
Duminica Tuturor SfinŃilor Români 
(a doua dupa Rusalii) 

  
LA VECERNIE 

 La Doamne strigat-am..., stihirile Învierii, glas 1, primele patru, apoi 

Stihiri ale Tuturor SfinŃilor Români, glas 1, însuşi glasul:            ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                          Pa 

Stih: De te vei uita la fărădelegi, Doamne...  

чсЛö                          т                          тсö         т                             тчЦÙЙМ¿çчт¡чØŨş 
          Prea    mă    rit  eşti Hris toa  se  Dum  ne     ze     ul      no                      stru 

цттссцтОтччцтМ¿тЌсчх 
  Ca  re  ai   rân    du     it   în   ma  rea  şi      ne  spu   sa   Ta             bu     nă     ta    

чØттçтт¡ссØсХâõт¡çчØш̄сø°тчØŨşччч 
   te   şi  iu      bi                 re     de                      oa                   meni       ca     şi      Bi           

ОттцÙ                           тÚçтш̄сссЛ°фØтчссцтц 
   se  ri  ca  noa  stră   drept slă     vi     toa            re  du    pă     ce     le   şap  te   da 

тт¡чØччМ¿чфЂМ¿тЌсø°тчØŨşтс 
           ruri     a      le    Sfân                              tu            lui                Duh      să   ză 

сц                               тсцÙçттсØŪšцтттссöттчОт 
  mis  leas  că    să   crea               scă        şi  să  de să   vâr   şea scă  ce   le    şap  te 

ЙçтÚЌсø°чØŭŤсичтЁöØтттçтссОтт¡ 
   ce       te     de           sfinŃi      ca     re   te    la   u        dă     ne   în      ce    tat 

сØØØŪšчсцÙтш̄сØчччтОтЌØсХсøтÚ 
               şi      se   roa           gă     pen   tru   mân  tu    i           rea     su             fle  te 

çтт¡Л°çтÚш̄сø°тчñ                                                                                                                                                                                                                                          Ũş 
     lor                noa                 stre. 

 
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat Doamne...  

чсОттцттсц                               т          сцÙт                    т                                тсчх 
            Îm    pre    u   nă  cu   ce  le  lal   te   nea  muri  cre  şti  ne drept mă  ri     toa 

чØЄчссЛöтчцтцÙттсØŪšЦÙттчс 
   re    ce    au      o     drăs   lit   lu    mi    na   te  ce  te de  sfinŃi      ca  re  au  răs   pân 
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цттÚЙМ¿çчт¡чØŨşсцтсцтттсчх 
 dit  în  toa   tă      lu                      mea       mi   reas ma  cea    bi  ne mi  ro    si    toa 

чØтссöш̄тçтт¡ссØсХâõт¡çчØЌсø°тчØŨş 
   re   a     da                       ru                 ri     lor                     Du       hu                 lui 

тсчцфсЎсЛöттцтт¡чсцтчХ° 
 şi   nea   mul   nos  tru     a          a     dus  łi  e  Doam          ne     pri   nos  de  jert  

ЄчтЌЛöтттÚŸůсиОÙтãт¡чЎтссцттт 
  fă     şi    de   sfin    Ńe   ni       e        pe   sfin  Ńii       săi     pe   mu    ce    nici  şi mărtu     

ссцтсссöтçттсØчссЁâш-т.Ùш̄х 
   ri      si   tori, ar    hi      e      rei  şi     pre      oŃi,     vo    ie       vo            ozi    şi 

счцтЌссчцÙттсØçчтссЛöт 
domni  mo  nahi  şi     mo    na     hii   băr  baŃi  şi  fe  mei         ca  re    îm    pre     u   nă 

тттОш®сØŪššЄчссцттсчхчØчöтс 
 al  că  tu  iesc                 lu     mi    nat     so  bor de flori  a      le          se      a    le    ra 

сöш̄тçтт¡ссØсХâõт¡çчØЌсø°тчØŨşО      т            т 
                     iu                 lui     ce                      lui       ce               resc        ca  re  se 

цÙтÚчсцттЦÙçттЛМ¿çчт¡чØŨşц т                       т 
 roa  gă   pen   tru   pa  cea a   toa      tă        lu                                mea      şi  pen  tru 

ссОт   тЛöттц                 ттЦÙтш̄сØЛ°тсØŨşтс 
 mân     tu     i  rea  po   po  ru  lui  nos  tru cel   bi  ne     cre   din        cios      şi   cin 

сцтХ‾çтт¡сМ¿тЌсø°тчñ                                                                                                                                                                                                                       Ũş 
   sti   tor                   de               Dum           ne                zeu. 

 
 
Stih: Din straja dimineŃii până-n noapte...  

цтсОтччтсцÙ     т     тцттсОЌ 
           Tu, Ro   mâ     ni   e     ca    re  Ńi-ai  as  cuns cu  sme re  ni   e     pe   sfin     Ńii 
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сØчцтсЛöттçттсØчсöш̄тçтт¡ссØ 
  tăi    ai    fost prea mă    ri   tă  de  Dum ne  zeu  pen                      tru               sme 

сХâõт¡çчØЌсø°тчØŨşчцЌссцтЛöт 
  re                       ni        a                   ta         că   sfin     Ńii     o     drăs  liŃi prin  ti   ne 

ттсОттцттчЦÙÙЙЛфØŨşчцт.Ùш̄ððЛö 
 ca  re  de   vea curi au fost în  vă   lu     iŃi     în      tai    nă        şi     nu   e   rau      cu    

ттçчтððŸůсицтсЛöттцтсссöтттц 
 nos         cuŃi            a    cum s-au  fă   cut  cu nos cuŃi şi  stră    lu    cesc  în toa tă   lu     

тт¡чтçсит¡Л°÷тш3сØŪšтсчтХ°âтЌØçЂÙш̄х® 
          mea  cre      şti                nă               du    pă     vo                ia     Sa        cea   

сøçтÚш̄сø°тчØŨşцттссЛöттцттсО             т 
            sfân                 tă       cin stea pe  ca     re      ei  au  pri  mi  t-o de   la    veş  ni     

