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PARACLISUL cel mic alPARACLISUL cel mic alPARACLISUL cel mic alPARACLISUL cel mic al    
Preasfintei Preasfintei Preasfintei Preasfintei Nascatoare de DumnezeuNascatoare de DumnezeuNascatoare de DumnezeuNascatoare de Dumnezeu    

 
 Începutul obişnuit: Pr: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 

Strana: Amin. Rugăciunile începătoare. 
Pr: Că a Ta este împărăŃia... 
Strana: Amin, Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă..., Şi acum..., VeniŃi să ne închinăm...  
Psalmul 142, Slavă..., şi acum..., Aliluia(de 3 ori), apoi: 

Glas 4 ”ґ”ґ”ґ”ґ                                 ū                                 ū                                 ū                                 ū—— ——   ź ƒ  źƒ  źƒ  źƒ     

    фссØ����тсцтччтсцÙтттÚũŃ ťПт� 
        Dum  ne  zeu  es  te Dom nul şi   S-a  a    ră  tat  no    uă     bi   ne  es  

ЌсссØчсцттчçттссчöттòũŃ ť  
    Te  cu   vân  tat   cel    ce    vi ne în  tru     nu     me   le  Dom nu lui.  

 

de 3 ori şi Troparele,  glas acelaşi:  

 ũŃ ťũ Ń ťũ Ń ťũ Ń ťсучтсцÙ   т   т     тссØтсчтЁöтчö 
              Că   tre Năs că   toa rea de Dum ne  zeu  a cum  cu   o  sâr  di   e   

тсссöттÚттЂччттÚтÚũŃ ťфсусц  т т 
să   a    ler  găm    noi pă că  to   şi i     şi   sme ri Ń i i      şi    să     că dem cu po 

ттçсжчáттссцфцÙт т  т    тŃ    сñũŃ ťЁ  ц  т 
    că      in         Ńă din tru   a   dân  cul  su fle tu lui  stri gând:    Stă   pâ  nă 

сЁöтттÚччöЌссчöт  тÚũŃ ťЁöтссЛö 
  a     ju      tă mă spre  noi    mi  los   t i     vin  du te      sâr  gu ieş   te    că 

"    тÚ     чö    тЛчöтчöт тÚчсЛöттсöтттŃс 
pie  rim   de  mul  Ńi   mea  is   pi   te lor  nu    în  toar  ce pe  ro     bii tăi  în  

ссØūŃ ťчсцтЛöттсöттчцÙттçчтòũŃ ťũ Ń ťũ Ń ťũ Ń ť  
  de  şert      că    pe   ti   ne   U  na nă  dej     de te-am câş ti           gat 

 

PPPParaclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al MMMMaicii aicii  aicii  aicii  DDDDomnului     omnului     omnului     omnului     C.T.C.T.C.T.C.T.     
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Slavă... , tot acesta sau Troparul Hramului. 

 Şi acum...,  acelaşi  glas: 

 ūŃ ťūŃ ťū Ń ťū Ń ťтсцÙт т     т   ссØт  с ссö т    т   ц Ù  тÚūŃ ťфØ 
          N ici  o   da  tă nu vom  tă  cea  de Dum  ne  zeu Năs că  toa  re      a 

ссØчсö т  т счЁö  т       т      т   тÚũ Ń ťЁöтссЛö 
 ves   ti     pu    te   ri   le   ta    le    noi  ne vred ni cii       că   de  nu   ai     fi  

тттÚтсцттсчсøт   т  тÚЁöтссЛöтттÚ 
stă   tut  î    na   in  te ru  gân  du   te pen tru noi  ci  ne ne-ar  fi   mân tu     i t 

тсØчЁöт   т      тÚ       тÚũŃ ťЁöтссЛöтттÚЁöттч 
din tru   a     tâ  tea pri  mej dii      sau  ci   ne  ne-ar  fi   pă     zit  pâ  nă  a cum 

   тÚ        тÚччцтсцфцÙ т тĦсссØūŃ ťчöттс 
slo bozi  de   la    ti   ne Stă   pâ  nă   nu ne vom de  păr   ta       că  pe ro  bii 

Лчфцтсссö  т    тÚ  тсцÙттçчтò                ũ Ń ť      ũ Ń ť      ũ Ń ť      ũ Ń ť     
  tăi   pu   ru  rea  î i   mân  tu  ieşti din toa te  ne   vo  i            le. 

 

 Şi îndată Psalmul 50. 
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Îndata:    CANONULCANONULCANONULCANONUL        Nascatoarei de DumnezeuNascatoarei de DumnezeuNascatoarei de DumnezeuNascatoarei de Dumnezeu,  ,  ,  ,  CCCCântarea întâiântarea întâiântarea întâiântarea întâi : Glas 8 

            
       
               A    pa    tre     cân  d-o  ca   pe   us     cat             şi      din      ră       u        ta      tea     e   


   gip     te   ni       lor  scă   pând          is       ra       e         li     tea   nul   stri    ga             Iz     bă 


    vi      to   ru  lui   şi      Dum    ne      ze    u  lui   no   stru  să-I   cân    tăm. 

 
       Prea  sfân    tă      Năs    că     toa    re  de  Dum ne    zeu  mi    lu     ie    şte  ne pre  noi. 


        De   mul   te    is           pi               te  fi  ind  cu   prins           a     lerg     că       tre       ti      ne     

             
   că        u    tând  mân  tu   i   rea    mea           o,     Mai     ca     Cu     vân   tu      lui     Fe     cioa 


  a    ră            de     su      pă      rări   şi  ne   voi   mân  tu     ieş    te   mă. 

