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Cântarea întâi, glas1. Irmosul: 
„Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă”

 Stih:    vV    S  

                4z!       !        1}  !       ! 11amC0q!!   1       !             !  
    Sfin- ți-lor  Serghi- e   și    Vah      ru-  ga-__ți-  vă pentru 

!A                   vV 
noi. 

                                       40!       !        1}  !       ! 11amC  @111    } 
          Serghi-  e   os- ta- șul lui Hris-tos       lu- ând pre  Vah      

!    !10   !0      !           !AvV        r0  !!10!q 
împreu-    nă   a- ju-   tă- tor     da- ți-mi înțe-le-   gerea Du 

@11amC000p          !        0}   !        !A                vV                        1 
 hu-lui Sfânt        ca     să  slă- vesc   cu sfinții toți            pă- 
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1q @O 0a00!1!       !      2! \!         ! 
   ti-  mi-rea voas-tră  cea   într-un cuget dumne__ ze-__ 

0;     ;      
_iesc. 

    vV   
                                                                                   0rz!       !        1}  !       ! 11amC  !   1  1!  
                 Pe   piatra credin- ței lui Hristos        teme-   li-   a 

!10   !0}      !      !   AvV    31001!        !          ! 
punân- du- vă, sfin-ți- lor,    ați   dus   lup- ta    bu-nă muce 

 !   1   1am<C   !    w  !     0  !0}   !        !A       vV        011  
  ni- ci-    lor,      fi  ind voi  în- tă- riți de  El ca   cei    ce 

q@O0a   00!1!       !      2! \!!0;     ; 
 sunteți stâl- pii     de  ne-clin-tit  ai  Bi-   se-___ri-__ cii. 

vV     
 

          040!    !      1}  !    ! 11amC @111} 
    Cu- vin-  te- lor Stă-pâ-nului  Hristos       în-  credin- țân- 

!               !O!    !   0}!!AvV     4  !  101}  !         !             ! 
du- vă voi muce- ni-cilor        și  spre El     ui-tân- du-vă ne- 
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 !11amC 0q!001os   !     !     !   !    1a 
a- bă- tut       dul-cea-ța tre-  că- toa-____re ați defăimat 

mC0      !         !11     q     ! 000!1}!!   2}            de dragostea  cea   veș-ni-că    de-    o- potri-  vă fi  ind 

!!      !    0;     ;      
_ cu-_ prinși. 

                                                   003}0  !11}!0   !     q @1 
             Sla- vă    Ta-   tă- lui   şi    Fi-  u-  lui   şi  Sfântu-  lui 

1amC 
Duh. 

                                  #040!       !        1}           !            !         11amC0!                                       
        Le-   pă- dân-du-vă  de neam pentru Hristos       acum 

11} !   ! O}!!    0}!      !AvV40!!10          în    ce-ruri cu sfinții vă  bu-curați      și    îm-brăcămin-te 

0!q@11a     mC        0!1    0Qz!@     1  fe-me-ias-că purtând,          cu  în-țe-   lep-ciu-__ne   băr-  

110amC0     !       !     11q!00!1} 
  bă- teas- că        v-ați înfru-mu- se-  țat cu hai- na cu-ra- 

 !     !2!     !!0;       ;    
  tă a ha-___ru-_ lui. 



4 
 

                     30 !   !110am<C!!111}    !!  !    
       Şi    a- cum şi   pu-ru-  rea      şi în  ve-  cii   ve- ci-lor A- 

        !:       :vV 
  min. 

                                                     40!       !        1}  !       ! 1 10amC0!1                                       
            Roagă-L pe Cuvântul lui Dum-ne-zeu        să   fi-   e 

1}         !0  ! O}!!    0}!      !AvV040!!1 
blând și  mi-los- ti- credincio-și-lor      Fe- cioa-ră Născătoa 

0!!11!w  !0!0 !   !A    vV      11q 
  re de Dumnezeu pe Cel ce a   venit   la noi       că    pe   ti- 

@110a00!1}!!   2!!!     1   a{         !:      :       
  ne   te    a-  vem  păr-  ti-  ni-toare  și  zid de mântui-    re. 
      
 

Cântarea a III- a. Irmosul: 
„Însuţi ştiind neputinţa”

vV    
                                                                   31  !  !1} !    !  11a0q   ! 0   !                
              A   tot-ști- u- to-rul Dumnezeu   văzând pleca-rea 

0}!      !AvV0001} !   !)           s113!!AvV 
 voas-_tră    cea   că-   tre dânsul prea- fe-   ri-     ci-ți-lor, 



5 
 

1~11a0!011!!Am<C!1q!2}           
  de     cu-  vân- tul  în- țe-  lep-  ciu-_ nii     și de ha-rul Du-

!    !  A   !    0    q      @110   a !01!   !   2} ! 
hului v-a um-plut pe  voi    a-  cum  ca  pe  niș- te os-tași ai 

!      !          0   ;      ;vV 
Lui Hristos.  
 

2110! 0}   !    !11a01!0! 
   A    mu-  ri   pentru  Le-gea lui Hristos   și  pentru   El   a  

0}!      !AvV11q! O}!!0   !      !AvV00 
  pă- ti-mi      ați    a-   les slă- vi-ți-lor mu-ce-nici,   și  v-ați 

1~11a0!011!!Am<C!1q!2}           
   le-    pă- dat   de  în-trea- ga   lu-__ me   de tru- fi-  a vie- 

    !!  A!0q@O0a    !       1   1}       !          !    1}   !        !           
  _ ții  și  de sla-  va    lu- mii  pen-tru dra-gos-tea Ce-lui  ce 

    2   !      !          !      0;     ;                                                                                                           vV 
   v-a___zi-___ dit. 
 