ттÚЛ°тсØЦтсссХ°âЌтчöтððччцт 
cul Dum  ne       zeu   pen tru   ne     vo     in               Ńe   le    lor         în      a    cea  stă   

тцттсчхчØØтсст¡сЄØсссøøïт¡çчØ 
 vi    a   Ńă  tre  că    toa        re   se   re     var                 să     şi      a      su             pra 

ш̄с°øтчØŨşчсОтчтЛöттсöттсЛöтттÚ 
                   ta         bu     cu    rân  du   te  cu   toa  te  po  poa  re  le   pă    mân  tu     lui 

ссØцĥтчтцфсчхчØтссц                         т                                            т                                      т 
  iar    noi    cei  ce   lo   cu   im    în    tru    ti           ne   a    vem   nă    dej  dea  mân  tu 

цтт¡чØçчт¡Х°÷ссчááØçтт¡Л°çтÚш̄сø°тчññ 
   i               rii          su                          fle     te      lor                noa                  stre. 
 

Alte stihiri, Glas VI, Podobie Toată nădejdea... Ẅũć 
Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El...  

ũŃťсуцтттЛчØчцттссцттЛфØ 
               Pă     mân      tul  a   ces    ta     pe    ca   re s-a  plă    mă   dit nea mul  nos  tru  
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тх®сøт      т    тÚũŃťчöтссцттссØтссцтт 
 cel            ro mâ nesc    bi    ne   cu     vân   tat de Dum ne  zeu  prin răs    pân   di rea  în  

цтсчт     тсØчсцт             т                                т                            тссччч 
 toa  te   la      tu   ri   le    lui     a     cu    vân  tu  lui  dum  ne   ze   iesc    şi     de     vi     

тх®сøтттÚũŃťчссчцттчöтчХ°тсØūŃťт 
  a         Ńă  dă tă tor      şi    sfin     Ńit    cu   sân  ge le   mu   ce    ni           ci    lor      ca 

чссЛö                 т                    т                   т                                  т          сØ           тссч т          т                      тÚũŃťсуч 
   re    pen   tru   dra  gos tea  lui  Hris tos  l-au  văr    sat    la   în  ce  put       a        ro  

т                            тссчØØчтсссччттЛфчтх® 
dit mari tră     i     tori     şi    a    pă     ră    tori    ai      în   vă  Ńă   tu    rii    Mân  tu 

сøтттÚũŃťчссöтссччтЁöттчØфс 
    i   to  ru  lui      pe      a      ce   şti   a   +   as   tăzi    a    du   nân      du    ne   cu    cân 

счтссчт   т                     тÚ                ũŃťчöтссцтсØчс 
 tări    du  hov   ni   ceşti  să-i  lă  u  dăm       că  prin  mij    lo     ci  rea  lor      î      na 

цттцтчтцÙÙтЌсссØūŃťчöттсуØХ°сö 
  in  tea  A  tot  bi   ru    i     to  ru     lui   Dum    ne    zeu       noi  fra  Ńii  lor             Bi    

тттÚтсцтЁöт       тÚūŃťтсцттцттссØх®Л 
 se  ri ca  şi    po    po  rul   no       stru   bi    ru    in   Ńă   a   su  pra  tu  tu    ror 

çттçттçчтò                                                                                                                                                                                                                ũŃť 
    am         do  bân     dit. 

 
Stih: LaudaŃi-L pe Domnul toate neamurile...  

ũŃťчсучцтттЛчØтсссч          чöт                            т 
               Pu      te      rea   Cru cii Ta le  Doam  ne   şi    în     pă    mân   tul   nos  tru stră 

тсØсчттсØччтх®сøтттÚũŃťчс чтс 
mo  şesc  roa    dă   a + a   dus    pe    pă    rin       Ńii   no     ştri     pe     ca     re  i-ai  che     
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счттчХ°чтцфссØūŃťчччтцф 
  mat    la   le  pă   da            rea   de  ce    le     lu   meşti      pen   tru    a    ur   ma   lui   

ссöтсссчöттчтсЛфØтсцтч 
 Hris  tos   şi     a      ur     ca   trep  te  le   de   să   vâr    şi    rii   pus  ni   cind  în   toa 

чтх®сøтттÚũŃťчссöтт                     т   сссч                     тс 
  te    si        hăs  tri  i   le      pe      a      ce  şti  a  să-i  prăz   nu    im      şi   să-i   ru 

счтЁöттчØтсцтчттчХ°чØтсО 
  găm   cu  sme  re        ni    e    să    re   ver  se    a    su pra  noa         stră  toa   te    da 

тттцÙтх®сøт                          т                                   тÚ                      ũŃťччцтссчтсч 
 ru  ri  le   ce  le        du  hov  ni  ceşti       o      cro  tind  Bi   se     ri      ca  şi     Ńa     ra 

цÙ                        тчцф  сссчöтсöттчччтЌ 
 noa  stră  de   toa   tă      a      su    pri    rea  vă    zu   Ńi  lor   şi      ne     vă  zu      Ńi  

сссØūŃťчöттсуØХ°сøтттчцÙтÚфс             с 
  lor   vrăj  maşi      tră  ind  în   pa                     ce   u  nii   cu    al   Ńii   şi     lu    crând           

чтсцт                 т                  тссх®сöтттçчтò                                                                                                                                                  ũŃť 
  la   mân   tu     i  rea  su  fle   te    lor         noa                     stre. 
 

Stih: Ca S-a întărit mila Lui peste noi...  

