
Viers în Sfînta și luminata Duminică a Paștilor. Glas 1 Podobie: 
Astăzi voiesc a aduce. Luat din Cuvîntul 

Sfîntului Ioan Gură de Aur din ziua de Paști. 
Viersul 1. 

1. De este acum oarecine 
dintr-această omenime 

2. creștin bun și doritor 
de Dumnezeu iubitor 

3. astăzi să se veselească 
astăzi să se îndulcească 

4. de-acest praznic luminat 
bun sfînt și prealăudat     p.2 

5. de cineva astăzi este 
dintre ceia ce slujește 

6. slugă bună, și-nțeleaptă 
ascultătoare și dreaptă 

7. să vie veselindu-se 
intră bucurîndu-se 

8. în veșnica veselie 
a Domnului bucurie 

9. de cineva s-au trudit 
s-au ostenit ș-au postit 

10. viind la Cel ce dă darul 
să-și ia acuma dinarul 

11. de cineva a lucrat 
din ceasul dintîiu chemat 

12. viind la Domnul îndată 
să-și ia astăzi dreaptă plată 

13. de cineva a venit 
la Domnul său au slujit 

14. cu toată osîrdia 
după ceas al treilea 

15. mulțumind să prăznuiască 
astăzi să se veselească     p.3 

16. dacă cineva ajunse 
cînd șase ceasuri trecuse 

17. nimic să nu se sfiască 
nici să se îndoiască 

18. că nu se va păgubi 
de nimic nu s-a lipsi 

19. de cineva n-au venit 
ci zăbovind au lipsit 

20. și în ceasul al nouălea 
a-și face datoria 

21. astăzi să se-apropie 
venind cu bucurie 

22. nimica-ndoindu-se 
nicidecum sfiindu-se 

23. de a ajuns cineva 
numai în ceasul cela 

24. și în vremea ce se numea 
ceas al unsprezecelea 

25. să nu se teamă nici cît 
cum că s-ar fi zăbovit 

26. că îndurat și milos 
fiind Stăpînul Hristos     p.4 

27. pe cel din urmă primește 
ca și pe cel ce întîiu este 

28. și ca un Bun odihnește 
și plată îi dăruiește 

29. și celui ce zăboviră 
și numai atunci veniră 

30. în vremea ce se numea 
(ceas al unsprezecelea) 

31. ca și pe cel ce-au lucrat 
din ceasul dintîiu chemat 

32. și pe acela ce este 
de pe urmă – miluiește 

33. și acel mai dintîiu 
îl mîngîie ca pe un fiu 

34. și aceluia plătește 
și acestuia dăruiește 



35. și faptele primește 
și voința o poftește 

36. și lucrurile cinstește 
și-ndemnarea o slăvește 

37. pentru aceasta intrați 
toți o iubiților frați     p.5 

38. întru multa bucurie 
în veșnica veselie 

39. a Stăpînului Iisus 
Domnul nostru cel de sus 

40. și cei ce v-ați nevoit 
și dintru întîiu ați venit 

41. și ai doile îndată 
veniți și vă luați plată 

42. bogații și cei lipsiți 
împreună dănțuiți 

43. ceia ce v-ați înfrînat 
(și poftele le-ați călcat) 

44. și cei leneși prăznuiți 
ziua aceasta cinstiți 

45. și ceia ce v-ați postit 
(și ceia ce n-ați postit) 

46. astăzi toți vă veseliți 
de praznic vă îndulciți 

47. masa este preabogată 
plină și îndestulată 

48. deci veniți toți iubiți frați 
dintr-însa vă ospătați     p.6 

49.  Vițelul cel junghiat 
este mult îndestulat 

50. nimeni dintr-însul mîncînd 
să nu iasă iar flămînd 

51. toți astăzi vă veseliți 
toți astăzi vă îndulciți 

52. din ospățul veselos 
al credinței lui Hristos 

53. toți să luați bogăție 
a binelui avuție 

54. nimenea să nu jelească 
nici plîngînd să tînguiască 

55. pentru a sa sărăcie 
(că obșteasca-mpărăție) 

56. acuma s-au arătat 
Hristos cerescul Împărat 

57. nimeni să nu tînguiască 
de păcate să jelească 

58. că iată (mila cea mare) 
Cela ce ne dă iertare 

59. din groapă a răsărit 
Hristos Domnul cel slăvit.     p.7 

60. nimenea cu groază foarte 
să nu se teamă de moarte 

61. că ne-au slobozit pe noi 
de moarte - și de nevoi - 

62. moartea Mîntuitorului 
a lui Hristos Domnului 

63. stinsu-o-au Hristos pe moarte 
și o au prădat pe ea foarte 

64. Cel ce de ea fu ținut 
acum pe ea o au pierdut 

65. prădat-au iadul cumplit 
Cel ce-n iad S-au pogorît 

66.  pe dînsul l-au amărît 
gustînd al Lui trup preasfînt 

67. și aceasta – mai-nainte 
Isaia prin cuvinte 

68. apucînd așa grăi 
iadul (zice) s-amărî 

69. pe Tine văzîndu-Te 
jos întîmpinîndu-Te 

70. amărîtu-s-au prădat 
căci că acum s-au stricat     p.7bis 



71. amărîtu-s-au cumplit 
căci că s-au batjocorit 

72. amărîtu-s-au cumplit 
căci de tot s-au omorît 

73. amărîtu-s-au prădat 
căci că cumplit s-au surpat 

74. amărîtu-s-au prădat 
căci că veșnic s-au legat 

75. trup într-însul au primit 
și de Domnul s-au lovit 

76. luat-au iadul pămînt 
(nicicum dînsul pricepînd) 

77. și iată s-a-ntîmpinat 
cu cerul cel preaînalt 

78. luat-au ce a văzut 
și-au căzut în ce n-au văzut 

79. unde-ți este acum moarte 
acul tău cel amar foarte 

80. unde-ți este biruința 
iadule și sîrguința 

81. astăzi S-a sculat Hristos 
și dracii au căzut jos     p.8 

82. astăzi învie Hristos 
din mormînt întunecos 

83. și îngerii prăznuiesc 
se bucură dănțuiesc 

84. astăzi învie Hristos 
(soarele cel luminos) 

85. și viața viețuiește 
cu noi Domnul Hristos este 

86. astăzi învie Hristos 
și pe morți din gropi i-au scos 

87. și nici un mort în mormînt 
(nu au mai rămas zăcînd) 

88. căci Hristos Domnul cel sfînt 
dintre cei morți înviind 

89. celor ce sînt adormiți 
întru credință sfîrșiți 

90. S-au făcut începător 
și al lor Mîntuitor 

91. Aceluia e mărirea 
și slava și stăpînirea 

92. și cîntarea cu glas lin 
întru veci de veci. Amin.     p.8bis=9 
 

 
Viers în 23 aprilie la Sfîntul Marele Mucenic Gheorghe 

Glas 4. Podobie: Veniți cu toții dimpreună. 
 2. 

1. Toată firea omenească 
acuma să prăznuiască 

2. să cînte cu îndulcire 
făcînd sfîntă prănuire 

3. cu un glas toți să cîntăm 
și lăudînd să strigăm 

4. bucură-te! Preaslăvite 
Gheorghie fericite 

5. purtător de biruință 
apărător de credință 

6. cel ce mult te-ai nevoit 
ca un viteaz preaslăvit 

7. chinuri și munci ai răbdat 
la idoli cinste n-ai dat 

8. bucură-te lăudate 
Gheorghie minunate     p.10 

9. că poruncile păzeai 
și pe Hristos îl cinsteai 

10. la săraci milă-mpărțeai 
tuturor milă făceai 

11. și toată fapta cea bună 
o isprăveai împreună 

12. bucură-te Gheorghie 



carele cu vitejie 
13. pe-mpăratul ai mustrat 

și pe domnii cei de sfat 
14. și le grăiai cu îndrăzneală 

fără nice o sfială 
15. la idoli să nu se-nchine 

căci că sînt înșelăciune 
16. și sînt de oameni lucrați 

din materie săpați 
17. în care draci locuiește 

precum prorocul grăiește 
18. bucură-te tînărule 

veselule frumosule 
19. că tu sfinte învățai 

și pe toți îi îndemnai     p.11 
20. ca să creadă în Iisus 

(Dumnezeul cel de sus) 
21. Care toate a zidit 

numai cît a poruncit 
22. Cel ce-au făcut cu cuvîntul 

cerul, marea și pămîntul 
23. și toate cîte-s făcute 

văzute și nevăzute 
24. acestea Sfinte grăiai 

și la toți mărturiseai 
25. iară Dioclețian 

cel tiran și preaviclean 
26. cu cuvînt domol grăia 

pe tine te sfătuia 
27. cum că el îți va da ție 

cinste și împărăție 
28. dacă tu te vei pleca 

la idoli cinste vei da 
29. apoi dacă a văzut 

că voia nu i-ai făcut 
30. și-n seamă nu l-ai băgat 

ca pe unul blestemat     p.12 
31. foarte rău s-a mîniat 

cu munci te-au înfricoșat 
32. cum că te va pedepsi 

dacă tu nu vei voi 
33. ca la idoli să slujești 

cinste să le dăruiești 
34. iară apoi dacă văzură 

că nimic nu folosiră 
35. îndată porunc-au dat 

în suliți să fii luat 
36. și cu tiranie mare 

să te puie la-nchisoare 
37. deci te-au întins pe pămînt 

cu fața în sus fiind 
38. apoi te-au băgat în gros 

(pentru Stăpînul Hristos) 
39. și pe piept o piatră-ți puse 

(o tiranie nespusă) 
40. așa Sfinte ai răbdat 

în temniță aruncat     p.12bis 
41. multă muncă suferind 

și lui Hristos mulțumind 
42. deci din temniță te scoase 

și iară te întrebase 
43. și văzîndu-te pe tine 

că îți ții credința bine 
44. foarte tare te-a muncit 

pe o roată te-au căznit 
45. pe care cînd o-nvîrtea 

sfîntul trup ți se tăia 
46. că-mprejur era cuțite 

și fiare preaascuțite 
47. carele trupul tăia 

și mici bucăți ți-l făcea 
48. iar tu Sfinte mulțumeai 



și pe Hristos Îl slăveai 
49. apoi au fost tunet mare 

și fulgere foarte tare 
50. și glas din cer s-auzea 

ție Sfinte îți grăia     p.13 
51. nu te teme Gheorghie 

că Eu sînt ajutor ție 
52. și degrab s-au arătat 

înger și te-au dezlegat 
53. ranele ți-au vindecat 

sănătos te-au arătat 
54. atunci doi oameni crezură 

pe Hristos mărturisiră 
55. iar tiranul împărat 

capetele le-au tăiat 
56. pentru c-au mărturisit 

pe Hristos cel răstignit 
57. deci apoi poruncă au dat 

în var să fii aruncat 
58. iară tu rugă făcînd 

ajutor de sus cerînd 
59. semnul crucii ți-ai făcut 

și-n varniță ai sărit 
60. și trei zile-n var ai stat 

și nimic nu ți-au stricat 
61. ci de-acolo ai ieșit 

sănătos și întregit     p.14 
62. avînd ajutor de sus 

de la dulcele Iisus 
63. deci apoi au învățat 

cu papuci te-au încălțat 
64. care era înfocați 

și țepuși în ei băgați 
65. și apoi au poruncit 

ca să alergi te-au silit 
66. și-n temniță te-au băgat 

pîn-a doua zi ai stat 
67. iar tu Sfinte mulțumeai 

ajutor de sus cereai 
68. ca să fii tu auzit 

și pînă la săvîrșit 
69. să-ți dăruiască răbdare 

să rabzi chinurile tare 
70. deci apoi iarăși te-au scos 

din temniță sănătos 
71. iară ei toți se mira 

pentru lucrul acesta 
72. văzînd a tale picioare 

că nici o rană nu are 
73. au zis c-ai uneltit 

farmeci de te-ai mîntuit     p.15 
74. iar tu propovăduiai 

pe Hristos mărturiseai 
75. pe împăratul îl mustrai 

și împotrivă lui stai 
76. iar vicleanul împărat 

foarte rău s-a mîniat 
77. și a poruncit îndată 

peste gură să te bată 
78. și tare să te lovească 

și aspru să îți grăiască 
79. pe-mpăratul să-l cinstești 

iară să nu-l ocărăști 
80. după aceea au zis 

pe pămînt să fii întins 
81. și să-nceapă a te bate 

cu vine de bou uscate 
82. și să dea cu tiranie 

și milă să nu le fie 
83. așa Sfinte te-au muncit 

și cumplit te-au chinuit 
84. pe pîntece pe spinare 



ai luat muncă prea mare     p.16 
85. pînă trupul s-au lipit 

cu sîngele – de pămînt 
86. iară tu toate răbdai 

și lui Hristos slavă dai 
87. și frumoasă fața ta 

ca soarele lumina 
88. atîta s-au mirat 

și vicleanul împărat 
89. și au cutezat a zice 

cum că rabzi pentru farmece 
90. iar nu pentru bărbăție 

(o slăvite Gheorghie) 
91. dup-aceea poruncise 

de otrăvături aduse 
92. cu ele te-au adăpat 

dar nimic nu ți-au stricat 
93. căci tu cruce ți-ai făcut 

și otrava o ai băut 
94. și ai rămas sănătos 

dînd laudă lui Hristos 
95. Carele te-au izbăvit 

din moarte te-au mîntuit     p.17 
96. după Scriptura cea scrisă 

de Mîntuitorul zisă 
97. Carele așa grăia 

că otravă de veți bea 
98. nimic nu vă va strica 

dacă-n credință veți sta 
99. deci păgînii blestemați 

rămaseră rușinați 
100. văzînd că mult te muncesc 

dară nu te biruiesc 
101. deci tu Gheorghie Sfinte 

avînd rîvnă preafierbinte 
102. ai vrut să faci arătat 

la norodul adunat 
103. minunile lui Hristos 

ca să dai la toți folos 
104. pe un mort l-ai înviat 

fiind de mult îngropat 
105. arătînd la toți minune 

prin sfînta rugăciune 
106. plecîndu-i să strige tare 

că Dumnezeu este mare     p.18 
107. pe Care-L mărturisește 

Gheorghie și-L vestește 
108. aceasta dacă văzură 

cel ce otravă făcură 
109. crezu și el în Hristos 

și cu gînd osîrdios 
110. către tine au venit 

iertare și-au mijlocit 
111. și îndată au vestit 

pe Hristos cel răstignit 
112. iar tiranul împărat 

porunci de l-au tăiat 
113.  și așa au dobîndit 

binele cel fericit 
114. apoi iarăși poruncise 

de în temniță te-nchise   
115. punîndu-ți pricină ție 

că faci fermecătorie 
116. deci mulți la tine venind 

și în temniță intrînd 
117. ca să te vadă dorind 

și să te audă grăind     p.19 
      117bis.       și ca să se folosească 

ajutor să dobîndească 
118. și bani la temniță da 

și în temniță intra 
119. iară tu îi vindecai 



și pe toți îi învățai 
120. ca să creadă în Iisus 

(Dumnezeul cel de sus) 
121. și să facă fapte bune 

și ce legea ne mai spune 
122. ca să cîștige-n vecie 

raiul cel de bucurie 
123. iară un om ce ara 

cu boii-n țarina sa 
124. i-au murit un bou arînd 

iar el altul neavînd 
125. degrabă au alergat 

ție Sfinte s-au rugat 
126. o Sfîntul lui Dumnezeu 

înviază-mi boul meu 
127. atunci puțintel ai rîs 

și către dînsul ai zis     p.20 
128. du-te frate-nbucurat 

că boul ți-au înviat 
129. iar el dacă se-nturnă 

și boul viu îl află 
130. nimica n-a zăbovit 

ci înapoi au venit 
131. mărturisind pe Iisus 

Dumnezeul cel de sus 
132. iar slujitorii îl prinse 

și la-mpăratul îl duse 
133. iar tiranul împărat 

și pe acesta l-a tăiat 
134. și așa au cîștigat 

raiul cel preadesfătat 
135. deci boierii sfat făcură 

la-mpăratul te pîrîră 
136. zicînd cum că prilăstești prilăstésc și prilestésc v. tr. (vsl. prie-lĭstiti, a înșela, 

d. lĭstĭ, înșelăcĭune; rus. pre-lĭstitĭ, a seduce, a linguși; bg. prĭelesten, încîntător. V.lăstesc). Vechĭ. Înșel. Azĭ. 
Munt. (prilostesc, împrilostesc și imprelistesc). Farmec, vrăjesc, zăpăcesc: proștiĭ și împrelistițiĭ (VR. 
1911, 10, 6),dragostea-ĭ prilostise. – Și prilistesc (Mold.) și împilostresc (Trans.).  

pe oameni și-i sfătuiești 
137. ca să creadă în Hristos 

c-or avea mare folos 
138. deci ei așa te pîrî 

și-mpăratul hotărî     p.21 
139. să taie a doua zi 

precum ei îl sfătui 
140. deci tu peste noapte stînd 

la Hristos rugă făcînd 
141. cînd ruga ai isprăvit 

puțintel ai adormit 
142. și ai văzut vis frumos 

că te săruta Hristos 
143. și-n cap cunună-ți punea 

Gheorghie îți zicea 
144. nu te teme ci cutează 

și bine te-mbărbătează 
145. că acum te-nvrednicești 

cu Mine împărățești 
146. și mult nu vei zăbovi 

ci la Mine vei veni 
147. luîndu-ți ce ți-ai gătit 

binele cel fericit 
148. și dacă te-ai deșteptat 

pe sluga ta ai chemat 
149. către dînsul ai grăit 

fiul meu nu fii scîrbit     p.22 
150. ci bucurie priimește 

și foarte te veselește 
151. că Hristos mă va lua 

la împărăția Sa 
152. și dacă voi răposa 

să faci lucrul acesta 
153. ca-n Palestina să duci 

trupul meu și să-l astruci  



ASTRUCÁ, astrúc, vb. I. (Înv. și reg.) 1. Tranz. A îngropa un mort; a înmormân-
ta. 2. Tranz. și refl. A (se) acoperi, a (se) înveli. – Lat.*astruicare (= astruere).  

