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Ήχος Γα

pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni

i lor scă pând is ra e li tea nul stri ga: iz bă vi to ru lui și

Dum ne ze u lui nos tru să-i cân tăm

fin ţi lor mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

e niţi cre din cio o și lor sa ve dem cea ta prea a lea a să a mu

ce ni ci lor ce lor cinci că a ceș ti a stră lu cesc pre cum lu mi

na pe Ev stra ti e do ri i tul a vân du-l că pe te ni e
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fin te mu ce ni ce Av xen ti e roa a gă tepen tru noi

râ ul os tă și i ei de pe pă mânt l-ai dez bră catAv xen ti e

și l-ai a dusÎm pă ra tu lui ce resc de la Hris tos lu ând a su

pră-ţi prin Ev stra ti e vi tea zul semnul du re roa sei în cer cari

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

n por fi i ră de sân giu iri și lu mi nosîm bră ca a tă în ce

ruri a cum tu te ve se lești și ca fe cioa ra-m pă ra tu lui îm po

do bi tă cu stră lu ci i re mu ce ni ţă Lu ci ia te-ai a ră tat
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i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

n că pe re a lea să a Cu vân tu lui te-ai a ră tat Prea cu ra a

tă Năs că toa a re deDum ne zeu pen tru a ceas ta do rin du

te Lu ci ia fe cioara pen tru Hris tos a pri mit cu nu na mar ti ri lor

oamne Ce la ce ai fă cut ce le de dea su pra cru gu lui ce resc și

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

mar gi nea do ri ri lor și cre din cio și lor în tă ri re U nu le de

oa meni iu bi to ru le
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fin te mu ce ni ce Av xen ti e roa a gă te pen tru noi

u în ţe lep ciu nea du hov ni cea as că și cu pu te rea de a

sta îm po tri i vă mu ce ni ce Av xen ti e de Dum ne zeu pur

tă to ru le ai bi ru it în chi na rea că tre i do lii vrăj ma șu

lui pen tru a ceas ta pă rin te cu cre din ţă te lă u dăm

fin ţi lor mu ce nici ru ga a ţi văpen tru noi

a o co roa nă îm pă ră tea as că a Bi se ri cii Lui Hris tos

v-ati a ră tat mu ce ni ci lor os ta șii Lui Dum ne zeu pen tru că

ră ni le voas tre ca po doa be le s-au fă cut și vă bu cu raţi lân

gă tro nul Îm pă ra tu lui a toa te
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v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă tepen tru noi

e Dum ne zeu pur tă to ru le a ma re le chi nuri ai su fe rit și

cu tă ri e mu ce ni ce cre din ţa măr tu ri sind că ar zân du

ţi se trupul și du re re cumpli i tă ve nind pes te ti ne mai

ma re te-ai a ră tat

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

rea mă ri tă Lu ci i ia mu ce ni ţă a Lui Hri stos lu a t-ai îm

pă ră ţi a ce rea as că pen tru ca re ai su fe rit și ca o prea

fru moa să mi rea să a Lui Dum ne zeu Îm pă ra a tul te bu curi

de Dân sul mă rin du-L de-a pu ru rea
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i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

ai pre sus de toa te noi te mărim Fe cioa ră Mai ca Lui Dum ne

zeu pe ti ne cea fă ră pri ha nă Îm pă ră tea să a lu mii că

din tru ti ne S-a în tru pat Fă că to rul a toa a te de ca re se cu

tre mu ră pu te rea vrj ma șu lui

u zi tam Dum ne ze u le tai na rân du ie lii Ta le Bu

nu le am în ţe les lu cru ri le Ta le și am prea slă vit dum ne ze

i reaTa
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v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă te pen tru noi

rea mă ri tu S-a în tru ti ne Dum ne zeu Ev stra ti e bi ru i

to ru le os taș și te-a um plut de mă ri re ne gră i i tă cu pu te

rea mi nu ni lor

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă te pen tru noi

r mân du le pil da pes ca ri lor pe în ţe lep tul Ev ghe ni e

l-ai a du us la Hris tos vâ nân du-l cu mrea ja mu ce ni ci i ei Ev stra

ti e fe ri ci tu le

fân tă mu ce ni ţă Lu ci ia roa a gă te pen tru noi

a u na ce ai a flat în drăz nea a lă ce re mu ce ni i ţă Lu

ci ia de la Hris tos Îm pă ra a tul să ier te grab nicpe cei ca re

te mă resc
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

tră lu cind cu a de vă rul și cu fe cio ri i ia te-ai lo go dit

cu Mi re le Hris tos ca re din Prea cu ra ta fă ră stri că ciu ne S-a

năs cut dum ne ze ias că mu ce ni i ţă

i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

n ţe le gând că du pă naș te re fe cio ri a îţi e es te pă

zi tă cu cre din ţă ai mă rit pe Cu vâ ân tul ca re din tru ti ne

S-a năs cut cu tru pul
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u mi nează ne pe noi Doamne cu po ru un ci le ta a le și