 
       Prea  sfân    tă     Năs     că     toa    re  de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 


     A     ma    re   le           chi            nuri  şi  tul    bu    rări           de    mul     tă     mâh     ni      re 

            n
  por   nind   um  plu   su  fle  tul    meu           a        li      nă-l      Fe   cioa   ră    Prea    cu      ra 


   a    tă           cu       li       niş     ti   rea   cea  da     tă     de     Fi    ul   tău. 
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        Sla     vă      Ta      tă    lui   şi       Fi        u    lui    şi      Sfâ   ân  tu   lui   Duh.    


      Pre     ti     ne   ca          Ce              ea  ce  ai   năs    cut           pre   Mân    tu         i        to     rul 

                                                                 
   te      rog    sca   pă  mă   din  ne    voi             că       a      cum     ve   nind   eu     că      tre      ti 


   i    ne          îmi     în     tind     su    fle  tul   min   tea  şi    gân   dul   meu. 

 
          Şi       a      cum     şi       pu  ru  rea     şi       în    ve   cii      ve    ci  lor   A     min. 


     Cu    tru   pul   şi           su              fle  tul meu  bo  lind           mă    în     vred      ni      ce     şte 

                                    
  cer      ce      tă    rii   dum   ne     ze    ieşti           şi      pur     tă       rii       ta    le    de      gri    i 

 
   jă             ca       u       na     sin   gu   ră    Mai   că    a   Dom   nu    lui. 
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                Cântarea   a  3Cântarea   a  3Cântarea   a  3Cântarea   a  3----aaaa    

 
      Doam  ne   Ce  la  ce  ai  fă  cut    ce     le   de   dea    su      pra   cru  gu  lui  ce  resc          şi      ai  


   zi     dit   Bi   se      ri       ca    Tu   în  tă   re   şte   mă          în     tru     dra    gos   tea    Ta          mar 


   gi  nea do   ri    ri  lor    şi cre  din    cio   şi   lor     în    tă    ri       re         U       nu     le      de    oa meni 


                                                                    iu    bi    to    ru     le. 

 
         Prea  sfân     tă      Năs    că      toa    re   de  Dum ne    zeu   mi    lu      ie   şte  ne  pre  noi 

 
        Fo      lo      si    toa   re   şi    a  co  pe  ră  mânt   vi    e    Ńii      me     le       te  pun  pe      ti    i 


 ne        de   Dum    ne   zeu  Năs că    toa      re      Fe  cioa  ră   tu    în  drep  tea  ză   mă        că   tre 


   al      tău      a     dă    post        ce     ea      ce   eşti  pri    ci      na   bu  nă    tă    Ńi  lor      şi  cre    din 


                 cio   şi    lor     în   tă    ri        re         U      na      în     tru     to    ot    lă   u    da       tă. 

 
         Prea  sfân     tă     Năs     că      toa   re   de Dum  ne     zeu   mi    lu      ie    şte  ne pre  noi 

 
            Ri     si     pe   şte  Fe  cioa    ră   tul     bu      ra     rea    su   fle  tu  lui  meu         şi     vi   fo   rul 


  scâr  be  lor     me   le  ro  gu  mă     că   ne    gră      it      ai     năs   cut        Mi   rea      să    dum  ne  ze 


   ias   că       pe   Hris   tos  în    ce     pă       to  rul   li  ni  ştei      Ce      ea      ce   eşti  de Dum  ne   zeu        
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                                                                       fe  ri   ci          tă. 

 
         Sla     vă     Ta      tă    lui    şi       Fi        u   lui    şi     Sfâ   ân  tu   lui   Duh. 

 
          Ce   ea  ce  ai  năs  cut    pe      Fă    că       to       rul     de      bi     i   ne         ca      re       e   ste  


    pri      ci       na      bu    nă    tă     Ńi  lor   tu   tu  ror        fa      ce       rea      de       bi       ne       dă 

 
     o        tu     tu      ror           că      tu      pe      toa      te     le    poŃi      ca  ce    ea      ce    ai    năs 


               cut     pe  Hris  tos       Cel     pu      ter  nic   în      tru       tă       ri    e   Prea  cu   ra    a   tă. 

 
            Şi         a     cum     şi       pu  ru  rea     şi       în   ve    cii      ve    ci  lor   A     min. 

 
            Fi      ind     cu    prins  de   ne      pu     tin   Ńe  cum   pli    te   şi       de      chi      nu     ri    le 


   bo   li  lor        tu      îmi      a         ju            tă,      cer      a       ju      to   rul   tău   Fe  cioa      ră   


    că       pe      ti        ne      te    ştiu          co  moa      ră        de   tă  mă  du   iri            ne       îm   pu 

 
   Ńi      na     tă    şi      ne  chel  tu    i       tă        Ce      ea       ce    eşti   cu   to  tul   fă   ră     de   pri 


                                                                          ha         nă. 
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după Cântarea a 3-a şi a 6-a, glas 8:  



            Iz          bIz          bIz          bIz          bă       ve      ste   din    ne    voi     pe      ro       bii     t     ve      ste   din    ne    voi     pe      ro       bii     t     ve      ste   din    ne    voi     pe      ro       bii     t     ve      ste   din    ne    voi     pe      ro       bii     tă                                        ă    ăi     de     Dum    ne      zeu    i     de     Dum    ne      zeu    i     de     Dum    ne      zeu    i     de     Dum    ne      zeu       N   N   N   Năs  cs  cs  cs  că        


     toa          re         ca     toti   du   pa     Dum     ne     zeu      la      toa          re         ca     toti   du   pa     Dum     ne     zeu      la      toa          re         ca     toti   du   pa     Dum     ne     zeu      la      toa          re         ca     toti   du   pa     Dum     ne     zeu      la        ti        ti        ti        ti        ne   na  ne   na  ne   na  ne   na          zu  zu  zu  zu          im         im         im         im                       ca        la    ca        la    ca        la    ca        la        o           o           o           o           