154. că-i moșia maicii mele 
în locurile acele 

155. și cînd vorba ai gătat 
pe dînsul ai sărutat 

156. și apoi cu poftă mare 
vreai să dai la arătare 

157. ca să cunoască toți bine 
cum că sînt înșelăciune 

158. idolii cei necurați 
și dracii cu totul spurcați 

159. și ai vrut să-i prăpădești 
de pe pămînt să-i lipsești 

160. deci în capiște ai intrat 
și la pămînt i-ai surpat     p.23 

161. și (toți) au mărturisit 
precum că ei diavoli sînt 

162. și umblă să amăgească 
pe oameni să-i prilăstească 

163. ca să creadă-ntr-înșii tare 
făcînd răutate mare 

164. deci tu Sfinte i-ai zdrobit 
mici bucăți i-ai risipit 

165. atunci Dioclețian 
cel viclean și preatiran 

166. dacă s-au înștiințat 
că idolii i-ai surpat 

167. îndată poruncă au dat 
capul să-ți fie tăiat 

168. și a lui împărăteasă 
cea vrednică și aleasă 

169. pentru căci mărturisea 
pe Hristos și Îl credea 

170. cum că este Dumnezeu 
și Mîntuitorul său 

171. și ea să fie tăiată 
tot cu tine deodată     p.24 

172. deci din cetate vă duse 
și ca să vă taie vruse 

173. iară sfînta-mpărăteasă 
dacă din cetate o scoase 

174. pe o piatră au șezut 
și rugăciune au făcut 

175. și și-au dat sufletul său 
în mîna lui Dumnezeu 

176. iară tu cînd ai sosit 
la locul cel de pierit 

177. mîinile ți-ai ridicat 
lui Dumnezeu te-ai rugat 

178. făcînd multă rugăciune 
la Dumnezeu pentru lume 

179. deci grumajii ți-ai plecat 
și sfîntul cap ți-au tăiat 

180. deci sfîntul trup ți-l luară 
sluga - și cu el plecară 

181. și-n Palestina îl duse 
ș-acolo pe el îl puse     p.25 

182. și multe minuni făcea 
boalele tămăduia 

183. dar nu numai acolea 
ci și în toată lumea 

184. cin’ te cheamă cu credință 
la toți ești ajutorință 

185. în cale călătorești 
și de primejdii ferești 

186. și în casă tuturor 
ești grabnic ajutător 

187. ca un mucenic milos 
și prieten al lui Hristos 

188. pe Care roagă-L slăvite 
Gheorghie fericite 



189. ca pe toți să ne spăsească 
raiul să ne dăruiască 

190. ca să-i cîntăm cu glas lin 
slavă Domnului. Amin.     p.26 
 

 
Viers la 21 mai la Sfinții Împărați Constantin și maica sa Elena 

Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 
3. 

1. Veniți fraților * care tare poftim 
și a prăznui * din inimă dorim 
ca cu cîntare * preafrumos să cinstim 
sfinții lui Hristos  (2 ori) 

2. Veniți cu cîntări * cu dragoste mare 
avînd către dînșii * rîvnă foarte mare 
și dîndu-le cinste * cu sfîntă cîntare 
să-i slăvim frumos (2 ori) 

3. Veniți acum dară * preaiubiților frați 
cu frumoase cîntări * cîntînd să lăudați 
pe preastrăluciții * și sfinții împărați 
cu bucurie (2 ori) 

4. Că dînșii astăzi * sînt spre prăznuire 
de toți creștinii * cu mare dorire 
dintr-a noastre inimi * le facem cinstire 
cu veselie (2 ori) p.27 

5. Deci dar cu toții * cu glas prealuminat 
să lăudăm pe * Constantin împărat 
și pe Elena * că Crucea au aflat 
cu toți să-i cinstim (2 ori) 

6. Pe Constantin * pe preastrălucitul 
de dumnezeiască * putere-ntăritul 
și întîiu împărat * creștinesc numitul 
cu toți să-l slăvim (2 ori) 

7. Și pe Elena * cea preastrălucită 
rădăcină sfîntă * bine odrăslită 
și împărăteasă * creștină numită 

toți să o cinstim (2 ori) 
8. Preasfînta doime * cea prealuminată 

acum de noi * să fie cîntată 
cu cîntare sfîntă * și prealăudată 
toți să o mărim (2 ori) 

9. Sfîntul Constantin * slăvitul împărat 
căruia Hristos * biruință i-au dat 
din stele Cruce * pe cer i-au arătat 
pe el îl mărim (2 ori) 

10. Sfinte Doamne * cu totul slăvit 
de toți creștinii * astăzi ești mărit 
și din inimă * cu drag prăznuit 
cinste ție dînd (2 ori) p.28 

11. Bucură-te * slăvite-mpărate 
unsul Domnului * și preaînălțate 
de la Dumnezeu * preaîncoronate 
cu sfîntă cunună (2 ori) 

12. Bucură-te * Eleno slăvită 
împărăteasă * cu totul cinstită 
că de Dumnezeu * tu ești fericită 
ca o preabună (2 ori) 

13. Sluga Domnului * Sfinte Constantine 
milostivule * și-mpărat creștine 
astăzi cu cîntări * te slăvim pe tine 
creștina gloată (2 ori) 

14. Împărăteasă * Eleno cinstită 
vrednică doamnă * cu totul mărită 
stăpînitoare * pururea slăvită 
și lăudată (2 ori) 

15. Raze îndoite * preastrălucitoare 
care luminează * lumea pe sub soare 
cu Sfînta Cruce * cea preasfințitoare 
pe toți luminînd (2 ori) 

16. Odrasle sfinte * cu totul slăvite 
preastrălucite * frumos răsărite 
întru înălțime * către cer crescute 



pe toți veselind (2 ori)  p.29 
17. Luceferi frumoși * cei de seară iviți 

cu luminare * foarte împodobiți 
Constantin, Elena * împărați preaslăviți 
să se mărească (2 ori) 

18. Astăzi creștinii * toți se veselește 
că Sfînta Cruce * arătată este 
și toți într-însa * bine se-ntărește 
mărind pe Domnul (2 ori) 

19. Fiul și maica * lumini luminoase 
care Sfînta Cruce * în lume o scoase 
Constantin, Elena * sfinții Tăi Hristoase 
să se slăvească (2 ori) 

20. Astăzi creștinii * cîntă glas mîngîios 
și proslăvește * pe sfinții lui Hristos 
pe sfintele flori * ce dau preabun miros 
cîntînd tot omul (2 ori) 

21. Pe Constantin * cel apostolicesc 
cel întîiu numit * împărat creștinesc 
slava neamului * a celui românesc 
toți să îl slăvim (2 ori) 

22. Pe bucuria * a credincioșilor 
și pe lauda * a pravoslavnicilor 
și ajutorul * grabnic săracilor 
cu toți să-l mărim (2 ori) p.30 

23. Bucură-te * că te-ai învrednicit 
împărat creștinesc * întîiu tu te-ai numit 
și lui Dumnezeu * cu rîvnă I-ai slujit 
și cu credință (2 ori) 

24. Capiștile drăcești * de istov le-ai stricat 
sfinte biserici * în loc ai ridicat 
lui Hristos Domnul * celui adevărat 
cu sîrguință (2 ori) 

25. Biserica * o ai împodobit 
și cu dăruiri * pe dînsa o ai cinstit 
și eresurile * prin tine au pierit 

și s-au risipit (2 ori) 
26. Sfînta credință * străluci prin tine 

preafericite * Sfinte Constantine 
căci că tu te-ai * nevoit preabine 
și te-ai străduit (2 ori) 

27. Tu Constantine * lui Pavel ai urmat 
Crucea lui Hristos * pe umeri o ai luat 
și pe vrăjmașii * de tot i-ai surpat 
preafericite (2 ori) 

28. Bucură-te turn * al împăraților 
și întărire * a credincioșilor 
și biruire * a potrivnicilor 
preapomenite (2 ori) p.31 

29. Fericit e zgăul * carele te-au purtat 
pe tine Sfinte * Constantine-mpărat 
cela ce de sus * ca Pavel ești chemat 
de Ziditorul (2 ori) 

30. Bucură-te că * întîiu tu ți-ai supus 
porfira de voie * Stăpînului Iisus 
Cel ce locuiește * întru cele de sus  
Mîntuitorul (2 ori) 

31. Bucură-te * Eleno cea sfîntă 
că toți creștinii * laude îți cîntă 
și în cîntări * cu drag te cuvîntă 
cu prăznuire (2 ori) 

32. Bucură-te * că în lume ai scos 
Crucea cea sfîntă * a Domnului Hristos 
care ne este * de preamare folos 
și întărire (2 ori) 

33. Bucurați-vă * că v-ați sălășluit 
acolo unde * foarte mult ați dorit 
unde și Hristos * vouă loc v-au gătit 
preadulcele rai (2 ori) 

34. Veseliți-vă * că acum ați ajuns 
unde ați dorit * la dulcele Iisus 
la împărăția * cea veșnică de sus 



în veșnicul trai (2 ori)  p.32 
35. Voi dar acuma * sînteți mult fericiți 

că în rai sînteți * și veșnic viețuiți 
și prea apriat * pe Dumnezeu priviți 
APRIÁT, -Ă, apriați, -te, adj. (Înv.; adesea adverbial) Limpede, clar, lămurit (ca înțeles); precis. 
[Pr.: -pri-at] – Et. nec.  

și Îl proslăviți (2 ori) 
36. Voi dar acuma * în rai vă veseliți 

că pe Troița * luminat O priviți 
și cu îngerii * lăudînd O slăviți 
și Îi mulțumiți (2 ori) 

37. Deci dar vă rugăm * o Sfinților pe voi 
faceți rugare * la Hristos pentru noi 
ca să scăpăm toți * de multele nevoi 
carele ne vin (2 ori) 

38. Pe-mpăratul nostru * să îl întărească 
putere de sus * să îi dăruiască 
ca prin Sfînta Cruce * el să biruiască 
pe neamul păgîn (2 ori) 

39. Și iar vă rugăm * Sfnte Constantine 
cu Sfînta Elena * faceți rugăciune 
ca să dobîndim * și noi sfîntul bine 
cei ce vă slăvim (2 ori) 

40. Și împreună * în rai să viețuim 
și pe Dumnezeu * lăudînd să-L slăvim 
și cu îngerii * să-I cîntăm cu glas lin 
slavă în veci. Amin. (2 ori)  p.33 
 

 
Viers în 24 iunie la Nașterea Sfîntului slăvitului proroc  

Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan 
Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 

 4. 
1. Astăzi pămîntul * să se veselească 

și toți oamenii * astăzi dănțuiască 
că stea frumoasă * și prealuminoasă 

astăzi s-a ivit (2 ori) 
2. Astăzi munților * dulceață să picați 

și dealurilor * ca berbecii săltați 
că proroc preasfînt * s-au născut pe pămînt 
sfințitul Ioan (2 ori) 

3. Astăzi pustiul * cel numit (Iordan) 
să dănțuiască * că s-au născut Ioan 
cel ce va să fie * pustnic în pustie 
și mare postnic (2 ori) p.34 

4. Astăzi Elisavet * născu pe pruncul său 
pe slujitorul * marelui Dumnezeu 
glasul cel frumos * vestitor de Hristos 
la tot norodul (2 ori) 

5. Astăzi s-au născut * glasul Cuvîntului 
cel ce a gătit * căile Domnului 
 Ioan cel sfințit * prorocul cel cinstit 
și preafericit (2 ori) 

6. Astăzi s-au născut * îngerul Domnului 
cel ce s-au trimis * înaintea feței Lui 
ca să vestească * la toți să grăiască 
de venirea Sa (2 ori) 

7. Astăzi s-au născut * prorocul Domnului 
cel ce au vestit * venirea darului 
și cu rostul său * Miel al lui Dumnezeu 
pe Iisus vesti (2 ori) 

8. Astăzi Zaharia * foarte s-au bucurat 
căci că limba lui * astăzi s-au dezlegat 
cînd au vrut să scrie * că Ioan să fie 
numit fiul lui (2 ori) p.35 

9. Astăzi Zaharia * foarte se veselește 
și Elisavet * cu el dănțuiește 
căci ei au născut * precum Domnul au vrut 
pe pruncul Ioan (2 ori) 

10. Astăzi Zaharia * pe Domnul slăvește 
și de pruncul său * prorocind grăiește 
și tu prunc slăvit * proroc vei fi numit 



Celui Preaînalt (2 ori) 
11. Astăzi s-au plinit * zisa îngerului 

care au vestit * în casa Domnului 
că Zaharia * mare fiu va avea 
pe Sfîntul Ioan (2 ori) 

12. Astăzi s-au născut * binevestitorul 
al pocăinței * mărturisitorul 
din sfinții părinți * foarte îmbătrîniți 
minune mare (2 ori) 

13. Sfînta Elisavet * astăzi prunc a născut 
pe Sfîntul Ioan * prorocul cel cinstit 
pe vestitorul * și botezătorul 
lui Iisus Hristos (2 ori)  p.36 

14. Ioan prorocul * cel mare și cinstit 
din pîntece sterp * astăzi au strălucit 
cu Duhul crește * și se întărește 
minunat trăind (2 ori) 

15. Ioan prorocul * sfeșnicul cel frumos 
și mergătorul * înaintea lui Hristos 
astăzi s-au născut * în lume s-au văzut 
proroc minunat (2 ori) 

16. Ioan prorocul * înger prealuminos 
și botezător * al Domnului Hristos 
acum au răsărit * în lume s-au vestit 
preabun vestitor (2 ori) 

17. Ioan prorocul * bun mărturisitor 
al pocăinței * propovăduitor 
astăzi s-au arătat * și toți s-au bucurat 
de nașterea lui (2 ori) 

18. Ioan prorocul * pruncul cel fericit 
carele este * din pîntece sfințit 
astăzi au răsărit * trandafir înflorit 
bine mirosit (2 ori) p.37 

19. Ioan prorocul *turturea frumoasă 
privighetoarea * cea preacuvioasă 
rîndurea curată * astăzi se arată 

pe Hristos vestind (2 ori) 
20. Deci astăzi noi toți * pe Ioan să-l slăvim 

și către dînsul * laude să grăim 
bucură-te Sfinte * proroace slăvite 
și fericite (2 ori) 

  20bis. Roagă-te Sfinte * Domnului Dumnezeu 
 să-I fie milă * de noi norodul Său 
 să ne miluiască * să ne mîntuiască 
 ca un Milostiv (2 ori) 

21. Roagă-te Sfinte * să ne dăruiască 
împărăția * cea sfîntă cerească 
ca toți să-L mărim * cu cîntări să-L cinstim 
pururea. Amin. (2 ori)  p.38 
 

 
Viers în 29 iunie la Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

Glas 1, Podobie: Acum să ne veselim 
 5. 