Slavă. 

              211!! 1}!!   11a                 !     1  1} !        !        
     Cu    por- ni- ri-le gândului  cu-  rat stând a -  cum î-  na- 
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O}       !         !     0   !    !A             vV             1~11a     0!    00  
  in-  tea  lui Dumnezeu        și       de  ra-   ze-  le    ce-   le 

1os!         !           !AmC< !1 q!      2    }!           ! A !0q@  
   de____a- co-  lo    ne-gră-  it umplându-vă  a-  pă- ra-  ți-                       

110amC#1 1 1}       !  !    2} !!! 0;       ;vV 
  ne   pe   noi       de   su-  pă-   rări, muce ni-__ ci-__lor. 
 
Și acum. 

           310!00!1@11a   !               w            ! 
     Fi-   ind    ți- nut mai î- na-  in-   te   A-  dam de moartea 

 0    !         0}!!AvV011    q! O}  !     !     2 !!             
 cea  se-  mea-_ță      s-a   iz-   bă-   vit a- cum întru naș-_te 

!         !A    vV0     1~110!03}        !        ! !0a mC 
rea ta       Mi-  rea-   să     a    Lui  Dumnezeu cea u-ni- că, 

mC< !1 q!      2    }!           ! A 00!qz!!@11  
     că   vi-   a-ța   veș- ni-că    și      i-pos-ta-ti-__că     ai năs- 

1amC!     1 1} !     !   1}   ! !   2 !!! 0;       ;vV  
 cut     mai pre-sus  de fi-  in- ță  și  de__  cu-_vânt. 
 
 

Apoi SEDEALNA. Glas VIII  
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„Pe înţelepciunea şi Cuvântul” λπ              Cni 
 

                                                                                                       0\30[!02}!!        !111a 
                      Ve-       niți       iu-bi-   to-ri-lor  de  muce-  nici    

                                     $0\30[!0w!!S0!111a 
       să-i cins-       tim     pe slă-  vi-____ ții  pă-  ti-    mi- tori 

                                     !0aog!11}  !   !A   10  0 !qz !     !   
       pe Vah___ și   pe Ser-ghi-  e   pe  măr- gă-   ri- ta-re- le  

        1}!     !A!110!O@  1O}!!0  
       Domnului, ca-re   toa-  tă   pu-te-rea  vrăj- ma-șului au         

                                 1@a @011q!\10[!0ez  !       
         în- vins  și     în-  șe-   lă- ciu-nea      cea      i- dolească 

                            !1!     !A2!!!wz!!111@Q!  
     au spulberat. Pentru aceasta lu-ând cununi    de bi-ru- 

                          os10anN#3zog!11}!!A   !11     
        in-____ ță        din  mâ-___na Stă- pâ- nului dănțuiesc 

                        0!!  @O@a  1q! 11}!  !  !         1a n N                                                                  cu sfin-_ ții    în-geri    iar   noi  cu cre-din-__ță strigăm  

                         03}!!00pz!@11a01os 
       ru-    ga- ți-vă lui  Hris-tos_ Dum-ne-zeu     ier-  ta-___ 
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                             #a00US!!@10!@O@acC    ez 
        re    de    gre-şa-_____le   să    dă-__ ru-  ias-că       ce- 

                                     !         !    11111}!     !A     0}   !      !     !2}! 
       lor ce prăz-nu- iesc  cu  dra-goste sfân-tă pome-ni-rea 

                                  !                 " ;!S0;     ;   
       voas-_tră. 
 
 Și acum : 
 A lui Suceveanu, „Gândesc la judecată și mă tem…” 

 

Cântarea a 4-a 

„Munte umbrit cu harul dumnezeiesc” 

vV 
 

                                          30!  1   q   !      0     !1}   !       !     O   0a  
                                                    Doi   lu-mi- nă- tori de   la   a- pus  ră-să- ri-   t-au 

  @1110    ! ! 10!         ! 1~ 0     !              
  ca   să     a-   ler-   ge  împo-tri-  va  îm-pă-  ra-    tu- lui  

!       !A      310! 2}   !   !A      @11q!    0     
 păgân. Și  spre  ră- să- ri-tul Tău cel   lu-  mi- nos ei  au    
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!10!0}  !    !AvV 1110! 1}!     !            
a-juns Dumneze-   u- le      la       li-  ma-nul cel lin mântu  

2}!       !      !0;        ; vV 
  in-___du-__ se. 

30!  1   q   !      0     0!0! 1   1   0a  
 Nici  goana nici   sa- bi-   a      nu v-a despărțit     pe   voi 

@111 0  !     !    1   0!          !      1~   0   !              
 de   cu-  noș- tin-   ța credincioa-  să că-tre Dom- nul Dum 

!              !A           04!        !       !11a   !q!10!0        
nezeu     că   via-ță ați  so-co-  tit    a  fi sfâr-și-   tul cel pen 

 !    !A vV 011q@110aQz10!  
tru El       și     fe-    ri-    ci-re    veș-  ni-   că    o, vred- ni- ci 

0 !2}!   !!0;      ;      vV 
  lor  de  la-__ u-__ dă. 
 
