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Biserica romaneasca „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch a
fost distrusa in proportie de 60 la suta, in urma cutremurului devastator
din data de 22 februarie 2011, dupa cum a declarat pentru Radio Trinitas,
Preasfintitul Mihail Episcopul Australiei si Noii Zeelande. Biserica este
proprietate a Patriarhiei Romane si a fost achizitionata prin Episcopia
Australiei si Noii Zeelande. Lacasul de cult in valoare de aproximativ
1.000.000 de dolari neo-zeelandezi este pastorit de Parintele Emanuel
Crainic si dateaza din anul 1864.

.

RUGACIUNE
IN VREMURI
DE NEVOIE
Nori apasatori se
aduna deasupra mea,
Doamne,
si amenintarea furtunii
ma inspaimanta.
Desi sunt in suferinta,
nu ma plang pentru ca
Tu esti sprijinul meu si
stanca unde imi caut
scaparea.
Tu Doamne cunosti
necazurile mele si ai
grija de mine
neincetat.
Cu toata suferinta
mea, stiu ca ma iubesti
si asta imi da tarie.
Cu speranta
in ajutorul
si bunatatea Ta,
nu ma voi lasa rapus,
ci ma voi lupta cu curaj
si voi ﬁ scapat.
Tu esti Cel ce
carmuieste lumea
si vietile oamenilor;
indreapta corabia vietii
mele, care acum este
clatinata de valuri
furioase, spre ape
linistite.
Degeaba ma zbat
singur impotriva
furtunii, ca fara Tine
nu pot face nimic.
Catre Tine ma indrept
si ma rog: vino in
ajutorul meu, asa cum
l-ai salvat pe Petru,
care venea spre Tine
pe apa.
Intinde bratul Tau
spre mine,
cum l-ai
intins spre el,
Dumnezeule
milostiv,
si salveaza-ma
degraba.
Amin.
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Duminica, 6 februarie 2011, Sfanta Liturghie a fost savarsita, pentru credincisii parohiei
noastre din Auckland, la Hamilton, cu prilejul vizitei si prezentei Preacuviosului Parinte
Ieromonah Nicodim Sangeorzan de la Manastirea Cormaia, de langa Sangeorz. Credinciosii
parohiei noastre au fost poftiti a se intalni duminica dimineata, la ora 8:00, la biserica noastra din 5 Alford St, pentru a ne deplasa impreuna la Hamilton (100 Morinsville Road).
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La sfanta slujba din Hamilton au participat in jur de 30 enoriasi din Auckland alaturi de
un numar similar din Hamilton. Dupa ce s-a incheiat Sfanta Liturghie a avut loc Adunarea
Generala Parohiala a parohiei Sfantul Gheorghe, iar apoi o masa frateasca.

Sambata s-a savarsit la Hamilton Sfantul Maslu, iar duminica la Auckland Sfanta Liturghie
la care au participat Parintele Mircea Corpodean din Auckland, Parintele Nicodim Sangeorzan si Parintele Ovidiu Motofelea din Hamilton.

RUGACIUNE
PENTRU
CEI RAPOSATI

Bunule Doamne,
aminteste-Ti
de robii Tai
(numele)
si iarta-le lor
greselile pe care
le-au savarsit in
timpul vietii lor,
pentru ca nimeni
nu este fara de
pacat in afara de
Tine, care ai
puterea sa dai
pace celor plecati
dintre cei vii.
Prin Dumnezeiasca
Ta intelepciune si
dragoste pentru
oameni, Tu
binecuvantezi
si dai ﬁecaruia
ceea ce are nevoie.
Mantuitorule,
odihneste suﬂetele
robilor Tai
(numele)
care si-au pus
nadejdea in Tine
Atotputernicule.
In mijlocul sﬁntilor,
Iisuse Hristoase,
odihneste suﬂetele
robilor Tai,
acolo unde
nu este durere nici
intristare
nici suspin,
ci viata
fara de moarte.
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Pomeneste,
Doamne, pe cei ce
intru nadejdea
invierii si a vietii
celei ce va sa ﬁe au
adormit, parinti si
frati ai nostri si pe
toti cei care intru
crestinatate si
credinta s-au
savarsit, si le iarta
lor toate greselile pe
care cu cuvantul sau
cu fapta sau cu
gandul le-au
savarsit si-i aseaza
pe ei in locuri
luminoase, in locuri
cu verdeata, in locuri
de odihna, de unde
a fugit toata
durerea, intristarea
si suspinarea, unde
cercetarea fetei Tale
veseleste pe toti cei
din veac sﬁntii Tai.
Daruieste-le lor si
noua imparatia Ta si
lmpartasirea bunatatilor Tale celor
negraite si vesnice
si desfatarea vietii
Tale celei nesfarsite
si fericite. Ca Tu esti
viata si invierea si
odihna robilor Tai
adormiti, Hristoase,
Dumnezeul nostru si
Tie marire inaltam,
Tatalui si Fiului si
Sfantului Duh. Amin.
Cu sﬁntii odihneste
Hristoase, suﬂetele
robilor Tai, acolo
unde nu este durere,
nici intristare,
nici suspin,
ci viata fara de
sfarsit.