1. Strălucit-a preafrumos 
praznic sfînt și luminos 

2. praznic de bucurie 
praznic de veselie 

3. praznic apostolicesc 
și praznic ucenicesc 

4. astăzi nouă au strălucit 
Petru cel preafericit 

5. și împreună cu el 
și preaslăvitul Pavel 

6. apostolii cei cinstiți 
de Dumnezeu fericiți 

7. apostolii lui Iisus 
Domnului celui de sus 

8. ucenicii lui Hristos 
(soarele cel luminos) 

9. cei ce au propovăduit 
în lume și au vestit p.39 



10. pe Domnul Iisus Hristos 
Cel ce de sus veni jos 

11. și lumea o au izbăvit 
de blestem o au mîntuit 

12. așa sfinții au vestit 
la toți au mărturisit 

13. multe scîrbe au suferit 
cît în lume au trăit 

14. și multe munci au răbdat 
cît în lume au umblat 

15. de la limbile păgîne 
cînd propovăduiau în lume 

16. deci toți astăzi să cîntăm 
cu cîntări să-i lăudăm 

17. laude să le-mpletim 
cum se cade să-i cinstim 

18. dar cum îi vom lăuda  
ce cîntări le vom cînta 

19. de vreme ce-s fericiți 
de Domnul Hristos cinstiți 

20. dară tot după putință 
să le strigăm cu credință  p.40 

21. bucurați-vă slăviți 
apostoli preafericiți 

22. sabiile Duhului 
gurile Cuvîntului 

23. cei cu trupul despărțiți 
iară cu duhul însoțiți 

24. mai-marilor vestitori 
de Dumnezeu grăitori 

25. vîrful apostolilor 
binevestitorilor 

26. bucură-te preaslăvite 
Petre întru tot cinstite 

27. cela ce mai mare ești 
cetei apostolicești 

28. cu Pavel cel minunat 
și cu totul lăudat 

29. ca cel ce s-au nevoit 
și mai mult s-au ostenit 

30. bucurați-vă cinstiți 
apostoli preafericiți 

31. ucenici prealăudați 
de Duhul Sfînt însuflați  p.41 

32. aripile cunoștinței 
dumnezeieștii științei 

33. ce la margini ați zburat 
și la cer v-ați înălțat 

34. mîinile bunei voiri 
ș-ale bunei dăruiri 

35. picioarele ce vestesc 
adevăr dumnezeiesc 

36. rîuri de înțelepciune 
și de învățături bune 

37. coarnele cele slăvite 
ale Crucii cei cinstite 

38. prin care a dracilor geană 
și înalta lor sprînceană 

39. Hristos Domnul o au surpat 
și la pămînt o au călcat 

40. bucurați-vă slăviți 
vestitori preafericiți 

41. sabii ascuțite bine 
care au umblat pe lume  
și prin propovăduire 
reaua nedumnezeire 

42. și cele neastupate 
guri spre răutăți căscate  p.42 

43. le-ați junghiat, le-ați tăiat 
și cu totul le-ați surpat 

44. bucurați-vă slăviți 
mărturisitori cinstiți 



45. podoabe prealuminoase 
ale Romei cei vîrtoase 

47. lumii sînteți desfătare 
și bucurie preamare 

48. lespezi înțelegătoare 
ale Legii-nnoitoare 

49. care de Hristos sînt scrise 
și în sfîntul Sion puse 

50. bucurați-vă cinstiți 
apostoli preafericiți 

51. că cînd Hristos v-a chemat 
voi îndată I-ați urmat 

52. pe Dînsul L-ați ascultat 
de cele ce-au învățat 

53. deci și Hristos v-au cinstit 
și verhovnici v-au numit 

54. să fiți întîi stătători 
sfințiților vestitori p.43 

55. și peste apostolie 
voi să fiți căpetenie 

56. bucurați-vă cinstiți 
apostoli preafericiți 

57. luceferi prealuminați 
străluciți și minunați 

58. stele înțelegătoare 
și frumos strălucitoare 

59. cei ce cu bunăvestirea 
ați luminat omenirea 

60. preafrumoși luminători 
și foarte strălucitori 

61. ce cu lumină de sus 
negrimea de la apus 

62. către lumină o ați scos 
și o ați adus la Hristos 

63. ca niște prieteni cinstiți 
și lui Dumnezeu iubiți 

64. bucurați-vă cinstiți 
vestitori preafericiți 

65. ucenici tăinuitori 
și lumii învățători p.44 

66. cei ce ați mărturisit 
și pe Hristos L-ați vestit 

67. în tot pămîntul și locul 
precum vestește prorocul 

68. bucurați-vă cinstiți 
apostolilor slăviți 

69. Petre întru tot cinstite 
și Pavele fericite 

70. doime prealuminoasă 
și cu totul preafrumoasă 

71. apostolii Domnului 
și meșterii darului 

72. vițe preabine lucrate 
viei cei adevărate 

73. care struguri copți rodește 
ce inima veselește 

74. alegere preafrumoasă 
și cu totul luminoasă 

75. a lui Hristos Domnului 
și Mîntuitorului 

76. bucurați-vă slăviți 
ucenici preafericiți p.45 

77. celor buni mîntuitori 
și celor răi gonitori 

78. bisericilor tărie 
puternică temelie 

79. stîlpii cei adevărați 
și cu totul nemișcați 

80. trîmbițe glăsuitoare 
și de Hristos vestitoare 

81. cei mai întîi stătători 
și pe scaun șezători 



78. cei ce ați înconjurat 
tot pămîntul ați umblat 

79. ca cu un plug l-ați arat 
credința ați semănat 

84. și ați sădit cunoștință 
întru cinstita Troiță 

85. mărturisind la toți bine 
Troiței să se închine 

86. lui Dumnezeu Tatălui 
Fiului și Duhului 

87. un Dumnezeu întreit 
în trei fețe proslăvit 

88. pe Care toți să-L mărim 
pururea în veci. Amin.  
 
 

Viers în 20 iulie la Sfîntul slăvitul proroc Ilie 
Glas 1, Podobie: Aghios, Aghios, Aghios 

 6. 
1. Astăzi să cîntăm frumos 

din inimă mîngîios 
2. să cîntăm cu mulțumire 

că e zi de prăznuire p.46 
3. toată omeneasca gură 

să laude cu căldură 
4. să cînte să glăsuiască 

în ziua cea prorocească 
5. să slăvim cu bucurie 

pe sfîntul proroc Ilie 
6. către dînsul să strigăm 

bucură-te să-i zicem 
7. bucură-te preaslăvite 

Ilie preafericite 
8. Ilie preaminunate 

prorocule lăudate p.47 
9. bucură-te om ceresc 

îngerule pămîntesc 
10. Ilie proroace mare 

rîvnitor Domnului tare 
11. cel ce multe ai răbdat 

de la Ahab împărat 
12. și de la cea necurată 

Izabela blestemată 
13. pentru căci i-ai înfruntat 

pentru greul lor păcat 
14. deci și noi astăzi cîntăm 

cu glasuri te lăudăm 
15. și-ți strigăm cu bucurie 

sfinte proroace Ilie 
16. cela ce te-ai nevoit 

cît în lume ai trăit  
ca să scoți din idolie 
și din reaua păgînie 

17. pe Israilul cel rău 
să-l aduci la Dumnezeu 

18. puind mare nevoință 
ca să-l întorci la credință 

19. și vrînd ca să îi arăți 
calea bunei dreptăți p.48 

20.  învățîndu-i să păzească 
Legea cea dumnezeiască 

21. idolii să-i părăsească 
pe Dumnezeu să cunoască 

22. pe Cel ce l-au slobozit 
din Egipt l-au mîntuit 

23. bucură-te minunate 
prorocule lăudate 

24. că de cînd te-ai zămislit 
tu Sfinte ai fost sfințit 

25. și Domnului ai slujit 
pînă ce spre cer te-ai suit 

27. cu carul cel înfocat 



o Ilie minunat 
28. tu la Ahab împărat 

de Domnul ai fost mînat 
29. să-i spui că nu va ploua 

nici rouă nu s-afla 
30. făr’ numai prin rostul tău 

precum ți-au spus Dumnezeu 
31. tu în Horeb ai trăit 

cum Domnul ți-au rînduit 
32. cu hrană preaminunată 

pîine și carne curate p.49 
33. ce corbii ți-o aducea 

precum poruncit avea 
34. și apă din izvor beai 

și lui Dumnezeu slujeai 
35. deci pîrîul s-a uscat 

și apă n-ai aflat 
36. că nicidecum nu plouase 

în anii trei și luni șase 
37. cît foamete au venit 

pe pămînt s-au întărit 
38. iar tu poruncă luînd 

și în Sarepta venind 
39. hrană ție ți-ai găsit 

cum Domnul au rînduit 
40. la văduva cea lipsită 

dar foarte milostivită 
41. - 
42. la care cerînd ți-au dat 

azimă de ai mîncat 
43. apă încă ți-au adus 

precum tu Sfinte i-ai spus 
44. deci și tu o ai hrănit 

făina i-ai înmulțit p.50 
45. și vasul cu untdelemn 

făcînd dumnezeiesc semn 

46. și fiul i-ai înviat 
sănătos ei i l-ai dat 

47. – 
48. tu Ilie preaslăvite 

prorocule fericite 
49. cînd vremea s-a împlinit 

a foametei pe pămînt 
50. de Domnul ai fost mînat 

către Ahab împărat 
51. să-i spui că Domnul cel sfînt 

va da ploaie pe pămînt 
      50. iar Ahab cît te-au privit 

către tine au grăit 
      51. tu ești cel ce răzvrătești 

pe Israil ocărăști 
52. iar tu Sfinte cu-ndrăzneală 

ai grăit fără sfială 
53. ba eu nu îl răzvrătesc 

nici nu îl ocărăsc 
54. dară tu acela ești 

carele îl răzvrătești p.51 
55. și casa tătîne-tău 

c-ați lăsat pe Dumnezeu 
56. și după Baal ați umblat 

ca un norod neplecat 
57. făcîndu-vă toți păgîni 

avînd dumnezeu străini 
58. așa Sfinte ai înfruntat 

pe Ahab cel blestemat 
59. tu Sfinte ca să cunoască 

gloata israiltenească 
60. pe marele Dumnezeu 

și bun Făcătorul său 
61. pe noroade ai suit 

în Carmel munte vestit 
62. și prin sfînta rugăciune 



ai făcut mare minune 
63. că foc din cer pogorînd 

care jertfa mistuind 
64. tot norodul cunoscură 

pe Cela ce îl făcură 
65. pe marele Dumnezeu 

și Stăpînitorul său p.52 
66. tu Ilie preaslăvite 

prorocule fericite 
67. cu rîvnă fiind aprins 

pe popii lui Baal i-ai prins 
68. la Chișon i-ai junghiat 

nici unul n-au scăpat 
69. tu Ilie minunate 

cînd Domnului te-ai rugat 
70. norii ploaie au vărsat 

pămîntul au adăpat 
71. tu Ilie preaslăvit 

cînd sub archet ai dormit 
72. îți trimise Dumnezeu 

hrană prin îngerul Său 
73. prin a căruia-ntărire 

tocmai patruzeci de zile 
74. ai făcut Sfinte postind 

pînă la Horeb mergînd 
75. și acolo locuiai 

în peșteră viețuiai 
76. fiind mare rîvnitor 

spre Cel Atotțiitor p.53 
77. tu Ilie preaslăvit 

cu Dumnezeu ai vorbit 
78. tu-n glas de subțire vînt 

ai văzut pe Domnul Sfînt 
79. (precum poate să Se vadă 

de omul cel ce viază) 
80. tu Sfinte ai înfruntat 

pe Ahab cel blestemat 
81. pentru căci că omorîse 

pe Nabute și-l ucise 
82. ca pe unul vinovat 

și via i-o au luat 
83. și pentru căci că credea 

în idoli nădăjduia 
84. iară nu în Dumnezeu 

milostiv Stăpînul său 
85. și alte multe nedreptăți 

și mari strîmbătăți 
86. acest împărat făcea 

și-n cele rele sporea 
87. și nu se mai îndrepta 

nici pe tine te-asculta p.54 
88. deci Domnul ți-au poruncit 

ca unui proroc cinstit 
89. să mergi și să îi vestești 

moarte rea să-i prorocești 
90. și Izabelei spurcatei 

și cu totul necuratei 
91. și precum se proroci 

așa ei se pedepsi 
92. tu Sfinte ai pogorît 

foc din cer și-ai mistuit 
93. pe înălțata mulțime 

îndoita cincizecime 
94. tu Sfinte ai rînduit 

pe Elisei cel slăvit 
95. să fie într-al tău loc 

luminător și proroc 
96. tu minune ai făcut 

Iordanul ai trecut 
97. că-nvîrtind al tău cojoc 

au fugit apa din loc 
98. și s-au făcut drum uscat 



și ai trecut neudat p.55 
99. cu prorocul Elisei 

carele îți urma ție 
100. cela ce ți s-au rugat 

și dar îndoit i-ai dat 
101. și cojocul cel slăvit 

încă i l-ai dăruit 
102. ca la un cinstit proroc 

ce au fost într-al tău loc 
103. tu Ilie fericite 

Tezviteanule slăvite 
104. cu carul cel înfocat 

spre cer ai fost ridicat 
105. în latura cea frumoasă 

și cu totul luminoasă 
106. cu îngerii dănțuind 

și pe Dumnezeu privind 
107. deci și noi te lăudăm 

bucură-te îți strigăm 
108. bucură-te fericite 

Ilie-ntru tot cinstite 
109. rîvnitorule proroc 

cel cu cuvinte de foc p.56 
110. că de cînd te-ai zămislit 

lui Dumnezeu ai slujit 
111. tu minunate Ilie 

ai viețuit în pustie 
112. cu înfrînare trăind 

îngerește viețuind 
113. tu cerul ai încuiat 

o Ilie minunat 
114. să nu plouă pe pămînt 

numai prin al tău cuvînt 
115. tu Sfinte pe Israil 

(îndărătnicul copil) 
116. norodul cel neplecat 

cu foamete l-ai stricat 
117. tu Ilie minunat 

cînd Domnului te-ai rugat 
118. foc din cer ai pogorît 

și jertfa o ai mistuit 
119. tu pe Israil cel rău 

l-ai adus la Dumnezeu  p.56bis 
120.  tu pe-mpărați ai mustrat 

și pe popi i-ai junghiat 
121. tu Sfinte rugă făcînd 

pe Dumnezeu îmblînzind 
122. cerul cu nori s-au umplut 

ploaie mare s-au făcut 
123. tu ca spre cer ești mutat 

o Ilie minunat 
124. cu căruța cea de foc 

rîvnitorule proroc 
125. că Preabunul Dumnezeu 

văzînd bun sufletul tău      
și trupul tău cel ușor 
de bunătăți făcător 

126. te proslăviră pe tine 
să fii fără putrejune 

127. pîn’ la vremea rînduită 
de Dumnezeu socotită 

128. atunci te vei arăta 
și lumea vei învăța 

129. pentru ca să nu primească 
rătăcirea antihrească  p.58 

130. tu vei fi bun vestitor 
și-nainte mergător 

131. vestind tuturora nouă 
venirea cea de a doua 

132. a Stăpînului Hristos 
Care va să vie jos 

133. să judece lumea toată 



dînd tuturor dreapta plată 
134. tu prorocule slăvite 

Ilie preafericite 
135. în veacul cel următor 

cînd vei fi bun vestitor 
136. de venirea Domnului 

Dumnezeu și Omului 
137. atuncea vei pătimi 

și moarte vei suferi 
138. de la antihrist cel rău 

și vrăjmaș lui Dumnezeu 
139. și apoi după sfîrșire 

în veșnica fericire p.59 
140. cu îngerii vei sălta 

în veci te vei desfăta 
141. pe Dumnezeu lăudînd 

și mulțumită Lui dînd 
142. tu Ilie minunate 

prorocule lăudate 
143. ești temei prorocilor 

opritor patimilor 
144. strălucit luminător 

al doilea mergător 
145. al venirii lui Hristos 

soarele cel luminos 
146. tu Ilie ai privit 

cu Moisi cel slăvit 
147. pe Domnul Hristos Iisus 

Dumnezeul cel de sus 
148. cînd la față S-au schimbat 

în Taborul cel înalt 
149. tu Ilie Tezvitean 

ești cerului cetățean p.60 
150. tu Ilie tuturor 

ești grabnic ajutător 
151. tu bolile le gonești 

și pe leproși curățești 
152. tu ca spre cer ești suit 

o Ilie preaslăvit 
153. tu Sfinte te veselești 

cu îngerii dănțuiești 
154. la scaunul cel frumos 

al Stăpînului Hristos 
155. Căruia cu osîrdie 

roagă-te Sfinte Ilie 
156. pentru creștineasca gloată 

ce în primejdii înoată 
157. căzînd în necazuri grele 

în nevoi și-n asupreale 
158. roagă-te Ilie Sfinte 

ca să-și aducă aminte 
159. că sîntem norodul Său 

măcar am greșit rău 
160. și ca un Bun Îndurat 

să ne ierte de păcat p.61 
161. raiul să ne dăruiască 

împărăția cerească 
162. unde în veci locuind 

cu îngerii dănțuind 
163. să glăsuim cu glas lin 

slavă lui Hristos. Amin. 
 

 
Viers în 25 iulie la Adormirea Sfintei Ana, muma Maicii Domnului 

Glas 1, Podobie: Adam dacă a greșit 
 7. 

