
împotriva
noastră,
surpați-le, tămăduind lumea cu
minunile.

Cel ce ai arătat tuturor
doimea cea cinstită, pe sfinții
făcători de minuni, bine ești
cuvîntat Doamne Dumnezeul
părinților noștri.

ICOS

Toată
înțelegerea
și
înțelepciunea
o
covîrșește
cuvîntul
înțelepților
tămăduitori, și dă tuturor știință.
Că darul Celui Preaînalt luînd,
nevăzut
sănătate
dăruiesc
tuturor, de unde și povestirii
mele, s-a dat dar a-i lăuda, ca pe
niște purtători de Dumnezeu,
plăcuți lui Hristos și pe slujitorii
care dau mulțime de tămăduiri,
că din toate bolile izbăvesc
lumea, tămăduind cu minunile.

Slavă...,

Făcînd cinstită pomenirea
celor fără de arginți, cu bucurie
strigăm Ție, Îndurate: Bine ești
cuvîntat, Doamne, Dumnezeul
părinților noștri.
Și acum..., a Născătoarei:

Cel ce Te-ai sălășluit în
pîntecele Fecioarei și într-însul
ai înnoit pe Adam, bine ești
cuvîntat, Doamne, Dumnezeul
părinților noștri.
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Cîntarea a 8-a,

înnoit pe Adam cel vechi, pe
Domnul lăudați și-L preaînălțați
pe Dînsul în veci.

Irmosul:

Pe Domnul, Cel ce S-a
preaslăvit în muntele cel Sfînt și
în rug a arătat lui Moise taina
nașterii
pururea
Fecioarei,
lăudați-L și-L preaînălțați întru
toți vecii.

Cîntarea a 9-a,
Irmosul:

Nașterea pururea Fecioarei, Ce
S-a
arătat
mai
înainte
legiuitorului în munte prin foc și
prin rug, spre mîntuirea noastră,
a credincioșilor, cu cîntări, fără
tăcere, să o mărim.

Pe Cel ce de sus a dat daruri
de tămăduiri celor fără de
arginți ai Săi, în dar a tămădui
neputințele, pe Domnul lăudațiL, și-L preaînălțați pe Dînsul în
veci.

Doctoria cea a toată lumea s-a
deschis
mormîntul
vostru,
sfinților, cei fără de arginți, (N),
la care, cu vrednică datorie
alergînd
credincioșii,
toți
primesc vindecare.

Pe Cel ce a dat darul Sfinților
a vindeca neputințele celor
bolnavi și a tămădui patimile
sufletului, pe Domnul lăudați-L
și-L preaînălțați pe Dînsul în
veci.

Veniți de vă tămăduiți,
oamenilor cei bolnavi de diferite
neputințe, veniți și dobitoacelor,
pentru că izvorul minunilor din
racla sfinților izvorăște.

Binecuvîntăm pe Tatăl...

Viețuirea cea mai presus de
oameni și viață îmbunătățită a
celor fără de arginți, care om nu
o va lăuda, că mari minuni face
pe pămînt pururea. Pe Domnul
lăudați-L și-L preaînălțați pe
Dînsul în veci.

Slavă...,

Sălășluindu-vă, sfinților, în
locașurile cele de sus, și, în
mijlocul
nostru
aflîndu-vă
nevăzut, vă milostiviți asupra
celor ce în mijlocul Bisericii
voastre,
înalță
cîntări
Atotțiitorului, și cu osîrdie vă
fericesc pe voi, întru tot
lăudaților.

Și acum…, a Născătoarei:

Pe Cel Ce S-a sălășluit în
pîntecele Fecioarei, și din ea mai
presus de cuvînt, înfricoșat a
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Și acum…, a Născătoarei:

Izvorul tămăduirilor numai
pe unul într-un an tămăduia, iar
Biserica celor fără de arginți
toată
mulțimea
celor
neputincioși o vindecă. Că
neîmpuținată și necheltuită este
bogăția
sfinților,
pentru
rugăciunile
lor,
Hristoase,
miluiește-ne pe noi.

Tu ești zidul nostru și armă,
Născătoare de Dumnezeu, tu ești
apărătoare celor ce aleargă la
tine și ție acum toți ne rugăm ca
să ne izbăvim de vrăjmașii
noștri.
L U M I N Î N D A:
Podobie. Cel Ce ai împodobit cerul…

Să se bucure ceata sfinților în
veci, că Împărăția cerurilor au
moștenit, pămîntul moaștele lor
primind,
bună
mireasmă
sloboade. Că slugi lui Hristos sau făcut, sălășluindu-se în viața
cea veșnică.

Făcătorilor
de
minuni
luminători, (N), împreună cu
(N),
tămăduiți
neputințele
noastre cele sufletești și trupești,
ca unii ce ați luat de la Domnul
darul tămăduirilor. (2 ori)
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Slavă…, glasul al 6-lea:

Născătoare de Dumnezeu, tu
ai fost pricinuitoare bunătăților
ce s-au dat lumii de la
Dumnezeu. Ci, și acum roagă pe
Dumnezeu, Cel lesne iertător,
pentru mîntuirea cea de obște.

Fără de sfîrșit este darul
sfinților, pe care de la Hristos lau luat. Pentru aceasta, și
moaștele lor din dumnezeiască
putere
neîncetat
lucrează
minuni, ale căror nume cu
credință chemîndu-se, bolile cele
nevindecate le vindecă, prin
care, Doamne, și pe noi, din
patimile sufletești și trupești, ne
slobozește, ca un Iubitor de
oameni.

LA LAUDE
Stihirile, glasul al 2-lea:

Doctorii celor neputincioși,
vistieriile tămăduirilor, mîntuitorii credincioșilor celor fără
de arginți, preaslăviților, pe cei
ce strigă în nevoi, și pe bolnavi îi
tămăduiți,
rugîndu-L
pe
Dumnezeu cel bun să ne izbăvim
de cursele vrăjmașului. (2 ori)

Și acum…, a Născătoarei:

Prefacerea celor necăjiți,
vindecarea celor bolnavi tu ești,
de Dumnezeu Născătoare, întru
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tot lăudată, mîntuiește cetatea și
norodul, ceea ce ești împăcarea
celor ce se luptă, liniștea celor
înviforați,
una
folositoare
credincioșilor.

Slavoslovia cea mare, troparul, ecteniile
şi otpustul.

LA LITURGHIE
Fericirile din cîntarea a 3-a şi a 6-a.
Prochimen gl. al 4-lea: Prin sfinții care
sunt pe pămîntul Lui, minunată a făcut
Domnul toată voia întru ei. Stih: Văzut-am
mai înainte pe Domnul înaintea mea
pururea. Apostolul din Epistola întîia către
Corinteni (XII, 27-31; XIII, 1-8). Aliluia,
glasul 1-îi: Cît este de bine și cît este de
frumos să locuiască frații împreună. Stih:
Că unde e unire, Domnul trimite viață și
binecuvîntări nesfîrșite.

Evanghelia de la Matei (X, 1, 5-9, vezi
Evanghelia din 1 noiembrie).

CHINONICUL

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