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Binecuv/ntatBinecuv/ntatBinecuv/ntatBinecuv/ntat esteesteesteeste DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul nostrunostrunostrunostru totdeaunatotdeaunatotdeaunatotdeauna acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i \n\n\n\n
veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor.

Amin.Amin.Amin.Amin. Slav=Slav=Slav=Slav= }ie}ie}ie}ie DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul nostru,nostru,nostru,nostru, slav=slav=slav=slav= }ie.}ie.}ie.}ie.
Împ=rateÎmp=rateÎmp=rateÎmp=rate ceresc,ceresc,ceresc,ceresc, Mângâietorule,DuhulMângâietorule,DuhulMângâietorule,DuhulMângâietorule,Duhul adev=rului,adev=rului,adev=rului,adev=rului, CareCareCareCare pretutindeneapretutindeneapretutindeneapretutindenea e[tie[tie[tie[ti [i[i[i[i
toatetoatetoatetoate lelelele împline[ti,împline[ti,împline[ti,împline[ti, VistierulVistierulVistierulVistierul bun=t=tilorbun=t=tilorbun=t=tilorbun=t=tilor [i[i[i[i D=t=toruleD=t=toruleD=t=toruleD=t=torule dededede via]=,via]=,via]=,via]=, vinovinovinovino [i[i[i[i TeTeTeTe
s=l=[luie[tes=l=[luie[tes=l=[luie[tes=l=[luie[te întruîntruîntruîntru noinoinoinoi [i[i[i[i nenenene cur=]e[tecur=]e[tecur=]e[tecur=]e[te pepepepe noinoinoinoi dededede toat=toat=toat=toat= întin=ciuneaîntin=ciuneaîntin=ciuneaîntin=ciunea [i[i[i[i mântuie[temântuie[temântuie[temântuie[te
Bunule,Bunule,Bunule,Bunule, sufletelesufletelesufletelesufletele noastre.noastre.noastre.noastre.

SfinteSfinteSfinteSfinte Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, SfinteSfinteSfinteSfinte tare,tare,tare,tare, SfinteSfinteSfinteSfinte far=far=far=far= dededede moarte,moarte,moarte,moarte, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi
SfinteSfinteSfinteSfinte Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, SfinteSfinteSfinteSfinte tare,tare,tare,tare, SfinteSfinteSfinteSfinte far=far=far=far= dededede moarte,moarte,moarte,moarte, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi
SfinteSfinteSfinteSfinte Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, SfinteSfinteSfinteSfinte tare,tare,tare,tare, SfinteSfinteSfinteSfinte far=far=far=far= dededede moarte,moarte,moarte,moarte, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi

Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. Amin.Amin.Amin.Amin.

Preasfânt=Preasfânt=Preasfânt=Preasfânt= Treime,Treime,Treime,Treime, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noi.noi.noi.noi. Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, cur=]e[tecur=]e[tecur=]e[tecur=]e[te p=catelep=catelep=catelep=catele noastre.noastre.noastre.noastre.
St=pane,St=pane,St=pane,St=pane, iart=iart=iart=iart= f=r=delegilef=r=delegilef=r=delegilef=r=delegile noastre.noastre.noastre.noastre. SfinteSfinteSfinteSfinte cerceteaz=cerceteaz=cerceteaz=cerceteaz= [i[i[i[i vindec=vindec=vindec=vindec= neputin]eleneputin]eleneputin]eleneputin]ele
noastre,noastre,noastre,noastre, pentrupentrupentrupentru numelenumelenumelenumele T=u.T=u.T=u.T=u.

DoamneDoamneDoamneDoamne miluie[temiluie[temiluie[temiluie[te (de(de(de(de treitreitreitrei ori)ori)ori)ori)

Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. AminAminAminAmin

TatalTatalTatalTatal nostru,nostru,nostru,nostru, CareCareCareCare e[tie[tie[tie[ti înînînîn ceruri,ceruri,ceruri,ceruri, sfin]easc=-sesfin]easc=-sesfin]easc=-sesfin]easc=-se numelenumelenumelenumele Tau.Tau.Tau.Tau. VieVieVieVie Împ=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]ia Ta.Ta.Ta.Ta.
Fac=-seFac=-seFac=-seFac=-se voiavoiavoiavoia Ta,Ta,Ta,Ta, precumprecumprecumprecum înînînîn cer,cer,cer,cer, a[aa[aa[aa[a [i[i[i[i pepepepe p=mânt.p=mânt.p=mânt.p=mânt. PâineaPâineaPâineaPâinea noastr=noastr=noastr=noastr= ceaceaceacea sprespresprespre
fiin]=fiin]=fiin]=fiin]= d=-ne-od=-ne-od=-ne-od=-ne-o nou=nou=nou=nou= ast=zi.ast=zi.ast=zi.ast=zi. {i{i{i{i nenenene iart=iart=iart=iart= nou=nou=nou=nou= gre[alelegre[alelegre[alelegre[alele noastre,noastre,noastre,noastre, precumprecumprecumprecum [i[i[i[i noinoinoinoi
iert=miert=miert=miert=m gre[i]ilorgre[i]ilorgre[i]ilorgre[i]ilor no[tri.no[tri.no[tri.no[tri. {i{i{i{i nunununu nenenene duceduceduceduce pepepepe noinoinoinoi înînînîn ispit=,ispit=,ispit=,ispit=, cicicici nenenene izb=ve[teizb=ve[teizb=ve[teizb=ve[te dededede celcelcelcel
viclean.viclean.viclean.viclean.
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C=C=C=C= aaaa TaTaTaTa esteesteesteeste Împ=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]ia [i[i[i[i putereaputereaputereaputerea [i[i[i[i slava,slava,slava,slava, aaaa Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i aaaa FiuluiFiuluiFiuluiFiului
[i[i[i[i aaaa SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh,Duh,Duh,Duh, acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor.

Amin.Amin.Amin.Amin. DoamneDoamneDoamneDoamne miluie[temiluie[temiluie[temiluie[te (de(de(de(de 12121212 ori).ori).ori).ori).

Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. AminAminAminAmin

Veni]iVeni]iVeni]iVeni]i s=s=s=s= nenenene închin=mînchin=mînchin=mînchin=m Împ=ratuluiÎmp=ratuluiÎmp=ratuluiÎmp=ratului nostrunostrunostrunostru Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.
Veni]iVeni]iVeni]iVeni]i s=s=s=s= nenenene închin=mînchin=mînchin=mînchin=m [i[i[i[i s=s=s=s= c=demc=demc=demc=dem lalalala Hristos,Hristos,Hristos,Hristos, Împ=ratulÎmp=ratulÎmp=ratulÎmp=ratul nostrunostrunostrunostru Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.
Veni]iVeni]iVeni]iVeni]i s=s=s=s= nenenene închin=mînchin=mînchin=mînchin=m [i[i[i[i s=s=s=s= c=demc=demc=demc=dem lalalala Însu[iÎnsu[iÎnsu[iÎnsu[i Hristos,Hristos,Hristos,Hristos, Împ=ratulÎmp=ratulÎmp=ratulÎmp=ratul [i[i[i[i
DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul nostru.nostru.nostru.nostru.

Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, auziauziauziauzi rug=ciunearug=ciunearug=ciunearug=ciunea mea,mea,mea,mea, ascult=ascult=ascult=ascult= cerereacerereacerereacererea meameameamea întruîntruîntruîntru credincio[iacredincio[iacredincio[iacredincio[ia Ta,Ta,Ta,Ta,
auzi-m=auzi-m=auzi-m=auzi-m= întruîntruîntruîntru dreptateadreptateadreptateadreptatea Ta.Ta.Ta.Ta. S=S=S=S= nunununu intriintriintriintri lalalala judecat=judecat=judecat=judecat= cucucucu robulrobulrobulrobul T=u,T=u,T=u,T=u, c=c=c=c= nimeninimeninimeninimeni
dindindindin ceiceiceicei viiviiviivii nu-inu-inu-inu-i dreptdreptdreptdrept înainteaînainteaînainteaînaintea Ta.Ta.Ta.Ta. Vr=[ma[ulVr=[ma[ulVr=[ma[ulVr=[ma[ul prigone[teprigone[teprigone[teprigone[te sufletulsufletulsufletulsufletul meumeumeumeu [i[i[i[i via]avia]avia]avia]a
meameameamea oooo calc=calc=calc=calc= înînînîn picioare;picioare;picioare;picioare; m-am-am-am-a facutfacutfacutfacut s=s=s=s= locuiesclocuiesclocuiesclocuiesc înînînîn întunericîntunericîntunericîntuneric cacacaca mor]iimor]iimor]iimor]ii ceiceiceicei dindindindin
veacuri,veacuri,veacuri,veacuri, MâhnitMâhnitMâhnitMâhnit eeee duhulduhulduhulduhul înînînîn minemineminemine [i[i[i[i inimainimainimainima meameameamea încremenit=încremenit=încremenit=încremenit= înlauntrulînlauntrulînlauntrulînlauntrul meu.meu.meu.meu.
Mi-amMi-amMi-amMi-am adusadusadusadus aminteaminteaminteaminte dededede zilelezilelezilelezilele celecelecelecele dededede demult;demult;demult;demult; amamamam cugetatcugetatcugetatcugetat lalalala toatetoatetoatetoate lucrurilelucrurilelucrurilelucrurile
Tale,Tale,Tale,Tale, lalalala faptelefaptelefaptelefaptele mâinilormâinilormâinilormâinilor TaleTaleTaleTale m-amm-amm-amm-am gândit.gândit.gândit.gândit. AmAmAmAm întinsîntinsîntinsîntins c=trec=trec=trec=tre TineTineTineTine mâinilemâinilemâinilemâinile
mele,mele,mele,mele, sufletulsufletulsufletulsufletul meumeumeumeu cacacaca unununun p=mântp=mântp=mântp=mânt înseto[at.înseto[at.înseto[at.înseto[at. DegrabDegrabDegrabDegrab m=m=m=m= auziauziauziauzi Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, c=c=c=c= aaaa
sl=bitsl=bitsl=bitsl=bit duhulduhulduhulduhul meu.meu.meu.meu. Nu-}iNu-}iNu-}iNu-}i întoarceîntoarceîntoarceîntoarce fa]afa]afa]afa]a TaTaTaTa dededede lalalala mine,mine,mine,mine, cacacaca s=s=s=s= nunununu m=m=m=m= asem=nasem=nasem=nasem=n
celorcelorcelorcelor cececece sesesese coboar=coboar=coboar=coboar= înînînîn mormânt.mormânt.mormânt.mormânt. F=F=F=F= s=s=s=s= audaudaudaud diminea]adiminea]adiminea]adiminea]a milamilamilamila Ta,Ta,Ta,Ta, c=c=c=c= lalalala TineTineTineTine
mi-emi-emi-emi-e n=dejdea.n=dejdea.n=dejdea.n=dejdea. Arat=-miArat=-miArat=-miArat=-mi caleacaleacaleacalea pepepepe carecarecarecare voivoivoivoi merge,merge,merge,merge, c=c=c=c= lalalala TineTineTineTine amamamam ridicatridicatridicatridicat
sufletulsufletulsufletulsufletul meu.meu.meu.meu. Scap=-m=Scap=-m=Scap=-m=Scap=-m= dededede vra[ma[iivra[ma[iivra[ma[iivra[ma[ii mei,mei,mei,mei, c=c=c=c= lalalala TineTineTineTine alerg,alerg,alerg,alerg, Doamne.Doamne.Doamne.Doamne.
Înva]=-m=Înva]=-m=Înva]=-m=Înva]=-m= s=s=s=s= facfacfacfac voiavoiavoiavoia Ta,Ta,Ta,Ta, c=c=c=c= TuTuTuTu e[tie[tie[tie[ti DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul meu.meu.meu.meu. DuhulDuhulDuhulDuhul T=uT=uT=uT=u celcelcelcel bunbunbunbun
s=s=s=s= m=m=m=m= pov=]uiasc=pov=]uiasc=pov=]uiasc=pov=]uiasc= lalalala p=mântulp=mântulp=mântulp=mântul drept=]ii.drept=]ii.drept=]ii.drept=]ii. PentruPentruPentruPentru numelenumelenumelenumele T=u,T=u,T=u,T=u, Doamne,Doamne,Doamne,Doamne,
d=ruie[te-mid=ruie[te-mid=ruie[te-mid=ruie[te-mi via]a.via]a.via]a.via]a. ÎntruÎntruÎntruÎntru dreptateaTadreptateaTadreptateaTadreptateaTa scoatescoatescoatescoate dindindindin necaznecaznecaznecaz sufletulsufletulsufletulsufletul meu.meu.meu.meu. F=F=F=F=
bun=tatebun=tatebun=tatebun=tate dededede stârpe[testârpe[testârpe[testârpe[te pepepepe vr=[m=[iivr=[m=[iivr=[m=[iivr=[m=[ii meimeimeimei [i[i[i[i pierdepierdepierdepierde pepepepe to]ito]ito]ito]i ceiceiceicei cececece nec=jescnec=jescnec=jescnec=jesc sufletulsufletulsufletulsufletul
meu,meu,meu,meu, c=c=c=c= eueueueu suntsuntsuntsunt robulrobulrobulrobul T=u.T=u.T=u.T=u.
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Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. AminAminAminAmin