1. Iubitori de feciorie 
poftitori de curăție 

2. veniți astăzi să cîntăm 
cu un glas să lăudăm 

3. pe Ana cea minunată 
și cu totul lăudată 



4. maica Maicii Domnului 
Dumnezeu și Omului  p.62 

5. către dînsa să strigăm 
bucură-te să-i zicem 

6. bucură-te minunată 
Ano Sfîntă lăudată 

7. bucură-te fericită 
Ano întru tot cinstită 

8. că după ce ai născut 
și cu lapte ai crescut 

9. pe a lumii mîntuire 
             (din veșnica osîndire) 

10. adică pe Preacurata 
Maria nevinovata 

11. și dacă o ai înțărcat 
la biserică o ai dat 

12. să se gătească frumos 
spre primirea lui Hristos 

13. de atunci ți-ai petrecut 
viața ce-ai mai avut 

14. în postiri și-n rugăciune 
și-ntru alte fapte bune 

15. în multa milostivire 
spre cei ce-au avut lipsire p.63 

16. așa bine viețuind 
și la sfîrșit ajungînd 

17. cu pace te-ai pristăvit 
și în ceruri te-ai suit 

18. la Iisus (nepotul tău) 
și marele Dumnezeu 

19. și la fiica ta cea sfîntă 
Maria cea preaslăvită 

20. care cu trup au născut 
pe Cel fără de-nceput 

21. pe Domnul Hristos Iisus 
Dumnezeul cel de sus 

22. Cela ce este slăvit 
cu Tatăl, cu Duhul Sfînt 

23. un Dumnezeu întreit 
trei fețe nedespărțit 

24. pe care Ano slăvită 
cu fiica ta cea cinstită 

25. rugați-L cu osîrdie 
ca milostiv să ne fie 

26. să ne ierte de păcat 
ca un Stăpîn îndurat p.64 

27. raiul să ne dăruiască 
împărăția cerească 

28. ca să-I cîntăm cu glas lin 
slavă Domnului. Amin. 
 

 
Viers în 27 iulie la Sfîntul marele mucenic Pantelimon 

Glas 4, Podobie: Domnul stătu crai în țară 
 8. 

1. Astăzi ceată creștinească 
cu cîntări să glăsuiască 

2. lăudînd cu glas frumos 
pe viteazul lui Hristos 

3. turnul cel nebiruit 
Pantelimon cel slăvit 

4. steaua cea prealuminoasă 
și piatra cea preavîrtoasă 

5. mucenicul lui Hristos 
cel cu cuget călduros  p.65 

6. care mult au pătimit 
ca un stîlp nebiruit 

7. multe munci au suferit 
și la idoli n-au slujit 

8. multe bătăi au răbdat 
și lor nu s-au închinat 

9. suferit-au muncile 



și toate chinurile 
10. ca un mucenic duios 

și iubitor de Hristos 
11. deci și noi să îl slăvim 

cu cîntări să-l fericim 
12. laude să îi cîntăm 

bucură-te! să-i zicem 
13. bucură-te! preaslăvite 

Pantelimoane cinstite 
14. că multe ai pătimit 

și toate le-ai suferit 
15. dat-ai spre munci trupul tău 

pentru Hristos Dumnezeu  p.66 
16. tu sfinte ai luminat 

pe un orb întunecat 
17. și i-ai dăruit vedere 

cu a lui Hristos putere 
18. tu slăvite ai vestit 

și ai propovăduit 
19. pe Domnul Iisus Hristos 

fără de cuget fricos 
20. tu ai stătut neclătit 

în credință întărit 
21. tu sfinte nu te-ai plecat 

păgînului împărat 
22. celui ce-ți grăia momeli 

și multe făgăduieli 
23. pentru ca să te abată 

de la credința cea dreaptă 
24. iar tu stînd ca diamantul 

nu mărturiseai pe altul 
25. făr’ pe Hristos Dumnezeu 

milostiv Stăpînul tău 
26. drept aceea te-au bătut 

și te-au ars cu făclii mult 
27. iară Stăpînul Iisus 

(Dumnezeul cel de sus) 
28. ție ți Se arătă 

Sfinte și te-mbărbătă 
29. dîndu-ți din ceruri tărie 

ca să rabzi cu bărbăție 
30. pentru ca să-ți dăruiască 

cunună sfîntă cerească 
31. deci în plumb fiert te-au băgat 

acel tiran împărat 
32. și ca pe un vinovat 

în mare te-au aruncat 
33. și ai rămas sănătos 

cu puterea lui Hristos 
34. deci și la fiare te-au dat 

și ai rămas nestricat  p.68 
35. după aceea te puse 

cu tirănie nespusă 
36. pe o roată preacumplită 

tot cu săbii țintuită 
37. ce de sus se slobozea 

și sfîntul trup ți-l zdrobea 
38. apoi poruncă au dat 

capul să-ți fie tăiat 
39. deci tu Sfinte te-ai rugat 

cerescului Împărat 
40. și glas a venit de sus 

de la Stăpînul Iisus 
41. și în loc de Pandoleon 

te numii Pantelimon 
42. deci să-ți taie capul vrînd 

armașul mîna tinzînd 
43. sabia-napoi veni 

și ca ceara se topi 
44. aceasta cît s-au făcut 

slujitorii au crezut 
45. în Domnul Iisus Hristos 



iar tu Sfinte bucuros  p.69 
46. voiai ca să fii tăiat 

ca un sfînt adevărat 
47. deci grumajii ți-ai plecat 

cinstitul cap ți-au tăiat 
48. și sfîntul suflet ți-ai dat 

în mîna Celui Preaînalt 
49. iar prin voia lui Iisus 

lapte-n loc de sînge-au curs 
50. din trupul tău cel cinstit 

Pantelimoane slăvit 
51. iar măslinul cel uscat 

de care ai fost legat 
52. îndată rodul și-au dat 

cît tot omul s-au mirat 
53. așa tu preafericite 

Pantelimoane slăvite 
54. nevoința săvîrșind 

pentru Hristos pătimind 
55. acuma ești fericit 

și în rai sălășluit 
56. acuma ai bucurie 

fiind întru-mpărăție  p.70 
57. acum cu îngerii ești 

în sălașele cerești 
58. acuma Domnul Iisus 

pre cap cunună ți-a pus 
59. pentru că ai pătimit 

ca un viteaz preaslăvit 
60. acuma te veselești 

cu cetele îngerești 
61. acuma Hristos ți-au dat 

darul cel de vindecat 
62. pentru ca să dorești 

boale să tămăduiești 
63. boalele sufletelor 

și ranele trupurilor 
64. acuma tu ca un sfînt 

ești doctor fără de argint 
65. și pe toți tămăduiești 

că foarte milostiv ești 
66. spre toți aceia care 

cer a ta ajutorare 
67. deci și ale mele rane 

tu Sfinte Pantelimoane  p.71 
68. mucenicule cel mare 

către tine fac rugare 
69. ca să te milostivești 

să mi le tămăduiești 
70. și pe cei ce cu credință 

și cu multă nevoință 
71. te cheamă-ntru ajutor 

fii-i-le folositor 
72. și le-ajută cînd te cheamă 

dîndu-le bună sprijoană 
73. și iertare de greșale 

cu rugăciunile tale 
74. și iar Sfinte te rugăm 

și către tine strigăm 
75. ca să ne fii ajutor 

și grabnic folositor 
76. și la ceasul cel de moarte 

să te rogi lui Hristos foarte 
77. ca să scăpăm de cel rău 

și să fim cu Dumnezeu 
78. cu Domnul Hristos Iisus 

(în binele cel nespus)  p.72 
79. în raiul cel preacinstit 

veșnic și preafericit 
80. în veșnica-mpărăție 

care este în vecie 
81. cu îngerii împreună 



să cîntăm cu voie bună 
82. laudă Stăpînului 

Iisus Hristos Domnului 
83. bucurîndu-ne deplin 

întru veci de veci. Amin. 
 
 

Viers în 1 august la Scoaterea cinstitei Cruci 
Glas 5, Podobie: O pricină minunată 

 9. 
1. Veniți toți cei credincioși 

să prăznuim veseloși 
2. veniți cu dragoste mare 

să cîntăm sfîntă cîntare  p.73 
3. veniți cu cîntare dulce 

să slăvim pe Sfînta Cruce 
4. veniți să o lăudăm 

și să i ne închinăm 
5. veniți toți să fericim 

și cu cîntări să slăvim 
6. lemnul cel strălucitor 

de viață făcător 
7. lemnul cel preafericit 

și cu totul preaslăvit 
8. lemnul cel prealăudat 

de toți îngerii cîntat 
9. pe care Domnul Iisus 

Dumnezeul cel de sus 
10. Împăratul cel slăvit 

de voie S-au răstignit 
11. și mîinile Își întinse 

cu cuie I le pătrunse 
12. pentru ca să ne înalțe 

la cea mai dintîi viață 
13. pe noi cei ce-am fost goniți 

de vrăjmașul amăgiți  p.74 

14. și scăpătați foarte rău 
din darul lui Dumnezeu 

15. oțet și fiere au gustat 
Hristos Domnul cel preaînalt 

16. ca să ne scoată din muncă 
și în ceruri să ne ducă 

17. pironitu-S-au cu cuie 
ca pe toți în rai să suie 

18. scoțîndu-ne de la rău 
ca un preabun Dumnezeu 

19. în mormînt S-au îngropat 
și din morți au înviat 

20. și pe noi ne-au izbăvit 
din iadul cel preacumplit 

21. deci și noi cu umilință 
și cu dreaptă credință 

22. cu frică să ne plecăm 
lemnului să ne-nchinăm 

23. prin care ne-am învrednicit 
și putere am primit p.75 

24. pe vrăjmași să-i sfărîmăm 
și capul lor să-l călcăm 

25. deci veniți neamurile 
toate moștenirile 

26. să slăvim cu glas frumos 
Crucea Domnului Hristos 

27. cu cîntări să o cinstim 
cu glasuri să o slăvim 

28. și să strigăm cu glas dulce 
bucură-te Sfîntă Cruce 

29. bucură-te preaslăvită 
Cruce cu totul cinstită 

30. bucură-te izbăvire 
a lui Adam mîntuire 

31. cu tine sînt lăudați 
credincioșii împărați 



32. și cu tine se măresc 
și sceptrul își întăresc 

33. căci cu sfînta ta putere 
are mare mîngîiere p.76 

34. că supun și biruiesc 
neamul ismailtenesc 

35. ție astăzi ți se-nchină 
toată gloata cea creștină 

36. și cu frică te sărută 
primind sfințenie multă 

37. și pe Domnul cel slăvit 
Care pe tine a murit 

38. Îl laudă și-L măresc 
și către Dînsul grăiesc 

39. Unule-Născut Cuvinte 
Dumnezeule Preasfinte 

40. Cela ce Te-ai răstignit 
pe Cruce și ai murit 

41. mîntuiește-ne pre noi 
de cumplitele nevoi 

42. ca un Bun și-ndurător 
și de oameni iubitor 

43. și ne du în sfîntul rai 
în preafericitul trai  p.77 

44. ca toți să Te proslăvim 
întru veci de veci. Amin. 
 

 
Viers în 6 august la Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos 

Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 
 10. 

1. Astăzi tot omul * să slăvim pe Domnul 
cu glas mîngîios * să slăvim pe Hristos 
pe Izbăvitorul * și Mîntuitorul 
a toată lumea (2 ori) 

2. că El ca un Sfînt * a venit pe pămînt 

să mîntuiască * firea omenească 
și să o înalțe * la sfînta viață 
ca un Dumnezeu (2 ori)  p.78 

3. astăzi Domnul Iisus * Stăpînul cel de sus 
S-a milostivit * spre noi cei ce-am greșit 
și ne-a strălucit * cu dar ne-a dăruit 
ca un Îndurat (2 ori) 

4. astăzi Cel veșnic * Domnul cel puternic 
Hristos cel slăvit * în Tabor S-a suit 
să-Și arate firea * și dumnezeirea 
în trup omenesc (2 ori) 

5. astăzi a suit * Iisus cel preaslăvit 
pe trei vestitori * Lui foarte iubitori 
ca și ei să vadă * preafrumoasa rază 
a chipului Său (2 ori) 

6. astăzi Iisus Hristos * Soarele cel frumos 
fața Și-a schimbat * în Taborul cel nalt 
unde față veni * Ilie și Moisi 
cu Domnul vorbind (2 ori) 

7. astăzi Cel slăvit * și de îngeri mărit 
Stăpînul Iisus * Împăratul de sus 
cu strălucire * de dumnezeire 
fața Și-a schimbat (2 ori) p.79 

8. astăzi Cel curat * cu lumină-mbrăcat 
Cel făr’ de-nceput * Fiul Unul-Născut 
Stăpînul Hristos * străluci luminos 
în sfîntul munte (2 ori) 

9. astăzi Iisus Domnul * Dumnezeu și Omul 
fu mărturisit * de la Tatăl vestit 
că e Cel iubit * al Său Fiu mult dorit 
(Mîntuitorul) (2 ori) 

10. deci toți să-I cîntăm * și cîntînd să strigăm 
Sfinte Împărate * Cela ce ții toate 
pe toți miluiește * și ne mîntuiește  
ca un Milostiv(2 ori) 

11. iartă al nost păcat * ca un Preaîndurat 



și ne suie în rai * în fericitul trai 
ca să-Ți mulțumim * în veci să Te slăvim 
cu cîntări. Amin. (2 ori)  p.80 

 
 

Viers la 15 august la Adormirea Maicii Domnului 
Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 

 11. 
1. Astăzi să cîntăm * și să ne bucurăm 

că astăzi iată * praznic se arată 
praznic preafrumos * al Maicii lui Hristos 
cei preacurate (2 ori) 

2. cea Preaslăvită * Fecioara cinstită 
astăzi s-a gătat * să meargă la Cel Înalt 
la Sfînt Fiul său * veșnicul Dumnezeu 
Cel ce o a chemat (2 ori) 

3. Sfinții vestitori * fură luați de nori 
și degrab venind * în Ghetsimani sosind 
la cea curată * s-au adunat ceată 
să o petreacă (2 ori) 

4. iar ea văzîndu-i * bine cunoscîndu-i 
și în pat zăcînd * către dînșii privind 
mult i-a învățat * bine i-a cuvîntat  
mîngîind pe ei (2 ori) p.81 

5. deci rugă făcînd * către Domnul cel Sfînt 
cu glas luminat * către El a strigat 
iubit Fiul meu * veșnice Dumnezeu 
primește-mi duhul (2 ori) 

6. așa a grăit * și îndată a adormit 
dîndu-și duhul său * Domnului Dumnezeu 
să dănțuiască * să se veselească 
cu Dînsul în veci (2 ori) 

7. iară cei slăviți * Apostolii măriți 
trupul ei cel sfînt * îl îngropă în mormînt 
cu sfîntă cîntare * și cu cinste mare 
proslăvindu-o (2 ori) 

8. Toma cel slăvit * mai tîrziu a venit 
norul luîndu-l * la groapă aducîndu-l 
a văzut pe sus * pe Maica lui Iisus 
și brîu i-a dat lui (2 ori) 

9. și apoi venind * la mormînt stăruind 
lacrimi a vărsat * căci că nu s-a aflat 
cînd a adormit * palatul cel sfințit 
Sfînta Fecioară (2 ori)  p.82 

10. astăzi Curata * Preanevinovata 
la Cel Preaînalt * cu trupul s-a mutat 
iar El o a primit * și loc ei i-a gătit 
de-a dreapta Sa. (2 ori) 

11. deci să prăznuim * astăzi și să slăvim 
pe cea curată * la ceruri mutată 
bucură-te Sfîntă * cu dar dăruită 
Domnul e cu tine (2 ori) 

12. roagă Slăvită * Fecioară cinstită 
pe Sfînt Fiul Tău * veșnicul Dumnezeu 
să mîntuiască * firea omenească 
ca un Milostiv (2 ori) 

13. fă rugăciune * Maică pentru lume 
ca să fim izbăviți * prin tine mîntuiți 
ca să te slăvim * și să îți mulțumim 
nencetat. Amin. (2 ori)  p.83 

 
 

Viers al doilea la Adormirea Maicii Domnului 
Glas 1, Podobie: Aghios, Aghios 

Facerea preotului Emilian Moga din Săliște 
 12. 