 

         300  1}!!100! 1}     !!11 
    Lu-  mi-   nă-  to- rii cei ne-  ră-   tă- ci- tori  cu a- de-  vă- 

0a@1110 !  !  1 0 !    !    1~0!  
 rat  dum-ne- ze-   ieș-   te lu-mi-nea- ză   a- du- na- rea lui 
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!                 !AvV040! 2}!    !   /@11q!0    
Hristos      și   Sfân-ta  Bi- se-  ri-că  s-a   în-   tă-  rit  cu stră 

!10! 0}       !        !A   vV              1 11   1}!0!      
 lu- ci-  rea mi- nu-  ni-lor           ve-   se- lind  su- fle-  te-le 

0 !   2}     !   !    !   0;     ; vV 
  cre-din-cio-__ și-__lor. 
 
Slavă: 

 30!  1   q       !  000!       !     1   1   0a        Prea- a-  le- sul Ser-ghi-    e    și dum-ne-ze- ies-  cul  Vah        

mC<      @1110!      !   1 0!!1~0! 
        îi     lu-  mi-  nea- ză  peste an    pe  iu-bi-to-    rii  de 

0!!A040!2}!!/@11q!0  
  mucenici pu-nând  î- na-intea lor du-hov- ni- cesc ospăț 

!10! 0}       !        !AvV 01 1   10!1}      
  la Ma-sa  Stă- pâ-nu- lui      și      îi     în-  deamnă pe  ei 

     !                     !         2}!   !  ! 0;;;     ;      vV 
  spre tot lu-__crul_ bun. 
 
Și acum: 
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                                  40!!  1}00! 1}     !!110amC 
        Sa-   bi-   a de foc   ca-   re   păzea   ușa  Ra-   iu-   lui 

@1110!      !   1 0!!1~0  ! 
a-  cum  dă   vo-   ie credin-cio- și- lor primin- du-i lu- 

! !A            040! 2}   !  !    /@11q!    0     
      minat căci  ve-  de pe fruntea lor cinsti-   tul sânge   în- 

             !10! 0}       !        !AvV00 11qz    !         ! 
   semnat al Cu-  vân-tu-lui     ca-   re    S-a   născut dintru  

2}!        !           !   1   a{         !:       :  a        
   ti- ne Preacura-    tă.                           

 
 

Cântarea a - V - a. Irmos: 
„Cel ce ai luminat cu strălucirea 

v V 
                                                  01110!   1q!0  ! 0!           
            În-   șe-    lă-  ciu- nea ați  go-nit  cu ar- ma a-  de- 

  110a            mC<                !   1  1{0        !        !       1     0       !                 vă-   ru-   lui            și  răb-   dând-    cu tă-   ri-      e     o- 

0os    !         !      0   }   !        !A      11q   !     1  !                         !      
 sân-___ da   ti-   ra-  ni- lor v-ați fă-cut   a-  ici   în-   vin- 
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11a0 Qz !@      1110                 /            01} 
 gă-  tori     cu-nu-_  na      bi-   ru-   in-  ței         pri- min- 

!              !     1} !      !2}!     !       !          0;      ; vV 
 d-o în dar de la Dom-_nul Hristos. 

                                                   0030  !      1   1}       !         !    1      0     !           
            În-    tă-  riți    fi- ind   cu   da-  rul Tre- i-    mii  cei   

  q        @11a   mC<   !   1  1   0!        !       1     0       !          
doi    mu- ce- nici      cu  pu-   te-  rea cea de sus  l-au sur- 

0os    !         !      0   }     !              !A 0011q !1  
 pat-___ pe   di-   a-   vo-lul    și     pe  cei    ro-biți  de  el  

!              !    11/0 Qz !@111a        m<C          #1 
 i-au dezle- gat    slă-  vi-__ ții    mu- ce- nici         pen-tru 

110!1} !      !2!     !    !    0;      ; vV 
a- ceas-  ta  cu cinste  se  fe-__ ri-__ cesc. 
 
Slavă: 

                                                         01110!   1   1}       !         !          1}  !        
             Cu- băr-   bă-  ți-    a  su- fle-  teas- că prin multă 

!    O       0amC!1 10!!10!0os 
 răbda-    re       au în-  vins toa-tă iu-  ți- mea mâni-___ 
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!       !  0}    !    !A  A     vV 11q   !     1  !                         !     1  1a 
 ei  ti-  ra- ni- lor    prea- slă- vi- ții  ma- rii    mu-ce-  nici 

00   Qz   !@0111a       m<C                   #11 
   și     în    ce-__ruri   se   ve-   se- lesc            să- lăș-   lu- 

1} !       !     2}!   !!0;    ;      vV 
  ind cu ar-  han-_ghe-_ lii. 
 
 Și acum 

0001110!   1    1}       !         !          1}  !              
  Ca    pe     o    di-    mi-  nea- ță ră-  să-   ri-  t-ai,  o,  Maică   

!  110a mC   <   010    !    !   10 !0os 
 a Dom-nu-  lui           pe  Soa-  re- le dreptă-  ții purtân-__ 

!       !  0}    !    !A  A     vV 11q   !     1  !                         !     1  1 
du-L în pântece       pe   Cu-vân-tul Cel  ce   S-a   u-   nit   

0Qz  !@01  11a  m<C              # 1   1         1} 
 cu trup__ du-  pă     i-   pos-  tas;        pentru    a-   ceas- 

!13!!! p!0!   2}!      \!      " ;!S    0;     ; 
ta  pe   Ti-__ ne popoare-le   Te  la-____ u-___ dă. 
 