ũŃťсучцтттссчØсучтцттЛфØ 
                De      la   mar  gi nea pă  mân   tu     lui      vin    po  poa   re  să   a    du    că  

ччтх®сøт                т                 тÚũŃťчсучцттОтчт                          т                                          т 
  îm    pre   u               nă  cu  noi      cin     sti      re    tu  tu  ror sfin  Ńi  lor  din  nea  mul 

сХ°чØтчссцтОт           тсö                     т         тцÙтÚūŃťтс 
  no            stru  ce   îm     po     do  besc Bi    se  ri ca  drept mă  ri  toa  re     în    ca 

чцттх®сøтт                                тÚ               ũŃťчöтссцтсцÙттс 
   re    ei  au  stră     lu   cit  zi când      Bi    ne   cu    vân    ta  tă   eşti  Mai că  du  hov   
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сцттсöттцфссØūŃťчсчтЁöттч 
   ni  ceas că  a     fi    i   lor   ce   lor    mai  buni        a     leşi    din  plă  ma       da +  a    

тх®сøт                              т         тÚũŃťчтсссчфХ°чØчссö 
 ce            stui  po por      să   ne   bu     cu    răm    cu    to             Ńii     că     şi     sfin 

ттц          ттцÙтЌсссØūŃťчцтттсуØХ°сø 
Ńii  ro mâni îm pre  u   nă      cu    cei  lalŃi  sfinŃi       se  roa gă pen tru  toa             tă 

т           т                 тÚцттсссöттчçттс 
                     lu      mea  ca  să  se  mân    tu     ia        scă  din      toa       te 

сх®сöтттçчтò 
                                              ne         vo         i              le. 
 
 Slavă..., , glas 1:         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                          Pa 

чцтсЛö            т         тцттчОттчччМÀ 
                     Când Sfin Ńii    A    pos  toli au mers du  pă  po    run      ca  Mân    tu      i       to 

чфхчØŨşчсцтЁöØт              т                тÚЛ°тсØцттсöт 
           ru        lui         să      în    ve   Ńe   toa  te  po poa   re          le    Ńi    e   A   pos   to 

тсЛöттссцÙттЌссØŪšтсц                     ттс 
 le   An   drei  Ńi  s-a  rân    du    it   de  la    Dum   ne   zeu      să     a  jungi  pâ  nă   în 

сöш̄тçтт¡ссØЛ°тЛçтÚш̄сø°тчØŨşцЌс 
                     păr                        Ńi          le       noa                stre.    Ast      fel     ai                      

ссчцттсöттЦÙЙМ¿çчт¡чØŨşчс 
  spă    lat    cu     a   pa  Bo   te   zu  lui   tot    pă     ca                       tul         a      du 

ОттссцÙ.ш̄сØфссØàттчтЛöтттÚЛ° 
când lui Hris tos   po    por    a        les   în     tru    ca   re  să   se cin  stea  scă    Dum ne  

тсØŨşчцфссцтт¡цÙтсОтттÚЛ°тсØ 
      zeu.       A      ici   au      în    flo    rit            toa  te   vir     tu  Ńi  le  cre  şti      neşti  
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Ūšтссöттçст¡Л°ттсссЁâш-             т.ÙЌх 
     a     le    sfin  Ńi  lor      ca                re s-au  ri      di    cat             din  nea     mul 

чхчØЄчссЛöттцтт¡чтссцЌ 
  no        stru    şi   drept  slă    vi     toa rei cre  din            Ńe   s-au  a      ră   tat       a 

ссцÙçтт¡сçчØЌсø°тчØŨşчссöØтãт¡ч 
   pă     ră   tori      şi                     pă       zi                 tori       pe      a      ce   şti        a + 

цтсОтччцÙçттсØŪšтсцтччтчö 
  as tăzi  cin  stin  du-i  cu     e     vla      vi          e     să-i   ru   găm  să   ne     în   tă  reas  

ттсх®цтт¡чØцттссЛöтÚтсçст¡Л°т 
 că  în   iu          bi              rea   şi  în măr   tu     ri      si   rea  a    de        vă                 ru 

чçтт¡Л°°çтÚЌс°øтчтððХ‾тò 
  lui       dum                ne      ze                iesc. 
 
 
 La LITIE, stihira                      Glas     ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                          Pa 

źŜсЛöтÚтÚтçтссцтсчцÙтттчЦÙтт 
      Pe    sfin  Ńii ca  re   s-au   a      ră    tat  în   toa    te   tim  pu  ri  le   din   nea  mul    

ЛМ¿çчт¡чØŨşтчсиöтчтЛöттссöш̄тç 
   no                               stru    cu    cân   tări du   hov  ni  ceşti  a  du  nîn 

тт¡ссØЛсøïт¡çчØЌс°øтчØŨşччОттт 
 du                ne    să-i                     lă        u                  dăm       că     a      ce  şti  a   ca                   

ссО               т             тсØчцтссЁâЌт.ÙЌхсØ 
  niş     te  stîlpi ne clin  tiŃi     au   stat îm   po     tri              va  fur   tu      ni         lor 

ччттцтМ¿чфЂçчØш̄сø°тчØŨşчО 
  ce    s-au  a  bă   tut  a     su              pra              noa                   stră      cre    din 

Й¿фтссцтЛöттсØчссöтçт                                                                т                              цт 
               Ńa   au    în     tă    rit  în    su   fle        te     şi     pe    toŃi        ne-au  păs  trat  în  
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тцÙтч.ÙЌØсХЛ°фØŨşцтсЛöтчцтт 
 co   ra   bi    a   mân      tu     i                       rii      dra  gos  tea    pa   cea   şi    bu  nă vo 

цттсчхчØфЛХâтÚçтт¡сçчØш̄с°øтчØŨş 
   i   rea  în   tre    oa       meni   au    pro          po     vă                    du                     it 

сЛöт                            т             цтт¡чччØĉ ЙчЁ°âтт¡чØĹŨşцт                               т 
    vi     a    Ńa şi-au  da              t-o    cu     bu     cu      ri                       e       pen  tru măr 

ссОтЌØЛ°тсØц                  т               тсчçст¡Л°÷. 
   tu      ri      si  rea    lui   Hris       tos   Cel  ce   vi     a      Ńă         veş                ni 

тЌØсХсøтÚçтт¡ЁâçтÚ Ќс°øтчñ 
          că     tu             tu  ror     a                    dă     ru                  it. 
 