1. Veniți fraților iubiți 
de minune auziți 

2. a Domnului Născătoarea 
și de bine dătătoarea 

3. acum vremea a venit 
și astăzi a adormit 



4. s-a suit la Cel Preabun 
precum scripturile spun 

5. arhanghelul a venit 
către dînsa a grăit 

6. să știi Maica lui Hristos 
c-am venit la tine jos p.84 

7. ca la mine să privești  
de moarte să te gătești 

8. că pînă a treia zi 
sus la cer te vei sui 

9. deci acuma te gătește 
cele de moarte-ți tocmește 

10. că îngerul va veni 
de trup te va despărți 

11. iar Precista auzind 
pe arhanghel cuvîntînd 

12. degrab deci a pornit 
și în munte s-a suit 

13. în Eleon cel frumos 
de un’ se-nălță Hristos 

14. și mîinile încleștînd 
pe pămînt îngenunchind 

15. începu a se ruga 
Fiului său Precista 

16. O! iubite Fiul meu 
Care ești și Dumnezeu 

17. Cel ce bine ai voit 
din ceruri Te-ai pogorît  p.85 

18. din mine Te-ai întrupat 
să scoți pe om din păcat 

19. mă rog Ție Fiul meu 
ca unui bun Dumnezeu 

20. ca să iei și pe mine 
din împreună cu Tine 

21. că inima Fiul meu 
e arsă de dorul Tău 

22. Precista așa grăind 
jos din munte pogorînd 

23. către satul ei se duse 
precum îngerul îi spuse 

24. la satul ei Ghetsimani 
unde locui mulți ani 

25. iar Petru și Ioan sta 
așteptînd pe Precista 

26. vrînd și ei bine să știe 
cu Precista ce o să fie 

27. și lăsînd acestea toate 
un nor luminos foarte 

28. pe dînșii îi acoperi 
și pe toți apostolii p.86 

29. cît căută toți să s-adune 
în Ghetsimani precum spune 

30. venind toți apostolii 
în căsuța Precestii 

31. Precista dacă ajunse 
pe toți adunați văzuse 

32. către dînșii se ruga 
cuvîntîndu-le așa 

33. ședeți cu toți dimpreună 
să-mi pot lua ziua bună 

34. că astăzi călătoresc 
și de voi mă despărțesc 

35. și mă duc la Fiul meu 
la al vostru Dumnezeu 

36. îngerul cum mi se pare 
îmi dăduse o stîlpare 

37. o stîlpare de finic 
ca către cer să mă duc 

38. acestea așa grăind 
către apostoli zicînd 

39. fiți cu Hristos Dumnezeu 
slugile Fiului meu p.87 



40. apostolii auzind 
nu putea grăi cuvînt 

41. că plînsul îi năpădiră 
lacrimile le porniră 

42. numai Ioan cel voinic 
răspunzînd un cuvînt mic 

43. iar cînd plînsul îl curma 
începu a zice așa 

44. Doamnă ajutorul meu 
și Maica lui Dumnezeu 

45. pînă acum am avut 
pe Cela ce L-ai născut 

46. la toate ajutorință 
de ajuta cu sîrguință 

47. cînd la cer S-a înălțat 
pe tine te-a fost lăsat 

48. să te avem ajutor 
și liman mîntuitor  

48. să te avem mîngîiere 
în necazuri cu durere 

49. acuma și tu ne lași 
și singuri sîntem rămași  p.88 

50. de toată lumea urîți 
și de păgîni ocărîți 

51. Precista încă răspunse 
ce de plîns era pătrunsă 

52. nu vă obidați 
ci într-o credință stați 

53. că eu de voi și muri 
pe voi  nu voi părăsi 

54. drept aceea mă-ngropați 
cum aicea mă aflați 

55. iar Pavel apostolul 
deschizîndu-și și el rostul 

56. începu cu o strigare 
nu ne lăsa Născătoare 

57. Precista răspunzînd greu 
O! Pavele fiul meu 

58. darul meu fie cu voi 
într-ale voastre nevoi 

59. iar Petru cel mai iubit 
de a ofta s-a oprit 

60. și-ncepu a se ruga 
zicînd către Precista p.89 

61. acuma cunoaștem bine 
și știe fieștecine 

62. că de lucrul te apuci 
acum de la noi te duci 

63. deci te rugăm cu durere 
să ne lași vreo mîngîiere 

64. să mîngîiem și noi 
într-ale noastre nevoi 

65. și plîngînd Petru așa 
zicea către Precista 

66. primește-mă și pe mine 
cînd vei merge într-al tău bine 

67. cum Fiul tău m-a primit 
cînd L-am fost tăgăduit 

68.  cînd cocoșul a cîntat 
El iară m-a fost iertat 

69. deci lasă-ne ajutorință 
în cît va fi cu putință 

70. iar Precista cu greu foarte 
fiind aproape de moarte  p.90 

71. către Petru se-nturnă 
și așa îi cuvîntă 

72. Petre iubit fiul meu 
mîngîie-te Dumnezeu 

73. că sus la cer m-oi muta 
și pe Dînsul voi ruga 

74. ca să vă fie ajutor 
să vă dea la toate spor 



75. Precista așa grăind 
și ceasul i-a fost venind 

76. întru care a strigat 
către cerescu-mpărat 

77. O! iubite Fiul meu 
Ție Îți dau duhul meu 

78. ridică-l în sus la Tine 
fiindu-Ți milă de mine 

79. și cînd acestea a zis 
Maica ochii a închis 

80. iar Fiul său auzind 
pe Maica Sa jos strigînd 

81. îndată S-a veselit 
sufletul i l-a primit 

82. iară apostolii jos 
lîngă Maica lui Hristos  p.91 

83. plîngeau și se tînguiau 
unul altuia zicea 

84. veniți iubiților frați 
care sînteți adunați 

85. să ne luăm iertăciune 
și să ne rugăm cei bune 

86. să roage pe Fiul său 
pe veșnicul Dumnezeu 

87. ca pe noi să nu ne uite 
în scîrbele cele multe 

88. deci acum să ne apucăm 
sfîntul trup să-l îngropăm 

89. așa trupul l-au luat 
și-n mormînt l-au îngropat 

90. iară apostolii toți 
trei zile și cu trei nopți 

91. mormîntul l-au străjuit 
cum obicei au avut 

92. iar Toma apostolul 
ce se cheamă geamănul 

93. numai el nu s-a aflat 
cînd Maica a răposat p.92. 

94. cum și-atunci nu s-a aflat 
cînd Domnul a înviat 

95. și trei zile au trecut 
și norul iar s-a ivit 

96. pe Toma l-a apucat 
la groapă l-a îndreptat 

97. la mormîntul cei preabune 
ca să-și ceară iertăciune 

98. cînd în mormînt s-a uitat 
Precista l-a-ntîmpinat 

99. atunci din mormînt ieșea 
și către cer se suia 

100. Toma dacă o a văzut 
a striga a început 

101. Fecioară unde te duci 
de ce lucru te apuci 

102. iar Precista răspunzînd 
către Toma și zicînd 

103. primește Tomo acesta 
dîndu-i brîul Precista 

104. cu care o au fost încins 
cînd în mormînt o au fost pus p.93. 

105. apoi nimic mai văzînd 
de Precista rămîind 

106. și de-aci s-a înturnat 
pe apostoli i-a aflat 

107. cu apostolii ședea 
și plîngînd lor le grăia 

108. că nu m-am învrednicit 
ca și eu să fiu privit 

109. a Precestii răposare 
nefiind nici la-ngropare 

110. acest praznic prăznuim 
de păcat să ne ferim 



111. și să zicem Doamnă Sfîntă 
cărei îngerii îți cîntă 

112. adu-ți și de noi aminte 
pe Domnul roagă-L fierbinte 

113. să-I fie milă de noi 
într-ale noastre nevoi 

114. pe noi să ne dăruiască 
cu împărăția cerească 

115. ca să-L slăvim cu glas lin 
pururea în veci. Amin.  p.94 
 
 

Viers în 29 august la Tăierea cinstitului cap al Sfîntului Ioan  
Botezătorul și Înaintemergătorul 
Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 

 13. 
1. Astăzi o rază * lumea luminează 

cu strălucire * și cu prăznuire 
Ioan cel slăvit * prorocul cel cinstit 
Botezătorul (2 ori) 

2. astăzi săltează * lumea și serbează 
cu veselie * și cu bucurie 
lui Ioan cîntă * cu cîntare sfîntă 
veselindu-se (2 ori) 

3. astăzi Mergătorul * și Botezătorul 
Ioan cel slăvit * prorocul cel cinstit 
a luat moarte * preagroaznică foarte 
pentru dreptate (2 ori) 

4. astăzi a pătimit * Ioan cel preaslăvit 
răbdînd tăiere * prin sfat de muiere 
o! ce răutate * mai rea decît toate 
a Irodiadei (2 ori) p.95 

5. astăzi pentru joc * Ioan sfîntul proroc 
moarte a suferit * prin Irod cel cumplit 
carele l-a dat * de capul i-au tăiat 
o! mare păcat (2 ori) 

6. astăzi prin jurămînt * prorocul cel preasfînt 
tăierii s-a dat * de Irod împărat 
și cu veselie * pus într-o tipsie 
l-au dus la masă (2 ori) 

7. astăzi s-a tăiat * de Irod împărat 
capul cel curat * de îngeri lăudat 
care a vestit * la norod a grăit 
de Domnul Iisus (2 ori) 

8. astăzi prin muiere * s-a dat la pierdere 
Ioan cel cinstit * prorocul cel slăvit 
carele ne-a spus * de Stăpînul Iisus 
și L-a arătat (2 ori) 

9. astăzi moarte a răbdat * Ioan cel minunat 
tăindu-i capul * Irod împăratul 
și dîndu-l plată * la spurcata fată 
pentru joc curvesc (2 ori) p.96 

10. astăzi s-a tăiat * Ioan cel lăudat 
care a vestit * și a mărturisit 
cu sîrguință * dreapta pocăință 
la tot norodul (2 ori) 

11. astăzi fu omorît * bărbatul cel slăvit 
prorocul Ioan * care în Iordan 
mîna și-a întins * peste Cel necuprins 
de L-a botezat (2 ori) 

12. astăzi și-a vărsat * sîngele cel curat 
Ioan slăvitul * prorocul și sfîntul  
tăiat făr’ de lege * pentru Sfînta Lege 
ca un vinovat (2 ori) 

13. iar acum este * în rai dănțuiește 
stînd lîngă Hristos * în raiul cel frumos 
bucurîndu-se * și veselindu-se 
ca un proroc sfînt (2 ori) 

14. acum e cinstit * de Hristos fericit 
acum e cîntat * de îngeri lăudat 
acum e mărit * de oameni proslăvit 
și cu dor serbat (2 ori)  p.97 



15. deci toți să-l slăvim * și slăvind să-i grăim 
roagă fierbinte * o! Ioane sfinte 
pe Iisus Domnul * Dumnezeu și omul 
Cel Preaîndurat (2 ori) 

16. ca să ne ierte * și să nu ne certe 
pentru păcate * cu munci fricoșate 
ci să miluiască * firea omenească 
ca un Dumnezeu (2 ori) 

17. și pace să dea * întru toată lumea 
și milostivire * peste omenire 
și împărăție * care e-n vecie 
toți s-o dobîndim (2 ori) 

18. și darul cel sfînt * să-l tinză pe pămînt 
spre norodul Său * ca un bun Dumnezeu 
ca toți să-L slăvim * și să Îi mulțumim 
neîncetat. Amin. (2 ori)  p.98 
 

 
Viers al doilea în 29 august la Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul 

Glas 3, Antifon 
 14. 

1. Veniți astăzi frați iubiți 
care creștini vă numiți 

2. veniți să ne socotim 
și cu mintea să gîndim 

3. cum acest Ioan preasfînt 
proroc și om drept fiind 

4. a pus mare nevoință 
pentru dreapta credință 

5. și pentru buna dreptate 
s-a nevoit tare foarte 

6. cu legături s-a legat 
de la Irod împărat 

7. și închisoare a răbdat 
și sîngele și-a vărsat 

8. și după el au silit 

și alții s-au nevoit 
9. mucenicii și alții sfinți 

și nevoitori părinți 
10. multe rele suferea 

ca să-ntărească Legea p.99 
11. iară noi o! frați iubiți 

de nimeni fiind siliți 
12. ci dintru a noastră voie 

(făr’ de nici o nevoie) 
13. fără nici o greutate 

ne silim către păcate 
14. de Lege ne lepădăm 

de credință ne lăsăm 
15. o! ce păcat greu lucrăm 

cînd ne punem de jurăm 
16. pe Sfînta Evanghelie 

(fiind în vinovăție) 
17. atunci noi ne lepădăm 

de Dumnezeu ne lăsăm 
18. și de a noastră credință 

făr’ de nici o folosință 
19. pentru a noastră lucrare 

vine pedeapsa cea mare 
20. ce Domnul făgăduiră 

la toți ceia ce se jură 
      20. prin prorocul Său zicînd 

întru acest chip grăind 
21. văzu prorocul o dată 

o seceră înfricoșată p.100 
22. de zece coți fu de lată 

și de douăzeci de înaltă 
23. și Dumnezeu îi zisese 

această seceră iese 
24. de la fața Domnului 

și intră în casa acelui 
25. care jurămînturi pune 



pre al lui Dumnezeu nume 
26. pre acesta-l prăpădește 

de pre pămînt îl lipsește 
27. deci iubiților vedeți 

vedeți și înțelegeți 
28. ce mînie și ce rău 

varsă Domnul Dumnezeu  
      30. pre cei ce fac jurămînt 

pe numele Lui cel sfînt  
29. deci fraților să fugim 

și nicicum să nu voim 
30. de a face jurămînt 

pe numele Lui cel sfînt 
31. că tot omul jurător 

sau altuia silitor 
32. pentru a face jurare 

este păcat greu și mare 
33. și este ucigător 

de-al său suflet pierzător 
34. că și Irod împărat 

iar cu acest greu păcat 
35. a greșit și a pierit 

precum azi ați auzit p.101 
36. pentru căci că s-a jurat 

fetei cei ce a jucat 
37. și așa el ticălosul 

și de trei ori păcătosul 
38. de jurămînt s-a ținut 

dar ce e rău a făcut  
      41. el pre jurămînt a stat 

dară Legea o a călcat  
42. și vrînd într-această lume 

ca să scape de rușine 
43. muncilor de veci s-a dat 

în mare chin s-a băgat 
44. și întru nestinsa pară 

pentru căci că se jurară 
45. deci ce folos e o! frați 

pentru căci că vă jurați 
46. ca întru această lume 

să vă scăpați de rușine 
47. iar de rușinea cea mare 

în lumea cea viitoare 
48. de durerea netrecută 

și de munca nesfîrșită 
49. de temnița-ntunecată 

nu veți scăpa niciodată  
50. după aceea se cuvine 

să socotim foarte bine  p.102 
51. și tare să ne păzim 

ca să nu păcătuim 
52. cu păcatul curviei 

și al necurăției 
53. că-i groaznic păcat și mare 

sufletului de pierzare 
54. cu care nu numai Irod 

ci și alți mulți din norod 
55. de cînd lumea se-ncepuse 

și oameni într-însa fuse 
56. foarte mulți s-au săvîrșit 

pentru curvie au pierit 
57. și dintru înțelepție 

au venit la nebunie 
58. precum de-aceasta grăiește 

Scriptura mărturisește 
59. și zice la toți așa 

că vinul și muierea 
60. aduce la nebunie 

pe oameni din înțelepție 
61. și într-alt loc iar grăiește 

Scriptura mărturisește 
62. că curvia și beția 



pierde toată-nțelepția  
63. și toată priceperea 

din inimă ne-o ia p.103 
64. care lucrul dovedește 

apostolul și grăiește 
65. că tot cela ce curvește 

foarte greu păcătuiește 
66. căci că nu numai trupul 

ci-și spurcă și sufletul 
67. că celelalte păcate 

afară de trup sînt toate 
68. iară cela ce curvește 

întru al său trup greșește 
69. pentru acest păcat greu și mare 

mulți și-au dobîndit pierzare 
70. Samson viteazul cel mare 

și întru putere tare 
71. pentru muiere a pierit 

precum e mărturisit 
72. și-nțeleptul împărat 

Solomon cel minunat 
73. iarăși și el prin muiere 

a venit întru cădere 
74. din înțelepciune căzură 

și lui Dumnezeu greșiră 
75. precum de dînsul se scrie 

la A treia împărăție 
76. Și-acest Irod împărat 

pentru muiere a tăiat p.104  
      78. capul Botezătorului 

Înainte-Mergătorului  
79. capul cel sfînt și cinstit 

al lui Ioan cel slăvit  
      79. căci curveasca dragoste 

foarte-ntărită este 
80. cu întăritură mare 

și decît moartea mai tare 
81. că de moarte nu gîndesc 

de Domnul nu se sfiesc 
82. că omul de voia lui 

sub puterea dracului 
83. se dă ca să-și săvîrșească 

poftirea sa cea curvească 
84. iară dacă-l dobîndește 

și sub puterea lui este 
85. atuncea și făr’ de voie 

îl duce la a lui voie 
86. și-l duce oriîncotro 

ca și pe un rob al său 
87. drept aceea o! iubiți 

foarte tare vă feriți p.105 
88. nu vă plecați inima 

spre păcatul acesta 
89. și ceia ce n-ați greșit 

într-acest păcat cumplit 
90. lui Dumnezeu vă rugați 

ca de păcat să scăpați 
91. și robi ținuți să nu fiți 

dracilor celor cumpliți 
92. iar care ați și greșit 

într-acest păcat cumplit 
93. nevoiți de vă sculați 

și lui Hristos vă rugați 
94. cu înfrînte inimi 

cu suspini și lacrimi 
95. că vremea-i puțină foarte 

sîntem aproape de moarte 
96. munca este nesfîrșită 

și judecata gătită 
97. Dumnezeu pe noi ne așteaptă 

să stăm de a Lui dreaptă 
98. deci să punem sîrguință 



și cu dreaptă pocăință  p.106  
      98. să părăsim răutatea 

și toată nedreptatea 
99. către Hristos să ne-ntoarcem 

și voia Lui să o facem 
100. ca toți să ne mîntuim 

și-n ceruri suiți să fim 
101. să dobîndim sfîntul bine 

prin preasfînta rugăciune 
102. a lui Ioan cel slăvit 

(prorocul cel fericit) 
103. care azi a pătimit 

și moarte a suferit 
104. și sîngele și-a vărsat 

capul fiindu-i tăiat 
105. deci de toți cu bucurie 

astăzi prăznuit să fie 
106. și tăierea lui cea sfîntă 

în veci să fie slăvită 
107. și preacinstitul lui chin 

fie pomenit. Amin. p.107 
 

 
Viers în 31 august la Punerea cinstitului brîu al Precestii 

Glas 4, Podobie: O prealăudată 
 15. 