Aliluia,Aliluia,Aliluia,Aliluia, aliluia,aliluia,aliluia,aliluia, aliluia,aliluia,aliluia,aliluia, slav=slav=slav=slav= }ie}ie}ie}ie Dumnezeule.Dumnezeule.Dumnezeule.Dumnezeule.
Aliluia,Aliluia,Aliluia,Aliluia, aliluia,aliluia,aliluia,aliluia, aliluia,aliluia,aliluia,aliluia, slav=slav=slav=slav= }ie}ie}ie}ie Dumnezeule.Dumnezeule.Dumnezeule.Dumnezeule.
Aliluia,Aliluia,Aliluia,Aliluia, aliluia,aliluia,aliluia,aliluia, aliluia,aliluia,aliluia,aliluia, slav=slav=slav=slav= }ie}ie}ie}ie DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul nostru,nostru,nostru,nostru, slav=slav=slav=slav= }ie.}ie.}ie.}ie.

Ήχος Βου

dededede Protos.Protos.Protos.Protos. VictorVictorVictorVictor OjogOjogOjogOjog

um ne zeu es te Dom nul și S-au a ră tat no o uă bi ne es

te cu vân tat Cel ce vi ne în tru nu me le Dom nu lui

sausausausau a[a:a[a:a[a:a[a:

um ne zeu es te Dom nul și S-au a ră ta at no uă bi ne

es te cu vân tat Ceel ce vi ne în tru nu me leDomnu lui
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Ήχος Βου

u ve de ni i le da a ru lui prin sme re ni e la î năl ţi me

ri di cându te și min tea ţi nâ ân du-ţi în ce le mai de jos a le ia

du lui pă rin te Si lu a a ne pri meș te în pă rin teș ti le ta le ru

gă ciuni pe cei ce a lear gă la ti i ne și dă în Duh tră i re gân

dului de po o că in ţă ca prin cu noaș te rea Lui Du um ne zeu să ne

în vred ni cim îm pre u nă și noi de sta rea cea de su us
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Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. AminAminAminAmin

ici o da a tă nu vom tă cea Năs că toa a re de Dumne zeu

a ves ti pu te ri le ta a le noi ne vred ni cii că de nu ai fi

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

it din tru a tâ tea pri mej dii sau ci ne ne-ar fi pă zit pâ nă a

cum slo obozi de la ti ne Stă pâ â nă nu ne vom de păr ta că

pu rurea iz bă vești pe ro bii tăi din toa te ne vo i i le e.

Psalmul 50

Miluie[te-m=,Miluie[te-m=,Miluie[te-m=,Miluie[te-m=, Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, dup=dup=dup=dup= maremaremaremare milamilamilamila Ta,Ta,Ta,Ta, [i[i[i[i dup=dup=dup=dup= mul]imeamul]imeamul]imeamul]imea îndur=rilorîndur=rilorîndur=rilorîndur=rilor
Tale,Tale,Tale,Tale, stergestergestergesterge f=r=delegeaf=r=delegeaf=r=delegeaf=r=delegea mea.mea.mea.mea. MaiMaiMaiMai vârtosvârtosvârtosvârtos m=m=m=m= spal=spal=spal=spal= dededede f=r=delegeaf=r=delegeaf=r=delegeaf=r=delegea meameameamea [i[i[i[i dededede
p=catulp=catulp=catulp=catul meumeumeumeu m=m=m=m= cur=]e[te.cur=]e[te.cur=]e[te.cur=]e[te. C=C=C=C= f=r=delegeaf=r=delegeaf=r=delegeaf=r=delegea meameameamea eueueueu oooo cunosccunosccunosccunosc [i[i[i[i p=catulp=catulp=catulp=catul meumeumeumeu înainteaînainteaînainteaînaintea
meameameamea esteesteesteeste pururea.pururea.pururea.pururea. }ie}ie}ie}ie unuiaunuiaunuiaunuia amamamam gre[itgre[itgre[itgre[it [i[i[i[i r=ur=ur=ur=u înainteaînainteaînainteaînaintea TaTaTaTa amamamam f=cut,f=cut,f=cut,f=cut, cacacaca s=s=s=s= fiifiifiifii
îndrept=]itîndrept=]itîndrept=]itîndrept=]it întruîntruîntruîntru cuvintelecuvintelecuvintelecuvintele TaleTaleTaleTale [i[i[i[i s=s=s=s= biruie[tibiruie[tibiruie[tibiruie[ti cândcândcândcând veiveiveivei judecajudecajudecajudeca Tu.Tu.Tu.Tu. C=C=C=C= iat=iat=iat=iat= întruîntruîntruîntru
f=r=delegif=r=delegif=r=delegif=r=delegi m-amm-amm-amm-am z=mislitz=mislitz=mislitz=mislit [i[i[i[i înînînîn p=catep=catep=catep=cate m-am-am-am-a n=scutn=scutn=scutn=scut maicamaicamaicamaica mea.mea.mea.mea. C=C=C=C= iat=iat=iat=iat= adev=ruladev=ruladev=ruladev=rul aiaiaiai
iubit;iubit;iubit;iubit; celecelecelecele near=tatenear=tatenear=tatenear=tate [i[i[i[i celecelecelecele ascunseascunseascunseascunse alealealeale în]elepciuniiîn]elepciuniiîn]elepciuniiîn]elepciunii Tale,Tale,Tale,Tale, mi-aimi-aimi-aimi-ai ar=tatar=tatar=tatar=tat mie.mie.mie.mie.
Stropi-m=-veiStropi-m=-veiStropi-m=-veiStropi-m=-vei cucucucu isopisopisopisop [i[i[i[i m=m=m=m= voivoivoivoi cur=]i;cur=]i;cur=]i;cur=]i; sp=la-m=-veisp=la-m=-veisp=la-m=-veisp=la-m=-vei [i[i[i[i maimaimaimai vârtosvârtosvârtosvârtos decâtdecâtdecâtdecât z=padaz=padaz=padaz=pada m=m=m=m=
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voivoivoivoi albi.albi.albi.albi. AuzuluiAuzuluiAuzuluiAuzului meumeumeumeu veiveiveivei dadadada bucuriebucuriebucuriebucurie [i[i[i[i veselie;veselie;veselie;veselie; bucura-se-vorbucura-se-vorbucura-se-vorbucura-se-vor oaseleoaseleoaseleoasele melemelemelemele celecelecelecele
smerite.smerite.smerite.smerite. ÎntoarceÎntoarceÎntoarceÎntoarce fa]afa]afa]afa]a TaTaTaTa dededede c=trec=trec=trec=tre p=catelep=catelep=catelep=catele melemelemelemele [i[i[i[i toatetoatetoatetoate f=r=delegilef=r=delegilef=r=delegilef=r=delegile melemelemelemele [terge-le.[terge-le.[terge-le.[terge-le.
Inim=Inim=Inim=Inim= curat=curat=curat=curat= zide[tezide[tezide[tezide[te întruîntruîntruîntru mine,mine,mine,mine, DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule [i[i[i[i duhduhduhduh dreptdreptdreptdrept înnoie[teînnoie[teînnoie[teînnoie[te întruîntruîntruîntru celecelecelecele
dinl=untrudinl=untrudinl=untrudinl=untru alealealeale mele.mele.mele.mele. NuNuNuNu m=m=m=m= lep=dalep=dalep=dalep=da dededede lalalala fa]afa]afa]afa]a TaTaTaTa [i[i[i[i DuhulDuhulDuhulDuhul T=uT=uT=uT=u celcelcelcel sfântsfântsfântsfânt nu-lnu-lnu-lnu-l
lualualualua dededede lalalala mine.mine.mine.mine. D=-miD=-miD=-miD=-mi miemiemiemie bucuriabucuriabucuriabucuria mântuiriimântuiriimântuiriimântuirii TaleTaleTaleTale [i[i[i[i cucucucu duhduhduhduh st=pânitorst=pânitorst=pânitorst=pânitor m=m=m=m=
înt=re[te.înt=re[te.înt=re[te.înt=re[te. Înv=]a-voiÎnv=]a-voiÎnv=]a-voiÎnv=]a-voi pepepepe ceiceiceicei far=far=far=far= dededede legelegelegelege c=ilec=ilec=ilec=ile Tale,Tale,Tale,Tale, [i[i[i[i ceiceiceicei necredincio[inecredincio[inecredincio[inecredincio[i lalalala TineTineTineTine sesesese
vorvorvorvor întoarce.întoarce.întoarce.întoarce. Izb=ve[te-m=Izb=ve[te-m=Izb=ve[te-m=Izb=ve[te-m= dededede v=rsareav=rsareav=rsareav=rsarea dededede sânge,sânge,sânge,sânge, Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul
mântuiriimântuiriimântuiriimântuirii mele;mele;mele;mele; bucura-se-vabucura-se-vabucura-se-vabucura-se-va limbalimbalimbalimba meameameamea dededede dreptateadreptateadreptateadreptatea Ta.Ta.Ta.Ta. Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, buzelebuzelebuzelebuzele melemelemelemele veiveiveivei
deschidedeschidedeschidedeschide [i[i[i[i guraguraguragura meameameamea vavavava vestivestivestivesti laudalaudalaudalauda Ta.Ta.Ta.Ta. C=C=C=C= dededede aiaiaiai fifififi voitvoitvoitvoit jertf=,jertf=,jertf=,jertf=, ]i-a[]i-a[]i-a[]i-a[ fifififi dat;dat;dat;dat; arderilearderilearderilearderile
dededede tottottottot nunununu lelelele veiveiveivei binevoi.binevoi.binevoi.binevoi. JertfaJertfaJertfaJertfa LuiLuiLuiLui Dumnezeu:Dumnezeu:Dumnezeu:Dumnezeu: duhulduhulduhulduhul umilit;umilit;umilit;umilit; inimainimainimainima înfrânt=înfrânt=înfrânt=înfrânt= [i[i[i[i
smerit=smerit=smerit=smerit= DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu nunununu oooo vavavava urgisi.urgisi.urgisi.urgisi. F=F=F=F= bine,bine,bine,bine, Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, întruîntruîntruîntru bun=voireabun=voireabun=voireabun=voirea Ta,Ta,Ta,Ta,
Sionului,Sionului,Sionului,Sionului, [i[i[i[i s=s=s=s= sesesese zideasc=zideasc=zideasc=zideasc= zidurilezidurilezidurilezidurile Ierusalimului.Ierusalimului.Ierusalimului.Ierusalimului. AtunciAtunciAtunciAtunci veiveiveivei binevoibinevoibinevoibinevoi jertfajertfajertfajertfa
drept=]ii,drept=]ii,drept=]ii,drept=]ii, prinosulprinosulprinosulprinosul [i[i[i[i arderilearderilearderilearderile dededede tot;tot;tot;tot; atunciatunciatunciatunci vorvorvorvor punepunepunepune pepepepe altarulaltarulaltarulaltarul T=uT=uT=uT=u vi]ei.vi]ei.vi]ei.vi]ei.