 

Cântarea a - VI – a.Irmosul 
„Înconjuratu-ne-a pe noi” 
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vV 
         0300!      q         ! 0!110!w 
    Din moaște-   le   și  tru-pul mu-ce-ni-   ci-   lor   iz-voa- 

!0!0}!     !vV11100!1}     !     !          
 re de tă-  măduiri       se     re- var-  să   din  destul credin 

110amC<010a!01   1}!     1}!      
 cio-   și-   lor         fe-  ri-  cind pe  lă-   u-    dat-ul   Serghi 

  !A mC 00 1}!!0! 2}!     !       !   0;        ;vV                              
e          și     pe   pu-rurea pomeni-___ tul__ Vah. 

    3q   !00 0!     0!110a!w 
  Surpând în-șe-  lă-   ciu-nea îm-pă-ra-   tu-  lui   cu toa- 

!0!0}!     !AvV11100!1} !!    
 tă  a- du-na-rea sa     și     u-   rând  fă-  ră-  de-legea pă- 

110amC<0`0a00p!10   1} 
  gâ-   ni-   lor        ca-__ lea  cea   ce- rească  cu    o-   sâr-  

  !    !A                 @     1110   !         !           1}   0 !  0   !  di- e      au   stră- bă-  tu- t-o mu-ce-   ni-    cii  Serghi- e 

2     !           !     0;        ; vV 
   şi____ cu Vah.  
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30!1q!0! 1}   !       !  110a!w 
  U-    și-  le  ce-rești li s-au deschis în chip lu-mi-nat de chi 

   !        0  !0}!     !AvV1110!1}!!2a}!S             
nuri pur-tă-to- ri-lor     prin cins-  ti-   ta   ur-mare a  pa- ti-  

!@111amC<0`0a000!10    
 __mii  lui  Hris-tos        ca-__  re      li     s-a    daru- it      în 

  1}!          !A                   @     1110   !      !    1   0 !   0          
  Jert-fa lor     și    ca-    re   sur-  pă  și   a-  lun-  gă  oastea  

!2}!     !       !   0;        ; vV 
 lui Ve-__li-____ar.   

                                                        r!000!p!   1  10a !   w  
            Maică  a    lui  Dumnezeu ști- in-   du-  te   pe  ti- 

!0!    0}!     !AvV11100}!1! !          
 ne te ves-tim la toți,  că    pe    În-  suși  Fi-  ul Cel  fără 

11amC<0`0a00p!1    0   1}      !        
 de   ani         ca-__  re   mai ’na-   in- te  de  toți    ve-__ 

!        /@1110Qz!      1      0   !                     0                !                      
cii     a    stră- lu-  cit    din  Ta-tăl, pe     El   ne-   tâl-   cu-  

2}!     !       !          1   a{         !:      :                         vV 
  it___L-ai năs-cut___. 
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Condac glas 2. Podobie: „Cele de sus căutând” 

H_:     g 

                                 2011} !!!   !A11OS!!@w!A        
        Min-tea   a –  su-__pra_ munci- to-____ri-_ lor  voștri  

 m? 0011} !!!   !A11OS!!@w! A 
      v-ați  în- trar- mat_ voi_ bărbă-  teș-___te_ surpându-i 

m?                 @10!1w!00!!@11          
         și   toa-  tă’nșe-lă-  ciu-nea împă-  ra-__tu-  lui zdro- 

1a m?2!11} !!!A   !!11OS!! @ 
bind,   prea-lă-  u-  da-__ți-lor luați  de  sus____bi-__ru- 

w!Am?!11 O}!!!11} !!p!!SO 
  in- ță     și  în-tr-un cuget strigați la toa-__tă  lu-______  

@ab?!112}!!!@1110am?0 
mea   ce  bi-   ne   es- te ca__să    lo-   cu-  ias-  că        fra- 

!110`0a@2}!            !          !wz!!0!          ;   ;b? 
 ții  în     u-    ni-___ re Hris- toase Dumneze- u-__ le___ 
 

Cântarea a-VII-a.Irmosul: 
„Pe tine înţelegător cuptor” 
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\40 [ @11a 01q @1}!    !A   #      
     Bu-          cu-  ră-   te     în-    so-  ți-  re  sfân-_ tă   a 

00!!@1110avV301os       
 răb- dă- to-__ri-  lor    de   pa- timi       Bu-  cu-   ra-___  

!         !                   !                      !    1a               0!@11p!!@a vV 
 ți-vă, ca-ați ’n-frânt  mun-_ci-     le    ti-    rani-__lor 

r!101 } !! /@1110!!1 
  Ia-răși bu- cu-   ra- ți-vă  că   ați   sfâr- șit    că- lă-to-ri- 

0!0}     !!AvV011q!   1     3}!            !                                                 
  a   cu bun  folos      și     î-    na-  in-tea Prea-sfin-__tei  

!         pz          !   0     !        2}!! !0 ;     ;             vV                                                                         
Tre-imi stați fe- ri-    ci-__ ți-__ lor. 

