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             Luna Martie in 12 zile             
Sfântul Grigorie Dialogul, papă al Romei. 

 
La Vecernie, Stihiri la Doamne strigat-am... 
Glas 4: Ca pe un viteaz între mucenici... (argon)  





Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu ! 

źŜźŜźŜźŜц‼тчØчЁчöØш¯тĦсхсØЛ°тттçчтðũŠф°⅝чсс� 
   Trâm bi   Ńa    cea     cu      a      ur    fe          re     ca                       tă             or     ga    nul    cel 

ччЛ°тш¯ĦсхЛсöØЌтçчтðũŠс�иМ¿ттхсöтЙ¿� 
  de     Du          um     ne        zeu    în        su            flat            no     ia          nul      dog        me 

тт¡чöØш¯тĦЛсØЛ°тçттçчтðũŠсучçчтЛцфс 
            lor           cel     ne     de           şer           tat             în       tă         ri           rea          Bi     se    

сöш¯ш¯тĦЛсØЛ°ттттÚсø°тт#тÚЂ�хчØтшĦ¯сØх®Л°фсØ 
                      ri      cii    min     tea      cea                 ce   reas      că,    a      dân                        cul   

с°чш̄схцфЛ°ттттÚс°чфсØũŠф&Л°ттс⅝Ħс� 
                       î                  în      Ńe        lep    ciu                          nii        pa    ha  rul  cel  cu     to  

Л°тш¯ĦЛсØЛ°тттçчш¯с№ччØх®Л°фсчИтт 
                   tul    de      a             ur       ca         re     le     va                  ar     să    din     si     ne 

тÚЛ°тсØс�чМ¿М¿ÜтхчØчØМ¿тЌØсжø⁄ïт¡çчт¡с 
 râ                uri     de     în      vă              Ńă       turi    cu    mie             re    cu   ur        gă 

М¿тш̄сø°фсØ�с°чш¯схцфЛ°ттттÚЛ°тЌĦХс 
    toa                            re                         şi                 a      da                 pă   fă       ăp  tu     

çттðũŠч½ЛчччöØш¯тĦЛЛсöØЌтçчтò                                                                                                                                                                                                    ũŠũŠũŠũŠ 
     ra           cu     dul    ce    cân    ta             re    să-l     lă        u             dăm.      
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Stih: De te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?, că la Tine este milostivirea. 

źŜźŜźŜźŜч�ЁчØöш¯тĦЛсØЛ°тттçчтðũŠф⅝чсОт‼чЛ°т 
     Stea    ua   cea            ne     a      pu                       să             ca    re      cu     ra  ze    le             în  

ш¯ĦЛ ЛсöØЌтçчтðũŠс�ичМ¿ттхсöтЙ¿тт¡чØЛ°� 
      vă     Ńă     tu        ri             lor             lu     mi     nea        ză       toa                            tă    par 

фчöØш¯тĦЛсØцÙттçчтðũŠсу°чхцфссöш¯ш¯тĦ¡Л 
  tea   cea            de   sub   soa                 re              pe     pro       po            vă                       du          

сØЛ°ттттÚсø°тт⅝тчЂ�хчØтш¯ĦсØх®Л°фсØс½чш¯ 
    i      to                 ru               ul  po  că     in          Ńei   bu      re                 te      le  

ЛцфЛ°ттттÚс½чфĦсØũŠфхĦсЛ°тш¯ĦЛсØчч 
  Cel           cu    to        tul de  a                            ur        ca          re           le      şter    ge     u     me 

Л°ттттÚх®Л°фсØИт#ттÚЛ°тĦсØ�ũŠч½ччМ¿М¿Üт 
   zea      la       re                        lei     dez  nă     dăj   du         iri         şi      ro      u      rea               

хчØх®ЛöттЙ¿фсØх®сöттчМ¿тЌØсжøï⁄т¡çчт¡с 
       ză           i    ni         mi             le          ce        le   to       pi             te     de             pă 

М¿тЌс°øфсØ�с½чш¯ЛцфЛ°ттттÚЛ°ш¯тĦхЛ 
    ca            te                      pe                       Gri   go    ri       e       Di       a     lo                   

çттðũŠчссччöØш¯тĦЛЛсöØЌтçчтò                                                                                                                                                                                                     ũŠũŠũŠũŠ    
     gul          du    pă    vred   ni     ci              e             să-l       cin           stim. 
 

 
 
Stih: Din straja dimineŃii până în noapte, din straja dimineŃii să nădăjduiască Israel în Domnul. 

źŜźŜźŜźŜц�тçчтĦсссØчØöш¯тĦЛсØЛ°тттçчтðũŠси�ч 
     În   ge       rul  cel   pă   mân  tesc    şi              o     mul   cel       ce           resc           rân    du  
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М¿ттхсöтЙ¿тт¡ч�öØш¯тĦЛсØцÙттçчтðũŠсу°чхц 
   nea       ua       cea                            bi      ne   gră     i     toa                 re              şi      mu 

фссöш¯ш¯тĦ¡ЛсØЛ°тттçчтðũŠч½чччØс°øтт⅝т 
  ult    glă                        su     i      toa                      re             vis     ti       e      ri             ia      bu 

чЂ�хчØтшĦ¯сØх®Л°фсØс½чш̄схцфЛ°ттттÚ 
  nă      tă          Ńi              lo                 or     pia                       tra        cea          ne       zdro    bi 

с½чфĦсØũŠчфсĦсчЛ°тш¯ĦЛсØЛ°ттттÚх®Л° 
                           tă        pil     da    cre   din   cio                     şi      lor    cel       cu      mu   

фсØИтт⅝тÚЛ°тсØ�ũŠчцтМ¿М¿ÜтхчØч½цтМ¿ 
   ce     ni     cii         a   se   me        nea       în    toc  mai  stă             tă        tor    cu   sfin  Ńii     în 

тЌØсжøï⁄т¡çчт¡сМ¿тЌс°øфс�Øс½чш̄ЛцфЛ° 
         geri    cel            a                    se              me                 nea                         la                    o 

ттттÚччЛ°тЌĦхЛçттðũŠс½уччЁöтçттс 
      bi      cei  cu     A     pos           to                    li             în     tru    cân   tări           Gri      go 

ччöØЌтĦЛЛсöØЌтçчтò                                                                                                                                                                                                                   ũŠũŠũŠũŠ 
   ri      e               să   se     mă    rea             as       că. 
 