 Altă stihiră, glas 3, Ga   ŪšŪšŪšŪš    
 ЄЂÙсø°тссØтссöтттЙ¿тсØЛчЎ 
           Ve     niŃi                  a    cum  iu    bi      to   ri  lor de   prăz       nu     i       re  

тссцфсОтттчцÙЌт¡ссØŬŃşчöт 
 să    lă      u   dăm    pe    Pă    rin  te  le  în    du    ră       ri                  lor        ca   re 

сссчтЌсччöттхччЙ¿çчт¡ç 
    a     pri    vit     cu   dra   gos   te   spre  sfân  ta  noa    stră    Bi     se      

чøïт¡çчтððŨşЂчцтчöтЙ¿тсчЛ°тт¡Л 
   ri              că            căci   prin   ro  ua   Du           hu         lui     au     ră              să 

чØцттссцфчЛ°тЌØЂÙöтãт¡чØŬŃşçчт 
  rit    po  mii cei   ce    ro  desc  spre   vi      a             Ńă   veş   ni        că              şi   îm   

ссц                                      т            тÚХ°сøЙ¿çчт¡çчт¡Л°çтÚш̄с°øт 
  po     do  besc  gră  di                     na                           ra                    iu  

чØŬŃşцттсЛöт                         т                 т              чЛфØЙМçтãт¡чöт 
  lui       sfin      Ńii   pe     ca   re  din  nea  mul    no   stru   I-a             +  a      
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çчтððŨşчсссöтЙ¿тсØЛ°фЛчØтчс 

       les            şi      cu   sme     re          ni           e    să-L            ru   găm  ca   prin   ru 

сЛöтт                тÚчссöØттЛ°тЌхМ¿çчт¡чØŬŃş 
   gă    ciu  ni   le  lor   să      re    ver  se  a     su          pra        noa                     stră 

чОтттцÙтÚчöш˚сММçИ¿çчт¡чöтç 
  din     da  ru  ri  le  Sa  le     ce                  le       bo          ga                         

чтððŨşЂчОт           т            тцттсЛчØчссöт. 
   te             în      tă    rin  du  ne  în  dreap    ta  cre   din     Ńă    spre   ro     di  rea  fap  

ттÚçтхЛтÚш̄тХÛ 
      te     lor       bu  ne.    
 

Slavă..., , glas 5:         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                          Pa 

сиччЁöтЙттçчтЛ  чØттссЛö  
            Să   trâm   bi    Ńăm  cu  trâm  bi  Ńe      de        cân   tări   şi  cu   bu    cu      ri     

тттÚçтт¡ссØт                           тссМ¿М¿фØцÙттçчт¡ðð 
 e       să     cân              tăm  în  tru  prăz   nu       i                rea  cea  de            pe 

Л°тсØūŃŞччтсуØИ¿тЌхсЛ°тЙ¿ЎçтÚш̄ 
  ste         an         a      tu   tu    ror     sfin           Ńi          lor                                ro   

с°øтчØŨşчссЛчтсссöтттсØчч 
              mâni      con     du    că     to     rii   să    se     a      du       ne  cu  noi     şi     să 

цттсОтчØтãт¡Отт¡чØūŃŞччçчтЛчØ 
  la    u  de   pe     bi   ne  cre  din       cio             şii         vo     ie        vozi         şi  domni 

цттчссчтчХö°тттçтсØЄссО 
  ca  re pen  tru   cre   din     Ńă,  bi    se           ri       că     şi  neam  s-au   ri     di     cat    

ттЛччтсОттÚūŃŞттссЛöт                       т                                        т                   т     сØ 
 îm po  tri     va     co  tro   pi      to  ri  lor    şi  cu     a      ju     to   rul  lui  Dum ne  zeu  
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ччч.Ùш̄ссЛ°тЙ¿çтÚш̄с°øтчØŨşчсс 
 s-au    a       ră    tat       bi     ru                              i                    tori.      Ar     hi      e        

ссОттÚт®ссЛöтттÚсцтссöш̄тçтт¡ 
  rei     şi    pre      oŃi  al    că     tu    iŃi   cân     tări  şi  prea mă  riŃi                       pe 

ссØЛ°тЛçтÚш̄с°øтчØŬŃşцтт¡чтссц                         т 
           Pă     rin         Ńii       no                  ştri       ce              te  de    cu    vi     oşi   pă 

цттсЛöтт                         тÚчсØJÙш̄ссЛ°тЙ¿çтÚш̄с°ø 
rinŃi  şi  cu   vi     oa        se maici  în    man   tii       în      veş                           mân 

тчØØØŨşчОтсЛчØчссöтттçчтЛч 
      taŃi        şi    toŃi dim  pre    u      nă      a      du   nân       du ne        să        cin   stim 

чцттсХ°тттãт¡ссцтттçчт¡ððЛ°тсØ 
   pe   cei  ce  cu  sân          ge  le  lor       pe  Hris   tos     au  măr     tu          ri          sit 

ūŃŞс½ччсХ°чØчсчá°LçLçтт¡ссч 
      şi      că    tre    dân            şii     să                               stri      găm,             să    stri             

Ђøïт¡çчøïт¡çчт¡Л°тððЁâ°Й¿тт¡чöтт¡сññŬŃşцтт 
  găm:                                                                                                               O,       voi                     

хЛöттттсØчцттЌсØЛ°тсчцфс 
       sfin Ńi      lor  ro mâni   ru    ga   Ńi   vă    ne     în      ce         tat    li     ma   nul   mân 

сцтт¡чØтхсчсöØш̄                     т              сññ 
   tu     i                rii   toŃi             să-l    do     bân  dim. 

 

Şi acum..., glas 5 Ke   ıııı ıııı 

 ŬŃşźƒчııссчцфсØччттсцттчØŬŃş 
                   Şi       a    cum     şi    pu    ru    rea    şi      în   ve  cii   ve     ci  lor  A  min. 