                    \40 @11a 01q @1}!    !A        #       
           În chip   lu-   mi-nat   pe   pământ vi-   e-  țuind în- 

00q!!!@111avV301os       
   tu- ne- cat-ați o-_chii  dra-  ci-  lor        și     cu    ha-___     

!        !      !       !          1a0!@11p!!@avV3! 
rul Duhu-lui Sfânt fe-__ țe-   le     ti-   ra-ni-_ lor       bărbă- 

0!110a@111}     !         !  0}!   !  AvV     
teș- te  ru-   și- nând  ne-  în-  ce-  tat  ați   cântat a-șa: 
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11 q!        13}          !            !           !         p          !   0}     !        2}  
Dum-ne- ze-ul     Pă- rin-____ ți-  lor noș-tri   bi-  ne  ești 

!    !     ! 0 ;     ;            vV                                                                         
__cu-vântat. 

                    \40 @11a 11  !    !1}!    !A        0    
         Pie- tre   de   al-   tar    fi-  ind  muce-ni- ci-lor v-ați 

 0!1 } !    !11          /      !     1    q  @1        !              ! 
a-  rătat   bi- ru-  i-  tori     cu  pu-  te- rea  Du-  hu- lui  

!AvV310 0   1}            !             !A     p           !    0!      1   
Sfânt și     cu    în-    tă-   ri-   rea Lui   ta-  bă-  ra vrăjma-     

10a@111}     !         !  0}!   !  AvV    1      1 
   și-   lor  ați   ni-    mi-  ci-  t-o cântând așa:     Dumne- 

q!13}          !            !           !         p          !   0}     !        2}!!       !                                                                  
ze-ul     Pă- rin-____ ți-  lor noș-tri   bi-  ne  ești_ cuvân- 

 0 ;     ;            vV                                                                         
  tat.   

      \4z0 0@11a 01q @1}!!A      
      Mai-ca    lui  Dumne- zeu   te-ai fă- cut  bi-   se-ri- că   

00}!!11 a!1    q  @1}   !        !         ! /       3 
   și   chivot preasfințit  în-că- pând pe Cel  necuprins de 
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10 !0011}!!A     p !0! O0a 
min-   te   și  de    în-   țe-   le- gere    negră-it  născân-du-L 

@111}     !      !    0}!  !AvV 11 q           !       1 
 din prea-cu-  ra- tul tău pântece     Dum-ne-  ze-  ul   Pă- 

3}      !           !              !          p       !      0       !       2}     !     !       !     0;       ; 
 rin-____ ți-  lor noș-tri   bi-  ne  ești__ cu-vân-tat. 
 

Cântarea a-VIII-a.Irmosul 
„În cuptor tinerii din Israel ” 

vV 
 40!!1!             !1100  !           0   

         Ce-   la  ce a   ră-co- rit    în   foc   pe    ti-   ne-  rii 

!110a#40!!!O0a!12 }  
din Ba- bi-  lon  a-     semeni pe muceni- cii   ce stăteau 

 !             !             !                q        !  O           !          ! 0}!     !A  vV  111 
 în   ne- vo- in-   țe  i-a    în-  tă-rit  acum     ca     să  cân- 

01}0!!   1a  00qz!!!   2}       !        !   
   te    bi-   necuvântați   toa-  te   lu-crurile Dom-nu-lui 

1  O     !A          #      0    11q    z         !               !         2}              !               !              
  pe   Domnul și-L  prea- î-__năl- ţa- ți-L  pe  Dân-  sul tot 



20 
 

!          1   a{         !:      :                         vV 
dea- u-    na. 

     01~ 1q!!!110a0!  ! 2 !  
       De    a-     mă- gi-ri-le  ti- ra-   ni-  lor    ce-  le de su-flet 

 0!O0a#04  0!!!O0       !1 
  pierză-toa-re   mu-  ce-  ni-    cii   înțelepțeș- te      le-pă- 

  2} !          !                !          q           !  O}!! 0}!     !A       vV         40! 
  da- tu-s-au strigând Atot-  ți -i- to- ru-lui:        Bi-  ne  cu- 

!100qz!!!   2}       !        ! 1  O     !A    #0   
vântați toa-  te   lu-crurile Dom-nului  pe Domnul și-L prea                                                         

11q    z         !               !         2}              !               !              !          1   a{         !:      :                         vV    
   î-__năl- ţa- ți-L  pe  Dân-  sul tot-dea- u-    na. 

              1~1    q         !    0}                       !                   !1O!A0\0  !     
      Pă-   zi- tori preamari ne-ai pus Hristoase  pe  Vah__   

0!11 0a#4  z!!!11   ! 1      2 }   
    și pe  Serghi-    e    pe  cei  cu ade- vă-  rat  de   cu-  nu- 

         !                        !                   !  q !       O}   !      !       0}     !        !AvV111 
  nă   pur- tători  și   stâlpii  Bi-   se-rii- cii,     ca-   re   cân- 

01}0!!   1a  00qz!!!   2}       !        !   
   tă    bi-   necuvântați   toa-  te   lu-crurile Dom-nu-lui 
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1  O     !A          #      0    11q    z         !               !         2}              !               !              
  pe   Domnul și-L  prea- î-__năl- ţa- ți-L  pe  Dân-  sul tot 

!          1   a{         !:      :                         vV 
dea- u-    na. 