PASTORALA SFANTULUI SINOD AL BISERICII
ORTODOXE ROMANE LA DUMINICA ORTODOXIEI
ANUL DOMNULUI 2011
Preaiubitului cler, cinului monahal si dreptmaritorilor crestini
din cuprinsul Patriarhiei Romane,
Har, mila si pace de la Dumnezeu-Tatal si de la Iisus Hristos, Domnul nostru,
iar de la noi arhieresti binecuvantari!

Preacuviosi si Preacucernici Parinti, iubiti credinciosi si credincioase,
Dam slava bunului Dumnezeu ca ne-a invrednicit sa incepem urcusul duhovnicesc
al Postului Sﬁntelor Pasti, in care ne straduim, ﬁecare dupa putere, sa-L insotim pe
Mantuitorul Hristos pe drumul Crucii pentru a muri si a invia impreuna cu El, adica pentru a muri fata de pacat si a invia pentru sﬁntenie si fapte bune. Toata viata
noastra crestina este, de fapt, o moarte si o inviere impreuna cu Hristos Domnul,
un efort continuu de a implini fagaduinta facuta la Botezul nostru, si anume ca ne
lepadam de Satana si de toate lucrarile lui si ne unim cu Hristos spre a-I sluji
Lui, ca unui Domn si Imparat, pentru a deveni asemenea Lui in smerenie si milostivire. Posturile de peste an si, cu deosebire, Postul cel Mare, al Sﬁntelor Pasti, sunt
prilejuri deosebite in care ne intarim in credinta si sporim in iubire milostiva, pe de
o parte prin lupta cu patimile egoiste, prin infranare de la mancare si bautura,
de la placerile trupesti si de la toata fapta cea rea, iar pe de alta parte, prin rugaciune mai multa si mai curata, prin impacarea cu semenii nostri, prin inmultirea
binelui fata de toti oamenii si prin impartasirea mai deasa cu Trupul si Sangele
Domnului nostru Iisus Hristos.
Duminica de astazi, numita Duminica Ortodoxiei, are pentru noi, crestinii ortodocsi, o semniﬁcatie aparte si o istorie care urca pana in secolul al IX-lea, cand Biserica a biruit erezia iconoclasta, care lupta impotriva Sﬁntelor Icoane. Dupa mai bine
de o suta de ani de controverse si de lupte impotriva Sﬁntelor Icoane, provocate
de unii imparati bizantini, incepand cu anul 726, cultul Sﬁntelor Icoane, al Sﬁntei
Cruci si al Sﬁntelor Moaste a fost restabilit, cu autoritate, de Sinodul VII
Ecumenic de la Niceea, din anul 787, iar apoi, cu solemnitate, de Sinodul de la
Constantinopol din anul 843, care a hotarat ca, in prima duminica din Postul Mare,
sa se sarbatoreasca biruinta Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor sau abaterilor de la
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dreapta credinta. Tot atunci, s-a stabilit ca aceasta duminica sa se numeasca
Duminica Ortodoxiei, adica Duminica dreptei credinte in singurul Dumnezeu adevarat Care ne-a fost descoperit noua in Iisus Hristos (cf. Ioan 17, 3). Prin urmare,
Adevarul este de la Dumnezeu si Dumnezeu este Adevarul. In acest sens, Insusi
Mantuitorul a spus: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata” (Ioan 14, 6). Deci
Adevarul nu este un concept abstract, o teorie sau un produs al ratiunii, ci o Persoana vesnic vie, Iisus Hristos, Care S-a facut Om pentru a descoperi oamenilor
adevarul mantuirii si a le darui viata vesnica, prin credinta in Dumnezeu-Tatal, Fiul
si Duhul Sfant. Sﬁntii Parinti de la Sinoadele ecumenice, inspirati de Duhul
Sfant, au aparat si au deﬁnit adevarul credintei mantuitoare privind unitatea de
ﬁinta sau deoﬁintimea, egalitatea, distinctia si conlucrarea Persoanelor Sﬁntei Treimi: Tatal, Fiul si Duhul Sfant; precum si adevarul credintei privind Taina Bisericii,
a Sfantului Botez, a invierii mortilor si a vietii vesnice – asa cum sunt marturisite in
Crezul ortodox, formulat de primele doua Sinoade ecumenice de la Niceea (325) si
Constantinopol (381).
In lupta lor cu ereziile, care sunt abateri de la dreapta credinta, Sﬁntii Parinti,
adunati in Sinoade ecumenice, au deﬁnit si adevarul credintei privind dumnezeirea
si omenitatea Persoanei Mantuitorului Iisus Hristos, calitatea de Nascatoare de
Dumnezeu a Maicii Domnului, a pururea Fecioarei Maria, dar si adevarul privind
cinstirea Sﬁntilor, a Sﬁntelor Icoane si a Sﬁntelor Moaste, deoarece adevarul credintei este baza adevaratei comuniuni de viata cu Dumnezeu. De aceea, adevarul
dogmelor de credinta este marturisit in viata liturgica a Bisericii, ca mister sau
taina a mantuirii, adica a unirii omului cu Dumnezeu prin har, pentru
a dobandi viata vesnica.
Astfel, Ortodoxia este prin excelenta mistica. Pentru noi, ortodocsii, taina credintei
nu este simplu obiect de speculatie intelectuala, ci ea se traieste in stare de rugaciune, de inchinare lui Dumnezeu si de cinstire
a Sﬁntilor Lui in Sfanta Biserica. Intrucat credem in Dumnezeu-Tatal, Fiul si Duhul Sfant,
ne inchinam Preasﬁntei Treimi, marturisim pe
Mantuitorul Iisus Hristos ca ﬁind Dumnezeu
adevarat si Om adevarat; preacinstim pe Maica
Domnului ca ﬁind, in acelasi timp, Mama si
Fecioara; cinstim (veneram) pe Sﬁntii lui Dumnezeu si Sﬁntele lor Icoane, precum
cinstim Sfanta Cruce si Sfanta Evanghelie, care
nu sunt simpla materie, ci materie sﬁntita sau
purtatoare de har, aﬂandu-se in legatura spirituala cu Hristos si cu Sﬁntii Lui. Cinstim si Sﬁntele Moaste ale Sﬁntilor, intrucat acestea sunt
arvuna invierii trupului si a transﬁgurarii sau
innoirii universului actual in cer nou si
pamant nou, la venirea intru slava a lui Hristos
(cf. Apocalipsa 21). Insa Ortodoxia nu este numai
dreapta credinta, ci si dreapta traire in Hristos. Dupa cum stim, in limba greaca „orthodox”
inseamna atat „dreptcredincios”, cat si „drept-