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
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STIHUL:

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

SAU ACESTA:

fin te al LuiDumne zeu roa a gă tepen tru noi

a ti ne cu vi oa se cu dor ve nim pă rin te Si lu a a ne și

cu cre din ţănoi te ru găm: pe cei în se taţi du pă Dom nul ne a

da păde grabăcu Ha rul Său

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

e Stă pâ nul Cel Mi los tiv roa gă-L fe ri ci i te să ne dă ru

ias că ma re mi la Sa și pa ce dă ru ieș te Si lu a ne ce

lor ce ca u tă li niș ti rea cea sfân tă a Du hu lui
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

u fle te le noastre le vin de că de trei ori fe ri ci i te de-n tu

ne ri culpa ti mii și bi se ri că sfântă le a ra tă Mân gâ ie

to ru lui pre cum și su fle tul tău pă rin te prin os te nea a lă s-a a

ră tat

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

ai că Prea cu ra tă aDomnu lui sme re ni a ta bu u nă o

dă ru ieș te ro bi lor tăi ce lor ce te roa gă cu cre din ţă spre

a ne fa ce bi se ri că Lui Hri stos
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oamne Ce la ce ai fă cut ce le de dea su pra crugului 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 oameni

iu bi to ru le

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

ul tă iu bi re deDumnezeu ai a ră tat fe ri ci i te prin

po că in ţa cea dreaap tă și în frâ na rea por ni ri lor pen tru a

nu mâh nii pe A ce la cu vi oa se pă ri in te de pă ca te cu vo

ia pă zin du te pu ru rea

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi
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i lu a ne cu bu cu ri i e ai pri mit che ma reaLuiDumne zeu

iz go nindprin a ceas ta pe de mo nul cel tur bat de-a ce ea vin la ti

ne iz bă veș te mă sfi in te de ră u ta tea vi clea nu lui ce vi ne

a su pra mea

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

ra tă iu bi rea de oa a meni ce ai pri mi t-o de la Hri stos și

ca u tă spre mi ne cu sfântă so li rea ta ri di cân du mă cu vi

oa se pre mi ne cel că zut înpă ca a te și te voi mă ri cu cre din

ţă pe ti ne scă pa rea mea
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i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

re cum pe șar pe le cel vi clean de la Si me on tu l-ai a lun gat

iz bă veș te mă și pre mi ne de toa tă lu cra rea lui din su fle

tul meu a lun gă gându ri le ce le ne cu ra te a ră tându mă Fe

cioa ră prea cu ra at vas al Du hu lui

Ήχος Γα

z bă ve e e e eș te Si lu a ne prea cu vi oa se pe ru

gă to ri tăi din nă vă li ri le ce lor po triv nici pă zi i i in du-i

în Ha rul Do om nu lui tot dea u na
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a u tă cu mi los ti vi re prea cân ta a tă de Dum ne zeu

Năs că toa a re la ne ca zul cel cum plit al tru pu lui meu și vin de

că du re rea su fle tu lui me e eu

Miluie[te-neMiluie[te-neMiluie[te-neMiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule dup=dup=dup=dup= maremaremaremare milamilamilamila Ta,Ta,Ta,Ta, nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m }ie}ie}ie}ie auzi-neauzi-neauzi-neauzi-ne [i[i[i[i nenenene
miluie[te.miluie[te.miluie[te.miluie[te.

Ήχος ∆ι

oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doamne mi lu ie

eș te

Înc=Înc=Înc=Înc= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru mila,mila,mila,mila, via]a,via]a,via]a,via]a, pacea,pacea,pacea,pacea, s=n=tatea,s=n=tatea,s=n=tatea,s=n=tatea, mântuirea,mântuirea,mântuirea,mântuirea, cercetarea,cercetarea,cercetarea,cercetarea,
l=sareal=sareal=sareal=sarea [i[i[i[i iertareaiertareaiertareaiertarea p=catelorp=catelorp=catelorp=catelor robilorrobilorrobilorrobilor LuiLuiLuiLui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu carecarecarecare suntsuntsuntsunt dededede fa]=fa]=fa]=fa]= [i[i[i[i carecarecarecare s-aus-aus-aus-au
pomenitpomenitpomenitpomenit [i[i[i[i ne-aune-aune-aune-au cerutcerutcerutcerut nou=nou=nou=nou= nevrednicilornevrednicilornevrednicilornevrednicilor s=s=s=s= nenenene rugamrugamrugamrugam pentrupentrupentrupentru dânsii,dânsii,dânsii,dânsii, pentrupentrupentrupentru
s=n=tateas=n=tateas=n=tateas=n=tatea [i[i[i[i mântuireamântuireamântuireamântuirea lor.lor.lor.lor.
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oam ne mi lu ieș te Doam nemi lu ie ște Doam ne mi lu ie eș

te

Auzi-neAuzi-neAuzi-neAuzi-ne pepepepe noinoinoinoi DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule MântuitorulMântuitorulMântuitorulMântuitorul nostru,nostru,nostru,nostru, n=dejdean=dejdean=dejdean=dejdea tuturortuturortuturortuturor
marginilormarginilormarginilormarginilor p=mântuluip=mântuluip=mântuluip=mântului [i[i[i[i aaaa celorcelorcelorcelor cececece suntsuntsuntsunt pepepepe maremaremaremare departedepartedepartedeparte [i[i[i[i milostivemilostivemilostivemilostive St=pâne,St=pâne,St=pâne,St=pâne,
milostivmilostivmilostivmilostiv fifififi nou=nou=nou=nou= pentrupentrupentrupentru p=catelep=catelep=catelep=catele noastrenoastrenoastrenoastre [i[i[i[i nenenene miluie[temiluie[temiluie[temiluie[te pepepepe noi.noi.noi.noi.

oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu

ie eș te

C=C=C=C= milostivmilostivmilostivmilostiv [i[i[i[i iubitoriubitoriubitoriubitor dededede oamenioamenioamenioameni DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu e[tie[tie[tie[ti [i[i[i[i }ie}ie}ie}ie slav=slav=slav=slav= în=l]=m,în=l]=m,în=l]=m,în=l]=m,
Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului DuhDuhDuhDuh acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor.

