Canonul de rugăciune către Domnul Iisus Hristos,
la vreme de secetă
Cântarea I:
Veniți, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui
ce a despărțit marea și a trecut poporul pe care l-a liberat din robia
egiptenilor, căci cu slavă S-a preaslăvit.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Primește, Mântuitorule, rugăciunile din gurile noastre cele
nevrednice și trimite din cer pământului ploaie aducătoare de roade, ca
un Iubitor de oameni și mult-Milostiv.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Treci acum cu vederea, Doamne, păcatele noastre și întoarce mânia
Ta, pe care cu dreptate ai adus-o peste noi, Mântuitorule, și trimite din
cer ploaie pământului, ca un Iubitor de oameni și mult-Milostiv.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Veniți, popoare, să plângem toți înaintea Dumnezeului tuturor, cu
umilință strigând: treci, Iubitorule de oameni, greșalele noastre, și trimite
din cer apă pământului celui însetat, ca un mult-Milostiv.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Prin tine, Născătoare de Dumnezeu, am cunoscut Lumina; pentru
aceea te rugăm și cerem: roagă-te neîncetat Făcătorului și Fiului tău să
trimită pământului ploaie.
Cântarea a III-a:

Canonul de rugăciune către
Domnul nostru Iisus Hristos
la vreme de secetă
Arhiepiscopia
Sucevei și Rădăuților

Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Care prin lemnul crucii ai
omorât moartea, și frica Ta o sădește în inimile noastre, ale celor care
Te lăudăm pe Tine.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Doamne, Care ții toate făptura în palmă, ascultă ca un îndurat
rugăciunile robilor Tăi și trimite apă peste tot pământul.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
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Fiind bun și iertător, ca Cel ce ai adânc de îndurare, Doamne, nu
trece rugăciunile noastre, ci trimite ploaie pașnică peste tot pământul.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Bogăția, care ne-ai dat nouă, am risipit-o în desfrânări; dar,
Doamne, ca Cel ce ai multă milă, Părinte bun fiind, îndură-Te și dă ploaie
binefăcătoare pe fața pământului.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preacurată, tu, care ai îndrăznire bine primită către Fiul tău cel
iubitor de oameni, roagă-L să dea ploaie aducătoare de roade pământului,
cu mijlocirea ta.
Mântuiește din nevoi pe robii Tăi, Milostive, că noi cu umilință
către Tine, Stăpânul și Domnul Iisus Hristos, alergăm, ca la Mântuitorul
și Izbăvitorul tuturor.
Cântarea a IV-a:
Pe Tine Te cânt, Doamne, căci glasul Tău am auzit și m-am
spăimântat; venit-ai până la mine căutându-mă pe mine cel rătăcit.
Pentru aceea preaslăvesc marea Ta pogorâre către mine, mult-Milostive.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Caută din înălțime Bunule, spre noi care am păcătuit, și dăruiește,
Doamne, mila Ta peste tot pământul și trimite, rugămu-ne Ție, bogatele
Tale mile, Iubitorule de oameni.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
A venit peste noi păcătoșii urgia Ta, care a încuiat cerurile ca să nu
dea ploi pământului Tău; pentru aceea noi robii Tăi ne rugăm Ție: să nu
ne cerți pe noi, Cuvinte, cu mânia Ta, Iubitorule de oameni.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Doamne, Care prefaci văzduhul cu porunca Ta, dăruiește-ne nouă
ploaie prielnică, trimițând roade cu îndestulare, ca toată vietatea să se
sature prin bunătatea Ta, Iubitorule de oameni.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tu, Născătoare de Dumnezeu, Maică te-ai făcut Dumnezeului
nostru; pentru aceea cu credință te rugăm pe tine, ca ceea ce ai îndrăznire:
roagă-L pentru noi toți să trimită apă peste tot pământul.