                    1~ 1  q        !                  !   !O0a00  !0        !  
       Fe-    ri-    ci- mu- te pe ti-    ne    a-    de-  văra-   ta 

O      0#4  }!      !          !      O     0  a    mC       ! 1     2 }   
  Mai- că     a   Dom-_nu-lui   nos-tru,        a-  du- cân- 

  !                        !                          !      q !  O}    !              ! 0}!     !A  vV      r           !                           ! 
 du-ți ți-     e  noi cu  în- ge-  rul Gavri-  il:     Bu-  cu-   ră-   

101}0 @   qz z0!@   2}  !    !O0a 
   te   cea  pli-   nă   de  Har Dom- nul    es-  te cu ti-   ne             

#      0    11q    z         !               !         2}         !        !         !          1   a{         !:      :                         vV 
  bi-   ne-     cu-  vântându-L pe Domnul totdea- u-    na. 
 
 
 
 

Cântarea a-IX-a 
 „Chipul curatei Naşterii tale” 

vV 
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            03`0a!M!      !                !   300amM    @é1  

     Cu    to-__ tul câștigându-L pe  Hris-tos      ați       pă- 

1q     !   0! 10!0}!      !A        vV          3q    @    
  ră-  sit    în-treaga  lu- me de dragul Lui        iar  as-tăzi 

11    !      111} !      !       1}!      !A!11}    !                  
   în   cer v-ați stră-mu-tat muce- ni-   cilor și  pu-  te-  ri-  

!10  !0}   !           ! A  vV       3Qz!@   1 1 1     
 le  ce-   le   de sus văzând      vă  bu-__cu    rați   cu  sfin-   

0a0!    q      !     0    !         2  }   !           !                 ";!S0;     ; vV 
  ții     petrecând în- tru  lu-   mi-___ na-__ lor. 

003`0a01q   @  1}!      !AmCp! 
   În-   so-   ți-___ re  prea-  a-  lea- să    sfin-ți-lor    da ți-mi 

1q!   0! 1}0!0}!!AvV  21q! 
  ier-  ta-re   de gre-șa-   le  și  dar de sus  mi-    e    celui 

00  111} !      !   1}!           !A   !  11}    ! ! 
  ce    vă     în-  tocmesc cu o- sâr- di-  e pravos-lav-ni- ce 

10  !    0} !        ! A     3Qz!@   111    0a 
   la    u-  de  de cântări, pe   În-_suși     Mi-  los-  ti-    vul 

00!    q      !     0    !         2  }   !       !                 ";!S0;     ; vV 
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   cu   di-  na-dinsul  pentru  noi___ ru-__gând. 

          
      03`0a!M! !   !11O!AmM        0õ0!  

   Cu    ra-___za   întreit  lu-mi-  nă-   toare        a    Dum-ne 

1q!   0! 1}0     !            0}!          !AvV3q    @    
   ze-  i-  rii  strălu-cind  mu-ce-   ni-  ci- lor     de   i-  doli 

11a  !   111}!!1}!!A   !  11}!! 
  pe   loc v-ați le-  pă- dat fă-ră  fri-_ că  de-făimând îngro 

10  !    0} !        ! A    vV    0r !   !     !  11    0a 
   zi-  rea   ti-   ra-  ni-lor      a-  cum îndestu-lân- du-   vă 

  00!1}!!     2  }   !       !                 ";!S0;     ; vV 
   de   bu-nă- tă- ți-le   Ra-___ iu-___lui. 

                                               0003`0a!M!        !     !  300amM         
            Că-   lă-    to-  ri-___ a     bine săvâr-șin- du-   o 

õ0p!1q! 0! 10!0}   !        !A        vV         
     și      buna cre-dință   a    pă-zi      ne-vo-in-du-  vă 

3q@11a!11 1} !      !   1}      !      !A                   
 v-ați învred- ni-   cit   a  câș-  ti-    ga  bună- tă-   ți- le 

!  11}!    !0os!! 0}!!A4!!!1       
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 ce- le   veș-ni-ce prea-__ lă-u-  da-ților    și  a fi îm-po- 

10a  0     !        q        !     0    !      2  }}!           !                 ";!S0;     ;  vV 
   do-biți    cu   cu-  nu- na  mu-ce-  ni-___ci____lor. 
 
 

3`0a011   @  1}!      !AmC0p!1 
   O___cât   sunt  de   mi-  nu-  na-__ te       mi- nu- ni- le 

q!   0! 1 }0 !    0    !         !AvV  3`@11a 
   ta-le  Născă-toa-  re  de Dumnezeu,   că___ numai    tu 

  !   111}        !      !1}         !                !A                     !  11}!                !1 
  pe Dumne- zeu L-ai născut cu trup mai presus de gân-di- 

0  !    0    !        ! A    vV    3Qz!@   111    0amC 
   re   și   de  cuvânt     pe  Cel__ ce     ți-    ne   lu-  mea 

#011q!13}  !!!0!0! 2  }}   
  cu dum-ne-  ze-  iasca   vo-   in-__ță  și  cu  în- țe-lep-ciu-

!       !                 ";!S0;     ;  vV 
 __nea-__ Sa. 
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ᵻ † ᵻ 

 
 CANONUL SFINȚLOR MUCENICI 

 
SERGHIE ȘI VAH 

 
 
 

Cântarea întâi, glas1. Irmosul: 
„Dreapta Ta cea purtătoare de 
biruinţă”
 

 Serghie, ostașul lui Hristos, luând pe Vah 
împreună ajutător, dați-mi înțelegerea Duhului 
Sfânt ca să slăvesc cu sfinții toți pătimirea voastră 
cea întru-un cuget dumnezeiesc. 