1. Iisuse preaîndurate 
cerescule Împărate 

2. Cela ce ești proslăvit 
cu Tatăl cu Duhul Sfînt 

3. Dumnezeu adevărat 
în trei fețe lăudat 

4. rogu-mă eu Doamne Ție 
Cela ce ești din vecie 

5. trimite-mi Duhul Tău Sfînt mie 
să-mi reverse dar a scrie 

6. viersuire de cîntare 
întru cinstea Maicii Tale 

7. care cu trup Te-a născut 
(Cel ce ești făr’ de-nceput) 

8. și îmi dă ajutorință 
să glăsuiesc cu credință 

9. bucură-te! Lăudată 
Fecioară nevinovată p.108 

10. bucură-te! Preaslăvită 
de Dumnezeu fericită 

11. bucură-te! Preamărită 
de toți îngerii cinstită 

12. bucură-te! Preacurată 
de toată lumea cîntată 

13. bucură-te! Preacinstită 
decît toți îngerii mai sfîntă 

14. bucură-te! Preacurată 
a lui Dumnezeu polată 

15. bucură-te! o! Fecioară 
a lui Dumnezeu cămară 

16. bucură-te! scaun sfînt 
al Preasfîntului Cuvînt 

17. bucură-te! Prealeasă 
a lui Dumnezeu mireasă 

18. bucură-te! o! Fecioară 
înțelegătoare scară 

19. pe care S-a pogorît 
Domnul Hristos pe pămînt 

20. bucură-te! rug slăvit 
(aprins și nemistuit) p.109 

21. bucură-te! toiag rodit 
(cu nuci frumos înfrunzit) 

22. bucură-te! izvorîre 
cu ape de nemurire 

23. bucură-te! Preacurată 
lînă sfîntă rourată 



24. bucură-te! rai frumos 
și sfeșnice luminos 

25. bucură-te! Preacurată 
cetatea cea desfătată 

26. a lui Iisus celui veșnic 
Împăratul cel puternic 

27. bucură-te! clește sfinte 
și cu totul strălucite 

28. care-ai primit pe Hristos 
(jeratecul cel frumos) 

29. bucură-te! nor curat 
și munte sfînt netăiat 

30. bucură-te! nor ușor 
frumos și strălucitor 

31. bucură-te! crin frumos 
(și floare cu bun miros) 

32. bucură-te! Sfîntă Maică 
preacurată biserică p.110 

33. în care a locuit 
Dumnezeu cel preaslăvit 

34. bucură-te! Preacurată 
Fecioară nevinovată 

35. munte închegat și umbros 
al Stăpînului Hristos 

36. bucură-te! cădelniță 
cu preabună mirosință 

37. bucură-te! de dar plină 
dumnezeiască grădină 

38. care-ai crescut trandafir 
pre Hristos sfințitul mir 

39. bucură-te! Preaslăvită 
năstrapa cea aurită 

40. care-ai ținut pe Iisus 
mana cea sfîntă de sus 

41. bucură-te! că gonești 
pe draci și îi risipești 

42. bucură-te! folosire 
lumii și ajutorire 

43. bucură-te! o! Cocoană 
cu totul fără prihană 

44. bucură-te! o! Stăpînă 
ajutătoare preabună p.111 

45. bucură-te! izbăvire 
creștinilor mîntuire 

46. bucură-te! ajutătoare 
de Dumnezeu Născătoare 

47. bucură-te! Preaslăvită 
cu mii de numiri numită 

48. bucură-te! și noi ție 
cîntăm toți cu veselie 

49. și cu bucurie mare 
prăznuim toți cu cîntare 

50. punerea cea preacinstită 
și cu totul preaslăvită 

51. a celui de toți cinstit 
brîul tău cel preasfințit 

52. care a înfășurat 
trupul tău cel preacurat 

53. și cu care ai încins 
și trupul cel necuprins 

54. a Pruncului tău Iisus 
(Dumnezeul cel de sus) 

55. deci astăzi toți îl cinstim 
brîul tău și îl slăvim 

56. cu dragoste-l lăudăm 
și lui i ne închinăm p.112 

57. cu credință-l sărutăm 
și sfințenie luăm 

58. astăzi cu toți îl cinstim 
și dar printr-însul primim 

59. azi Biserica săltează 
și frumos se luminează 



60. cu brîul tău Preacurată 
Fecioară nevinovată 

61. astăzi brîul cel cinstit 
vindecări a izvorît 

62. astăzi brîul cel preasfînt 
cu dar sfînt ne-a dăruit 

63. izbăvindu-ne pe noi 
de năpăști și de nevoi 

64. deci dar toți să alergăm 
și Fecioarei să strigăm 

65. o! Maică Maică curată 
Fecioară nevinovată 

66. fii-ne folositoare 
de Dumnezeu Născătoare 

67. trimite-ne ajutor 
asupra vrăjmașilor p.113 

68. dă-ne Maică întărire 
să-i luăm în gonire 

69. cu putere ne încinge 
să nu ne poată învinge 

70. ci prin brîul tău cel sfînt 
să îi surpăm la pămînt 

71. ca să cunoască toți bine 
că nădăjduim spre tine 

72. și la tine alergăm 
ajutorul tău cerem 

73. deci nu lăsa o! Preasfîntă 
pe cei ce cu drag îți cîntă 

74. ca să cadă în păcate 
și-n primejdii nescăpate 

75. ci pe toți ne mîntuiește 
Precisto și ne păzește 

76. ferește-ne de nevoi 
și de primejdii pe noi 

77. ridică-ne din greșeale 
și din primejdii (necazuri) prea grele p.114 

78. și ne scoală din păcat 
cu darul tău cel bogat 

79. pe noi cei ce te cinstim 
praznicul tău prăznuim 

80. și ne du întru viață 
întru veșnica dulceață 

81. în raiul cel prea frumos 
la Stăpînul nostru Hristos 

82. în desfătarea cerească 
în slava cea îngerească 

83. ca cu toți să te slăvim 
în veci nesfîrșiți. Amin. 

 
 

Viers către Sfîntul îngerul păzitorul vieții omului 
Glas 1, Podobie: Cînd s-a văzut Iosif 

 16. 
1. Îngerul lui Dumnezeu 

și sfînt păzitorul meu 
2. cel ce ești dăruit mie 

de Iisus cel din vecie p.115 
3. pentru ca să mă păzești 

de rele să mă ferești 
4. ție acum mă rog eu 

preasfînt păzitorul meu 
5. fii-mi mie păzitor 

de vrăjmași apărător 
6. fii mie folositor 

și bun chivernisitor 
7. fii-mi povățuitor 

și tare părtinitor 
8. acoperă-mă slăvite 

de năluci și de ispite 
9. păzește-mi sufletul meu 

de diavolul cel rău 
10. păzește-mi și inima 



despre toată patima 
11. poftele le înfrînează 

săltările încetează 
12. și pe tot gîndul cel rău 

scoate-l dinlăuntrul meu 
13. trupului îi înfrînează 

poftele ce îl zburdează  p.116 
14. și de vrăjmași mă păzește 

de tot răul mă ferește 
15. ca să trăiesc liniștit 

și bine împăciuit 
16. prin sfințita ta rugare 

către Stăpînul cel mare 
17. și iar mă rog ție eu 

o! îndreptătorul meu 
18. ca să mă-ndreptezi pe mine 

către facerea de bine 
19. să păzesc poruncile 

și învățăturile 
20. pe care Domnul Iisus 

a le păzi mi le-a pus 
21. și să-mi abați gîndul meu 

de la tot lucrul cel rău 
22. să nu fac tot răutate 

curvii și alte păcate 
23. mîniind pe Dumnezeu 

dulce Făcătorul meu 
24. și pe tine supărînd 

păzitorul meu cel sfînt  p.117 
25. ci să mă gătesc și eu 

spre lăcaș lui Dumnezeu 
26. viețuind cu pocăință 

în rugă cu umilință 
27. și în toată fapta bună 

nevoindu-mă-mpreună 
28. să viețuiesc cu plăcere 

după a lui Hristos vrere 
29. ca și eu să mă fac casă 

(cu bunătăți luminoasă) 
30. preamarelui Dumnezeu 

și Mîntuitorul meu 
31. și să fugă de la mine 

urîtorul cel de bine 
32. să piară ca o nălucă 

și ca fumul să se ducă 
33. iar darul lui Dumnezeu 

sufletul și trupul meu 
34. bine să-l povățuiască 

prin tine să-l mîntuiască 
35. și iar mă rog ție eu 

sfinte păzitorul meu p.118 
36. ziua noaptea mă păzește 

de tot răul mă ferește 
37. ca bine și liniștit 

să trăiesc pînă-n sfîrșit 
38. și în ceasul de pe urmă 

cînd viața li se curmă 
39. să stai și-atunci lîngă mine 

ca un voitor de bine 
40. și ticălos duhul meu 

să-l primești în brațul tău 
41. ducîndu-l la Dumnezeu 

și Mîntuitorul meu 
42. și rugînd ca să-l primească 

la odihna cea cerească 
43. pînă cînd va judeca 

și plată la toți va da 
44. apoi atunci să-l primească 

cu drepții să-l rînduiască 
45. în veșnica-mpărăție 

care este în vecie 
46. ca să cîntăm cu glas lin 



slavă lui Hristos. Amin.  p.119 
 
 

Viers al celor ce călătoresc ori în ce cale  
Glas 4, Podobie: Domnul stătu crai în țară 

 17. 
1. Doamne Iisuse Îndurate 

Cel ce ocîrmuiești toate 
2. Cel ce ai călătorit 

cu Iosif cel preaslăvit 
3. calea cea adevărată 

spre viață îndreptată 
4. Cel ce cu Luca slăvitul 

și cu Cleopa cinstitul 
5. după ce ai înviat 

călătorind ai umblat 
6. vestindu-le să cunoască 

taina cea dumnezeiască 
7. și prin pîine arătînd 

că ești Iisus cel Preasfînt 
8. i-ai umplut de bucurie 

și de multă veselie 
9. Însuți și acum cu mine 

călătorește Stăpîne 
10. și mă păzește de rele 

de vifor de bîntuiale p.120 
11. pace mie dăruiește-mi 

ajutor bun rînduiește-mi 
12. dă-mi înger păzitor mie 

ca oarecînd lui Tobie 
13. ca să îmi fie soție 

într-a mea călătorie 
14. și să mă povățuiască 

spre voia dumnezeiască 
15. ferindu-mă de vrăjmași 

și de oameni ucigași 

16. de primejdii de-ntristare 
de necaz de supărare 

17. și de alte rele toate 
și-ntîmplări neașteptate 

18. ca bine călătorind 
și în pace petrecînd 

19. de grijă să-mi pot purta 
după cum e voia Ta 

20. săvîrșind ale mele toate 
după (lege) și dreptate 

21. apoi ca un Îndurat 
în milă nemăsurat p.121 

22. iară să binevoiești 
ca un Puternic ce ești 

23. să mă întorc păciuit 
de vrăjmași nebîntuit 

24. plin de bunătăți cerești 
și de cele pămîntești 

25. ca Ție să-Ți mulțumesc 
cîntînd să Te proslăvesc 

26. că oricîte le voiești 
ca un Dumnezeu plinești 

27. că ești puternic și mare 
și ai multă îndurare 

28. spre neamul cel omenesc 
(măcar mulți Îți greșesc) 

29. deci o! Hristoase Stăpîne 
îndreptează-mă pre mine 

30. pe calea poruncilor 
și a bunătăților 

31. și-mi iartă al meu păcat 
ca un Bun și Îndurat 

32. și în dar mă mîntuiește 
în rai mă sălășluiește p.122 

33. că bine ești cuvîntat 
în Troiță lăudat 



34. cu Tatăl cu Duhul Sfînt 
(un Dumnezeu întreit) 

35. Căruia I se cuvine 
cinste și închinăciune 

36. și cîntare cu glas lin 
de la toți în veci. Amin. 

 
 

Viers în Duminica vameșului și a fariseului 
Glas 1, Podobie: Slavă s-aibă nesfîrșită 

 18. 
1. Veniți astăzi tot omul 

să ascultăm toți pe Domnul 
2. să ascultăm cu dulceață 

cum Domnul Hristos ne-nvață 
3. tot cel ce se va mîndri 

mai apoi se va smeri 
4. iar cel ce se va smeri 

acela-nălțat va fi 
5. deci o! iubiți fraților 

ceata hristianilor p.123 
6. bine seama să luăm 

orice bine de lucrăm 
7. nicicum să nu ne mîndrim 

ci cu smerire să fim 
8. pe oameni să îi iubim 

iară să nu-i osîndim 
9. lauda să nu iubim 

ci de ea să ne ferim 
10. și bunătăți de facem 

pentru ele să le tăcem 
11. numai Domnul să cunoască 

că El va să le plătească 
12. iar dacă noi le vădim 

atuncea le risipim 
13. și dacă noi ne mîndrim 

și buni pe noi ne grăim 
14. iar pe alții osîndim 

și păcătoși îi numim 
15. atunci cădem foarte greu 

ca și acel fariseu 
16. de care Domnul Iisus 

astăzi în pildă a spus 
17. iar dacă noi ne smerim 

pre nimeni nu osîndim  p.124 
18. și binele ce facem 

la nimeni nu-l arătăm 
19. atunci noi am împlinit 

ce Hristos a poruncit 
20. cînd noi greșiți ne chemăm 

(precum așa și sîntem) 
21. dacă la Hristos cădem 

și iertare ne cerem 
22. rugîndu-ne cu smerire 

la a Lui milostivire 
23. nu deșerți ne întoarcem 

și iertare cîștigăm 
24. că El ca un Dumnezeu 

pre smerit norodul Său 
25. îl înalță și-l mărește 

și daruri îi dăruiește 
26. cum Însuși ne-a povestit 

de vameșul cel smerit 
27. că numai cît s-a rugat 

l-a primit și l-a iertat 
28. deci și noi o! fraților 

(tuturor oamenilor) 
29. să urmăm vameșului 

iar nu fariseului  p.125 
30. ca vameșul să strigăm 

lui Hristos să ne rugăm 
31. cerescule Împărate 



Bunule și Îndurate 
32. fii către noi milostiv 

îndurat și milosîrd 
33. iertîndu-ne de păcate 

și de viclenele fapte 
34. în rai ne sălășluiește 

cu sfinții ne rînduiește 
35. ca să-Ți cîntăm cu glas lin 

slavă Ție-n veci. Amin.  
 

 
Viers în Duminica fiului celui curvar 

Glas 2, Troparul 
 19. 