цфссЛöттцфссчцтчöттссØ 
  As  tăzi    îm    pre     u    nă ne  chea mă    pe    toŃi   so    bo rul  sfin  Ńi  lor   ro  mâni  
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тсс ö                   т               т                ц              т                    тсчхчцтч    т                        т            тсс 
 să    a     du  cem cân  tări de prea  mă     ri          re   Mai  cii  lui  Dum ne zeu,  O     cro    

стÚтÚŬŃşччцЌсссчцтчтОчтÚ 
   ti  toa rea      că     a     ce       şti     a     lup   tând    în    lu   me   cu   is    pi     te   le 

чсЛöт т           т                        ттсчхччттссöттчØŬŃş 
   şi      ce   rând  o cro  ti rea  ei    de   Mai         că   s-au  a  ră    tat    bi   ru   i   tori 

тччссцфссччтОÙтттсЛ°ф 
 şi   pen    tru   ru      gă   ciu   ni      le     lor      a      re  văr  sat  bi ne  cu  vân    ta   rea 

счттсчцттÚŬŃşччцтссöттчЛö 
   sa  +  a   su  pra  Ńă     rii   noa      stre    iar     po    po ru    lui     nos tru ce   lui   mult 

тт                тÚчтцÙт         т             тÚŨşчччЂÙчччтсс 
în cer cat  mân  gâ  ie  re  i-a dat      pen   tru    a     cea    sta    toŃi   că  tre  Dân   sa   
фссØŬŃşчсОтччт                 тсчхччцф 
  să    stri   găm     Năs    că    toa  re   de  Dum  ne zeu  Fe    cioa         ră     pă   ze   şte         

сØчтцÙтттсЛçттчØŬŃşчцфссЛö 
  ne     de   vă   zu  Ńii  şi  ne   vă     zu      Ńii vrăj maşi     pe    noi   cei     ce     în      ti 

т                                               т                      сцтттсчхчØччтсöттчсс 
ne ne-am pus   toa  tă nă dej  dea   noa      stră    şi     cu     e   vla   vi  e     ne     în    chi  

çст¡сØЄОт                           т                    тчØХÛтò 
      năm              cins     ti  tu  lui  tău  chip. 

 
La STIHOAVNĂ, Slavă..., glas 6 
 alcătuită la Stavropoleos 

чсуХ°ччЁöтЙöтттхМ¿çчт¡чØūł 
    Ve     niŃi            cre    din    cio           şi             lor        as                     tăzi  

чсЛтÚЙ¿тЛöттçчтðð÷ūłчччЛöтттх 
   la      o      lal   tă   strân      gân  du           ne              să   prăz   nu     im   cu      dreap  
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Л°тт¡чØтхçтÚш̄с°øтчØŨťчссЛöттçтт¡с 
                     tă   cre        din                   Ńă        şi      să    cin   stim  cu          la   

Л°тсØūłчсЁöттчсØçфт¡сЛöтттх 
   u           de       prea   slă     vi   ta  şi   cin    sti         ta                 po              me           

М¿çчт¡чØūłчцтсЛöтттÚęс½чфЁöтЙ 
    ni                       re         a      tu   tu   ror   sfin  Ńi      lor                   ro   mâni    

çтÚш̄с°øтчØŨťсичсöØтÚтÚччМЦ÷тт¡чØЛ°т 
     zi                  când:     Bu     cu     ra   Ńi  vă   prea   slă    viŃi                      Mu     ce 

ОтÚŬťччччПÙт¡çтт¡сЛçттçчш˚сØŬť 
  nici,         Măr    tu     ri      si    tori          şi                  I         e            ra        arhi!                      

ччЛöттттсХсøЙ¿çчт¡çчт¡сМ¿т 
   Bu    cu     ra    Ńi      vă  cin  sti                      Ńi                           lor                  pre  

ш̄ęсø°тчØūłчччЦтХ°сøттЙçтÚш̄с°øтчØŨť 
                  oŃi        şi      Cu      vi      o                          şi        lor     pus                 tnici! 

сусЛ°çчт¡çтт¡ссØтчцÙçLçтт¡сЛ° 
    Bu     cu     ra                         Ńi                 vă,  fe    ri    ci        te         lor               fe 

тсØūłччЂÙĝЦÝш˚Л°çтÚш̄ęс°øтчØūłтХ°М¿тт¡ 
      mei!       Bu     cu     ra                           Ńi                    vă,     drept 

сØсØЁöтИ¿çчт¡чØŬťтчМ¿тт¡çчØш̄с°øт 
  cre    din    cio           şi                      lor      vo    ie      vozi                  şi 

чØŨťсуссøïт¡çчт¡ссØсöØш̄сöш̄тсХıЛ°ç 
domni!     Pe     Hris   tos            ru                    ga                         ru    ga    

чт¡ððтÚЦÙçтęтсØūłччсцÙЙöтттхМ¿çч 
   Ńi                                    i-L        pen   tru    po    po     rul             a         ces 

т¡чØūłччччтХ°чıчПÙт¡çчт¡сМ¿т 
        ta        şi     pen    tru    pă  mân         tul     pe    ca              re                 l-aŃi  
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Ќс°øтчØŬŃşтęчтЛчфсØЙçтÚш̄с°øтчØŨť 
    sfin               Ńit       cu   os    te   ne                     li       le      voa                 stre, 

ЂччсцUUâïт¡çст¡Л°тш˚сØŬŃşЛ₧°ттхссöш̄ 
   Ca     să     dă    ru     ia                                 scă                  bi        ru         i 

тçчт¡ððттт¡ЂÙсØсØЛ°тт¡ЁöØтÚçттсØàтÚŬťтц 
            bi        ru              i                                                             in    Ńă            a    su 

тсĐĐЛöттçчш˚сØęūłчЁöттччöØш̄                  т 
             pra   pă    gâ   ni             lor                    şi      su   fle  te  lor   noas   tre  

тхс ЁчáçтÚш̄с°øтчñŨť 
                                 ma        re                        mi                    lă. 
 