Asculta-ma, Domnul meu si Ziditorul
meu, asculta-ma
iarasi pe mine, pacatosul si nevrednicul robul Tau, ca
de multe ori Ti-am
fagaduit sa-mi
schimb viata mea
cea rea si nicidecum nu am schimbat-o. Gresit-am,
Doamne, gresit-am
si cunosc greselile
mele si imi pare rau
ca le-am facut, si
mi-e rusine sa vin
inaintea fetei Tale,
iesind, de atatea ori
din cuvantul meu
si neparasindu-ma
de pacatele mele. Si
ce voi sa zic pentru nemultumirea
mea cea mare, si
unde ma voi duce?
Atatea strambatati
ce am facut! Catre
Tine vin, Stapanul
meu mult milostive,
si cad cu multa
indrazneala la
picioarele Tale, de
vreme ce vad ca
pentru pacatele
mele ai primit...

PATRIARHIA ROMANA

Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa “Sfantul Ignatie Teoforul ”
5 Alford Street Waterview Auckland New Zealand
RUGACIUNEA
INAINTE DE
SPOVEDANIE cont

...injositoarea moarte
pe cruce si chemi pe
pacatosi prin Scripturile Tale catre Tine sa
strigi cu gura Ta: Pe
cel ce vine la Mine,
nu-l voi scoate afara.
Drept aceea, Doamne, primeste-ma
si pe mine nevrednicul si-mi iarta toate
pacatele si-mi da
harul Tau si binecuvantarea Ta, pentru
mare si nemasurata
milostivirea Ta. Ca
eu sunt foarte cait;
ca am gresit inaintea
Ta si am maniat
bunatatea Ta cu
cuvantul, cu lucrul si
cu gandul, cu voie si
fara de voie. Drept
aceea, de astazi
inainte fagaduiesc cu
adevdrat, cu darul
si cu ajutorul Tau,
sa nu ma mai intorc
la greselile mele cele
dintai, alegand mal
bine moartea, decat
sa calc vreuna din
poruncile Tale. Si
hotarasc sa Te ascult
si acum si pururea,
si sa ma inchin numelui Tau celui sfant,
dulcele meu Iisus, si
sa Te maresc in vecii
vecilor. Amin.
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maritor”. Ortodox este deci cel care-L preamareste cu adevarat pe Dumnezeu prin
marturisirea dreptei credinte, dar si prin participarea la sﬁntele slujbe ale Bisericii
si prin trairea dreapta si faptele bune savarsite dupa poruncile Lui.
Iubiti credinciosi si credincioase, asa cum am spus, in Duminica Ortodoxiei
praznuim biruinta dreptei credinte asupra ereziilor care au pus la incercare viata
credinciosilor din primul mileniu al Bisericii crestine. In acele vremuri, multi ierarhi, monahi si preoti, ca si foarte multi credinciosi au suferit nenumarate persecutii, batai, inchisori, exiluri si chiar moartea pentru curajul de a cinsti si apara
Sﬁntele Icoane. Slujbele Vecerniei si Utreniei din Duminica Ortodoxiei sunt alcatuite din cantari referitoare la icoana Mantuitorului Iisus Hristos, Care, asa cum au
aratat Sﬁntii Parinti de la Sinodul VII Ecumenic, este prototipul si justiﬁcarea tuturor Sﬁntelor Icoane. Prin urmare, Sﬁntele Icoane sunt parte integranta din Traditia vie a Bisericii, intrucat prin ele se marturiseste adevarul ca Fiul lui Dumnezeu
Cel nevazut S-a facut vazut, adica Om, pentru a uni pe oameni cu Dumnezeu. De
aceea, nu ne putem imagina o biserica ortodoxa fara icoane; nu putem sluji Sfanta
Liturghie sau orice alta slujba fara sa avem in fata noastra cel putin icoana Mantuitorului si icoana Maicii Domnului. Frumusetea si atmosfera de taina sau mistica