1. Veniți păcătoșilor 
veniți ticăloșilor 

2. să ne lăsăm de păcate 
și de faptele spurcate 

3. și cu cuget călduros 
să alergăm la Hristos 

4. la picioare-I să cădem 
și iertare să cerem p.126 

5. că El pentru noi dorește 
cînd ne-ntoarcem ne primește 

6. brațul cel sfînt Își deschide 
și cu milă ne cuprinde 

7. și pentru iubire multă 
cu dragoste ne sărută 

8. și cu veșmînt luminos 
ne îmbracă preafrumos 

9. apoi ca un Bun ce este 
și inel ne dăruiește 

10. și-ncălțăminte-n picioare 
arătînd dragoste mare 

11. vițelul cel gras junghie 
și-și face bucurie 

12. văzînd că noi ne-am întors 
la brațul Lui cel milos 

13. deci o! iubiți păcătoși 
și cu mile ticăloși 

14. să nu punem la uitare 
mila Domnului cea mare p.127 

15. ci cu dreaptă credință 
cu rugă de umilință 

16. cu cea mai mare silință 
cu curată pocăință 

17. la Hristos să alergăm 
și așa să ne rugăm 

18. Dumnezeule a toate 
Bunule și Îndurate 

19. miluiește-ne în dar 
ca pe fiul cel curvar 

20. iartă-ne că am greșit 
și greu am păcătuit 

21. greșit-am la cer Părinte 
și înaintea Ta Sfinte 

22. și vrednici nu mai sîntem 
nume de fiu să avem 

23. ci Tu Te milostivește 
ca pe argați ne primește 

24. cu bine ne dăruiește 
în rai ne sălășluiește 

25. ca să-Ți cîntăm cu glas lin 
muțumire-n veci. Amin.  p.128 

 
 

Viers în Duminica lăsatului de carne 
Glas 1, Podobie: Adam dacă a greșit 

 20. 
1. Veniți astăzi iubiți frați 

cîți sub soare vă aflați 
2. veniți să plîngem fierbinte 



aducîndu-ne aminte 
3. de ziua cea-nfricoșată 

a groaznicei Judecată 
4. cînd Fiul cel omenesc 

Împăratul cel ceresc 
5. pre nori Se va pogorî 

și pre pămînt va veni 
6. cu slavă și cu mărire 

și cu multă strălucire 
7. cu cetele îngerești 

și cu oștile cerești 
8. și cu a sfinților gloată 

să judece lumea toată p.129 
9. dăruind la fiecare 

plată dup-a sa lucrare 
10. o! ce ceas atunci va fi 

cum toate se vor clăti 
11. o! ce zi înfricoșată 

o! ce zi înspăimîntată 
12. o! ce zi de îngrozire 

și de amară mîhnire 
13. cînd trîmbița va suna 

și morții se vor scula 
14. strîngîndu-se toți îndată 

la groaznica Judecată 
15. ca să primească toți plată 

după fapta sa lucrată 
16. cînd scaunele se vor pune 

precum Daniil ne spune 
17. și Stăpînul tuturor 

va ședea Judecător 
18. toată lumea judecînd 

și plată tuturor dînd 
19. o! ce ceas atunci va fi 

o! cum se va îngrozi p.130 
20. toată firea omenească 

încă și ceata cerească 
21. și toate stihiile 

își vor schimba stările 
22. pieri-vor cerurile 

și vor cădea stelele 
23. pămîntul se va clăti 

cînd Dumnezeu va veni 
24. și semnul dumnezeiesc 

al Fiului omenesc 
25. Crucea cea preastrălucită 

atuncea va fi ivită 
26. și atunci pe pămînt jos 

Se va pogorî Hristos 
27. și pe scaun va ședea 

ca să judece lumea 
28. și vor sta-Îi înainte 

bătrîni, tineri și preoți 
29. craii cei mari și împărații 

puternicii și bogații 
30. și tot trupul se va strînge 

(iar păcătoșii vor plînge) p.131 
31. văzînd cărțile deschise 

și toate faptele scrise 
32. și rîul de foc curgînd 

pre cei răi în foc băgînd 
33. o! ce zi de îngrozire 

de necaz și de mîhnire 
34. cînd Dreptul Judecător 

Dumnezeul tuturor 
35. va despărți două părți 

pre cei drepți de cei nedrepți 
36. puind drepții de-a dreapta 

și păcătoșii de-a stînga 
37. apoi către drepți va zice 

cuvîntul cel de ferice 
38. veniți drepților la Mine 



care-ați slujit Mie bine 
39. veniți cei blagosloviți 

Părintelui Meu iubiți 
40. veniți de sălășluiți 

veniți acum moșteniți 
41. veșnica împărăție 

care este în vecie p.132 
42. că vouă vă e dăruită 

d-început făgăduită 
43. că voi Mie mi-ați slujit 

porunca Mi-ați împlinit 
44. deci acuma dănțuiți 

și în veci vă veseliți 
45. dup-aceea va grăi 

și-nfricoșat va vorbi 
46. tuturor nedrepților 

mergeți blestemaților 
47. mergeți în nestinsul foc 

cu Satana într-un loc 
48. și cu slujitorii lui 

în văpaia iadului 
49. că Mie nu Mi-ați slujit 

poruncile n-ați păzit 
50. deci acolo vă munciți 

și în veci vă chinuiți 
51. și așa cei buni și drepți 

și foarte (preaînțelepți) 
52. dacă bine au viețuit 

și lui Hristos au slujit p.133 
53. vor merge în sfîntul rai 

în preafericitul trai 
54. și vor vedea pre Iisus 

Dumnezeul cel de sus 
55. și cu îngerii vor fi 

și-n veci se vor veseli 
56. iară cei răi păcătoși 

și cu totul ticăloși 
57. căci lui Hristos n-au slujit 

nici nu s-au pocăit 
58. vor merge în nestinsul foc 

cu Satana într-un loc 
59. acolo se vor munci 

în veci se vor chinui 
60. deci și noi o! fraților 

ceata hristianilor 
61. să avem întru gîndire 

cea de a doua venire 
62. ziua cea înfricoșată 

a groaznicei Judecată 
63. să ne ferim de păcate 

și de poftele spurcate p.134 
64. și bunătăți să facem 

ca din muncă să scăpăm 
65. să intrăm în sfîntul rai 

în preafericitul trai 
66. în veșnica veselie 

care este în vecie 
67. pentru care toți cei sfinți 

și preacuvioși părinți 
68. nu numai avuția 

sănătatea și tăria 
69. ci capul încă și-au pus 

pentru binele de sus 
70. iar noi și pîine puțină 

ne scumpim a da din mînă 
71. și nici un ban nu voim 

la săraci să dăruim 
72. deci o! frații mei iubiți 

de păcat vă curățiți 
73. cu curată pocăință 

cu lacrimi de umilință 
74. și cu milostenie 



la cei ce le trebuie p.135 
75. biserica să păziți 

rugăciuni să săvîrșiți 
76. ca din muncă să scăpați 

și-n sfîntul rai să intrați 
77. cu mila Celui de sus 

Domnului nostru Iisus 
78. Căruia I se cuvine 

cinste și închinăciune 
79. cu Părintele-mpreună 

și cu Duhul totdeauna 
80. acum și pînă-n vecie 

Amin. Fie fie fie. 
 
 

Viers în Duminica lăsatului de brînză 
Glas 1, Însăși Podobia 

 21. 
1. Adam dacă a greșit 

Domnul din rai l-a gonit 
2. din raiul cel din Eden 

osîndit cu greu blestem 
3. iar Adam dac-a văzut 

că-n greșeală a căzut p.136 
4. și din rai afară dat 

de-al lui bine lepădat 
5. a șezut jos într-un loc 

plîngînd cu lacrimi de foc 
6. raiul cu jale privind 

și către dînsul grăind 
7. o! raiule lăcaș sfînt 

mă vezi în ce jale sînt 
8. că sînt cumplit urgisit 

și de la tine lipsit 
9. o! vai cum mă bucuram 

cînd în slava ta eram 

10. iară acuma cu atît 
sînt și mai mult amărît 

11. că de-acum nu voi gusta 
din sfîntă dulceața ta 

12. amar Evo ce-mi făcuși 
unde vor merge acuși 

13. pe tine te ascultai 
și din acel pom mîncai  p.137 

14. că tu Evo m-ai silit 
și de-acest bine m-ai lipsit 

15. o! ticălosul de eu 
cum scîrbii pe Dumnezeu 

16. greu păcat Evo de noi 
că vom fi tot în nevoi 

17. ci o! Doamne mila Ta 
caută spre zidirea Ta 

18. și nu mă lăsa scîrbit 
să fiu pînă în sfîrșit 
 

 
Alt Viers tot în Duminica lăsatului de brînză 

Glas 7, Antifon 
 22. 

1. Veniți astăzi frați iubiți 
cei ce creștini vă numiți 

2. să alergăm la Hristos  
cu cuget osîrdios 

3. cu post și cu rugăciune 
și cu alte fapte bune 

4. să părăsim dezmierdarea 
lăcomia și-mbuibarea 

5. și toate alte păcate 
curvii și fapte spurcate 

6. și cu dreaptă credință 
cu lacrimi de umilință 

7. cu post și cu smerenie 



și cu milostenie 
8. pe Hristos să îmblînzim 

și umilit să-I grăim 
9. cerescule Împărate 

Ziditorul a toate 
10. iartă-ne că am greșit 

și greu am păcătuit 
11. legea Ta o am călcat 

și ce e rău am lucrat 
12. viețuind în dezmierdare 

fără nici o înfrînare 
13. iubit-am necurăția 

curvia și lăcomia 
14. și toate alte păcate 

pofte rele și spurcate p.139 
15. ci iartă-ne o! Stăpîne 

Dumnezeule preabune 
16. și pre toți ne miluiește 

ajutor ne dăruiește 
17. ca Postul ce îl începem 

cu bunătăți să-l petrecem 
18. să-Ți păzim poruncile 

și învățăturile 
19. să-Ți facem voile Tale 

(ferindu-ne de greșeale) 
20. și să-Ți slujim cu dorire 

cu rîvnă și cu iubire 
21. ca vrednici să ne facem 

Sfintele Paști să ajungem 
22. ziua cea prealuminoasă 

Învierea Ta Hristoase 
23. cînd ai înviat din morți 

mîntuindu-ne pre toți 
24. și Ție să ne-nchinăm 

laude să Îți cîntăm 
25. glăsuindu-Ți cu glas lin 

laude în veci. Amin. p.140 
 

 
Viers la Duminica lăsatului de brînză 

Glas 1, Psalm 137 
 23. 

1. La rîul Babilonului 
jelii țara Domnului. Aliluia. 

2. acolo șezum și plînsem 
la voroavă ce ne strînsem. Aliluia. ș.c.l. 

3. și cu inima amară 
de Sion și pentru țară 

4. aducîndu-ne aminte 
plîngem cu lacrimi fierbinte 

5. și bucine ferecate 
lăsînd prin sălci agățate 

6. că acolo ne-ntrebară 
aceia ce ne prădară 

7. să le cîntăm viers din carte 
într-acea străinătate 

8. ci nu era-ndemînă 
a cînta-n țară străină  

9. de te-aș uita Țară Sfîntă 
atuncea să-mi fie smîntă  p.141 
smíntă (Trans. Ban.) și smî́ntă (vechî́) f., pl. sminte (d. smintesc). Sminteală, greșeală.  

10. și dreapta mea să-și uite  
a schimba viers la lăute 

11. să mi se lipească limba 
de grumaji de-oi uita scîrba 

12. și dacă te-aș fi uitate 
Ierusalim cetate 

13. și-nainte nu mi-aș pune 
în pomană zile bune 

14. să nu uiți o! Doamne Sfinte 
pe Edom ce-au zis cuvinte 

15. sfintei cetăți împotrivă 



că răul din gură zdrobi-vă (?) 
16. risipiți ziduri înalte 

deșertați de bunătate 
17. și tu fata babilonească 

răul va să te-ntîlnească 
18. fi-va și-acela ferice 

ce va veni să te strice 
19. că ți se va-ntoarce darul 

cum ne-nchini tu cu paharul 
20. și coconii tăi de ziduri 

s-or zdrobi ca niște hîrburi. p.142 
 

 
Viers în Duminica a treia a Sfîntului și Marelui Post la Închinarea Sfintei Cruci 

Glas 4, Însăși Podobia 
 24. 

1. Astăzi voiesc a aduce 
laudă sfințitei Cruce 

2. cîntînd cu cîntare dulce 
bucură-te! Sfîntă Cruce 

3. bucură-te semn ceresc 
Cruce steag împărătesc 

4. bucură-te armă sfîntă 
bucură-te lumea-ți cîntă 

5. bucură-te bucurie 
celor din călătorie 

6. bucură-te sfîntă armă 
care pe vrăjmaș sfărîmă 

7. bucură-te armă tare 
călătorilor pre mare 

8. bucură-te păzitoare 
și lumii folositoare 

9. bucură-te bucurie 
și pustnicilor soție p.143 

10. bucură-te și eu ție 
cînt astăzi cu veselie 

11. astăzi ție ți se-nchină 
al meu trup făcut din tină 

12. că pre tine cînd te fac 
de toată năluca scap 

13. scap de vrăjmașii cumpliți 
ce sînt cu mine-nvrăjbiți 

14. cînd te fac pe trupul meu 
numesc chiar pre Dumnezeu 

15. cînd te am eu păzitoare 
și casei străjuitoare 

16. atuncea răul vrăjmaș 
n-are la mine sălaș 

17. ci se scutură și piere 
de nespusa ta putere 

18. tu ești a mea mîngîiere 
tu Cruce a mea putere 

19. tu ești povățuitoare 
tu armă străjuitoare 

20. tu ești frumsețe cerească 
și podoabă îngerească 

21. cîntarea celor cerești 
arma celor pămîntești  p.144 

22. tu ești creștinilor rai 
iară păgînilor vai 

23. tu podoabă preoțească 
frumsețe bisericească 

24. tu minuni mari ai făcut 
demult de la început 

25. tu apa o ai îndulcit 
ca mierea o ai săvîrșit 

26. tu Marea Roșie încă 
cîtă este de adîncă 

27. în două o ai despărțit 
o! Cruce lemn fericit 

28. tu Cruce fiind atinsă 
de Acela ce murise 



29. ai primit mare sfințire 
putere și strălucire 

30. tu pre cer te-ai arătat 
creștinului împărat 

31. din stele alcătuită 
o! Cruce preafericită 

32. avînd împrejur scrisoare 
cum că ești biruitoare 

33. tu ești Cruce alcătuită 
din trei lemne-nchipuită  p.145 

34. din piev [πεύκο = pin], chedru, chiparos 
o! Cruce semn preafrumos 

35. tu Cruce ai fost purtată 
pe umere ridicată 

36. de bunul Stăpîn Iisus 
mergînd la Golgota-n sus  

      36. acolo Iisus voi 
pre Cruce a Se sui 

37. unde prin mîini prin picioare 
cu cuie pătrunzătoare 

38. a fost sfîntul trup pătruns 
al preadulcelui Iisus 

39. pentru aceea și mie 
dă-mi scîrbă și bucurie 

40. scîrbă că ce-s păcătos 
și nevrednic de Hristos 

41. bucurie că ce sînt 
creștin aici pe pămînt 

42. deci dă-mi Cruce mîngîiere 
o! Cruce a mea putere 

43. dă-mi dar să mă pocăiesc 
păcatul să-l părăsesc 

44. dă-mi dar ca să biruiesc 
tot sfatul diavolesc 

45. dă-mi o inimă curată 
dă-mi o minte deșteptată p.146 

47. și așa prin darul tău 
să mă-nvrednicesc și eu 

48. vrednic a te lăuda 
vrednic a te săruta 

49. fiind Cruce păzitoare 
la rai povățuitoare 

50. că te sărut cîntînd dulce 
bucură-te Sfîntă Cruce 

51. bucură-te că pre tine 
cînd te am strajă la mine 

52. fuge satana și piere 
de nespusa ta putere 

53. cînd mă culc seara pre pat 
cu tine fiind armat 

54. toată noaptea dorm cu pace 
n-are satana ce-mi face 

55. ci se scutură și piere 
de nespusa ta putere 

56. cînd mă scol de dimineață 
iar te iau mie povață 

57. cu tine mă însemnez 
și însemnîndu-mă crez  p.147 

58. că Cel ce a pătimit 
pre tine S-a răstignit 

59. este Însuși Dumnezeu 
și Mîntuitorul meu 

60. Cel ce S-a născut curat 
din Maică fără bărbat 

61. Acela-i Mîntuitorul 
Acela e Ziditorul 

62. Acela mă mîntuiește 
prin tine și mă păzește 

63. Acela iar va să vie 
cu mare puternicie 

64. să judece lumea toată 
întru o groaznică gloată 



65. să-mi deschidă cărțile 
să-mi vădească faptele 

66. să-mi iau dreaptă judecată 
după fapta mea lucrată 

67. de la Domnul tuturor 
Preadreptul Judecător 

68. atunci Cruce luminată 
dă-mi dar să iau raiul plată p.148 

69. pe tine să te privesc 
în veci să te fericesc 

70. cîntîndu-ți cîntare dulce 
slavă ție Sfîntă Cruce. 
 
 

Viers în Joia a cincea din Sfîntul și Marele Post la Canonul cel Mare 
Glas 6, Podobie: Mielușeaua cea curată 

 25. 
1. Vino suflete al meu 

împreună cu trupul meu 
2. de cazi cu mărturisire 

la multa milostivire 
3. a bunului Dumnezeu 

și Ziditorului Tău 
4. și de acum te părăsește 

a trăi dobitocește 
5. și cazi către Dumnezeu 

milostiv Stăpînul tău 
6. cu lacrimi de umilință 

cu curată pocăință p.149 
7. și-ți cere ție iertare 

cu umilită strigare 
8. Iisuse Doamne preaînalte 

Ziditorule a toate 
9. Cela ce m-ai plăsmuit 

om din pămînt m-ai zidit 
10. și ca un bun Dumnezeu 

m-ai cinstit cu chipul Tău 
11. și m-ai pus în fericire 

să trăiesc cu nemurire 
12. poruncă mie mi-ai pus 

și să o păzesc mi-ai spus 
13. că de nu o voi păzi 

voi cădea și voi muri 
14. iară eu cel ticălos 

și de trei ori păcătos 
15. de Tine n-am ascultat 

ci porunca Ți-am călcat 
16. că din pomul cel oprit 

a mînca am îndrăznit 
17. mijlocindu-mi mie moarte 

tristă și jalnică foarte p.150 
18. și m-ai scos din desfătare 

(căci n-am făcut ascultare) 
19. și mi s-a poruncit mie 

ca să lucrez cu tărie 
20. și întru sudoarea mea 

să-mi agonisesc pîinea 
21. pîn’ voi merge în pămînt 

(de unde am fost și sînt) 
22. deci Tu Ziditorul meu 

puternice Dumnezeu 
23. văzînd a mea suspinare 

și amara lăcrimare 
24. iarăși Te-ai milostivit 

din blestem m-ai izbăvit 
25. și Lege mie mi-ai dat 

s-o păzesc m-ai învățat 
26. că de nu o voi păzi 

voi cădea și voi muri 
27. iar eu necunoscătorul 

și preanemulțumitorul 
28. în seamă nu am băgat 



darul care mi l-ai dat p.151 
29. ci tot cu împotrivire 

(către sfînta Ta mărire) 
30. am lucrat eu ticălosul 

decît toți mai păcătosul 
31. ci Tu Iisuse-ndurate 

iartă-mi a mele păcate 
32. iartă-mă că am greșit 

și greu am păcătuit 
33. greșitu-Ți-am înainte 

Iisuse al meu Preasfinte 
34. nimeni n-a greșit ca eu 

dulce Dumnezeul meu 
35. greșit-am ca toți mai mult 

și pre toți i-am întrecut 
36. cu ale mele păcate 

care sînt nenumărate 
37. ci Tu o! dulce Iisuse 

Cel ce ai milă nespusă 
38. dăruiește-mi pocăință 

și lacrimi de umilință 
39. ca să mă pocăiesc eu 

dintru tot sufletul meu  p.152 
40. și să mă învrednicesc 

iertare să dobîndesc 
41. și veșnica-mpărăție 

care este în vecie 
42. ca să laud cu glas lin 

sfînt numele Tău. Amin. 
 