Amin.Amin.Amin.Amin.
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SEDEALNA

podobia: <rugˆtoare caldˆ>

Ήχος ∆ι

u ru gă ciu ni le ta le îm bo gă ţin du ne în tru tot fe ri

ci te de pri mej dii pu ru rea ne iz bă vim noi ro o bii tăi și

prin Har pre Dom nul cu nos cân du-L cân ta re î năl ţăm pă rin te Si

lu a ne

Ήχος Γα

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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u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

re cum sta tor ni că ai a ră tat do ri rea dă ru i rii pă rin te fe

ri ci i te și pe ro bul tău în vred ni ce ește-l să vie ţu ias că în

Dom nul de-a pu ru rea

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

n con ju ra t-au flă că ri le ia du lui i ni ma ta ce se po că ia

de a că ror nă pas tă iz bă veș temă dă ru in du-mi ră coa rea cea bu

nă a Du hu lui

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

a un stră in pen tru lu u me te-ai a ră tat când mă rea ţa schi mă

ai ri di cat iar cu Hri stos în ru din du te de ca re învred ni ceș te mă

cu în drăz nea la ta
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i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

a pe un pri nos în A tos l-ai a ră tat pe Si lu an și cu o

mo fo rul tău l-ai a co pe rit cu ca re o cro teș te mă și pe mi ne

Preacu ra tă Năs că toa re de Dum ne zeu

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
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u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

e Hris tos ce S-a a ră ta at și răz bo iul ţ-i l-a îm blân zit

în su flet pu te re lu ând pe A ce la fe ri ci te spri ji ni

to or mi-L a ra a tă

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

rin ve de ni e ai lu a at în no i rea ceaîn Duhul pen tru

a ce ea că tre ti ne strig și pe mi ne pă că to o sul mă în no

ieș te în tru Do omnul

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

a un în ger prea cu vi oa se în pri ve ghe re sfân tă ai pe tre cut

pen tru a ceas ta și pe mi i ne trez vi eimă în vred ni ce eș te
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i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

in tea și i ni ma m-i le în no ieș te și în lă un tru

să lăș lu ie eș te-mi dum ne ze ias că mi rea a să a ru gă ciu

nii să mânţă pre cum lui Si lu an când se ru ga

u gă ciu neameavoi văr sa că tre Do om nul și Luivoi spu ne

mâh ni ri le me 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
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u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

e fra a ţii tăi i-ai so co tit ca pe a ta vi ia ţă prin ca re L-ai

a flat pe Dum ne ze euTa tăl și le-ai slu jit Si lu a ne cu vi oa a

se pri mind bucu ri a cea sfân tă a Du hu lui pen tru a ce ea și pe

mi ne-a cum a că u ta spre toti pă rin te a ju tă mă

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

u u up ta pes te mă su ră ai pur ta t-o și fi rea cea stri că

cioa să ai de făi mat-o a vândîn min te fri ca+ a cea as ta să nu

pierzi iu bi rea cea sfântă a Domnu lui că re ia de-a pu ru rea prin ru

gă ciu ni le ta le mă fă păr taș
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâân tu luiDuh

u u u ge tul ţ-i l-ai păs trat cu vi oa se în tru ce le mai de

jos a le ia du lui pă rin te și de ceabu nă în Domnul nă de ej

de a nu te în depăr ta te-ai în vred ni cit pen tru a ce ea din

su flet ţi e mă rog în lu cra rea a ceas ta a ju tă mă

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

e mi i la ta s-a des fă tat Mai că ne nun ti tă Si lu an a

vân du te grab ni că scă pa re ca ni me nea din cei ca re a lear gă că

tre ti i ne nu se în toar ce fă ră de Har de ca re să ma des fă tezi

Prea cu ra tă în toa tă vi a ţa mea



21

Ήχος Γα

z bă ve e e e eș te Si lu a ne prea cu vi oa se pe ru

gă to ri tăi din nă vă li ri le ce lor po triv nici pă zi i i in du-i

în Ha rul Do om nu lui tot dea u na

a u tă cu mi los ti vi re prea cân ta a tă de Dum ne zeu

Năs că toa a re la ne ca zul cel cum plit al tru pu lui meu și vin de

că du re rea su fle tu lui me e eu
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Miluie[te-neMiluie[te-neMiluie[te-neMiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule dup=dup=dup=dup= maremaremaremare milamilamilamila Ta,Ta,Ta,Ta, nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m }ie}ie}ie}ie
auzi-neauzi-neauzi-neauzi-ne [i[i[i[i nenenene miluie[te.miluie[te.miluie[te.miluie[te.

Ήχος ∆ι

oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doamne mi lu ie

eș te

Înc=Înc=Înc=Înc= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru mila,mila,mila,mila, via]a,via]a,via]a,via]a, pacea,pacea,pacea,pacea, s=n=tatea,s=n=tatea,s=n=tatea,s=n=tatea, mântuirea,mântuirea,mântuirea,mântuirea, cercetarea,cercetarea,cercetarea,cercetarea,
l=sareal=sareal=sareal=sarea [i[i[i[i iertareaiertareaiertareaiertarea p=catelorp=catelorp=catelorp=catelor robilorrobilorrobilorrobilor LuiLuiLuiLui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu carecarecarecare suntsuntsuntsunt dededede fa]=fa]=fa]=fa]= [i[i[i[i carecarecarecare s-aus-aus-aus-au

pomenitpomenitpomenitpomenit [i[i[i[i ne-aune-aune-aune-au cerutcerutcerutcerut nou=nou=nou=nou= nevrednicilornevrednicilornevrednicilornevrednicilor s=s=s=s= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru dân[ii,dân[ii,dân[ii,dân[ii, pentrupentrupentrupentru
s=n=tateas=n=tateas=n=tateas=n=tatea [i[i[i[i mântuireamântuireamântuireamântuirea lor.lor.lor.lor.

oam ne mi lu ies te Doam nemi lu ie ște Doam ne mi lu ie eș

te

Auzi-neAuzi-neAuzi-neAuzi-ne pepepepe noinoinoinoi DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule MântuitorulMântuitorulMântuitorulMântuitorul nostru,nostru,nostru,nostru, n=dejdean=dejdean=dejdean=dejdea tuturortuturortuturortuturor
marginilormarginilormarginilormarginilor p=mântuluip=mântuluip=mântuluip=mântului [i[i[i[i aaaa celorcelorcelorcelor cececece suntsuntsuntsunt pepepepe maremaremaremare departedepartedepartedeparte [i[i[i[i milostivemilostivemilostivemilostive St=pâne,St=pâne,St=pâne,St=pâne,

milostivmilostivmilostivmilostiv fifififi nou=nou=nou=nou= pentrupentrupentrupentru p=catelep=catelep=catelep=catele noastrenoastrenoastrenoastre [i[i[i[i nenenene miluie[temiluie[temiluie[temiluie[te pepepepe noi.noi.noi.noi.
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oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu

ie eș te

C=C=C=C= milostivmilostivmilostivmilostiv [i[i[i[i iubitoriubitoriubitoriubitor dededede oamenioamenioamenioameni DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu e[tie[tie[tie[ti [i[i[i[i }ie}ie}ie}ie slav=slav=slav=slav= în=l]=m,în=l]=m,în=l]=m,în=l]=m,
Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului DuhDuhDuhDuh acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor.

Amin.Amin.Amin.Amin.

CONDACUL

podobia:< pazitoarea crestinilor>

Ήχος ∆ι

lu jin du-L pe Hris tos pă rin te Si lu a a ne cu Dânsul a cum

du pă fă gă du in ţă în ce ruri te ve se lești pen tru a ceasta prea

cu vi oa se ca lea pe ca re ai ur ma at o și pe mi i ne

în va a ţămă
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S=S=S=S= lu=mlu=mlu=mlu=m aminte.aminte.aminte.aminte. PacePacePacePace tuturor.tuturor.tuturor.tuturor.

{i{i{i{i duhuluiduhuluiduhuluiduhului t=u.t=u.t=u.t=u. (((( urmeaz=urmeaz=urmeaz=urmeaz= prochimenulprochimenulprochimenulprochimenul [i[i[i[i citireacitireacitireacitirea ApostoluluiApostoluluiApostoluluiApostolului ))))

PacePacePacePace ]ie]ie]ie]ie cititorule.cititorule.cititorule.cititorule.

{i{i{i{i duhuluiduhuluiduhuluiduhului t=u.t=u.t=u.t=u.

Ήχος ∆ι

li lu i a, a li lu i a, a li lu i i a

stihul:stihul:stihul:stihul: Striga]iStriga]iStriga]iStriga]i DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului tottottottot p=mântul,p=mântul,p=mântul,p=mântul, cânta]icânta]icânta]icânta]i numeluinumeluinumeluinumelui Lui,Lui,Lui,Lui, da]ida]ida]ida]i m=rirem=rirem=rirem=rire numeluinumeluinumeluinumelui
Lui.Lui.Lui.Lui.

li lu i a, a li lu i a, a li lu i i a

stihul:stihul:stihul:stihul: C=C=C=C= ne-aine-aine-aine-ai cercatcercatcercatcercat pepepepe noi,noi,noi,noi, Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, cucucucu focfocfocfoc ne-aine-aine-aine-ai l=muritl=muritl=muritl=murit pepepepe noi,noi,noi,noi, cumcumcumcum sesesese

l=mure[tel=mure[tel=mure[tel=mure[te argintulargintulargintulargintul

li lu i a, a li lu i a, a li lu i

a a
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cite[tecite[tecite[tecite[te EvangheliaEvangheliaEvangheliaEvanghelia

Slav=Slav=Slav=Slav= }ie}ie}ie}ie Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, SlavaSlavaSlavaSlava }ie}ie}ie}ie !!!!

Ήχος ∆ι

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

en tru ru gă ciu ni le cu vi o su lui Si lu an Mi i los ti i ve

cu ră ţe eș te mul ţi mea gre șa a le lor noas tre

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

en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi i los ti i

ve cu ră ţe eș te mul ţi mea gre șa a le lor noas tre
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Miluie[te-m=Miluie[te-m=Miluie[te-m=Miluie[te-m= DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule dup=dup=dup=dup= maremaremaremare milamilamilamila TaTaTaTa [i[i[i[i dup=dup=dup=dup= mul]imeamul]imeamul]imeamul]imea îndur=rilorîndur=rilorîndur=rilorîndur=rilor
TaleTaleTaleTale cur=]e[tecur=]e[tecur=]e[tecur=]e[te f=r=delegilef=r=delegilef=r=delegilef=r=delegile noastre.noastre.noastre.noastre.