 

 
 

Stih: LăudaŃi pe Domnul toate neamurile, lăudaŃi-L pe El toate popoarele. 

źŜźŜźŜźŜч�½ччцтчЁчØöш¯тĦЛсØЛ°тттçчтðũŠф&Л° 
      Ca     pe     o   trâm bi   Ńă      cu      a       ur    fe     re     ca                       tă             a      vân 

фсссфĦсØ�чхцтт¡чЛ°тшĦ¯ЛЛсöØш¯тçчтð 
  du     te     pe     ti             ne    Gri        go             ri             e       Di      a      lo                gul     

ũŠс�иЦтЛ°°ттхсöтЙ¿тт¡чØт‼сЛфччöØш¯тĦ                        Л 
      cin    sti          ta        Bi        se          ri                că  lu    mi    nat   glas   tri     mi      te    ma 
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сØцÙттçчтðũŠччØх®Лцфссöш¯ш¯т¡ĦЛсØЛ°тт 
   ar     gi   ni            lor             şi     pe         toŃi   oa            me                      nii     în    deam    nă      

ттÚсø°тт#тчЂ�хчØтЌĦссЛ°фсØс½чш¯Лц 
      să         se  îm păr  tă    şeas        că   de     în     vă     Ńă      tu            ri               le         ta 

фЛ°ттттÚЛ°тЌĦХсçттðũŠс°уччЛ°ттттÚх® 
   le     ce        le       a     u             ri                        te           pen    tru      a     cea       sta     roa 

Л°фсØфчМтт#тÚЛ°тсØ�ũŠч½ччМ¿М¿ÜтхчØ 
           gă    te      să    se       iz    bă     veas              că        din   stri    că     ciu                         ne 

М¿тЌчсжøï⁄т¡çчт¡сМ¿тш¯с°øфс�Øс½чш¯Лц 
    Şi             din   pri    mej            dii                  cei                    ce     cu                        cre   

фЛ°ттттÚЛ°тЌĦхЛçттðũŠчсЛфхчØч½чöØш¯ 
           din               Ńă    să            vâr                  şesc        po    me     ni    rea        ta     cea    pu 

тĦЛЛсöØш¯тçчтò                                                                                                                                                                                                      ũŠũŠũŠũŠ    
 ru   rea    cin    sti                tă.                        

† Sf.  Cuv.  Martinian  
 † Sf.  Apostoli  Acvila  si  Priscila 
 † Sf.  Ierarh  Evloghie,  Arhiepiscopul  Alexandriei 
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 13 februarie 2008                                  diacon  Cristian  Todireanu.    
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Slavă..., glas 6       Ỳ                                              ‛                                         Ũ‗                          ‗                          ‗                          ‗                                                           ź             ź             ź             źŜ 
Din Doxastarul lui Anton Pann. 

 ч№ссØс°øттт¡чØØчцтсссØс°øтт¡Л°чØŬťт 
             Cu     vi     oa                           se     de   trei  ori   fe      ri      ci                                te,     Cu       

ссØçфт¡сфØЂöттðç9сöØØтÚŨťсЛö9тÚсхцÙç9 
   vi      oa        se                 Pă     rin                         te             păs    to    ru    le   cel       bun 

сØŪťц�тссĐцтЛö9т÷=тсñЛ°ç9ç9çОãт¡Лçт 
               şi   al    lui   Hris  tos mai  ma   re   lui păs  to                ri         lor         u                    ce 

тòтс½çчт¡ðтÚçсчá°тÚŨťťцфсссØЁâ°9Й¿&тЌх 
                         u         ce       nic                    ce    la      ce    Ńi-ai   pus                    su           fle 

сØсöĚÚCш¯счá°çтÚш¯с°øтчØŭŤсу№FчçЂт¡Л°Üтш¯сØŪťсс 
   tul     pen                       tru                   oi          în     suŃi        şi                 a      cum      prea   lă 

сçст¡суч°áG9¡чØŬťтхсöтç9сØс°øтЌсØут 
   u          da                                           te      Gri        go           ri        e                    Gri    go 

сч°áçтÚш̄с°øтчØŨťс⅛иØIЦтх®Л°тЙGÙΩш¯хсøïт¡Л°çчт¡ 
                      ri                     e         ce                                            re             ce 

çчтðсøтЛ°тЦ9¡сØàтÚŪŃťчсссöØш¯тсØ�с⅛ØсØЛ°т 
       re                                                                    cu     ru     gă    ciu      ni    le      ta        

т¡ЁÚöMтÚç9сØàтÚŬťт⁄чNЛЛчöт9çчтðЁö№тOöÙ÷ш¯тт‹Х№ 
                                 le            să   se    mân   tu     ia                      scă         su  fle    te           le 

Ёч°áçтÚш̄с°øтчñ 
                     noa                stre.               
 

 

 
 