                                                                                                                                                                            fofofofo                   lo        si         lo        si         lo        si         lo        si      toa   toa   toa   toa       re     si          zid      ne     sur    pat;re     si          zid      ne     sur    pat;re     si          zid      ne     sur    pat;re     si          zid      ne     sur    pat;    


   Ca    u   t   Ca    u   t   Ca    u   t   Ca    u   tă    cu       mi       los       ti     cu       mi       los       ti     cu       mi       los       ti     cu       mi       los       ti         vi       re    Prea   cân    ta          t        vi       re    Prea   cân    ta          t        vi       re    Prea   cân    ta          t        vi       re    Prea   cân    ta          tă         de         de         de         de      Dum    ne     zeu       N      Dum    ne     zeu       N      Dum    ne     zeu       N      Dum    ne     zeu       Năs       s       s       s           


 ca   toa         re        spre     ne       ca  ca   toa         re        spre     ne       ca  ca   toa         re        spre     ne       ca  ca   toa         re        spre     ne       ca      zul  meu    zul  meu    zul  meu    zul  meu       cel    cum   cel    cum   cel    cum   cel    cum           plit   plit   plit   plit             al    tru  pu  lui         al    tru  pu  lui         al    tru  pu  lui         al    tru  pu  lui           si            si            si            si        vin     de       cvin     de       cvin     de       cvin     de       că                    


                                                                                            du                            du                            du                            du                        re re re re      rea    su    fle  tu  rea    su    fle  tu  rea    su    fle  tu  rea    su    fle  tu      lui         lui         lui         lui            me    e    e         eume    e    e         eume    e    e         eume    e    e         eu....    
 
 Ectenia  întreitaEctenia  întreitaEctenia  întreitaEctenia  întreita,  ecfonisul si îndata Sedealna,  Sedealna,  Sedealna,  Sedealna, glas 2: „Cele de sus cautând...Cele de sus cautând...Cele de sus cautând...Cele de sus cautând...”  
 

 
                Ce      e         e   ea       a       ce    eşti  ru   gă     toa  re  o  sârd  ni  că  şi   zid     ne  bi  ru  it        iz  


  vor  de mi lă  şi    lu  mii  scă  pa  re      cu     dea   din   sul   stri    găm    Ńi      i        i      e        Stă    pâ    nă 

 
  Năs    că     toa     re   de  Dum ne zeu      vi    i   no  si  ne   iz      bă    ve  şte  pe   noi  din  ne  voi     Ce   ea 


   ce     esti     U   na  fo  lo   si     toa   re  grab  ni         că      ă      ă. 
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Cântarea a 4Cântarea a 4Cântarea a 4Cântarea a 4----aaaa    

 
        „A    u           zi     t-am Dum  ne      ze     u   le   tai   na   rân      du      ie       lii       Ta    le    Bu       

     
   nu    le       am   în       Ńe       les      lu       cru   ri   le   Ta        le       şi    am    prea    slă     vit  dum 

                                                            
                                                                ne   ze     i   rea  Ta.” 


       Prea  sfân    tă     Năs      că     toa   re  de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

  
       Tul   bu          ra              rea    şi       vi    fo  rul   chi  nu    ri      lor      me           le        şi       al      


  is    pi         te    lor       îl     îm    blân     ze       şte    Stă     pâ   na  mea  ce   ea      ce      eşti   Mai  ca 


                                                                     Zi    di    to   ru   lui 


       Prea  sfân    tă     Năs     că     toa    re  de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
      Che  mând      eu               în   du       ra    rea  ta    dă   o    mi      e        Ce            ea      ce       no 


 uă    L-ai    năs  cut       pe   Dă      tă       to        rul     de      mi        lă   şi  Mân    tu         i       to   rul     


                                                                    cre  din   cio   şi   lor 
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             Sla     vă      Ta      tă    lui    şi      Fi        u    lui    şi      Sfâ   ân  tu  lui   Duh. 

 
         În    tă           ri               rea   nă      dej   di  lor    şi   zid   de     scă      pa            re      noi     câş    


  ti   gân       du  -  te      Fe   cioa    ră      Mai     ca     Stă     pâ   nu  lui  din    ne     voi     cum   pli   te  


                                                                     iz     bă    ve   şte  ne. 
 
          Şi        a      cum    şi       pu  ru  rea     şi       în    ve   cii      ve     ci  lor   A     min. 

 
       Zac   în         pa               tul   du       re    ri   lor   şi    al    ne      pu       tin           Ńe       lor      me 


 le    pu       ru    rea       ci,    o,      tu      Mai      că      a     Dom  nu  lui  cu   mi      los     ti        vi   rea  


                                                             ta    în   tâ   âm  pi   nă      mă.   
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Cântarea a 5Cântarea a 5Cântarea a 5Cântarea a 5----aaaa    

 
          „Fă   ne  lu   mi     naŃi      În  suŃi  Doam   ne    cu   po     run  ca  Ta        şi       cu     bra   Ńul  Tău   


 cel    î       nalt           şi     dă   ne    no   uă  pa   cea    Ta                de    oa meni Iu  bi   to    ru   le”          


       Prea  sfân    tă     Năs     că     toa   re   de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
          Bu    cu  ră    a       cum     în   tru    tot     tris    ta   mea      i     ni  mă      cu   ve      se       li     e 


   su  fle  tul  meu  um   plând         ca     Ce  ea   ce    ai  năs   cu                ut     Bu  cu   ri   a      tu 

   
                                                                        tu  ror. 


       Prea  sfân    tă     Năs     că     toa   re   de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

  
          Sca   pă  din    ne     voi       şi     de   vi       fo     re    vi        a     Ńa  mea         Ce   ea   ce    ai     


   Năs    cut   Iz  bă  vi   rea    mea         pre    Ce   la    ce   co  vâr    şe                 eş     te   pu   te   rea 


                                                                            min   Ńi  lor. 
 