 TROPAR, glas 3, Ga  
 al diaconului Cornel Constantin Coman 

 ŪšсцÙтЄссцтсссöтттссøф 
               Cu   vân  tul  dum   ne    ze   iesc        pe     pă   mân  tul ro mâ  nesc   a      o 

ссØŬŃşчссчттЛфччöтттЛöтттÚŨş 
 drăs    lit       iar     Bi      se    ri   ca stră  bu    nă     cu  sfinŃi     s-a îm  po   do      bit 

ЂöттсцтссчØчссöтттчöттсЛ 
 vred nici lu  cră  tori s-au  a      ră    tat    mu    ce      ni        cii  şi  măr  tu  ri    si     to  

чØŬŃşЛĩччтЌсØчöтттçчтððŨşЂчччö 
  rii         ca     re    pen  tru   Hris  tos   via  Ńa şi-au jert   fit           iar     cu     vi      o  

ттс  ссчØчöттсМчссöØттЁöттÚŬŃş 
     şii    şi    pust    ni     cii     în  tru  ne   vo      in       Ńe    ur   mând ca lea Dom nu  lui   

чöтттЁчáттçчтððŨşсучсчхчсчö 
  chi  puri în ge  reşti  au  do bân     dit             ar       hi      e      re          ii      şi    pre 

ЌсØт®чссöттчцтчтссчØчöтт 
    o     Ńii    ne   în      ce    tat ves tind  cu  vân  tul   E   van  ghe    li      ei     au  măr tu  
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тсññŪšчсчЄсЁöттттчЂÙччсс 
  ri   sit.       Iar   bi      ne   cre   din    cio   şii vo  ie vozi  bi     se    rici    au      î      năl      

чØŬŃşчч                                  т                  ссцÙтЌ             сØŬŃşтО                     тЁâтМ¿¿т 
  Ńat        şi     cu  drept  slă      vi    to   rii    creş  tini      cu   râv  nă    şi   jert   fel 

ЌОтÚŬŃşччöттсЂöттттЁâттчöттÚŨşси 
     ni     ci   e        cre   din   Ńa  or   to     do       xă  şi  Ńa         ra  au    a   pă  rat     toa 

сцÙттЁöттÚÚтссØчтсöттччцфс 
   te    ce  te  le   sfin  Ńi lor  îm  pre    u     nă    ru  gaŃi pe Mi   los      ti   vul  Dum    ne        

сØŬŃşт®сссöттÚчöЌсчсöтттсñ 
  zeu     să  mân    tu     ias       că    su      fle     te     le    noa                 stre. 
 
 Altul, glas 1:         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                         ‚Ẁ                          Pa 

ччЂöтсцтОттчцтчч.тЛ 
           Mul    Ńu     mi   re    a     du cem   łi        e  Hris  toa  se  Dum   ne    ze  ul    nos   

чØūŃŞ.тсссöтчфссØччттсХ°т 
 tru       Cel   ce   cu     pu    te  rea  Sfân  tu    lui    Duh    pe   stră  mo şii  noş         tri 

тчöт                   тÚ           ŨşчссцÙтЌсссØØтссöтс 
i-ai   lu   mi  nat       şi    prin    A    pos  to     lul    Tău    An  drei  la    cu    noaş  te  rea 

сöтттц             т                             т       сцÙ            т             т             тÚŨşЂчцфсö        ттс 
  Ta + A  de  vă  ra  tul Dum   ne  zeu  i-ai  a  dus       şi     din  trân   şii  sfinŃi ai  ri    di  

счтсцÙтÚçт                                 т    Ёöт                  т           тЛфØŨş 
                                     cat    ca   să    se   roa  ge   pen  tru   su   fle  te  le   noa  stre.  
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LA UTRENIE 

Mărimuri, glas 1 

ŨşтÚŧŞ                                                                                   чЂхМJÙш̄тсхсØçст¡Л°фØОтт 
                   Mă     ri                    mu           vă         pre       voi                toŃi   sfin  Ńi lor 

цттсчМ¿тЌØçЛттçчтððŧŞчссц 
  ca  re din  nea    mul    nos           tru       ro   mâ           nesc          aŃi     o    drăs    li  

тХ‾ЄчОт.ııтт¡ссчтLçчтððŸůсиZZОт 
        it     şi    cins   tim      sfân  tă       po    me     ni  rea voas      tră             că    voi  

тччМ¿áфØтх®Х°ЛçтÚш̄с°øтчØŨşЂчц                                 т 
 vă    ru   gaŃi                    pen                       tru                  noi        lui   Hris   tos  Dum 

ччöш˚Л°тхМ¿ч.тт¡ОтÚЙ¿çчтððтÚчØ 
   ne    ze                            u               lui               no                                     stru.  

ŨşтÚŧŞ                                                                            чЂхМJÙЌсОт¡Л°фччтЛ°т 
                   Ve     niŃi                toŃi     cre   din    cio                şii     să      lă   u    dăm 

ЌчçЛттçчтððŧŞцтчсссчтчХ° 
     pe   toŃi       sfin                Ńii             ca  re   prin    ne    vo     in     Ńe    le    lor 

ЄııччöттхМчööтттçчтððŸůЂиZZчцтçтт 
  pe   Hris   tos      L-au     prea    mă                      rit             şi     pă   mân tul     Ńă  rii     

чМ¿áфØтх®Х°ЛçЙ¿тЌс°øтчØŨşЂчтс 
  noa           stre  l-au            sfin         Ńit            zi               când:      pe     o    cro   ti  

цтçтт¡Л°тхМ¿ч.тт¡ОтÚЙ¿çчтððтÚчØ                                                      Ũş 
   to          rii                           Ro              mâ             ni                                         ei. 
 
Stihuri: 1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea                       
păcătoşilor n-a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut. 
 2. Că ştie Domnul calea drepŃilor iar calea necredincioşilor va pieri. 
 3. SlujiŃi Domnului cu frică şi vă bucuraŃi de El cu cutremur. 
 4. FericiŃi toŃi cei ce nădăjduiesc întru El. 
 5. Scoală Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu. 
 6. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău binecuvântarea Ta. 
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După Polieleu, SEDELNA, Glas 1      ŬćŬćŬćŬć     
чĉØсчöтчöттссØсчöЌсØŬŃťтсØс 

            As   tăzi    să   ne   bu   cu răm  şi      să    ne     ve       se    lim       în    zi     ua 

чöтчтцттхсØсчöЌсØŬŃťчПтччöт 
 prăz  nu    i   rii    tu  tu  ror    sfin     Ńi     lor       ro  mâni      că  drept cre  din  cioa 

тчöтсХ°фт         тсöжтччöттчХ°фØŬŃťсØус 
 sa  Ro   mâ   ni              e       prin trân  şii   se   prea      mă   reş           te         şi       în  

чöтчöтттсХ°фцттсØхчö           ЌО               тÚ       ŬŃ          ť     ч 
  toa  te    la   tu  ri  le    lu             mii   nu  me  le    ei          se      ves   teş  te         iar 

сОтччöттччХ°JÙттÚччсöжтччö 
   în     ce  ruri   o     da        tă    cu    voi          sfin  Ńi lor    în     na     in  tea  Prea   sfi 

тттсØсчöЌОтÚŬŃťчöтссцттчХ°ф 
 in tei Tre imi    se     po       me  neş  te        şi   de   ne   sfâr   şi   te  le    da           ruri 

тсØсчöЌсØ                         тцфсЛфхчØ                                                                                                                                       ŬŃť 
ce  reşti   şi     pă      mân  teşti  se   îm  păr    tă     şeş                te. 
 