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Cântarea a V-a:
Dătătorule de lumină și Făcătorule al veacurilor, Doamne, spre
lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pe noi, că afară de Tine pe alt
Dumnezeu nu știm.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Cu rugăciunile celor fără de trup, Mântuitorule, îmblânzit fiind,
auzi-ne pe noi toți care Te rugăm neîncetat și dă ploaie pământului Tău
celui însetat, ca un iubitor de oameni.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Fii nouă, Doamne, blând în vremea ispitelor și ne ferește pe noi de
amenințarea ce stă asupra noastră și trimite pământului Tău ploaie
prielnică, ca un iubitor de oameni.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Sfinților doisprezece Apostoli și purtătorilor de biruință mucenici,
faceți rugăciune către Dumnezeu pentru noi, ca să fim izbăviți de toată
nevoia, mânia și întristarea.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tot neamul pământesc te avem acum cu adevărat mijlocitoare către
Dumnezeu, Fecioară; pentru aceea te rugăm, cu acoperământul tău
mântuiește cetatea ta din toată nevoia.
Cântarea a VI-a:
De adâncul păcatelor fiind cuprins, chem adâncul cel de nepătruns
al milostivirii Tale, Dumnezeul meu, din stricăciune scoate-mă.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Mulțimea mucenicilor, ca cei ce aveți îndrăznire multă către
Domnul, rugați-vă să dăruiască acum ploaie și roade de îndestulare peste
tot pământul, ca un milostiv.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Ne rugăm, Doamne, cu mijlocirile ucenicilor Tăi, ușurează, lasă
greșalele noastre, întoarce de la noi mânia, și dă pământului ploaie, ca un
milostiv.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
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Cu dragoste sufletească Te rugăm pe Tine, Stăpâne Doamne,
păzește-ne ca un bun și iubitor de oameni, și dăruiește pământului celui
însetat ploaie aducătoare de roade, ca un milostiv.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Te rugăm, preacurată Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a ruga
pe Fiul tău, pentru noi robii tăi, să se îndure de noi și să ne izbăvească de
toată urgia, și pământului celui însetat să-i dea ploaie binefăcătoare.
Cântarea a VII-a:
Porunca tiranului nebăgând-o în seamă, preaînțelepții tineri n-au
slujit chipului celui de aur din câmpul Deira, și aruncați fiind în văpaia
focului, răcorindu-i pe dânșii îngerul, au cântat, zicând: binecuvântat
ești, Dumnezeul părinților noștri.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Stăpânitorul tuturor sufletelor pe Tine știindu-Te, Bunule, Te
rugăm, păzește-ne, iartă-ne ca un bun și iubitor de oameni, și ne izbăvește
de dreapta mânie de acum, și dă ca un bun ploaie pământului celui însetat.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Precum oarecând pe Manase care s-a căit l-ai scos, Mântuitorule,
din robia Babilonului, și l-ai izbăvit din nevoia cea aducătoare de moarte,
Milostive, îndură-Te și ne dă nouă milele Tale și ne păzește de foamete
și de cutremur și de toate relele, dăruind ploaie pământului celui însetat.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Milostivește-Te acum spre noi, ca un bun și milostiv, că am greșit
și fărădelege am făcut și nici unul nu ne-am îndreptat; pentru aceea cu
frică Te rugăm pe Tine, Iubitorule de oameni: să nu pedepsești cu urgia
ta clerul și poporul, ci trimite apă pământului celui însetat.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pe tine toți muritorii te știm scăpare, întărire și armă nebiruită,
Născătoare de Dumnezeu, și te rugăm noi robii tăi: izbăvește poporul și
cetatea ta de venirea altor neamuri, de foamete, de boli, de cutremur și de
toată nevoia, și trimite cu rugăciunile tale rouă pământului celui însetat.