ale unei biserici ortodoxe se datoreaza mai ales Sﬁntelor Icoane si frescelor care
o impodobesc. Aceasta se explica prin faptul ca Sfanta Icoana nu este un simplu
tablou de inspiratie religioasa, ci o arta sacra sau sfanta si o prezenta harica a
Mantuitorului, a Maicii Domnului si a Sﬁntilor, prezenta pe care o simt credinciosii
cand se roaga Sﬁntilor reprezentati pe Sﬁntele Icoane. In Ortodoxie insa, nu numai
locasul bisericii este impodobit cu Sﬁnte Icoane, ci si casa familiei crestine, numita
simbolic biserica de acasa, unde ar trebui sa se adune zilnic la rugaciune toata
familia: parintii, impreuna cu toti copiii si cu bunicii. Rugaciunea in fata Sﬁntelor
Icoane este mai intima si mai profunda. Facuta cu smerenie si concentrare deplina, rugaciunea in fata Sﬁntelor Icoane ne aprinde inima de dragoste si evlavie fata
de Dumnezeu, de Maica Domnului si de Sﬁnti, care ne ajuta sa iubim pe
toti oamenii, intrucat toti sunt creati dupa chipul lui Dumnezeu.
Iubiti credinciosi si credincioase,
Dumnezeu l-a facut pe om dupa chipul Sau, suﬂand in fata lui suﬂare de viata.
Asa a devenit omul „ﬁinta vie“ (Facerea 1, 26; 2, 7). Apoi primii oameni, Adam si
Eva, au primit porunca: „Cresteti si va inmultiti si umpleti pamantul si-l stapaniti“
(Facerea 1, 28). Prin urmare, tot omul care vine in lume poarta in el pecetea chipului lui Dumnezeu, care face din el o persoana unica si irepetabila, plina de mister,
o ﬁinta ireductibila la lumea materiala si avand un destin vesnic. Viata persoanei
umane este cel mai mare dar al lui Dumnezeu, iar aceasta viata incepe in momentul conceperii, al aparitiei embrionului viu. Din acel moment, omul este „suﬂet
viu“, adica persoana care poarta in sine chipul lui Dumnezeu Cel vesnic viu si este
chemata la viata vesnica. De la concepere pana la nastere si apoi pana la sfarsitul
vietii pamantesti, omul creste, se maturizeaza si se implineste in comuniune cu
Dumnezeu si cu semenii sai, iar dupa moartea trupului, suﬂetul omului ramane
viu, avand constiinta si memorie spirituala, intrucat este chemat la viata vesnica.
Prin urmare, daca suntem crestini, trebuie sa aﬁrmam mereu ca viata omului, ca
dar sfant al lui Dumnezeu, isi are inceputul in momentul conceperii sau al aparitiei embrionului viu. Ca atare, dreptul la viata incepe cu dreptul embrionului de a
se dezvolta in pantecele mamei sale si dreptul fatului de a se naste.
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Cine ucide viata embrionului sau a fatului savarseste pacatul omuciderii. Din
nefericire, crima avortului, ﬁe ca este provocat prin medicamente, ﬁe prin operatie
chirurgicala, este astazi foarte raspandita in lume, iar Romania se aﬂa, din pacate,
pe lista primelor tari din lume in ceea ce priveste rata avorturilor. Pacatul acesta
infricosator nu ramane fara urmari asupra sanatatii celor ce-l savarsesc, asupra
familiei si asupra societatii umane. Fericirea intemeiata pe crima nu poate ﬁ binecuvantata de Dumnezeu, deoarece prin crima asupra omului este ucisa iubirea
de oameni. Cele mai multe suferinte in lumea de astazi vin tocmai din lipsa iubirii
milostive si marinimoase dintre oameni si din lipsa de intrajutorare. Multi oameni