STIHIRA

podobia: < toata nadejdea >

Ήχος Βου

um ne ze ie eș ti le ta a ai ne prin cer ca re î în vă ţan du

te dra gos tea fru mos că tre toţi o ai a ră tat pe a ceas ta dă ru

ieș te o tu tu ror ce lor ce cu e vla vi e vin la ti ne pă ri in

te prea fe ri ci te și a lun gă de par te de la noi pa ti mi le su

fle te lor și a le tru u pu ri lor iar a Du hului bu cu ri e cea din

Har îm par te o ro bi lor tăi.
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Ήχος Γα

i ne rii cei ce aumers din Iu de ea în Ba bi lo onoa 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

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

fân ta vie ţu i re că lu gă rea as că în tru sme re ni e pă rin

te o ai pe tre cut de-a pu ruri a vând a ră ta a rea cea în tru

sla a vă a Dom nu lui de ca repri ru gă ciu u ni le ta a le

și pe mi ne mă în vred ni ceș te
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u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

in tea ţi-ai pă zi t-o stră i nă de fap te și de cu ge te lumești

în în vă lu i ri le lu u mii po go rân du te și ru gă ciu u

ne fă când pen tru ca re că tre Domnul pă rin te mij lo ceș te

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

tân gu i rii lui A dam vre meaa tre cut și te în dul cești

de Dom nul fe ri ci i te pe Ca re L-ai slu ji it în vi a ţa ta

ci ca u nul cu în drăz nea lă că tre dân sul și pe ro biităi po me

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

a răs tig ni rea Lui Hris tos a dân că în tris ta re airăb dat dar

te-ai um plut de bucu ri i e vă zân du-L Prea cu ra tă În vi at

dinmorţi și de a ceas tă bu cu ri e fă ne pe noi vred nici

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

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

in ce e ruri toţi sfin ţii ru ga ţi vă ne în ce ta at pen tru

lu me pe Si lu an a vân du-l ru gă tor împre u nă
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u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

i ru i in ţă a flă nu mai a ce la ca re se sme reș te

cu i ni ma spre a se î năl ţa în tru Hris tos a ceas tă bi ru i

in ţă să o do bân dim și noi pă rin te

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

e gră i i tă es te iu bi rea ta Stă pâ ne că dă ru

iești no roa de lor Ha rul Mân gâ ie to ru lui pen tru ru gă ciu ni le sfin

ţi lor TăiDoam ne

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

e cioa a ră ia răși mă pri meș te dă ru in du-mi ne bi ru

i ta mij lo ci re prin ca re eu pă că to sul să a flu mân tu i rea
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e Îm pă ra a tul pe ca re il 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

PePePePe N=sc=toareaN=sc=toareaN=sc=toareaN=sc=toarea dededede DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu [i[i[i[i MaicaMaicaMaicaMaica LuminiiLuminiiLuminiiLuminii întruîntruîntruîntru cântaricântaricântaricântari cinstindu-ocinstindu-ocinstindu-ocinstindu-o s=s=s=s= oooo
m=rim.m=rim.m=rim.m=rim.

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

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

ă rin te cu vi oa a se co moa ra iu bi rii de la ti i ne o

cer să o do bân desc pe a cea as ta cu sfân tă mij lo ci rea ta
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u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

ai pre sus de fi i re în Du u hul ca un În ger în trup ai vie ţu

it și pe cân tă re ţii tăi a se me nea în vre ni ceș te-i

u vi oa se pă rin te Si lu a ne roa a gă te pen tru noi

ă bucur Si lu a a ne vă zând os te nea la ta și ma rea mi i

lă a Dom nu lui prin ca re sfin te la mân tu i re mă fă păr taș

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

e pri ce pân dumă în gra a iuri un glas de ru gă ciu ne pă rin te

fe ri ci i te î nalţ ca lu mea în trea gă să-L cu noas că pe Dum ne zeu

în tru Du hul Sfânt
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i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor a min

e rând a ta lu mi nă eu în tu ne ca a tul de la ti ne Prea

cu ra ta Mai ca Lu mi i nii Ce lei de veci Îm pă ră ţi ei Lu mi nii

vred nic să mă a răţi

Ήχος Γα

u vi ne se cu a de vă rat să te fe ri cim Năs că toa re deDum

ne zeu cea pu ru rea fe ri ci tă și preane vi no va tă

și Ma ai ca Dum ne ze u lui no stru

e ea ce eștimai cin sti tă de câtHe ru vi mii și mai slă vi tă

fă ră de a se mă na re de cât Se ra fi mii ca re fă ră stri

că ciu ne pe Dum ne zeuCu vân tul ai năs cut pe ti ne cea cu a devă

rat Nă scă toa re deDumne ze eu temă rim
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MEGALINARIILE

sesesese cânt=cânt=cânt=cânt= duiosduiosduiosduios [i[i[i[i a[ezata[ezata[ezata[ezat dup=dup=dup=dup= cumcumcumcum urmeaz=:urmeaz=:urmeaz=:urmeaz=:

e al po că in ţei în vă ţă tor pe tăi nu i to o rul ne zi

di tei lu mi ini cel ne în șe lat și a Du hu lui ca să prea fru

moa a să pe Si lu an în tru cân tări să îl prea mă rim

u la crimi Si lu a ne ai se mă nat prea fe ri ci i te și

ai pri mit în mă nun chiuri dum ne ze ieș ti le vir tuţi de a ces

tea pă ri in te a ra tă vred nici a cum și pe ro bii tăi

o bi lor tăi ca re te cin stesc î no ieș te le sfi in te cu ru gă

ciu ni le ta le pe Du hul Sfânt și lu mea în trea gă în vred ni

ceș te o să Îl cu noas că pe Dom nulCel Prea î nalt
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a ra cla ta pă rin te ne în chi năm prea cu vi oa a se pen tru

a ceas ta ne umple de da ru ri le Du hu lui și de căl du ra

dra gos tei a prin de ne ca să te mă rim pe ti ne de-a pu ru rea

e al Ru si ei vlăs ta armi nu nat și al munte lui A athos jert

fă pri mi i tă deDumne zeu pe a Du hului de Dum ne zeu pur tă

toa re gu u ră pe Si lu an cel ma re cu cân tări să îl prea mă rim

u sfân tul Si lu an ce din A athosa ră să rit cu Bo te ză

to o rul cu A pos to lii LuiHri tos și cu sfin ţii toţi Fe cioa a ră

Mai că ne în ce ta a at mân tu i i re so leș te ne e e e

e e.
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Miluie[te-neMiluie[te-neMiluie[te-neMiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi DumnezeuleDumnezeuleDumnezeuleDumnezeule dup=dup=dup=dup= maremaremaremare milamilamilamila Ta,Ta,Ta,Ta, nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m }ie}ie}ie}ie
auzi-neauzi-neauzi-neauzi-ne [i[i[i[i nenenene miluie[te.miluie[te.miluie[te.miluie[te.

Ήχος ∆ι

oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doamne mi lu ie

eș te

Înc=Înc=Înc=Înc= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru tottottottot sufletulsufletulsufletulsufletul cre[tinesccre[tinesccre[tinesccre[tinesc nec=jitnec=jitnec=jitnec=jit [i[i[i[i întristatîntristatîntristatîntristat carecarecarecare areareareare trebuin]=trebuin]=trebuin]=trebuin]= dededede
milamilamilamila [i[i[i[i ajutorulajutorulajutorulajutorul LuiLuiLuiLui Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu, pentrupentrupentrupentru ap=rareaap=rareaap=rareaap=rarea ]=rii]=rii]=rii]=rii noastrenoastrenoastrenoastre [i[i[i[i aaaa celorcelorcelorcelor cececece vie]uiescvie]uiescvie]uiescvie]uiesc
înînînîn ea,ea,ea,ea, pentrupentrupentrupentru paceapaceapaceapacea [i[i[i[i bunabunabunabuna a[ezarea[ezarea[ezarea[ezare aaaa întregiiîntregiiîntregiiîntregii lumi,lumi,lumi,lumi, pentrupentrupentrupentru statorniciastatorniciastatorniciastatornicia sfintelorsfintelorsfintelorsfintelor LuiLuiLuiLui
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu biserici,biserici,biserici,biserici, pentrupentrupentrupentru mântuireamântuireamântuireamântuirea [i[i[i[i ajutorulajutorulajutorulajutorul celorcelorcelorcelor cececece cucucucu osârdieosârdieosârdieosârdie [i[i[i[i cucucucu fric=fric=fric=fric= dededede
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu sesesese ostenescostenescostenescostenesc [i[i[i[i slujescslujescslujescslujesc p=rin]ip=rin]ip=rin]ip=rin]i [i[i[i[i fra]ifra]ifra]ifra]i aiaiaiai no[trii,no[trii,no[trii,no[trii, pentrupentrupentrupentru ceiceiceicei trimi[itrimi[itrimi[itrimi[i [i[i[i[i
pentrupentrupentrupentru ceiceiceicei cececece suntsuntsuntsunt înînînîn c=l=torie,c=l=torie,c=l=torie,c=l=torie, pentrupentrupentrupentru t=m=duireat=m=duireat=m=duireat=m=duirea celorcelorcelorcelor cececece zaczaczaczac înînînîn boli,boli,boli,boli, pentrupentrupentrupentru odihna,odihna,odihna,odihna,
u[urarea,u[urarea,u[urarea,u[urarea, iertareaiertareaiertareaiertarea p=catelorp=catelorp=catelorp=catelor [i[i[i[i fericitafericitafericitafericita pomenirepomenirepomenirepomenire aaaa tuturortuturortuturortuturor celorcelorcelorcelor cececece maimaimaimai înainteînainteînainteînainte s-aus-aus-aus-au
mutatmutatmutatmutat întruîntruîntruîntru bunabunabunabuna credin]=,credin]=,credin]=,credin]=, p=rin]ip=rin]ip=rin]ip=rin]i [i[i[i[i fra]ifra]ifra]ifra]i aiaiaiai no[triino[triino[triino[trii dreptsl=vitoridreptsl=vitoridreptsl=vitoridreptsl=vitori carecarecarecare odihnescodihnescodihnescodihnesc aiciaiciaiciaici
[i[i[i[i pretutindeni,pretutindeni,pretutindeni,pretutindeni, pentrupentrupentrupentru izb=vireaizb=vireaizb=vireaizb=virea celorcelorcelorcelor robi]i,robi]i,robi]i,robi]i, pentrupentrupentrupentru fra]iifra]iifra]iifra]ii no[triino[triino[triino[trii carecarecarecare suntsuntsuntsunt înînînîn slujbeslujbeslujbeslujbe
[i[i[i[i pentrupentrupentrupentru ceiceiceicei cececece slujescslujescslujescslujesc [i[i[i[i auauauau slujitslujitslujitslujit înînînîn sfântsfântsfântsfânt l=ca[ull=ca[ull=ca[ull=ca[ul acestaacestaacestaacesta s=s=s=s= zicem.zicem.zicem.zicem.