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Cântarea a VIII-a:
Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii cei
de demult și văpaia în rouă o a prefăcut, ca pe Domnul, lăudați-L toate
lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Ilie prin cuvânt a oprit ploaia pe pământ, și din nou prin cuvânt a
pogorât-o din cer. Pentru aceea Te rugăm: pentru rugăciunile aceluia,
Milostive, trimite din cer ploaie pământului.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Cu cetele îngerilor și cu proorocii și cu mucenicii, cu soboarele
arhiereilor și cu mulțimea preacuvioșilor, ca pe Făcătorul tuturor și
Domnul, Te rugăm să mântuiești pe cei ce Te laudă pe Tine, și să trimiți
din cer ploaie pământului.
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
Precum ai izbăvit, ca un Dumnezeu, pe Iona din chit și din mare și
pe Daniel din groapa cu lei, așa și acum, Bunule, auzi-ne pe noi robii Tăi
și scapă de toată nevoia pe poporul Tău.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pe tine, ceea ce ai născut pe Iisus, te chemăm, Născătoare de
Dumnezeu, să te rogi acum ca să Se îndure și să mântuiască pe poporul
cel ce a păcătuit, și care din nou aleargă cu dragoste la tine, și te preaînalță
întru toți vecii.
Cântarea a IX-a:
Pe Dumnezeu Cuvântul, Care cu înțelepciune mai presus de
cuvânt, de la Dumnezeu a venit ca să înnoiască pe Adam cel căzut
cumplit în stricăciune din pricina mâncării, și din Sfânta Fecioară în
chip de negrăit S-a întrupat pentru noi credincioșii, cu un gând în cântări
să-L slăvim.
Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Îndurate, când noi cerem iubirea Ta de oameni, Bunule, pentru
pământul cel însetat, arată-Te blând, Stăpâne, ca un Dumnezeu
atotputernic, și dăruiește-ne, ca un bun, ploaie aducătoare de roadă, și
mântuiește sufletele noastre.
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Mult-Milostive Doamne auzi-ne pe noi păcătoșii, rugându-ne Ție.
Miluiește, Milostive, lucrul mâinilor Tale, iartă-ne pe noi ca un
bun, și să nu cerți poporul cu mânia Ta, ci pleacă acum urechea Ta și ia
aminte la rugăciunea noastră, și dăruiește pământului Tău pâraie de apă,
Doamne.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Izbăvește de neamuri străine și de toți vrăjmașii cetatea Ta și pe tot
poporul, și ploi roditoare dăruiește, Îndurate, spre îndestulare de toate
roadele, și trimite tuturor mântuire, Iubitorule de oameni.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Văzându-ne neputincioși la suflet și la trup și loviți de nenorociri
cumplite, Stăpână, care vindeci cu îndurarea ta, slobozește-ne din
întristările care ne apasă acum, ca toți cu cântări neîncetat să te mărim.
Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce
ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, ca-re fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie
împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea
noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, ca,
nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca
unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tai, miluiește-ne pe noi.
Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te
mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca
un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești
Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și
numele Tău chemăm.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Ușa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne
mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne
pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne
pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne
pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele
noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă
neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește. Doamne miluiește. Doamne miluiește. Slavă
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Fraților, fiți îndelung-răbdători, până la venirea Domnului. Iată,
plugarul așteaptă roadă cea scumpă a pământului, îndelung-răbdând,
până ce primește ploaia timpurie și târzie. Fiți, dar, și voi
îndelung-răbdători; întăriți inimile voastre, căci venirea Domnului s-a
apropiat. Nu vă plângeți, fraților, unul împotriva celuilalt, ca să nu fiți
judecați; iată Judecătorul stă înaintea ușilor. Ilie era om, asemenea cu noi
în slăbiciuni, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă, și nu a plouat trei
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Prochimenul:

Brazdele pământului adapă-le și înmulțește roadele lui.
Stih: Întru picăturile Tale veseli-se-va, răsărind.
APOSTOLUL, se citește din
Epistola Sfântului Apostol Iacov (V, 7-9, 17-18):

ani și șase luni. Și iarăși s-a rugat, și cerul a dat ploaie, și pământul a
odrăslit roadă sa.
Aliluia, aliluia, aliluia!
Vei binecuvânta cununa anului bunătății Tale și câmpiile Tale se
vor sătura.