se simt singuri, parasiti, descurajati, neintelesi; isi cauta scapare in alcool, in desfrau, in droguri sau in patimi egoiste, care ii distrug treptat suﬂeteste si trupeste.
De aceea, ei au nevoie de ajutorul Bisericii, pe care Sﬁntii Parintii o numesc „spital
duhovnicesc”. In Biserica, in starea de comuniune cu Dumnezeu, cu Sﬁntii Lui si
cu ceilalti credinciosi, oamenii traiesc intens viata ca dar al lui Dumnezeu, care
trebuie aparat, cultivat si sﬁntit. Desigur, astazi multe suferinte vin si din starea
de saracie materiala, care se adanceste mereu in tara noastra si in lume, pentru ca
a crescut lacomia celor ce vor sa se imbogateasca rapid si cu orice pret. Din acest
motiv, Biserica incearca sa organizeze o asistenta social-caritabila cat mai extinsa,
indemnand pe cei ce au mai multe bunuri materiale sa ofere celor care au mai
putin sau nu au nimic. Astfel, prin contributia credinciosilor sai, in primul rand,
dar si prin alte contributii, Biserica noastra a dezvoltat pana acum numeroase programe de asistenta sociala, ﬁlantropica sau caritabila, ca de pilda: cantine pentru
saraci, camine pentru copii, case pentru batrani, unitati medicale pentru bolnavi.
Iubiti frati si surori in Domnul, tocmai pentru a continua aceste programe si pentru
initierea altora noi a devenit deja o traditie ca, in Duminica Ortodoxiei, sa se realizeze in toate bisericile din tara, iar incepand cu anul acesta, 2011, si in parohiile
ortodoxe din Diaspora romaneasca, o colecta pentru Fondul Central Misionar al
Bisericii Ortodoxe Romane. De aceea, va indemnam sa oferiti, cu inima buna, ajutorul fratiilor voastre, aratand astfel solidaritatea cu cei mai lipsiti semeni ai nostri.
Sa nu uitam niciodata ca in chipul omului ﬂamand, al celui gol, al celui bolnav, al
celui din inchisoare, al celui trist si suferind vine tainic, spre noi, Hristos Insusi.
Prin urmare, tot binele, spiritual sau material, pe care-l facem semenilor nostri, il
facem lui Hristos Insusi, Care ne va binecuvanta cu darurile Sale aici, pe pamant,
si la Judecata de Apoi (cf. Matei 25). Intrucat Mantuitorul nostru Iisus Hristos ne
asigura ca „mai fericit este a da decat a lua” (Fapte 20, 35), nimeni nu va saraci
pentru ca a ajutat pe cei aﬂati in nevoi, ci orice om saraceste cu adevarat numai
cand devine suﬂet mic si rece, deoarece impiedica lucrarea iubirii milostive a lui
Dumnezeu in lume si uita porunca Mantuitorului: „Fiti milostivi, precum si Tatal
vostru este milostiv” (Luca 6, 36). Cu nadejdea ca indemnul nostru pastoral va ﬁ
o intarire in credinta si o chemare la fapta cea buna, ne rugam lui Dumnezeu sa
va binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate, sa petreceti vremea Postului Mare
cu mult folos duhovnicesc si sa ajungeti cu pace, sanatate si bucurie la Slavitul
Praznic al Invierii Domnului! Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui
Dumnezeu si impartasirea Sfantului Duh sa ﬁe cu voi cu toti! (2 Corinteni 13, 13).
PRESEDINTELE SFANTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMANE,
†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