 Pe piatra credinței lui Hristos, temelia punându-
vă, Sfinților, ați dus lupta bună, mucenicilor, fiind 
voi întăriți de El, ca cei ce sunteți stâlpii de 
neclintit ai Bisericii. 

 Cuvintelor Stăpânului Hristos încredințându-vă 
voi, mucenicilor, și spre El uitându-vă neabătut, 
dulceața trecătoare ați defăimat, de dragostea 
cea veșnică deopotrivă fiind cuprinși. 
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Slavă: 

 Lepădându-vă de neam pentru Hristos, acum în 
ceruri cu sfinții vă bucurați; și îmbrăcăminte 
femeiască purtând, cu înțelepciune bărbătească, 
v-ați înfrumusețat cu haina de nuntă a harului. 

 Și acum: 

 Roagă-L pe Cuvântul lui Dumnezeu să fie blând și 
milostiv credincioșilor, Fecioară Născătoare de 
Dumnezeu, pe Cel ce a venit la noi; că pe tine te 
avem părtinitoare și zid de mântuire. 

 

                 Cântarea a III- a. Irmosul: 
„Însuţi ştiind neputinţa”

 

 Atotștiutorul Dumnezeu văzând plecarea voastră 
cea către Dânsul, preafericiților, de cuvântul 
înțelepciunii și de harul Duhului v-a umplut pe voi 
acum ca pe niște ostași ai lui Hristos. 

 A muri pentru Legea lui Hristos și pentru El a 
pătimi ați ales, slăviților mucenici, și v-ați lepădat 
de întreaga lume, de trufia vieții și de slava lumii 
pentru dragostea Celui ce v-a zidit. 
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 Slavă: 

 Cu pornirile gândului curat stând acum înaintea 
lui Dumnezeu, și de razele cele de acolo negrăit 
umplându-vă, apărați-ne pe noi de supărări, 
mucenicilor. 

 Și acum: 

 Fiind ținut mai înainte Adam de moartea cea 
semeață, s-a izbăvit acum întru nașterea ta, 
Mireasă a lui Dumnezeu cea unică, că viața 
veșnică și ipostatică ai născut mai presus de ființă 
și de cuvânt. 

 SEDEALNA, Glasul al 8-lea 

„Pe înțelepciunea și Cuvântul” 

 Veniți iubitorilor de mucenici să-i cinstim pe 
slăviții pătimitori, pe Vah și pe Serghie, pe 
mărgăritarele Domnului, care toată puterea 
vrăjmașului au învins și înșelăciunea cea idolească 
au spulberat. Pentru aceasta, luând cununi de 
biruință din mâna Stăpânului, dănțuiesc cu sfinții 
îngeri, iar noi cu credință strigăm: Rugați-vă lui 
Hristos Dumnezeu iertare de greșale să dăruiască 
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celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea 
voastră. 

 Doi luminători de la apus răsărit-au ca să alerge 
împotriva împăratului păgân. Și spre răsăritul Tău 
cel luminos ei au ajuns, Dumnezeule, la limanul 
cel lin mântuindu-se. 

 Nici goana, nici sabia nu v-au despărțit pe voi de 
cunoștința credincioasă către Domnul Dumnezeu; 
că viața ați socotit a fi sfârșitul cel pentru El, și 
fericire veșnică, o, vrednicilor de laudă. 

 Luminătorii cei nerătăcitori cu adevărat 
dumnezeiește luminează adunarea lui Hristos, și 
sfânta biserică s-a întărit cu strălucirea minunilor, 
veselind sufletele credincioșilor. 

 Slavă: 

 Preaalesul Serghie și dumnezeiescul Vah îi 
luminează peste an pe iubitorii de mucenici, 
punând înaintea lor duhovnicesc ospăț la masa 
Stăpânului, și îi îndeamnă pe ei spre tot lucrul 
bun. 

 Și acum: 
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 Sabia de foc care păzea ușa Raiului acum dă voie 
credincioșilor, primindu-i luminat, căci vede pe 
fruntea lor cinstitul sânge însemnat al Cuvântului 
care S-a născut din tine, Preacurată. 

 Cântarea a 5-a 

Înșelăciunea ați gonit cu arma adevărului, și 
răbdând cu tărie osânda tiranilor, v-ați făcut aici 
învingători, cununa biruinței primind-o în dar de la 
Domnul Hristos. 

 Întăriți fiind cu darul Treimii, cei doi mucenici cu 
puterea cea de sus l-au surpat pe diavolul, și pe 
cei robiți de el i-au dezlegat, slăviții mucenici; 
pentru aceasta cu cinste se fericesc. 

 Slavă: 

 Cu bărbăția sufletească prin multă răbdare au 
învins toată iuțimea mâniei tiranilor, preslăviții, 
marii mucenici, și în ceruri se veselesc, sălășluind 
cu arhanghelii. 

 Și acum: 

 Ca pe o dimineață răsărit-ai, o, Maică a Domnului, 
pe Soarele dreptății, purtându-L în pântece pe 
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Cuvântul, Cel ce S-a unit cu trup după Ipostas. 
Pentru aceasta pe tine popoarele te laudă. 

 Cântarea a 6-a 

 Din moaștele și trupul mucenicilor izvoare de 
tămăduiri se revarsă din destul credincioșilor, 
fericind pe lăudatul Serghie și pe pururea 
pomenitul Vah. 