Aliluia, aliluia, aliluia!
Se vor îngrășa cele frumoase ale pustiului și cu bucurie dealurile se
vor încinge.
Aliluia, aliluia, aliluia!

dobitoacele. Ci cu milostivire poruncește norilor din cer să slobozească
pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească și să crească iarbă dobitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor și să aducă roadele cele de
trebuință vieții noastre; ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin.
Rugăciune în vreme de secetă
către Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește rugăciunea
nevrednicului robului Tău. Întoarce-Ți mânia cea cu dreptate pornită
asupra noastră. Nu ne omorî cu foame și cu sete pe noi, oamenii, și

Te cinstim pe tine prorocule al lui Dumnezeu, Ilie, căci pentru
râvna ta întru mărirea Domnului Atotțiitorului, neputând răbda să vezi
închinarea la idoli și nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai înfruntat pe regele
Ahab, călcătorul de lege și pentru pedepsirea acestora prin rugăciune ai
cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pământul lui Israel, spre a-l
îndepărta de idolii netrebnici, pentru ca să se lase de fărădelegi și de
nedreptăți, să se întoarcă spre unul adevăratul Dumnezeu și spre
împlinirea sfintelor Sale porunci. În timp de foamete, preaminunate, ai
hrănit pe văduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin rugăciune l-ai
înviat. După trecerea timpului de foamete prorocit, ai adunat pe Muntele
Carmelului poporul israelit învechit în păcătoșenie și lepădare de
Dumnezeu și prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste jertfa ta, cu
aceasta minune întorcând pe Israel către Domnul. Pe prorocii cei
mincinoși ai lui Baal i-ai rușinat, iar după aceea, prin rugăciune, cerul
iarăși l-ai deschis și ploaie multă pe pământ ai dobândit, iar pe
credincioșii din Israel i-ai umplut de bucurie.
Către tine, preafericitul Domnului Ilie, cu umilință alergăm, noi
păcătoșii și smeriții, chinuiți de arșiță și secetă : Mărturisim că nu suntem
vrednici de mila și de harul lui Dumnezeu; mai curând suntem vrednici
pe dreptate de amenințarea aspră a mâniei Lui cu tot felul de rele boli,
necazuri și jale. Căci n-am umblat în frică de Dumnezeu, pe calea
poruncilor Lui, ci în poftele desfrânării inimilor noastre, și tot felul de
greșeli fără de număr am săvârșit. Fărădelegile noastre ne-au întunecat
mintea și nu suntem vrednici a ne arăta în fața Domnului și a privi la cer.
Mărturisim că și noi ca și vechiul Israel, ne-am îndepărtat de Domnul
Dumnezeul nostru prin fărădelegile noastre, și de nu ne închinăm lui Baal
și altor idoli netrebnici atunci prin robia patimilor și prin poftele noastre
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Apoi se citește din Sfânta Evanghelie
(Matei XVI, 1-3; Luca IV, 24-26; Ioan VI, 30-33)
În vremea aceea s-au apropiat de Iisus fariseii și saducheii și,
ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer. Iar El, răspunzând, le-a
zis: Când se face seară, ziceți: Mâine va fi timp frumos, pentru că cerul
este roșu; iar dimineața ziceți: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este
roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți s-o judecați, dar semnele
vremilor nu le puteți! Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine
primit în patria sa. Și adevăr vă spun că multe văduve erau în zilele lui
Ilie, în Israel, când s-a încuiat cerul trei ani și șase luni, încât a fost
foamete mare peste tot pământul. Și la nici una dintre ele n-a fost trimis
Ilie, decât la o femeie văduvă, din Sarepta Sidonului. Și iarăși au zis către
Dânsul iudeii: Dar ce minuni faci Tu, ca să vedem și să credem în Tine?