        Sla     vă      Ta      tă    lui    şi      Fi        u    lui    şi     Sfâ   ân  tu   lui   Duh. 
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        Fă-mi  prea  lu   mi    nat      în    tu    ne       ri     cul    pă     ca    te   lor      cu  stră     lu       ci  


rea   ra   zei  dum  ne     ze    ieşti           ca    Ce   ea    ce    ai  năs    cu       ut      Lu     mi    na  cea 


                                                                              veş   ni  că  
 
          Şi        a      cum    şi       pu   ru  rea    şi       în    ve   cii      ve    ci  lor   A     min. 

 
           Vin  de  că   de     grab    Prea   cu    ra      tă     ne    pu       tin    Ńa  mea     şi    cer      ce      tă 


  rii    ta   le  mă   fă    păr     taş           ru   gând   pe   Cel   Mi  los    ti         i        iv    pen   tru   să   nă 


                                                                           ta    tea   mea 
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Cântarea a 6Cântarea a 6Cântarea a 6Cântarea a 6----aaaa    

    
          „Ru    gă   ciu                nea   mea  voi  văr     sa    că  tre     Dom          nul    şi     Lui  voi  spu  


  ne    scâr     be     le  me  le         că       s-a   umplut   de     ne     voi    su  fle  tul     meu         şi    vi 


    a       Ńa    mea de   iad  s-a  a   pro   pi    at            ci       ca        I     o   na    łi      e        mă     rog 


        din   stri    că     ciu   ne  Dum  ne    ze       u   le   scoa  te   mă”    


        Prea  sfân    tă      Năs     că     toa   re  de  Dum  ne   zeu   mi   lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
        Pre   Ce                   la    ce     a    scă     pat     vi      a        Ńa   mea   cea     Ńi      nu   tă     în 


  tru       o   mo   rî    rea  mor Ńii      moar     te    lu  înd   de      a       Sa     bu   nă        vo           ie 


   de    Dum   ne     zeu  Năs că   toa   re  Stă   pâ   na   mea           pre    Dân     sul   roa  gă-L    şi       a  


  cum         mân   tu      in   du  mă  de      ră     ul  vrăj   ma   şu   lui.


        Prea  sfân    tă      Năs     că    toa   re   de Dum  ne    zeu   mi   lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
        Şti     i             in     du   te     pă    zi     toa    rea      tu      tu    ror   şi-a      vi       e    Ńii    me 


  le     Fe     cioa   ră  Mai  că         tu        ce   go neşti   tul      bu      ră     ri    le       toa           te   
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  şi        a       su    pre    li   le   dra    ci  lor   pu    ru    rea           mă     rog     łi       e    ne    în       ce    


   tat           de   nă      va   la   lor  cea    rea     iz  bă  veş   te    mă.       

 
        Sla     vă      Ta      tă    lui    şi      Fi         u   lui    şi     Sfâ   ân  tu   lui   Duh. 

 
         A    vân                  du   te     noi   scă    pa    re       pu      ru   rea    ca       un     zid   ne    bi   


   ru      it       Fe  cioa  ră       scapi    din  ne  voi   şi    mân  gâi    în      ne       ca           zuri 


   bu     cu    rând  grab  nic  pe  toŃi  cu  lu    mi   na    ta            ci,       o,      Stă    pâ    nă     şi        a 


                                    cum        de    du   reri   şi  de  ne    voi     iz  bă  veş   te    mă.      

 
          Şi       a      cum     şi       pu   ru  rea    şi        în   ve   cii       ve   ci  lor   A     min. 

 
       Ză    câ            ând    a   cum   în   du    reri     şi     chi     nuri  mari   nu      a      flu     tru   pu 


   lui    meu    tă       mă   du   i   re          ci       ru   gând  chem    în      du      ră     ri     le       ta 


   le            de   Dum     ne    zeu  Năs  că   toa  re  Stă    pâ   na   mea           ri       di        că     mă   cu 


   mâ     na      ta            din   că     de  rea  mea  în      pa    tul  du    re   ri     lor. 
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 după Cântarea a 6-a, glas 8:           

   Iz     bă     ve    şte  din  ne   voi   pe    ro    bii    tă      ă    ăi   de   Dum  ne    zeu     Năs că toa      re, 


       că   toŃi  du  pă  Dum   ne   zeu    la      ti     ne  nă   zu   im      ca      la     o     fo      lo     si     toa      

   
 re   şi       zid   ne    sur  pat;                  Ca    u  tă   cu    mi     los     ti    vi     re   Prea  cân  ta        tă 

 
  de    Dum   ne   zeu    Năs  că  toa      re      spre    ne    ca   zul  meu   cel  cum   plit    al   tru  pu  lui      


                           şi     vin   de     că     du   re   rea   su  fle  tu  lui     me   e    e     eu.     
 
       Preotul zice Ectenia obişnuită apoi  

                                    CONDACULCONDACULCONDACULCONDACUL  Paraclisului Maicii Domnului:   Paraclisului Maicii Domnului:   Paraclisului Maicii Domnului:   Paraclisului Maicii Domnului: glas 2            
 
           Pă     zi    toa   rea    creş    ti      ni     lor    ne     bi   ru    i     i  tă       ru    gă    toa    re      că     tre 


 Fă   că   to rul   ne   în ce   ta   a   a  tă       nu    tre     ce  cu   ve    de         rea    gla   su     ri     le     de   ru 


   gă   ciu  ne   a   le  pă că   to     o    şi   lor         ci    sâr   gu     ie   şte  ca     o  bu  nă    spre  a     ju     to 


rul  no  stru    ca     rii   cu  cre   din  Ńă stri  găm  łi       i     i      e        gră    be  şte  spre   ru     gă    ciu  ne 

 
       şi    sâr     gu    ie   şte  spre  mij    lo      ci   re       pu    ru    rea  pă  zind  Năs că   toa        re  de  Dum         


                  ne     ze       eu        pre   cei    ce    te  cin    ste  esc  pe   ti     i     ne      e     e 
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Cântarea a 7Cântarea a 7Cântarea a 7Cântarea a 7----aaaa    

 
              Ti    ne      rii       cei      ce    mers - au     din       Iu      de   ea    în      Ba    bi    lo    on  oa 


   re     când           cu     cre     din   Ńa   Tre      i               mii    vă      pa    ia   cup   to        ru      lui 


    au   căl       ca             t-o   stri    gând   a   şa:        Bi       ne       cu       vân    tat   eşti    Dum    ne 


                                                    ze     ul     pă      ri     in   Ńi  lor    no    ştri. 