cu bra ţul tă ău cel î nalt pa cea Ta dă ne o no o uă iu bi

to ru le de oa a meni

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă te pen tru noi

e lu mi nă în con ju ra at vă zân du te Mar da ri e pre

cum un miel că tre păs to rul său s-a gră bit că tre ti ne de Dum

ne zeu în ţe lep ţi i te

fin te mu ce ni ce Mar da ri e roa a gă te pen tru noi

o co ti t-ai prea fe ri ci te tre că toa re ce le de a ici și

bi ru ind a le fi rii legi iu bi t-ai pă ti mi rea pen tru a

Ra iu lui o di ih nă
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fân tă mu ce ni ţă Lu ci ia roa a gă tepen tru noi

u mai fru mu se ţea ta Îm pă ra te Stă pâ ne zi di to ru le

imi e plă cu tă i ni mii stri ga Lu ci ia fe cioa ra ru gă

ciu ne î năl ţând a șa

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

moș te ni re prea fe ri ci tă o par te de Dum ne zeu dă

ru i tă o floa re a Ra iu lui ai bi ru it prin cre din ţă a

E vei în șe lă ciu ne de la dia a vol

i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

in tea o me neas că nu se pri ce pe să în ţe lea gă ză

mis li rea ta ca re es te mai pre sus de cât cu ge te le noastre

de Dum ne ze eu Năs că toa a re
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u gă ciu nea meavoi văr sa că tre Do om nul și Luivoi spu ne

mâh ni ri leme le că s-a umplut de ne voi su fle tul meu și vi a

ţa mea de iad s-a a pro pi at ci ca I o na Ţi e mă rog din stri

că ciu ne Dum ne ze u le scoa te mă

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă tepen tru noi

ris to os Do om nul imi es te mai pre sus de toa te de pa tri e

de nu me și de cin ste mar tu ri seaMar da ri e mu ce ni cul î

na in te ce lor ca re îl chi nu iau de la ti ne în vă ţând a șa

prea vi tea zu le mu ce ni ceEvstra ti e

fin te mu ce ni ce Mar da ri e roa a gă te pen tru noi
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i cioa a a re le ţi s-au pă truns mu ce ni ce pi ro nit fi ind cu

ca pul în jos pă ri in te și spa te le cu fri gări în ro și te a

su fe rit os te nea lamar ti ri lor și du hul tău Stă pâ nu lui

și Îm pă ra tu lui ce ru lui ţi l-ai dat

fin te mu ce ni ce Ev ghe ni e roa a gă te pen tru noi

i i im ba ta cea tă ia tă pă rin te nu în ce tea ză pe Domnul

să Îl mă reas că iar mâi ni le ce le tă ia te se ri di că la

ru gă ciu neEv ghe ni e pu ru rea pen tru cei ca re să vâr șesc cu

e va vi e sfân tă po me ni rea ta

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh
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in sti i i i tă î na in tea Dom nu lui a fostmoar tea ta mu ce

ni ţă Lu ci a că ai a les a te jert fi în tru to o tul ne su

fe rind în chi na rea la i do lii cei pă gâni pen tru ca în ti ne să Îl

ai viu pe Mân tu i ro rul Vi a ţa cea veș ni că

i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

flâ â ân du te pe ti ne Prea cu ra tă Fe cioară ca un zid ne

sur pat și a lea să în tă ri re sfân ta mu ce ni ţă răb da în tru

chi nuri do rind să fi e mi rea să a Lui Hris tos că tu Fecioa ră ești

li man și o cro ti re de pu te rea vrăj ma și lor
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i ne rii cei ce au mers din Iu de ea în Ba bi lo on oa re când