oam ne mi lu ies te Doam nemi lu ie ște Doam ne mi lu ie eș

te
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Înc=Înc=Înc=Înc= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m cacacaca s=s=s=s= fiefiefiefie p=zitep=zitep=zitep=zite sfântsfântsfântsfânt l=ca[ull=ca[ull=ca[ull=ca[ul acesta,acesta,acesta,acesta, ]ara]ara]ara]ara noastr=noastr=noastr=noastr= [i[i[i[i toatetoatetoatetoate
ora[eleora[eleora[eleora[ele [i[i[i[i satelesatelesatelesatele dededede boli,boli,boli,boli, dededede foamete,foamete,foamete,foamete, dededede cutremur,cutremur,cutremur,cutremur, dededede potop,potop,potop,potop, dededede foc,foc,foc,foc, dededede sabie,sabie,sabie,sabie, dededede
n=v=lirean=v=lirean=v=lirean=v=lirea altoraltoraltoraltor neamurineamurineamurineamuri asupraasupraasupraasupra noastr=noastr=noastr=noastr= [i[i[i[i dededede r=zboiulr=zboiulr=zboiulr=zboiul celcelcelcel dintredintredintredintre noi,noi,noi,noi, pentrupentrupentrupentru cacacaca
milostiv,milostiv,milostiv,milostiv, blândblândblândblând [i[i[i[i lesnelesnelesnelesne iert=toriert=toriert=toriert=tor s=s=s=s= nenenene fiefiefiefie nou=nou=nou=nou= bunulbunulbunulbunul [i[i[i[i iubitoruliubitoruliubitoruliubitorul dededede oamenioamenioamenioameni
DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul nostru,nostru,nostru,nostru, s=s=s=s= îndep=rtezeîndep=rtezeîndep=rtezeîndep=rteze [i[i[i[i s=s=s=s= împr=[tieîmpr=[tieîmpr=[tieîmpr=[tie toat=toat=toat=toat= mâniamâniamâniamânia carecarecarecare sesesese porne[teporne[teporne[teporne[te
asupraasupraasupraasupra noastr=,noastr=,noastr=,noastr=, s=s=s=s= nenenene izb=veasc=izb=veasc=izb=veasc=izb=veasc= dededede mustrareamustrareamustrareamustrarea LuiLuiLuiLui ceaceaceacea dreapt=dreapt=dreapt=dreapt= carecarecarecare esteesteesteeste asupraasupraasupraasupra
noastr=noastr=noastr=noastr= [i[i[i[i s=s=s=s= nenenene miluiasc=miluiasc=miluiasc=miluiasc= pepepepe noi.noi.noi.noi.

oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu

ie eș te

Înc=Înc=Înc=Înc= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru cacacaca DomnulDomnulDomnulDomnul DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu s=s=s=s= aud=aud=aud=aud= glasulglasulglasulglasul rug=ciuniirug=ciuniirug=ciuniirug=ciunii
noastrenoastrenoastrenoastre aaaa p=c=to[ilorp=c=to[ilorp=c=to[ilorp=c=to[ilor [i[i[i[i s=s=s=s= nenenene miluiasc=miluiasc=miluiasc=miluiasc= pepepepe noi.noi.noi.noi.

oam ne mi lu ies te Doam nemi lu ie ște Doam ne mi lu ie eș

te

Înc=Înc=Înc=Înc= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru mila,mila,mila,mila, via]a,via]a,via]a,via]a, pacea,pacea,pacea,pacea, s=n=tatea,s=n=tatea,s=n=tatea,s=n=tatea, mântuirea,mântuirea,mântuirea,mântuirea, cercetarea,cercetarea,cercetarea,cercetarea,
l=sareal=sareal=sareal=sarea [i[i[i[i iertareaiertareaiertareaiertarea p=catelorp=catelorp=catelorp=catelor robilorrobilorrobilorrobilor LuiLuiLuiLui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu carecarecarecare s-aus-aus-aus-au pomenit,pomenit,pomenit,pomenit, carecarecarecare suntsuntsuntsunt dededede
fa]=fa]=fa]=fa]= [i[i[i[i ne-aune-aune-aune-au cerutcerutcerutcerut nou=nou=nou=nou= nevrednicilornevrednicilornevrednicilornevrednicilor s=s=s=s= nenenene rug=mrug=mrug=mrug=m pentrupentrupentrupentru dân[ii,dân[ii,dân[ii,dân[ii, carecarecarecare acumacumacumacum sesesese
pomenescpomenescpomenescpomenesc (numele)(numele)(numele)(numele) cucucucu to]ito]ito]ito]i aiaiaiai lorlorlorlor [i[i[i[i pentrupentrupentrupentru cacacaca s=s=s=s= lililili sesesese ierteierteierteierte toat=toat=toat=toat= gre[alagre[alagre[alagre[ala ceaceaceacea dededede voievoievoievoie
[i[i[i[i ceaceaceacea f=r=f=r=f=r=f=r= dededede voie.voie.voie.voie.

oam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu ie ște Doam ne mi lu

ie eș te
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Auzi-ne,Auzi-ne,Auzi-ne,Auzi-ne, pepepepe noinoinoinoi Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, MântuitorulMântuitorulMântuitorulMântuitorul nostru,nostru,nostru,nostru, n=dejdean=dejdean=dejdean=dejdea tuturortuturortuturortuturor
marginilormarginilormarginilormarginilor p=mântuluip=mântuluip=mântuluip=mântului [i[i[i[i aaaa celorcelorcelorcelor cececece suntsuntsuntsunt pepepepe maremaremaremare departedepartedepartedeparte [i[i[i[i milostivemilostivemilostivemilostive St=pâne,St=pâne,St=pâne,St=pâne,
milostivmilostivmilostivmilostiv fiifiifiifii nou=nou=nou=nou= p=c=to[ilorp=c=to[ilorp=c=to[ilorp=c=to[ilor [i[i[i[i nenenene miluie[temiluie[temiluie[temiluie[te pepepepe noi.noi.noi.noi.

oam ne mi lu ies te Doam nemi lu ie ște Doam ne mi lu ie eș

te

C=C=C=C= milostivmilostivmilostivmilostiv [i[i[i[i iubitoriubitoriubitoriubitor dededede oamenioamenioamenioameni DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu e[tie[tie[tie[ti [i[i[i[i }ie}ie}ie}ie slav=slav=slav=slav= în=l]=m,în=l]=m,în=l]=m,în=l]=m,
Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului DuhDuhDuhDuh acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor.

Amin.Amin.Amin.Amin.

PacePacePacePace tuturor.tuturor.tuturor.tuturor.

{i{i{i{i duhuluiduhuluiduhuluiduhului t=u.t=u.t=u.t=u.

CapeteleCapeteleCapeteleCapetele noastrenoastrenoastrenoastre DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului s=s=s=s= lelelele plec=m.plec=m.plec=m.plec=m.

}ie}ie}ie}ie Doamne.Doamne.Doamne.Doamne.