 Surpând înșelăciunea împăratului cu toată 
adunarea sa, și urând fărădelegea păgânilor, calea 
cea cerească cu osârdie au străbătut-o mucenicii 
Serghie și cu Vah, și la limanul cel lin au ajuns cei 
răbdători de chinuri. 

 Ușile cerești li s-au deschis în chip luminat, de 
chinuri purtătorilor, prin cinstita urmare a patimii 
lui Hristos, care li s-a dăruit în jertfa lor, și care 
surpă și alungă oastea lui Veliar. 

 Și acum: 

 Maică a lui Dumnezeu știindu-te, pe tine te 
vestim la toți, că pe Însuși Fiul Cel fără de ani care 
mai înainte de toți vecii a strălucit din Tatăl, pe El 
netâlcuit L-ai născut. 
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 Condac. Glas 2. „Cele de sus căutând” 

  Mintea asupra muncitorilor voștri v-ați întrarmat 
voi, bărbătește surpându-i, și toată înșelăciunea 
împăratului zdrobind, prealăudaților, luați de sus 
biruință și într-un cuget strigați la toată lumea: ce 
bine este ca să locuiască frații în unire, Hristoase 
Dumnezeule. 

 Cântarea a 7-a 

 Bucură-te, însoțire sfântă a răbdătorilor de 
patimi! Bucurați-vă, că ați biruit muncile tiranilor! 
Iarăși bucurați-vă, că ați săvârșit călătoria cu bun 
folos și înaintea Preasfintei Treimi stați, fericiților. 

 În chip luminat pe pământ viețuind, întunecat-ați 
ochii dracilor, și cu harul Duhului Sfânt fețele 
tiranilor bărbătește rușinând, neîncetat ați cântat 
așa: Dumnezeul Părinților noștri bine ești 
cuvântat! 

 Slavă: 

 Pietre de altar fiind, mucenicilor, v-ați arătat 
biruitori cu puterea Duhului Sfânt, și cu întărirea 
Lui tabăra vrăjmașilor ați nimicit-o, cântând așa: 
Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat! 



33 
 

 Și acum: 

 Maica lui Dumnezeu te-ai făcut Biserică și chivot 
presfințit încăpând pe Cel necuprins de minte și 
de înțelegere, negrăit născându-L din precuratul 
tău pântece; Dumnezeul Părinților noștri bine ești 
cuvântat! 

 Cântarea a 8-a 

 Cela ce ai răcorit în foc pe tinerii din Babilon, 
asemeni pe mucenicii ce stăteau în nevoințe i-ai 
întărit acum ca să cânte: binecuvântați toate 
lucrurile Domnului pe Domnul și preaînălțați-L pe 
Dânsul totdeauna!  

 De amăgirile tiranilor cele de suflet pierzătoare, 
mucenicii înțelepțește lepădatu-s-au, strigând 
Atotțiitorului: binecuvântați toate lucrurile 
Domnului pe Domnul și preaînălțați-L pe Dânsul 
totdeauna! 

 Păzitori preamari ne-ai pus, Hristoase, pe Vah și 
pe Serghie, pe cei cu adevărat de cunună purtători 
și stâlpii Bisericii, care cântă: binecuvântați toate 
lucrurile Domnului pe Domnul și preaînălțați-L pe 
Dânsul totdeauna! 
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 Fericimu-te pe tine, adevărată Maica 
Dumnezeului nostru aducându-ți ție noi, cu 
Îngerul Gavriil: Bucură-te cea plină de har, Domnul 
este cu tine, binecuvântându-L pe Domnul 
totdeauna! 

 Cântarea a 9-a 

 Cu totul câștigându-L pe Hristos, ați părăsit 
întreaga lume de dragul Lui, iar astăzi în cer v-ați 
strămutat, mucenicilor, și puterile cele de sus 
văzând, vă bucurați cu sfinții, petrecând întru 
lumina lor. 

 Însoțire preaalesă, sfinților, dați-mi iertare de 
greșale și dar de sus, mie, celui ce vă întocmesc cu 
osârdie pravoslavnice laude de cântări, pe Însuși 
Milostivul cu dinadinsul pentru noi rugând. 

 Cu raza întreit luminătoare a dumnezeirii 
strălucind, mucenicilor, de idoli pe loc v-ați 
lepădat fără frică, defăimând îngrozirea tiranilor, 
acum îndestulându-vă de bunătățile Raiului. 

 Călătoria bine săvârșindu-o, și buna credință a 
păzi nevoindu-vă, v-ați învrednicit a câștiga 
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bunătățile cele veșnice, prealăudaților, și a fi 
împodobiți cu cununa mucenicilor. 

 Și acum: 

 O, cât sunt de minunate minunile tale, 
Născătoare de Dumnezeu, că numai tu, pe 
Dumnezeu L-ai născut cu trup mai presus de 
gândire și de cuvânt, pe Cel ce ține lumea cu 
dumnezeiasca voință și cu înțelepciunea Sa. 

 Luminânda 

 Legați fiind cu dragoste și cu credință bună, de 
chinuri răbdătorii, Serghie preaslăvitul, de 
Dumnezeu gânditorul și cu Vah măritul, neîncetat 
în ceruri se roagă Ție, Hristoase, să dai pace 
cârmuitorilor celor din lume și mare biruință 
asupra vrăjmașilor noștri, și iertare de greșeli 
nouă tuturor, și mântuire. 

 

Sfârşit şi lui Dumnezeu Celui în Treime, Slavă! Amin. 

 

 