       Prea  sfân    tă     Năs     că     toa   re   de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
       Când   ai    vrut     Tu     Stă      pâ      ne      să        a     şezi   mân    tu       i    rea   noa    stră   ca       


    Ce   el   Mi   los      tiv            lu       a      t-ai    în   tru       pa              re     din     pu   ru  rea   Fe 


  cioa     ra      pen   tru      noi             om   fă      cân   du  Te        Bi      ne        cu       vân     tat    eşti          


                                      Dum     ne       ze     ul     Pă     ri     in   Ńi  lor    no    ştri.  
 
       Prea  sfân    tă     Năs     că      toa   re   de Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
        Pe  Prea   mult    Mi      los      ti      vul     Prea    Cu     ra   tă    Fe    cioa  ră    pre      Ca   re 

  
    tu       L-ai   năs    cut           să-L  rogi     ne    în  ce       ta        at   mân   tu       i     re   să   dea           



 19 


    su     fle       te     lor      ce              lor   ce      cân   tă  Lui       Bi       ne      cu        vân     tat    eşti   


                                        Dum    ne      ze     ul      Pă      ri     in  Ńi  lor    no   ştri. 

 
         Sla     vă     Ta      tă    lui    şi      Fi        u    lui    şi      Sfâ   ân  tu   lui   Duh. 

 
            Iz     vor      de    cu    ră       Ńi       re      şi        co    moa  ră    bo      ga    tă     de     mân   tu 


     i          re    tu      eşti           Fe     cioa     ră   Prea  cu       ra               tă      şi       U    şa  po    că 


    in      Ńei        ce   lor       ce             cân   tăm    pu    ru  rea       Bi       ne      cu       vân      tat    eşti 


                                       Dum     ne      ze      ul     Pă     ri     in   Ńi   lor    no    ştri.  

 
          Şi        a     cum     şi       pu   ru  rea     şi       în    ve   cii     ve    ci  lor   A     min. 

 
        De   tru    peşti     ne      pu      tin      Ńe       şi       de    mul   te    pă      ca    te     fi       ind    cu 


    su        fle   tul    plin             a      lerg      eu   cu  cre      din              Ńă     la        a    co  pe    ră     


   mân   tul       tău  fier      bi        in     te    ru     gân   du  mă:      Mai     ca       lui      Hris    tos   dă-mi   


                                       vin     de       ca     re,     cu    mi    la    ta   cea    ma    re. 
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                Cântarea  a  8Cântarea  a  8Cântarea  a  8Cântarea  a  8----aaaa 

  
       Prea  sfân    tă      Năs     că     toa   re   de Dum ne    zeu   mi    lu      ie   şte ne pre  noi. 

  
          Nu      tre     ce   Ma                 ai   că         pre    cei    ce-Ńi   cer    a   ju   to    rul         şi       ru 

 
 gân  du   te      cu     glas   îŃi  cân  tă:         şi        te     prea      î        nal   Ńă   Cu    ra    tă     tot    dea        


                                                                              u    na. 

 
       Prea  sfân    tă     Năs     că     toa    re  de  Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

   
           Tă      mă   du     ie                 eş    te         su     fle      tul    meu  ce  bo   le     şte         de      du 

  reri  şi    de      chi   i    nuri   cum  pli   te         ca       să       te      slă    vesc  cu  cre    din    Ńă    tot 


                                                                        dea     u     na. 
  
             Sla     vă      Ta      tă    lui    şi       Fi        u    lui    şi     Sfâ   ân  tu   lui    Duh. 

    
          Tă       mă    du    i                    i     re         bo      ga      tă    verşi   tot   dea    u      na          no   
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   uă     ce   lor   ce-Ńi  cân     tăm   Fe  cioa   ră         şi        te     prea    `năl   Ńăm   în  tru   toŃi   ve    cii  


                                                                        Stă    pâ     nă. 

 
          Şi       a      cum     şi       pu   ru  rea     şi       în   ve    cii      ve    ci  lor   A     min. 

  
           Tu     Prea  Cu   ra                  a      tă        go    neşti    por     ni  rea  is    pi    tei        şi        lo           

 
   vi  rea    a      ma      rei   pri  mej   dii        ci      pen     tru      a      cea  sta  te    la    ud   


                                                                     tot    dea     u      na. 
 
 Să  lăudăm,  bine  să  cuvântăm  şi  să  ne  închinăm  Domnului,  cântându-I  şi  

                                  preaînălţându-L  întru  toţi  vecii...  

   
          Pre      Îm    pă    ra                  a     tul       ce    resc      pe     Ca   re   îl   la         u     dă         în     

  
   ge     re    şti    le       ce          te   cân   ta  Ńi-L         şi      prea     î        năl      Ńa   Ńi-L   no   roa   de 


                                                                        tot    dea      u     na. 
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    Preotul: „Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii...”Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii...”Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii...”Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii...”    
    Strana  îndata: CCCCântarea a 9ântarea a 9ântarea a 9ântarea a 9----a.a.a.a.    

  
        „Mân   tu   iŃi       prin     ti             ne            fi     ind      Fe    cioa  ră   pre      ti    ne  ves    ti 


mu   te      toŃi           de     Dum     ne    zeu  Năs  că  toa  re   veş   nic  mă   rin   du    te.” 