 Slavă... 

тсØсчöтчöттсЛтÝ     т          О               тÚŬŃť                     ц                            ттсØ 
          Pe   cei    ce    pre Hris  tos     l-au   iu    bit      jert  fel  nic    dreap ta  cre  din  

счöтчттсцтстсцтчØсчöЌО 
   Ńă     au   pă   zit, în  vă    Ńă    tu  ra   Lui  ne schim  ba  tă    au    măr    tu       ri     si 

тÚŬŃťчПтчтçтчХ°ттÚттчсжöтчöт              т                      т       т 
t-o      Bi     se  ri    ca            au    în           tă  rit  şi pe   po    po   rul   nos      tru  de  a 

ссØсчöЌсØчсØучсчöтттХ°тLт 
   su   priri   l-au    a        pă    rat    pe   sfin      Ńii    ro    mâni   a du  nân       du  ne    cu 

ссØсчöЌО                              т        Ú           тцфхЛ                      тÚ                                                                                                                                                                                                                  ŬŃť 
    e     vla    vi       e       cins  tin  du-i  să    îi   prea       mă  rim. 
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Şi acum... 

фсØчсчöтчö    ттсЛтÝтОтÚŬŃťтсØс 
            A      ta   moş    te     ni   re  sun tem Prea  cu    ra       tă  Mai  că     şi     Ńi      e 

чтчöттсОтчтсØсчöЌО       тÚŬŃťПтч 
  ne   ru  găm  în  în   cer    că   ri    le    ce   vin     a      su      pra  noas tră     ca   u     tă 

.тчХ°ттÚ                                 т             тчсжöтччöттччХ°        т               т 
  cu   o    sâr          di  e  spre  ne   pu    tin   Ńe    le    noas     tre   şi     fii          lân  gă 

чöттссØхчöЌ           О                      тÚŬŃťчсОтчöттч 
  noi  în  pă    ti     mi           ri        le   noas  tre      mi      lu    ind  pe   cei       ce   ne 

чХ°т                   тÚччö                             т             ц          фЛМ¿çчт¡чØ 
   în           ce  tat   te   prea  mă  resc  pre     ti                                ne. 
 

 LUMINÂNDA, Glas 2 Di     ćć ćć    

чцтсцттччöттчХ°чØūŃťчтс 
           Ve   niŃi   iu    bi     to  ri  lor   de   prăz      nu    i               re         să   lă     u 

цтчччцтччтсцтттХ°фØũŃťчц 
dăm  pe   a       pă    ră     to  rii    şi    spri  ji     ni    to        rii no         ştri       pre  sfin 

тссцтчсцттчХ°тттсцтттХ° 
 Ńii    ro  mâni  cei  ce    pe    pă  mânt      fi   ind          s-au a  ră  tat  plini     de Du 

     т                               тÚũŃťчччсиччöттчцттсХ°âттÚūŃťч 
hul Sfânt    şi     din    iu      bi      re     fa       Ńă   de    Fi   ul  lui  Dum         ne zeu    prin 

тсцтттХ°ттÚчПтччфХ°чØ                тсц 
 în    su     ti       te  os         te neli  pă   mân  tul  Ńă     rii   noas         tre  l-au   fă   cut     

тччцтттХ°ттÚũŃťсусс  Ø      цтччöттч 
gră   di     na  Mai       cii Dom      nu  lui      iar       a    cum  stând în   na     in       tea Sfin    

Х°тЌсØчтссччöтттХ°ттÚũŃťччП 
        tei   Tre    imi     ne   în    ce    tat     se   roa            gă         zi când:   iz      bă   veş  
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тцтчччöттчХ°чØцттсччсч 
te Doam ne  Dum  ne     ze       ul    nos           tru    Ńa  ra   a  ceas   ta      în     ca     re 

ччöтттХ°фØччХ°.ш̄ссссöш̄сØūŃťт 
   se   prea     mă  reş        te    prea  sfânt         nu       me     le    Tău                          şi 

сччцтЛфØчöтссöтттчХ°фØ 
   a      pă     ră    nea mul  no   stru   de  toa   tă    rea  ua  în tâm pla            re. 
 

La LAUDE, stihiri glas 1,   ‚Ẁ        ‚Ẁ        ‚Ẁ        ‚Ẁ                                                                             Pa 

Stih: LăudaŃi-L pe El în timpane şi în hore... 

ŨşЂччтсцтттссØтссчöтс 
               Lup    te      le   ne    vo    in  Ńe  lor să  vâr   şind  şi  zdro  bind  meş  te   şu 

сöттчцтчччöтцттссØūŃŞтсц                          т 
   gi   ri   le    vă    zu   Ńi    lor     şi     ne   vă   zu  Ńi lor  vrăj  maşi     aŃi   ră   mas  ne 

чтсЦÙтттчсссöттссØцÙттсс 
   cu  nos cuŃi   oa  me  ni lor  dar    cu    nos   cuŃi  de Dum ne   zeu  Cel  ce v-a  pro    slă 

сöтLсчáт     т                тÚ   ŨşчЛфчсссч          т                     цÙ 
   vit  pe  voi   sfin    Ńi  lor  ro mâni      ca     u      nii    ca     re      a    veŃi    în  drăz  nea 

тЌсссöтсч.                         т                            тÚŨşсусцфсс 
 lă      că    tre  Hris   tos   şi    bi     ne  v-aŃi  lup  tat      tu       tu   ror    ne     dă    ru 

сö                  т                       т                   тцттсчхчØтссчттЛöт                  т 
   iŃi  prin  ru  gă  ciu        ni    le    voas       tre  cu   ră      Ńi     re   de  pă   ca   te  Ńi 

Ёöт               тãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                                                                     Ũş 
   ma  re  mi        lă. 
 