St=pâneSt=pâneSt=pâneSt=pâne multmultmultmult milostive,milostive,milostive,milostive, DoamneDoamneDoamneDoamne IisuseIisuseIisuseIisuse Hristoase,Hristoase,Hristoase,Hristoase, DumnezeulDumnezeulDumnezeulDumnezeul nostru,nostru,nostru,nostru,
pentrupentrupentrupentru rug=ciunilerug=ciunilerug=ciunilerug=ciunile PreacurateiPreacurateiPreacurateiPreacuratei St=pâneiSt=pâneiSt=pâneiSt=pânei noastre,noastre,noastre,noastre, dededede DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu N=sc=toareiN=sc=toareiN=sc=toareiN=sc=toarei [i[i[i[i
purureapurureapurureapururea FecioareiFecioareiFecioareiFecioarei Maria;Maria;Maria;Maria; cucucucu putereaputereaputereaputerea cinstiteicinstiteicinstiteicinstitei [i[i[i[i dededede via]=via]=via]=via]= f=c=toareif=c=toareif=c=toareif=c=toarei Cruci;Cruci;Cruci;Cruci; cucucucu
ocrotirileocrotirileocrotirileocrotirile cinstitelor,cinstitelor,cinstitelor,cinstitelor, cere[tilor,cere[tilor,cere[tilor,cere[tilor, netrupe[tilornetrupe[tilornetrupe[tilornetrupe[tilor Puteri;Puteri;Puteri;Puteri; cucucucu rug=ciunilerug=ciunilerug=ciunilerug=ciunile cinstitului,cinstitului,cinstitului,cinstitului,
sl=vituluisl=vituluisl=vituluisl=vitului prooroc,prooroc,prooroc,prooroc, Înaintemerg=toruluiÎnaintemerg=toruluiÎnaintemerg=toruluiÎnaintemerg=torului [i[i[i[i Botez=toruluiBotez=toruluiBotez=toruluiBotez=torului Ioan;Ioan;Ioan;Ioan; cucucucu alealealeale sfin]ilor,sfin]ilor,sfin]ilor,sfin]ilor,
sl=vi]ilorsl=vi]ilorsl=vi]ilorsl=vi]ilor [i[i[i[i întruîntruîntruîntru tottottottot l=uda]ilorl=uda]ilorl=uda]ilorl=uda]ilor apostoli;apostoli;apostoli;apostoli; cucucucu alealealeale celorcelorcelorcelor întreîntreîntreîntre sfin]isfin]isfin]isfin]i p=rin]ilorp=rin]ilorp=rin]ilorp=rin]ilor no[trino[trino[trino[tri marimarimarimari
dasc=lidasc=lidasc=lidasc=li aiaiaiai lumiilumiilumiilumii [i[i[i[i ierarhi:ierarhi:ierarhi:ierarhi: VasileVasileVasileVasile celcelcelcel Mare,Mare,Mare,Mare, GrigorieTeologulGrigorieTeologulGrigorieTeologulGrigorieTeologul [i[i[i[i IoanIoanIoanIoan Gur=Gur=Gur=Gur= dededede
Aur;Aur;Aur;Aur; cucucucu alealealeale sfin]ilorsfin]ilorsfin]ilorsfin]ilor Atanasie,Atanasie,Atanasie,Atanasie, ChirilChirilChirilChiril [i[i[i[i IoanIoanIoanIoan celcelcelcel Milostiv,Milostiv,Milostiv,Milostiv, patriarhiipatriarhiipatriarhiipatriarhii
AlexandrieiAlexandrieiAlexandrieiAlexandriei [i[i[i[i NifonNifonNifonNifon alalalal Constantinopolului;Constantinopolului;Constantinopolului;Constantinopolului; cucucucu alealealeale celorcelorcelorcelor întreîntreîntreîntre sfin]isfin]isfin]isfin]i p=rin]ilorp=rin]ilorp=rin]ilorp=rin]ilor
no[tri:no[tri:no[tri:no[tri: NicolaeNicolaeNicolaeNicolae ArhiepiscopulArhiepiscopulArhiepiscopulArhiepiscopul MirelorMirelorMirelorMirelor Lichiei,Lichiei,Lichiei,Lichiei, SpiridonSpiridonSpiridonSpiridon alalalal TrimitundeiTrimitundeiTrimitundeiTrimitundei f=c=toriif=c=toriif=c=toriif=c=torii
dededede minuni,minuni,minuni,minuni, NectarieNectarieNectarieNectarie elelelel Pentapolei,Pentapolei,Pentapolei,Pentapolei, LucaLucaLucaLuca alalalal Crimeii,Crimeii,Crimeii,Crimeii, CalinicCalinicCalinicCalinic dededede lalalala Cernica,Cernica,Cernica,Cernica, IosifIosifIosifIosif
celcelcelcel Nou,Nou,Nou,Nou, IorestIorestIorestIorest [i[i[i[i Sava,Sava,Sava,Sava, IosifIosifIosifIosif M=rturisitorul,M=rturisitorul,M=rturisitorul,M=rturisitorul, GhelasieGhelasieGhelasieGhelasie dededede lalalala Râme]i,Râme]i,Râme]i,Râme]i, LeontieLeontieLeontieLeontie
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dededede lalalala R=d=u]i,R=d=u]i,R=d=u]i,R=d=u]i, IrineuIrineuIrineuIrineu dededede Sirmium,Sirmium,Sirmium,Sirmium, NicetaNicetaNicetaNiceta dededede Remesiana,Remesiana,Remesiana,Remesiana, TeotimTeotimTeotimTeotim [i[i[i[i BretanionBretanionBretanionBretanion
episcopiiepiscopiiepiscopiiepiscopii Tomisului,Tomisului,Tomisului,Tomisului, AntimAntimAntimAntim Ivireanul,Ivireanul,Ivireanul,Ivireanul, GrigorieGrigorieGrigorieGrigorie Dasc=lul,Dasc=lul,Dasc=lul,Dasc=lul, Dosoftei,Dosoftei,Dosoftei,Dosoftei, PetruPetruPetruPetru
Movil=Movil=Movil=Movil= [i[i[i[i cucucucu alealealeale tuturortuturortuturortuturor sfin]ilorsfin]ilorsfin]ilorsfin]ilor sfin]i]ilorsfin]i]ilorsfin]i]ilorsfin]i]ilor ierarhi;ierarhi;ierarhi;ierarhi; cucucucu alealealeale sfin]ilor,sfin]ilor,sfin]ilor,sfin]ilor, sl=vi]ilorsl=vi]ilorsl=vi]ilorsl=vi]ilor [i[i[i[i
marilormarilormarilormarilor mucenici:mucenici:mucenici:mucenici: GheorgheGheorgheGheorgheGheorghe purt=torulpurt=torulpurt=torulpurt=torul dededede biruin]=,biruin]=,biruin]=,biruin]=, DimitrieDimitrieDimitrieDimitrie izvorâtorulizvorâtorulizvorâtorulizvorâtorul dededede mir,mir,mir,mir,
TeodorTeodorTeodorTeodor Tiron,Tiron,Tiron,Tiron, TeodorTeodorTeodorTeodor StratilatStratilatStratilatStratilat [i[i[i[i IoanIoanIoanIoan celcelcelcel NouNouNouNou dededede lalalala Suceava;Suceava;Suceava;Suceava; cucucucu alealealeale sfântuluisfântuluisfântuluisfântului
sfin]ituluisfin]ituluisfin]ituluisfin]itului mucenicmucenicmucenicmucenic Haralambie;Haralambie;Haralambie;Haralambie; cucucucu alealealeale sfântuluisfântuluisfântuluisfântului mareluimareluimareluimarelui mucenicmucenicmucenicmucenic NichitaNichitaNichitaNichita
Romanul;Romanul;Romanul;Romanul; cucucucu alealealeale sfin]ilorsfin]ilorsfin]ilorsfin]ilor mucenici:mucenici:mucenici:mucenici: SerghieSerghieSerghieSerghie [i[i[i[i Vah;Vah;Vah;Vah; IoanIoanIoanIoan ValahulValahulValahulValahul [i[i[i[i Oprea;Oprea;Oprea;Oprea;
SavaSavaSavaSava dededede lalalala Buz=u;Buz=u;Buz=u;Buz=u; ErmilErmilErmilErmil [i[i[i[i Stratonic;Stratonic;Stratonic;Stratonic; EpictetEpictetEpictetEpictet [i[i[i[i Astion;Astion;Astion;Astion; MontanusMontanusMontanusMontanus preotulpreotulpreotulpreotul [i[i[i[i
Maxima;Maxima;Maxima;Maxima; PasicratPasicratPasicratPasicrat [i[i[i[i Valentin,Valentin,Valentin,Valentin, IuliuIuliuIuliuIuliu Veteranul;Veteranul;Veteranul;Veteranul; Zotic,Zotic,Zotic,Zotic, Atal,Atal,Atal,Atal, CamasisCamasisCamasisCamasis [i[i[i[i FilipFilipFilipFilip
dededede lalalala Niculi]el;Niculi]el;Niculi]el;Niculi]el; Isihie;Isihie;Isihie;Isihie; EmilianEmilianEmilianEmilian dededede lalalala Durostor;Durostor;Durostor;Durostor; DonatDonatDonatDonat diaconul,diaconul,diaconul,diaconul, RomulRomulRomulRomul preotul,preotul,preotul,preotul,
SilvanSilvanSilvanSilvan diaconuldiaconuldiaconuldiaconul [i[i[i[i Venust;Venust;Venust;Venust; Lup;Lup;Lup;Lup; Claudiu,Claudiu,Claudiu,Claudiu, Castor,Castor,Castor,Castor, SempronianSempronianSempronianSempronian [i[i[i[i Nicostrat;Nicostrat;Nicostrat;Nicostrat; Dasie;Dasie;Dasie;Dasie;
Hermes;Hermes;Hermes;Hermes; IoanIoanIoanIoan dindindindin Gale[Gale[Gale[Gale[ [i[i[i[i MoiseMoiseMoiseMoise M=cinicM=cinicM=cinicM=cinic dindindindin Sibiel;Sibiel;Sibiel;Sibiel; cucucucu alealealeale sfin]ilorsfin]ilorsfin]ilorsfin]ilor martirimartirimartirimartiri
ConstantinConstantinConstantinConstantin Vod=Vod=Vod=Vod= BrâncoveanuBrâncoveanuBrâncoveanuBrâncoveanu [i[i[i[i ceiceiceicei patrupatrupatrupatru fiifiifiifii aiaiaiai s=i:s=i:s=i:s=i: Constantin,Constantin,Constantin,Constantin, {tefan,{tefan,{tefan,{tefan, Radu,Radu,Radu,Radu,
MateiMateiMateiMatei [i[i[i[i sfetniculsfetniculsfetniculsfetnicul Ianache;Ianache;Ianache;Ianache; NicandruNicandruNicandruNicandru [i[i[i[i MarcianMarcianMarcianMarcian [i[i[i[i cucucucu alealealeale tuturortuturortuturortuturor sfin]ilorsfin]ilorsfin]ilorsfin]ilor
bunilorbunilorbunilorbunilor mucenici;mucenici;mucenici;mucenici; cucucucu alealealeale sfintelorsfintelorsfintelorsfintelor muceni]emuceni]emuceni]emuceni]e FilofteiaFilofteiaFilofteiaFilofteia dededede lalalala Arge[Arge[Arge[Arge[ [i[i[i[i TatianaTatianaTatianaTatiana dededede lalalala
Craiova;Craiova;Craiova;Craiova; cucucucu alealealeale preacuvio[ilorpreacuvio[ilorpreacuvio[ilorpreacuvio[ilor [i[i[i[i dededede DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu purt=torilorpurt=torilorpurt=torilorpurt=torilor p=rin]ilorp=rin]ilorp=rin]ilorp=rin]ilor no[tri:no[tri:no[tri:no[tri: GrigorieGrigorieGrigorieGrigorie
Decapolitul,Decapolitul,Decapolitul,Decapolitul, NicodimNicodimNicodimNicodim celcelcelcel Sfin]it;Sfin]it;Sfin]it;Sfin]it; DimitrieDimitrieDimitrieDimitrie celcelcelcel Nou;Nou;Nou;Nou; VisarionVisarionVisarionVisarion [i[i[i[i Sofronie;Sofronie;Sofronie;Sofronie;
AntipaAntipaAntipaAntipa dededede lalalala Calapode[ti;Calapode[ti;Calapode[ti;Calapode[ti; CasianCasianCasianCasian RomanulRomanulRomanulRomanul [i[i[i[i GhermanGhermanGhermanGherman dindindindin Dobrogea;Dobrogea;Dobrogea;Dobrogea; IoanIoanIoanIoan
IacobIacobIacobIacob HozevitulHozevitulHozevitulHozevitul dededede lalalala Neam];Neam];Neam];Neam]; IoanIoanIoanIoan dededede lalalala Prislop;Prislop;Prislop;Prislop; PaisiePaisiePaisiePaisie dededede lalalala Neam];Neam];Neam];Neam];
AntonieAntonieAntonieAntonie dededede lalalala Iezerul-Vâlcea;Iezerul-Vâlcea;Iezerul-Vâlcea;Iezerul-Vâlcea; DaniilDaniilDaniilDaniil Sihastrul,Sihastrul,Sihastrul,Sihastrul, OnufrieOnufrieOnufrieOnufrie dededede lalalala Vorona;Vorona;Vorona;Vorona; GheorgheGheorgheGheorgheGheorghe
dededede lalalala Cernica;Cernica;Cernica;Cernica; cucucucu alealealeale BinecredinciosuluiBinecredinciosuluiBinecredinciosuluiBinecredinciosului VoievodVoievodVoievodVoievod {tefan{tefan{tefan{tefan celcelcelcel MareMareMareMare
[i[i[i[i sfântsfântsfântsfânt [i[i[i[i cucucucu alealealeale preacuvioaselorpreacuvioaselorpreacuvioaselorpreacuvioaselor maicilormaicilormaicilormaicilor noastrenoastrenoastrenoastre ParaschevaParaschevaParaschevaParascheva dededede lalalala Ia[iIa[iIa[iIa[i [i[i[i[i
TeodoraTeodoraTeodoraTeodora dededede lalalala Sihla;Sihla;Sihla;Sihla; cucucucu alealealeale sf\ntuluisf\ntuluisf\ntuluisf\ntului cuvioscuvioscuvioscuvios SiluanSiluanSiluanSiluan celcelcelcel dindindindin AthosAthosAthosAthos [i[i[i[i ceiceiceicei împreun=împreun=împreun=împreun=
cucucucu dânsuldânsuldânsuldânsul aaaa c=rorc=rorc=rorc=ror pomenirepomenirepomenirepomenire oooo s=vâr[im;s=vâr[im;s=vâr[im;s=vâr[im; cucucucu alealealeale sfin]ilor,sfin]ilor,sfin]ilor,sfin]ilor, drep]ilor,drep]ilor,drep]ilor,drep]ilor, dumnezeie[tilordumnezeie[tilordumnezeie[tilordumnezeie[tilor
P=rin]iP=rin]iP=rin]iP=rin]i IoachimIoachimIoachimIoachim [i[i[i[i AnaAnaAnaAna [i[i[i[i cucucucu alealealeale tuturortuturortuturortuturor sfin]ilorsfin]ilorsfin]ilorsfin]ilor T=i;T=i;T=i;T=i; d=ruie[ted=ruie[ted=ruie[ted=ruie[te iertareiertareiertareiertare gre[alelorgre[alelorgre[alelorgre[alelor
noastrenoastrenoastrenoastre (((( psaltulpsaltulpsaltulpsaltul roste[teroste[teroste[teroste[te <<Amin>><<Amin>><<Amin>><<Amin>> lalalala fiecarefiecarefiecarefiecare cererecererecererecerere ))))
acoper=-neacoper=-neacoper=-neacoper=-ne cucucucu acoper=mântulacoper=mântulacoper=mântulacoper=mântul aripiloraripiloraripiloraripilor Tale;Tale;Tale;Tale; ________
dep=rteazadep=rteazadep=rteazadep=rteaza dededede lalalala noinoinoinoi pepepepe tottottottot vr=[ma[ulvr=[ma[ulvr=[ma[ulvr=[ma[ul [i[i[i[i potrivnicul;potrivnicul;potrivnicul;potrivnicul; împac=împac=împac=împac= via]avia]avia]avia]a noastr=,noastr=,noastr=,noastr=, Doamne;Doamne;Doamne;Doamne;
miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi [i[i[i[i lumealumealumealumea TaTaTaTa [i[i[i[i mântuie[temântuie[temântuie[temântuie[te sufletelesufletelesufletelesufletele noastre,noastre,noastre,noastre, cacacaca UnUnUnUn bunbunbunbun [i[i[i[i dededede
oamenioamenioamenioameni iubitor.iubitor.iubitor.iubitor.