 
       Prea  sfân    tă      Năs    că     toa    re   de  Dum ne   zeu   mi   lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
           La   cri    mi      le       me           le            să     nu       le    treci  ce    ea       ce    ai  năs   cu    ut    


pre  Hris   tos            Cel      ce      a      şters  la  cri  ma  din    fe   Ńe   le   tu     tu    ror. 
 
       Prea  sfân    tă      Năs    că     toa    re   de Dum ne    zeu  mi    lu      ie   şte  ne pre  noi. 

 
            Bu   cu   ră       Fe      cioa          ră          tris     ta      mea      i    ni    mă      tu    ce  ea    ce    


 ai    pier     dut        prin     pri      mi       i         i     rea  ves  ti  rii    gri   ja  pă    ca    tu    lui.          
 
         Sla     vă     Ta      tă    lui    şi      Fi        u    lui    şi     Sfâ   ân  tu   lui   Duh. 

 
            Cu    a    ta       lu       mi            nă           go     ne      şte      ne   gu    ra     din     a   le   me    


 le   sim     Ńiri           cel       ce     cre    zând  te  măr  tu  ri  sesc  Mai  că  Dom  nu  lui 
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          Şi        a      cum    şi       pu   ru  rea    şi        în   ve   cii       ve   ci  lor   A     min. 

 
           Cel   ce    zac     în      boa          lă             în    tru      mul     Ńi   mea  pă      ca    te  lor  dă  ă-mi 


  a    ju      tor             şi       mă      în     toar  ce  Fe  cioa  ră    în    să  nă    ta    tea  mea.  
 
 Si   Si   Si   Si   apoi   în  loc  deapoi   în  loc  deapoi   în  loc  deapoi   în  loc  de  IIII R M O S R M O S R M O S R M O S::::    

  
          Cu     vi       ne       se       cu          a       de      vă      rat   să  te  fe     ri      cim         Năs      că 

 
  toa  re   de  Dum  ne    zeu          Cea    pu      ru      rea   fe   ri     ci     tă            şi       cu       to       tul 


   fă     ră      pri      ha            nă           şi     Ma       a        ai      ca  Dum  ne      ze         u  lui   no   stru.    

    
      Pre   Cea  mai  cin    sti       tă     de  cât   He   ru       vi     mii          şi      mai    prea  slă    vi     i   

  
tă       făr  de-a      se      mă      na      re       de      cât    Se   ra       fi      mii           ca       re      fă    ră 

 
                           stri     că      ciu           ne      pre   Dum    ne     zeu  Cu  vân     tul     ai   năs  cut     

 
                               pre  ti   ne    Cea  cu   a  de   vă      rat          Năs      că      toa       a        a         

             
                                   re     de   Dum   ne      ze    eu   te   mă     rim   
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   SSSS    TTTT    IIII    HHHH    IIII    RRRR    IIII, , , , glas  2, Podobie: „Când de pe lemn...” 


źŜЁöтçттссЁö                              т                     тЦÙтÚūŃťтччссЁö 

                 Tu   tu     ror       le     a      juŃi  Prea  cu   ra   tă     ce   lor     ce    cu     cre    din       

ттĦчхчØччМöт            т                тссØŭ*ŃťчсЦ                     тчöт                         тÚ 
  Ńă  a    lear        gă     la      pu    ter    ni  că  mâ   na    ta          ne     a    vând  alt   un  de   va 

чччöт                     тссХö°тш¯сØūŃťччЂÙч                т�                      т                                        тÚŪŦ 
   pă    că     to    şii  că   tre   Dum         ne    zeu         în    pri    mej   dii  şi-n   în   tris  tări    

чччсиöт                         тĦчхчØŭ*Ńťчсчöтчöт          т ттсс 
  mij    lo     ci      toa  re prea  bu         nă        cei    ce     sîn  tem gâr  bo viŃi de că  tre   mul 

Хö°тЌсØūŃťсöттÚссЛöт                     т                                тссØŭ*ŃťфцÙтч 
         te     gre   şeli       Mai      ca  Dum   ne    ze    u  lui  Prea   î     nalt       la     ti   ne    cu 

сссÙäŧ*Ŧч                              4                              4                              4                              4ЁöттЛфØчччöтććććтчсöттò                                                                                                        ūŃťūŃťūŃťūŃť    
  toŃi    că   dem      din     toa   tă  ne   vo    ia     iz      bă    veş       te    pe    ro   bii  tăi. 
 
 Stih: Pomeni-voi numele Tău, întru tot neamul şi neamul 

    ЁöттÚçчтссЁöттЦÙтÚūŃťтчссЁö                 т 
             Tu  tu  ror      ce   lor   în    tris    taŃi  bu cu    ri   e       şi    ne   drep   tă      Ńi     Ńi         

тĦчхчччсö"тссØŭ*Ńťчöтсуч                       т                               т                          т                ч 
lor  spri        jin     şi     hra    nă   ce    lor   să    raci     mân  gâ    ie       re  spre stră  ini     şi      

тЌĦсссØūŃťччЂÙчт�        т               тÚŪŦчччсиö             т 
 ce    lor   orbi    to    iag         cer    ce    ta      re  bol  na   vi  lor       în     du     re     ra     Ńi       

тĦчхчØŭ*ŃťчöтссöтттчöттссХ°тЌсØūŃť 
lor  foar        te          a    co   pe     ri   re  ş-a ju   tor   şi mai  că     ce           lor,    or   fani 

сöт       тÚссЛöт                т                                    т            ссØŭ*Ńťфцтссчхч6Øŧ*Ŧ 
 Mai       ca  Dum  ne     ze    u  lui  Prea   î      nalt      Cu    ra   tă   sâr     gu    ieş         te      
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ч                           4                           4                           4                           4Ёöт                                  тЛфØччч чöтććććтчсö т             тò                                                                                                                                                                                        ūŃť                                           ūŃť                                           ūŃť                                           ūŃť    
  ru       gă   mu  ne    Ńi      e      şi      iz     bă    veş        te   pe    ro   bii  tăi.  
 
 Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. 

ПтттçчтссЁöттЦÙ             тÚūŃťтссчхч 
            Bu       cu  ră       te         Prea   cu     ra   tă  Fe cioa  ră     cin   sti    tul    scep      tru  

ччсøтттссØŭ*ŃťчсЦтчöтт�тссХ°ö 
   al     Îm    pă   ra tu  lui  Hris  tos        Bu    cu     ră   te  c-ai cres cut, stru gu  re     le     

тЌО                    тÚūŃť      Ђöт            т       ттÚч     с и          ö   т             тĦчхчØŭ*Ńť   чсЦ        т 
 cel    de    tai   nă        Bu       cu  ră  te    a      Ce   ru  lui    U          şă        Bu     cu     ră   te       

чöттттссХö°тЌОтÚūŃťЂöттттÚчччсиö 
 Rug  ne ars ce lu    mi   nezi         toa    tă     lu  mea,    Bu       cu ră  te     a      tu     tu     ror  

ттĦчхчØŭ*ŃťфчсччöтсХ°ччØ6ŧŦ* 
              bu cu   ri           e       mân   tu      i      rea    cre  din  cio            şi      lor     

ч                  4                  4                  4                  4чч Ёч       т   тЛфØччЦ 
                            a       pă     ră     toa   rea   şi  scă   pa   rea     tu     tu    ror   

тććććсöт              тчсöттò                                                                                                                                                                                                             ūŃť   ūŃť   ūŃť   ūŃť    
                                      creş  ti    ni  lor,  Stă    pâ        nă. 
 

 
 
 
 
 

    
    

PPPParaclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al MMMMaicii aicii aicii aicii DDDDomnuluomnuluomnuluomnului     i     i     i     C.T.C.T.C.T.C.T.    
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Slava..., Si acum...  glas 8        Ỳ               ”ŧỲ               ”ŧỲ               ”ŧỲ               ”ŧ                                                                                                                                                                                                                źŜ 
Л9999фхсØЦ"¡÷схМ¿çчт¡ччЛöтш¯ŃсØфØ 

            Sla     vă         Ta                    tă                                     lui     şi     Fi     u       lui    şi 

ЛМ¿çчт¡М¿тЌсø°тчØŧŞччЛ°ттхсØЦ÷ 
 Sfân                                tu            lui                Duh.     Şi      a     cum      şi         pu  

"¡ЛМ¿çчтчØчссöтЙЙ¿тЌØЛцÙöт¡    
          ru                                rea     şi      în     ve          cii      ve           ci      lor.   

çчØш¯сø°тчñ                                                                                                                       ŧŞŧŞŧŞŧŞ    
                                                       A                    min. 

ц99ãт¡ЛĥфØЛ°тсØх®ЛöттЙ¿тЌØЦ"¡ÜсХ°цт⁄⁄ò 
   Bu                 cu     ră          te          la    u          da       +  a      toa           tă             lu 

Ц9ÙçттŃсØŧŞсжØсø°ЙфØç"¡ссØūŃŞМDчöтсø°тÚтÚç 
   u                 mea.      Bu                      cu      ră               te          ca                               sa         

"9¡9Л¿�тсöĥтç"сØŧŞцDDжтМöтãт¡çЏçчтòŨşсHHHöт 
 Do        +  ca  sa   Dom        nu      lui.      Bu                 cu           ră           te             mu 

çчт¡ðçчт¡ðтÚс⁄⁄Хсø                   тòïт¡Ýц‹‹ÙçттŃсØŧŞсуХ°чч 
                        un       te    u             um   bri        i                    it.        Bu              cu     ră 

чØтŃхМ¿М¿фØūŃŞП⁄⁄Ù⁄ç"¡Л°Й¿тЌсø°тчØūŃŞЁöтт 
   te  scă        pa                re.      Bu                         cu            ră                  te         ce   ea  ce 

сΩΩчöтç"сØцNиNш˚Л°÷Й¿тш¯с°øтчØūŃŞсØсĥ½чöфсØ 
  eşti   sfeş                   nic    de                  a                          ur.        Bu                            cu     

Л°Лĥ°çтш˚Л°тÚŧ*šчöтЛчöтçттRçчтòūŃŞЦÙDDЄч 
   ră                te                     Prea         cu     ra                            tă             ca    re    eşti      

ЂÙöтÚçчт¡М¿фØч‹‹Хâõт¡çчØш¯сø°тчØŧŞЛичØИW¿тĿ 
    sla              va                  creş   ti                       ni                     lor.       Bu    cu      ră           
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сØЛ°тЛö"тÚЛ°фч                               тЛö"çчт¡ðЙ¿WтĿсØũŠ                      ц 
   te     Ma         ri            e,   Mai   ca    lui  Hris  tos              Dum        ne        zeu.      Bu      

ЌŃсØЛ°тсØсХ°ö"тãт¡çчт¡Л°чñð⁄⁄ūŃŞПш Ń̊сñсöш¯Ń 
    cu     ră      te         rai,    Bu                   cu           ră                   te       ma                       

ХчЙ¿çчт¡çчт¡Л°Й¿тЌØсХöØтÚтDDÚсĥø°тт� 
           sa     cea                         dum                ne           ze    ias           că.                     