RUGACIUNE
DE SEARA

Dumnezeule cel vesnic
si imparate a toata
faptura, Cel ce m-ai
invrednicit a ajunge
in acest ceas, iarta-mi
pacatele ce am facut
in aceasta zi, cu lucrul, cu cuvantul si cu
gandul si curateste,
Doamne, smeritul meu
suﬂet de toata intinaciunea trupulul si a
suﬂetului. Si-mi da,
Doamne, in aceasta
noapte, a trece somnul
in pace, ca
sculandu-ma din
ticalosul meu asternut
bine sa plac preasfantului Tau nume in
toate zilele vietii mele
si sa biruiesc
pe vrajmasii cei ce
se lupta cu mine, pe
cei trupesti, si pe cei
fara de trup. Si ma
izbaveste, Doamne,
de gandurile cele
desarte, care ma
intineaza si de poftele
cele rele. Ca a Ta este
imparatia, puterea si
slava, a Tatalui si a
Fiului si a Sfantului
Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin! Doamne, Dumnezeul nostru, orice
am gresit in aceasta zi
cu cuvantul, cu lucrul
si cu gandul, ca un
bun si iubitor de oameni, iarta-mi. Somn
cu pace daruieste-mi.
Pe ingerul Tau cel
aparator trimite sa
ma acopere si sa ma
pazeasca de tot raul.
Ca Tu esti pazitorul
suﬂetelor si al trupurilor noastre si Tie slava
inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh,
acum si pururea si in
vecii vecilor. Amin!
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RUGACIUNEA
DE DUMINICA
Ziua Duminicii imi aduce
aminte de Atotputernicia Ta, Stapine, cu
care ai zidit lumea si
ai rascumparat pe om.
Tie deci, iubitorule de
oameni, Doamne, ma
inchin si-Ti multumesc
foarte pentru Darurile
cele mari ce ai facut
si le faci tuturor fapturilor Tale. Inima mi se
bucura si se desfateaza
cind stau si cuget cum
ca numai Tu Insuti esti
Dumnezeu Atotsﬁnt,
Atotintelept, Atotputernic, necuprins, incit
nici o bunatate si nici
o marire nu-Ti lipseste.
Tu esti Unul Dumnezeu
in Trei Fetze: Tatal, Fiul
si Duhul Sﬁnt. Numai
pe Tine Te cunosc
Dumnezeu adevarat
si Te marturisesc si Te
maresc, Tie ma inchin
si-Ti servesc pururea,
cu toata inima si cu
toata puterea. 0, Parinte
Sﬁnte, indura-Te de noi!
0, Binecuvintat Fiu al lui
Dumnezeu, mintuiestene de iad! 0, Duhule
Sﬁnte, da-mi Darul si
acoperamintul Tau!
Mult indurate Stapine,
rogu-Te, sa uiti pacatele
mele cele multe, dupa
multimea indurarilor
Tale. Multumesc din
toata inima pentr-u
bunatalile ce-mi trimiti
in toate zilele, mai virtos
insa pentru rabdarea
Ta cea mare, ca nu m-ai
pedepsit dupa multimea pacatelor mele, ci
astepti cainta mea, ca
un iertator Atotbun si
indurat. Amin.
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