Amin.Amin.Amin.Amin.
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Ήχος Βου

u ve de ni i le da a ru lui prin sme re ni e la î năl ţi me

ri di cându te și min tea ţi nâ ân du-ţi în ce le mai de jos a le ia

du lui pă rin te Si lu a a ne pri meș te în pă rin teș ti le ta le ru

gă ciuni pe cei ce a lear gă la ti i ne si dă în Duh tră i re gân

dului de po o că in ţă ca prin cu noaș te rea Lui Du um ne zeu să ne

în vred ni cim îm pre u nă și noi de sta rea cea de su us

SfinteSfinteSfinteSfinte Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, SfinteSfinteSfinteSfinte tare,tare,tare,tare, SfinteSfinteSfinteSfinte far=far=far=far= dededede moarte,moarte,moarte,moarte, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi

SfinteSfinteSfinteSfinte Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, SfinteSfinteSfinteSfinte tare,tare,tare,tare, SfinteSfinteSfinteSfinte far=far=far=far= dededede moarte,moarte,moarte,moarte, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi

SfinteSfinteSfinteSfinte Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule,Dumnezeule, SfinteSfinteSfinteSfinte tare,tare,tare,tare, SfinteSfinteSfinteSfinte far=far=far=far= dededede moarte,moarte,moarte,moarte, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noinoinoinoi

SlavaSlavaSlavaSlava Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. Amin.Amin.Amin.Amin.

Preasfânt=Preasfânt=Preasfânt=Preasfânt= Treime,Treime,Treime,Treime, miluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-nemiluie[te-ne pepepepe noi.noi.noi.noi. Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, cur=]e[tecur=]e[tecur=]e[tecur=]e[te p=catelep=catelep=catelep=catele noastre.noastre.noastre.noastre.
St=pane,St=pane,St=pane,St=pane, iart=iart=iart=iart= f=r=delegilef=r=delegilef=r=delegilef=r=delegile noastre.noastre.noastre.noastre. SfinteSfinteSfinteSfinte cerceteaz=cerceteaz=cerceteaz=cerceteaz= [i[i[i[i vindec=vindec=vindec=vindec= neputin]eleneputin]eleneputin]eleneputin]ele noastre,noastre,noastre,noastre,
pentrupentrupentrupentru numelenumelenumelenumele T=u.T=u.T=u.T=u.
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DoamneDoamneDoamneDoamne miluie[temiluie[temiluie[temiluie[te (de(de(de(de treitreitreitrei ori)ori)ori)ori)

Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh.Duh.Duh.Duh.
{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. AminAminAminAmin

Tat=lTat=lTat=lTat=l nostru,nostru,nostru,nostru, CareCareCareCare e[tie[tie[tie[ti înînînîn ceruri,ceruri,ceruri,ceruri, sfin]easc=-sesfin]easc=-sesfin]easc=-sesfin]easc=-se numelenumelenumelenumele Tau.Tau.Tau.Tau. VieVieVieVie Împ=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]ia Ta.Ta.Ta.Ta.
Fac=-seFac=-seFac=-seFac=-se voiavoiavoiavoia Ta,Ta,Ta,Ta, precumprecumprecumprecum înînînîn cer,cer,cer,cer, a[aa[aa[aa[a [i[i[i[i pepepepe p=mânt.p=mânt.p=mânt.p=mânt. PâineaPâineaPâineaPâinea noastr=noastr=noastr=noastr= ceaceaceacea sprespresprespre fiin]=fiin]=fiin]=fiin]=
d=-ne-od=-ne-od=-ne-od=-ne-o nou=nou=nou=nou= ast=zi.ast=zi.ast=zi.ast=zi. {i{i{i{i nenenene iart=iart=iart=iart= nou=nou=nou=nou= gre[alelegre[alelegre[alelegre[alele noastre,noastre,noastre,noastre, precumprecumprecumprecum [i[i[i[i noinoinoinoi iert=miert=miert=miert=m
gre[i]ilorgre[i]ilorgre[i]ilorgre[i]ilor no[tri.no[tri.no[tri.no[tri. {i{i{i{i nunununu nenenene duceduceduceduce pepepepe noinoinoinoi înînînîn ispit=,ispit=,ispit=,ispit=, cicicici nenenene izb=ve[teizb=ve[teizb=ve[teizb=ve[te dededede celcelcelcel viclean.viclean.viclean.viclean.

C=C=C=C= aaaa TaTaTaTa esteesteesteeste Împ=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]iaÎmp=r=]ia [i[i[i[i putereaputereaputereaputerea [i[i[i[i slava,slava,slava,slava, aaaa Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i aaaa FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i aaaa
SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului Duh,Duh,Duh,Duh, acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor.

Amin.Amin.Amin.Amin.

Ήχος Βου
dup=dup=dup=dup= DimitrieDimitrieDimitrieDimitrie SuceveanuSuceveanuSuceveanuSuceveanu

i lu ie ște ne pe noiDoam ne mi lu ie ște ne pe noi că ne

pri ce pândune de nici un răs puns a ceastăru gă ciu ne a du cem

Ţi e ca U nui Stă pân noi pă că to șii ro bii Tăi mi lu ie ștene

pe no oi
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Slav=Slav=Slav=Slav= Tat=luiTat=luiTat=luiTat=lui [i[i[i[i FiuluiFiuluiFiuluiFiului [i[i[i[i SfântuluiSfântuluiSfântuluiSfântului DuhDuhDuhDuh

oam ne mi lu ie ște ne pe noi că în tru ti neamnă dăj du

it nu Te mâ ni a pe no oi foar te nici po me ni fă ră de

le gi le noa stre ci ca u tă și a cum ca Un Mi lostiv și ne iz

bă ve ștepe noi de vrăș ma șii no ștri că Tu eștiDum ne ze ul no stru

și noi sun tem po po rulTău toţi lucrul mâ âi ni lor Ta le și

nu me le Tău che mă ăm

{i{i{i{i acumacumacumacum [i[i[i[i purureapurureapurureapururea [i[i[i[i înînînîn veciiveciiveciivecii vecilor.vecilor.vecilor.vecilor. Amin.Amin.Amin.Amin.

șa mi lo sti vi rii des chi de o no uă Nă scă toa re deDum

ne zeu Fe cioa ră ca să nu pie rim cei ce nă dăj du im în tru ti

ne ci să ne iz bă vim prin ti ne din ne vo oi că tu ești

mân tu i rea nea mu lui cre ști ne esc
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