cu cre din ţa Tre i i mii vă pa ia din cup tor au căl ca a t-o cân

tând a șa: Bi ne cu vân tat eștiDum ne ze ul pă ri in ţi lor no ștrii

fin te mu ce ni ce Av xen ti e roa a gă tepen tru noi

a un fe ri ci it ai um blatpe ca lea cea fă ră de pri ha a nă

și ge nun chii pă ri in te i-ai ple cat cu mul ţu mi re și e vla vi

e și ca o jert fă ţi-ai dat du hul Stă pâ nu lui a toa te

fin ţi lor mu ce nici ru ga a ţi văpen tru noi

m pre u nă că lă tor în temni ţă și în cu u get s-a a ră tat

cu Ev stra ti e și mu ce ni i culO rest pen tru a ce ea de la Dom

nul au lu at cu nu nă



15

fin te mu ce ni ce Av xen ti e roa a gă te pen tru noi

um ne zeu Cel ce a dat hra nă pro o ro cu lui prin corb fă când

mi nu ne a des co pe ri it prea sfin ţi i tul tău cat că a ces ta

se a ra tă co moa ră ne pre ţu i tă

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

u fo cul Dumne ze i rii lu mi nându te nu te-ai în fri co

șat de fo cul pă gâ ni lor și cre din cio și lor le a duci ploa ia

ce stin gepă ti mi rea

i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

e cioa ră Mai ca Lui Hris tos Prea cu ra a tă pe ti ne te-a iu bit

Cu vâ ân tul și de cât ce rul te-a a ră tat mai î na al tă Cel

ce pe om l-a a dus ia răși în sla va dum ne ze ias că
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e Îm pă ra a tul pe ca re îl la u dă o ști le în ge rești

can ta ţi-l și prea î năl ţa ţi-l no roa de to ot dea u na

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă tepen tru noi

i ra a a nul do rea cu fo cul să te bi ru ia as că dar tu

te-ai a ră tat pu ter nic stri gând pă rin te: Bi ne cu vân taţi pe

Do om nul toa te lu cru ri le Sa le

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă tepen tru noi

u pă sfa a a tul tău prea fe ri ci te Ev stra ti e O rest a

bi ru it vă pa ia cântând cu ve se li e: Bi ne cu vân taţi pe

Do om nul toa te lu cru ri le Sa le
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fin te mu ce ni ce O rest roa a gă tepen tru noi

ru u u pul tău ţi l-ai în tins mu ce ni ce pe pa tul cel de foc

stri gând cu bu cu ri e: Bi ne cu vân taţi pe Do om nul toa te lu cru

ri le Sa le

rin sfa a a tul tău sfân tă mu ce ni ţă Lu ci a ai în tu

ne cat pe cei ne legiu iţi la Domnul î năl ţând pe ce ei ca re cân tă: Bi

ne cu vân taţi pe Do om nul toa te lu cru ri le Sa le

i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

ști mai î na a al tă de cât ce ru ri le Stă pâ â nă că ai

năs cut pe Mân tu i to rul Că ru ia cân tăm noi pă că to șii: Bi ne

cu vân taţi pe Do om nul toa te lu cru ri le Sa le
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ân tu iţi prin ti ne fi ind Fe cioară pe ti ne ves ti mu te

toţi de Dum ne zeu Năs că toa re veș nicmă rin du te

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă te pen tru noi

pă gâ ni lor a mă gi re ai bi ru i t-o ca un vi teaaz

lup tă tor lu ând răs pla ta ce se cu vi ne mu ce ni ci lor

v stra ti e sfin temu ce ni ce roa a gă te pen tru noi

e ho tă râ rea o sân di rii te-ai bu cu rat do rind peDom

nul cu toa tă pu te rea ta și L-ai mă rit pe sur pă to rul mor ţii de-apu

ru rea

fin ţi lor mu ce nici ru ga a ţi văpen tru noi
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e niţi iu bi to ri lor demu ce nici să lă u dăm prea stră lu

ci tă a du na re a sfin ţi lor pe ca re as tăzi cu bu cu ri e îi prăz

nu im

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

a o fe cioară prea fru moa să îm po do bi tă cu mu ce ni

ci i a stai lân gă tro nul Stă pâ nu lui ve se lin du te

i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

u mi nă ră să ri t-a din pân te ce le tău Fe cioară ne nun ti i

tă al că rei nu me es te Bu cu ri ia Cea veș ni că

nota: am scris-o la staruinta monahiei teofana palici,
stareta manastirii sf spiridon-alba
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