тХ‾W⁄⁄ūŃŞсиöтЙЙ¿тЌсø°тчØūŃŞс½WЛ°ттŃЛ°тÚш¯т®Л° 
 ă.                Bu                  cu           ră                   te         Bi     se                              

Л°"¡çчт¡ссØХö°ЎттÚтХö°т¡чтð¡тЂöЌDDØçттт¤ 
                       ne                                   Bi  se                     ri                          că        

хс‹‹ØūŃŞфХ°ЦÜ"¡çчт¡ŃсЛ°тсØç"çст¡сЛ° 
  ă.              Bu                                cu                 ră           te      năs         tra                  pă               

тсØх®сöтш¯Ё°âĥтш¯ш¯Ńх®сØàтÚũŠсу№№сöш¯тЛö"тÚŨşЛЛ 
       de           a                                     ur.            Bu                     cu    ră    te        bu    cu 

тсöт¡çчтð¡çчт¡МÜ¿И¿                              łтч‹‹Хâõт¡ 
                       ri                                                               a              tu                        

çчØш¯сø°тчñ                                                                                                                                                                                                      ŧŞŧŞŧŞŧŞ    
                                                    tu                    ror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPParaclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al MMMMaicii aicii aicii aicii DDDDomnului     omnului     omnului     omnului     C.T.C.T.C.T.C.T.    
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Alte Tropare ale Nascatoarei de Dumnezeu 

źƒ 
 ЄПΩтсцÙтттŃссØŪŞч№счч�ттÚŨşс9 
            Pre   cea  de  cât    ce  rul     mai  pre   sus       şi     mai  stră     lu     ci        tă       de    

сцÙтттŃссØΩŪŞчöтсссччöт                   т                    П                             тÚ                 ŬŠф 
   cât   ra   ze  le soa   re    lui,        ca   re    a      stri    cat   bles    te       mul   no  stru       să 

ччсХцфчсöтттсчтò                                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      o      mă   rim                  tot    dea    u        na  cu   la      u   de. 

 ЄПΩΩΩΩтсцÙтттŃссØŪŞч№№№№счч�ттÚŨşс9999     
            De  mul  te    le     me  le  ne le   giu    iri         îmi    bo   leş      te   tru      pul     şi-mi 

с      цÙ     т          т               тŃ     ссØΩΩΩΩŪŞчöтсссччöттПтÚŬŠ              ф 
   slă   beş  te  su  fle   tul   meu       ci    tu   cea    cu     da    ruri    dă       ru    i    tă        cu    

ччсХцфчсöтттсчтò                                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   în     du     ră                    ri      le      ta        le   a    ju     tă    mă. 

ЄПΩΩΩΩтсцÙт   т       тŃссØŪŞч№№№№счч�ттÚŨşс9999     
            Fe   cioa  ră   şi    mai ca lui Dum ne   zeu        de    gra    bă    pri   meş      te       ru 

сц    Ù          т                    т                     тŃ        ссØΩΩΩΩŪŞчöтсссччöтт                          П      тÚŬŠф 
   gă   ciu  nea  ro  bu    lui    tău        şi    fii   so      li      toa    re     că       tre Dom nul     cu 

ччсХцфчсöтттсч                тò                                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  mij    lo      ci                     ri      le     ta        le  Stă  pâ     na  mea.     

ЄПΩΩΩΩтсцÙ            т                                          т                                 т ŃссØŪŞч№№№№счч�ттÚŨş 
             Pă   gâ   nii   ră    mâ  nă  muŃi  fă    ră    glas        ca     re     nu   se-n  chi       nă 

с9999сцÙтттŃссØΩΩΩΩŪŞчöтсссччöттПтÚŬŠ 
   la     cins   ti   tă   i  coa   na     ta         de   E  van   ghe    lis     tul     zu      gră   vi   tă 

фччсХцфчччсöт           т                                     тсч          тò                                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  ca     re      se   chea                  mă    în    dru   mă    toa      rea  creş   ti      ni   lor.   
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ЄПΩΩΩΩтсцÙтттŃссØŪŞч№№№№счч�ттÚŨşс9999     
             În    du  ră    te     mi   e  ce lui  sme   rit         c-a    fa     ră      de    ti        ne       nă 

сцÙтттŃссØΩΩΩΩŪŞчö          тсссччöтт    ПтÚŬŠ            ф 
   zu    in   Ńă  al  ta    nu    am       cel  plin  de     tot    fe     lul     de       pă   ca   te       mă       

ччсХцфчсöт     т                                         т       счтò                                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   mi    lu      ie                    şte    Nă    dej     dea  creş    ti     ni   lor. 

ЄПΩΩΩΩтсцÙтттŃссØŪŞч№№№№счч�ттÚŨşс9999     
            Cân  tăm cu    o    sâr  di   e  bu   cu   raŃi         Ńi      e      lă      u     da        tă      Năs        

сцÙт              т                                           тŃ           ссØΩΩΩΩŪŞчö          тсссччöтт    ПтÚŬŠ            ф 
   că   toa  re  de  Dum  ne    zeu        ci   cu   Mer   gă     to     rul     î          na   in   te        şi     

ччсХцфчсöттт       счтò                                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   cu    toŃi   sfin                   Ńii    scă    pa       re  so   leş     te   ne. 

źŜЄПΩΩΩΩтсцÙтттŃссØŪŞч№№№№счч�ттÚŨş 
                Cu   toa  te    oş     ti   ri   le  în   ge    reşti       cu    Bo    te      ză    to       rul   

с9999сцÙтттŃссØØØØ ΩΩ ΩΩŪŞчöтсссччöтт   П               тÚŬŠ 
   cu     A    pos  to lii  lui Hris   tos        şi   cu   sfin    Ńii    toŃi    Fe    cioa     ră  Mai  că 

фччсХцфчсöтттЂ9öттòш¯aтŃХÛ                                                             Ω                                                                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
            ne    în      ce    tat                  mân   tu      i         re  so   leş   te  ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

PPPParaclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al MMMMaicaicaicaicii ii ii ii DDDDomnului     omnului     omnului     omnului     C.T.C.T.C.T.C.T.   