Stih: LăudaŃi-L pe El în chimvale de strigare... 

ччЂч                    тсцтчтцттсчхчØс 
            A      ră     ta      tu  v-aŃi  Bi     se  ri    cii  noi  ste  le  lu    mi    noa        se    sfin 
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чттцфссцтОттчччтсцтт 
   Ńi  lor  ro mâni  prin   a      ră     ta rea   da  ru  ri   lor    ca     re   în   tru   voi   e  rau    

тЛчØūŃŞччцттсцтчLтчссц 
 as   cun    se        şi      pe    ca  re  le  daŃi   ce  lor    ce   la     u    dă     po     me   ni 

фЛчØт                  тЁöттãт¡чØŨşсусцфссцтт 
 rea   voa  stră  în tr-un glas     stri    gând:      Bu       cu    ra    Ńi      vă    os   taşi  ai  lui 

тсцттцттсчхчØ.тсХ°ттчöттÚŨş 
Hris tos   ca  re aŃi  dus  cu ne  vo     in           Ńă   lup   ta   bu          nei cre  din       Ńe 

ччЂчттссцфМчØцфсссö 
  Bu     cu     ra      Ńi  vă,  ar    hi      e    rei    şi     pre     oŃi   cei   ce     la      lu      mi 

ттсЛöт          т                   т                         тсØччöтсцтчтчöттÚŨş 
 na  cu  noş   tin  Ńei de Dum ne   zeu   aŃi     că   lă     u     zit  po   po   rul  nos      tru. 

ччЁöтçLтÚцжттссцтчöтсчтЌ 
   Bu    cu      ra            Ńi     vă  cei  ce  în   ne     vo    in   Ńe  pust ni   ceşti   vi   a       Ńa 

сссØūŃŞччПттãт¡чтцÙЌссØчс 
  aŃi    tră     it;       Bu     cu     ra        Ńi        vă  toŃi  sfin    Ńii     ro  mâni,    a      ce     

чт                     т               сцтччöт                   тЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                            Ũş 
   te  lor  ce  reşti   la   u     da     şi    bu  cu    ri                    a.   

 
Stih: Strigat-au drepŃii şi Domnul i-a auzit pe dânşii... 

ччЂöтсцттЛöтцтччтМфс 
            Lă      u     dăm  ne   vo    in   Ńe  le  voas tre  ca  re  pen   tru Hris  tos  le-aŃi  răb 

сØūŃŞттссцфсссöт               т          т          тссØччт 
  dat     şi  cu    vi      te    ji      e      su    fle   teas      că  aŃi  bi    ru     it      pe     în   ce 

сц                        тчöтцÙт         т               тÚŨşчсссЦтсцт            т 
   pă    to   rul    în   tu   ne   ri  cu  lui.      Pen   tru     a    ceas    ta   a     du  nân  du  ne  
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Лöттцттс МчØчцттсчтш̄сссØ 
   as tăzi  în sfin te  le    lă       ca    şuri     zi    di   te  şi    a      pă   ra      te     de    voi 

ūŃŞчц                        тсХ°â       т            т                                            т                тсØц              т                     т         тссчц              т 
       a     du  cem  sla           vă  lui  Dum ne  zeu   Cel  ce  v-a  în    tă     rit     în    lup   te 

ччöт           т                              тÚŨşчсусцфссцт        т             т                сØс 
   le     mu  ce  ni ceşti      iar     că     tre    voi   cu     ve     se    li         e  stri  găm:   Bu     

сцÙLтÚсчттсцтччöтсöттсчх 
   cu    ra   Ńi     vă  sfin    Ńi  lor  ro  mâni   la   u     da   pur  tă    to   ri  lor   de    chi     

чØттсХ°öттчöттÚÚŨşссцттЛччö      т      т 
 nuri  în  tă    ri           rea Bi    se  ri  cii,     fru    mu    se  Ńea  şi  cin   stea   nea mu lui  

Ёöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                         Ũş 
   no                 stru. 
 

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinŃii Săi, Dumnezeul lui Israel... 

чЂчцтчччöтсцттчхчØч 
           Zbu  rând    cu    a    ri    pi      le    dum  ne   ze   ieş  tii cre  din         Ńe     în   

.сцфссцт   т         ч               т              тсучáтттÚŨşчч 
 toa   tă     lu   mea    aŃi    dus  ves     tea drept cre din  cioa   sei  Ro mâ  nii      în      I 

чсссччцтттссØ.тссцÙтÚф 
    e      ru    sa     lim   prin    I    oan  Ia cov de   la  NeamŃ  în Con stan   ti     no pol    I 

ссцтчт                     тсучá    .                т                           тÚŨşчсцтцтт 
  oan    Va     la  hul   şi  Mu  ce    ni       cii  Brân  co  veni      în     ves    ti   ta  Ro       ma 

ч.ш̄сссØччссцттЛöтттÚчПт 
   I    oan       Ca     si      an     po    vă      Ńu      i      to  rul că   lu   gă  ri  lor   iar  Mun  te 

счхчтссцÙт       т                  тÚ            ччцтттссØ                                      т 
   le      A        thos  îm   po     do   bit   a      fost   de    Pa      i    si   e  de   la   NeamŃ  şi 
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сцтчтЌсссØūŃŃŞчтсцтсцт                       тÚ 
  An     ti   pa   de   la      Ca     la     po   deşti      ce   îm   pre   u   nă    cu    Pi        men 

чч.т                    т           тсусчхчØцттчХ°ттчö                т 
   şi     cu   Gheor   ghe de    la      Cer    ni           ca    nu  me le  Dom         nu lui    au  che 

тÚŨşчссц             тсц       т                     тЛöт             т                   ц                            т                       тссØц 
mat.   Pen    tru    a    ceas  ta   cu     ei   îm  pre   u    nă  pe  Dom  nul să-L  ru   găm:   pa   

тссöтттЛö                                  т                                тчöтЁöттãт¡чØ 
 ce    şi    mi    lă  Ńă  rii  noa  stre  să    dă   ru   ias                  că.   
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