Ce lucrezi? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, precum este scris:
pâine din cer le-a dat lor ca să mănânce. Dar Iisus le-a zis: Adevărat,
adevărat zic vouă: Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer, ci Tatăl Meu vă
dă din cer pâinea cea adevărată. Pentru că pâinea lui Dumnezeu este
aceea care se coboară din cer și care dă viață lumii.
Rugăciune în vreme de secetă

slujim idolului; prin patima îmbuibării și a poftelor slujim idolului
lăcomiei și al trufiei, idolului mândriei și al îngâmfării și mergem pe
urmele împotrivirii față de Dumnezeu prin năravuri rele și slujim duhului
pierzător al veacului. Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul și s-a
făcut ca arama, fiindcă s-au închis inimile noastre în fața milei și iubirii
adevărate față de aproapele nostru. Pentru aceea pământul s-a uscat și sa facut neroditor, fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor
bune. De aceea, nu ne dă ploaie și rouă, fiindcă nu avem lacrimi de
umilință și rouă dătătoare de viață a cugetului către Dumnezeu. De aceea
s-au vestejit toate bucatele și toată iarba câmpului fiindcă s-a uscat în noi
tot gândul cel bun. De aceea s-a întunecat văzduhul pentru că mintea
noastră s-a întunecat de gânduri rele, iar inima noastră s-a întinat de
poftele fărădelegii.
Mărturisim că și ție, prorocul Domnului suntem nevrednici a ne
ruga. Căci tu, om fiind, asemănându-te nouă prin patimi, cu viața ta
asemenea îngerilor te-ai făcut și ca unul fără trup ai fost înălțat la cer; iar
noi prin faptele și gândurile noastre rușinoase, sufletul nostru deopotrivă
trupului l-am făcut. Tu prin post și priveghere i-ai minunat pe ingeri și pe
oameni, iar noi ne-am făcut robi necumpătării și poftelor. Tu râvneai la
slava lui Dumnezeu, noi însă, ne depărtăm de slăvirea Domnului și
Creatorului nostru și ne rușinăm a mărturisi preamărit numele Lui. Tu ai
stârpit necinstea și deprinderile rele, iar noi ne robim năravurilor lumii
potrivnice Domnului mai vârtos decât poruncilor Lui și a rânduielilor
Bisericii. Și câte păcate și nedreptăți n-am săvârșit noi păcătoșii ! Prin
păcatele noastre am istovit îndelunga răbdare a Domnului. Pentru toate
acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe noi și în mânia Lui ne-a pedepsit.
Deci, cu îndrăzneala mare față de Dumnezeu și nădăjduind în
iubirea ta față de neamul omenesc, cutezăm a te ruga, mărite prorocule.
Milostiv fii față de noi nemernicii și nevrednicii, roagă pe Atotbunul
Dumnezeu să nu se mânie pe noi până în sfârșit, ca să ne piardă pentru
fărădelegile noastre, ci să ne trimită pământului însetat ploaie
îmbelșugată și curată și să ne dăruiască roadă bogată și buna întocmire a
văzduhului; mijlocește mila Împăratului ceresc, dar nu pentru noi
păcătoșii și nevrednicii, ci pentru aleșii robii Lui care nu și-au plecat
genunchii în fața lui Baal al lumii acesteia, pentru blândețea și curăția
copiilor, pentru dobitoacele cele necuvântătoare și pentru păsările

cerului, care îndură din pricina fărădelegilor noastre și pier de foame, de
arșiță și de sete. Dobândește pentru noi prin rugăciunile tale bine-plăcute
lui Dumnezeu: duhul pocăinței și al smereniei, duhul blândeții și al
înfrânării, al iubirii, al răbdării, al temerii de Dumnezeu și al bunei
cinstiri, ca astfel, întorcându-ne de la căile necinstei la calea cea dreaptă
a faptelor bune, să umblăm în lumina poruncilor Domnului și să ajungem
la bunurile făgăduite nouă, binecuvântând pe Cel fără de început
Dumnezeu-Tatăl, pe iubitorul de oameni Unul-Născut Fiul Său și pe
sfințitorul Duh Preasfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
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Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