 
Viers în Sfînta Sîmbătă a Acatistului Precestii 

Glas 6, Podobie: O prealăudată 
 26. 

1. Bucură-te! Preacurată 
Fecioară nevinovată 

2. că prin tine a răsărit 
bucurie ne-a venit 

3. bucură-te! Preaslăvită 
mireasa cea nenuntită 

4. prin care s-a prăpădit 
blestemul și a pierit 

5. bucură-te! Preacinstită 
Maica Domnului numită p.153 

6. prin care iar s-a chemat 
strămoșul cel lepădat 

7. în raiul cel preafrumos 
veșnic și prealuminos 

8. bucură-te! izbăvire 
din amara tînguire 

9. de care fu mîntuită 
strămoașa cea izgonită 

10. bucură-te! Preaslăvită 
Fecioară preastrălucită 

11. înălțime neajunsă 
și de oameni necuprinsă 

12. bucură-te! preaaleasă 
a lui Dumnezeu mireasă 

13. adîncime minunată 
sfîntă și înfricoșată 

14. ce lesne nu te privești 
nici cu ochii îngerești 

15. bucură-te! Preaslăvită 
Marie preafericită 

16. că ești scaun luminat 
cerescului Împărat p.154 

17. bucură-te! Maică sfîntă 
de toată lumea cinstită 

18. care-n brațe ai purtat 
pre cerescul Împărat 

19. pre Cela ce poartă toate 
(și orice voiește poate) 



20. bucură-te! stea frumoasă 
și cu totul luminoasă 

21. care arăți pe Hristos 
Soarele cel luminos 

22. bucură-te! –mpărăteasă 
din toată lumea aleasă 

23. ce-n sfîntul tău pîntece 
(precum Scriptura zice) 

24. ai primit pe Dumnezeu 
și bun Ziditorul Tău 

25. bucură-te! Preaslăvită 
Stăpînă preafericită 

26. prin care s-a înnoit 
neamul cel căzut cumplit 

27. bucură-te! preaslăvită 
cea cu daruri dăruită p.155 

28. prin care noi ne-nchinăm 
lui Hristos și Îi cîntăm 

29. cîntare de mulțumită 
cu inimă umilită 

30. ca unui Stăpînitor 
și al nostru Ziditor 

31. bucură-te! Preamărită 
cu mii de numiri numită 

32. Maica Domnului Iisus 
Împăratului de sus 

33. pre care toți te mărim 
pururea în veci. Amin. 
 

 
Viers în Sîmbata lui Lazăr seara 

Glas 4, Însăși Podobia 
 27. 

1. Veniți noroade mulțime 
și pruncească tinerime 

2. să pregătim sărbătoare 

sfîntă și prăznuitoare 
3. toți cu ramuri înfrunzite 

și cu stîlpări înflorite p.156 
4. să-ntîmpinăm cu tot omul 

pre Iisus Hristos și Domnul 
5. Cel ce plin de bunătate 

astăzi în sfînta cetate 
6. intră pre asin călare 

smerit cu îndestulare 
7. pre Care pruncii văzîndu-L 

L-a-ntîmpinat lăudîndu-L 
8. cu stîlpări și cu cîntare 

strigîndu-I în gura mare 
9. Dumnezeu ne este Domnul 

și S-a arătat ca Omul 
10. vrînd ca să dea mîntuire 

la toată a Sa zidire 
11. osana Celui ce vine 

este cuvîntat de bine 
12. de acum pînă-n vecie 

Amin. Fie. Fie. Fie. p.157 
 
 

Viers în Duminica Florilor 
Glas 4, Însăși Podobia 

 28. 
1. Veniți cu toții dimpreună 

să-mpletim și noi cunună 
de odrasle înverzite 
și de stîlpări înflorite 
o o o fraților * 3 

2. pre Hristos să-ntîmpinăm 
și Lui să ne închinăm 
și ale noastre veșminte 
să le așternem înainte 
o o o fraților * 



3. tot omul să I se-nchine 
că în Ierusalim vine 
pre asin încălecînd 
cu dreapta blagoslovind 
o o o fraților  

4. să-mplinească prorocia 
care o a scris Isaia 
fetei Sionului scrie 
că-mpăratul va să vie 
o o o fraților   p.158 

5. veniți cu glas mîngîios 
să lăudăm pre Hristos 
cu glasul coconilor 
și al sugătorilor 
o o o fraților * 

6. veniți și noi să privim 
cei ce Sionul iubim 
asina negrăitoare 
de Dumnezeu purtătoare 
o o o fraților  

7. osana dintru-nălțime 
că Împăratul tău vine 
Sionul să I se-nchine 
că Iisus acuma vine 
o o o fraților 

8. Sioane, Ierusalime 
iată-mpăratul Tău vine 
glăsuiește întru tine 
osana dintru-nălțime 
o o o fraților * 

9. veniți și noi să privim 
cei ce Sionul iubim 
că vine pre mînz șezînd 
 Împăratul mîntuind 
o o o fraților *  p.159 

10. Iisus vine cu blîndețe 

ca pre norod să-l învețe 
pre asin Se umilește 
că mîndrie nu poftește 
o o o fraților * 

11. muntele Sionului 
Biserica Domnului 
muntele cu umbra deasă 
o Fecioară aleasă 
o o o fraților * 

12. astăzi toate prăznuiesc 
și pre Domnul proslăvesc 
strigă Ierusalime 
osana dintru-nălțime 
o o o fraților * 

13. și de-acum pînă-n vecie 
mila Domnului să fie 
la mulți ani cu sănătate 
de Hristos să avem parte 
o o o fraților *  p.160 

 
 

Viers în Sfînta și Marea Luni 
Glas 1, Podobia însăși 

 29. 
1. Abia ani patrusprezece 

număram din vîrsta mea 
cînd din frații-mi unsprezece 
cei zece mă pizmuia 

2. știindu-mă făr de vină 
gîndul lor nu-l cunoșteam 
făr de grijă în odihnă 
oițele îmi păzeam 

3. prin livezile-nverzite 
bucurîndu-mă cîntam 
sub ramurile-nfrunzite 
mielușeii-mi desfătam 



4. mînîndu-le după urmă 
cu fluierașul suflam 
și-ngenunchind lîngă turmă 
lui Dumnezeu mă rugam p.161 

5. ah acei frați împotrivă 
făr milă m-apuca 
și deodată năvăliră 
în fîntînă a m-arunca 

6. ca acolo în adîncime 
vrînd ei să mă potolesc 
și-n groaznica-ntunecime 
chinuit să mă topesc 

7. eu văzîndu-le acea silă 
cînd din mîini nu mă lăsa 
mă rugam lor pentru milă 
pornind lacrimi a vărsa 

8. însă acestea împotrivă 
nu putea de a le sta 
că pizma nemilostivă 
suspinului n-ajuta 

9. tocmai atunci l-acea jale 
sosind niște negustori 
la țara lor pe acea cale 
ce fusese trecători p.162 

10. frații mei lor pentru plată 
de vînzare m-au făcut 
și tocmeala le fu gata 
după cum le-au plăcut 

11. și cu dragoste plătiră 
ceia ce m-au cumpărat 
drept precum se învoiră 
și-atunci toți s-au bucurat 

12. pre care încă văzîndu-i 
din inimă i-am iertat 
și-acolo în loc lăsîndu-i 
cu jale m-am depărtat. 

Viers în Sfînta și Marea Marți și Miercuri 
Glas 4 

 30. 
1. Păcătoasă fire * stai și socotește 

necuprinsa taină * care se gătește 
că Cel ce a făcut * cerul și pămîntul 
și oricîte sunt * numai cu cuvîntul. 

2. merge să primească * moarte grea pe Cruce 
voind ca pre tine * din foc să te apuce p.163 
și să te ridice * sus la fericire 
de unde căzuși * cîndva cu cumplire. 

 
Viers în Sfînta și Marea Miercuri 

Glas 6 
 31. 

1. Astăzi neamul jidovesc 
cel pizmaș și tirănesc 

2. soborul cel preaviclean 
Domnului Hristos dușman 

3. acuma s-a adunat 
vrînd ca să dea lui Pilat 

4. pe Împăratul ceresc 
Fiul cel dumnezeiesc 

5. ca să-L judece spre moarte 
tristă și jalnică foarte 

6. astăzi vicleanul sobor 
și mai marii popilor 

7. jidovii și fariseii 
cărturarii saducheii 

8. sfat viclean au sfătuit 
cele rele au gîndit p.164 

9. asupra Celui de sus 
Domnului Hristos Iisus 

10. și ca pre un vinovat 
spre moarte L-au judecat 

11. astăzi Iscarioteanul 



Iuda întru tot vicleanul 
12. și-au dobîndit spînzurare 

și moarte cu silă mare 
13. pentru că în bani au dat 

pe Hristos nevinovat 
14. și ca un preaticălos 

și vînzător de Hristos 
15. muncă își agonisiră 

de viață se lipsiră 
16. și de această trecătoare 

și de cea vecuitoare 
17. astăzi cerescul ’mpărat 

Mielul cel nevinovat 
18. grăbește ca să ia moarte 

tristă și jalnică foarte 
19. ca lumea să izbăvească 

din robia strămoșească p.165 
20. astăzi Caiafa pizmașul 

și de Hristos ucigașul 
21. fără voie prooroci 

și tuturora grăi 
22. mai bine unul să moară 

și nu cu toții să piară 
23. astăzi Domnul Dumnezeu 

iubind pre norodul Său 
24. au voit să pătimească 

ca din rău să-l izbăvească 
25. și să îl sălășluiască 

în desfătarea cerească 
26. în raiul cel preafrumos 

vesel și desfătăcios 
27. în slava cea negrăită 

veșnică și nesfîrșită 
28. ca toți să Îi mulțumim 

și cu cîntări să-L slăvim 
29. glăsuindu-I cu glas lin 

laudă în veci. Amin. p.166 
 
 

Viers în Sfînta și Marea Joi seara la Ceasul întîi 
Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 

 32. 
1. Astăzi Hristos * Stăpînul și Domnul 

Cel preaputernic * Dumnezeu și Omul 
precum voiește * spre moarte grăbește 
pentru cei greșiți * 2 

2. Astăzi Dumnezeu * Iisus cel Preaslăvit 
Cină de taină * a mînca a voit 
cu ai Săi iubiți * și întru tot preacinstiți 
sfinții ucenic * 2 

3. Astăzi Stăpînul * Cel făr de început 
cu ucenicii * la masă a șezut 
Paștile mîncînd * și taine învățînd 
pre iubiții Săi * 2 

4. Astăzi Hristos * cerescul Împărat 
cu apostolii * Paștile au mîncat 
și cu trupul Său * și cu sfînt sîngele Său 
i-au împărtășit * 2 p.167 

5. Astăzi Hristos * Domnul cel preaînalt 
picioarele * cu apă le-a spălat 
ale sfinților * buni vestitorilor  
o! ce smerenie * 2 

6. Astăzi Iisus * ieșind de la Cină 
cu ucenicii * S-au dus la grădină 
unde fierbinte * la al Său Părinte 
I Se rugară * 2 

7. Astăzi Iuda * Iscarioteanul 
rău credinciosul * și foarte vicleanul 
cu bani au vîndut * pre Cel făr de-nceput 
(o ticălosul * 2) 

8. Astăzi Iuda * cu oaste au venit  
și au legat oh * pre Cel nepipăit 



pre Domnul Iisus * și apoi L-au adus 
la arhiereul * 2 

9. Unde au luat * legături, scuipare 
și batjocură * și ocară mare 
dară au răbdat * Mielul cel preacurat 
al lui Dumnezeu * 2 

10. Deci și noi astăzi * cu smerire să fim 
și lui Dumnezeu * toți să Îi mulțumim 
și să Îl slăvim * cu cîntări să Îl mărim 
pururea. Amin. * 2 p.168 

 
 

Viers în Sfînta și Marea Vineri: Tînguirea Precestii 
Glas 1, Însăși Podobia 

 32. 
1. Maria jalnic privind 

pre Iisus văzînd 
2. între tîlhari răstignit 

pre Cruce pironit 
3. ca o Maică preajalnică 

și pentru Fiu tristă 
4. cu duhul au suspinat 

și au lăcrimat 
5. inima sa tare-și strînge 

jalnic prinde a plînge 
6. întristată se jelește 

și jalnic grăiește 
7. oh! Preaiubit Fiul meu 

unde-i glasul Tău 
8. unde lași pe Maica Ta 

jalnica de ea 
9. dar cu cin’ m-oi mîngîia 

pre cine voi avea p.169 
10. că pre Tine Fiul meu 

dulce Dumnezeu 
11. eu Te-am avut ajutor 

și mîngîietor 
12. iar în loc de bucurie 

jale-mi este mie 
13. și în loc de desfătare 

scîrbă și-ntristare 
14. și în loc de zi bună 

văz de spini cunună 
15. deci unde Gavriil este 

care mi-a adus veste 
16. c-au zis să mă veselesc 

iară eu jelesc 
17. unde este Simion 

spuie-mi vreun om 
18. sabia care mi-au spus 

acum m-au pătruns 
19. sabie prin mine va trece 

și mă va petrece 
20. adevărat o Iisuse 

ce jale nespusă p.170 
21. deschide-Ți rostul cel sfînt 

și zi vreun cuvînt 
22. vezi suspinurile mele 

că-s cu mare jale 
23. unde-s ai Tăi ucenici 

cei triști și jalnici 
24. unde sînt prietenii Tăi 

jalnicii de ei 
25. toți acuma au fugit 

toți Te-au părăsit 
26. unde este Petru care 

cu inimă tare 
27. cel ce-au zis mai înainte 

c-a sta pîn’ la moarte 
28. și el acum au fugit 

și Te-au părăsit 
29. numai Ioan cel iubit 



cu mine au venit 
30. plînge și el oftează 

stă și lăcrimează 
31. plînge-mă-ți cu tristă minte 

cerule pămînte 
32. maicilor plîngeți cu mine 

că eu n-am cu cine p.171 
33. oh! fecioare tînguiți 

voi tineri jeliți 
34. și voi bătrîni vă-ntristați 

și să lăcrimați 
35. oh! pămînte și tu soare 

plîngeți cu-ntristare 
36. că Ziditorul a tot 

zace-n groapă morți 
37. oh! frumoase raiule 

deschide-ți porțile 
38. pre Domnul ceresc priimește 

și te veselește 
39. Doamne nouă ne ajută 

prin Crucea cea Sfîntă 
40. ne iartă ne pomenește 

și-n rai ne priimește 
41. în veșnica-mpărăție 

care este în vecie 
42. ca să-Ți cîntăm cu glas lin 

slavă Ție-n veac. Amin.  p.172 
 
 

Viers în Sfînta și Marea Sîmbătă 
Glas 6, Podobie: Maria jalnic 

 34. 
1. Oh! primăvară dulce! 

Fiul meu cel preadulce! 
2. Oh! dulcele Iisus! 

cum frumsețea Ți-a apus 

3. unde-Ți este chipul Tău 
dulce Dumnezeul meu 

4. cum făr’ de chip Te arăți 
unde-s a Tale frumseți 

5. cum au apus ochii Tăi 
(lumina ochilor mei) 

6. cum au tăcut rostul Tău 
dulce Dumnezeul meu 

7. cum zaci mort fără suflare 
o Stăpînule cel mare 

8. cum ca un om ai murit 
o Doamne cel preaslăvit  p.173 

9. cum Te îngropi în mormînt 
o! al Tatălui Cuvînt 

10. cum mă lași acum pre mine 
singură fără de Tine 

11. o! cum acum s-au plinit 
ce Simion mi-au grăit 

12. că cu sabie cumplită 
inima mea e rănită 

13. ci învii și mîntuiește 
pre toți cei ce Te slăvește 

14. și Îți cîntă cu glas lin 
laudă în veci. Amin. 

 
 

35. 
 O! dulcele meu Iisuse 
 o Fiu în mormînt nou puse 
 învii și mie Te arată 
 zise Fecioara Curată p.174 
 
 
 
 
 



Viers în Sfînta și Luminata Duminică a Paștilor 
Glas 1 

 36. 
1. Astăzi ziua Învierii 

astăzi ziua mîngîierii 
2. noroadelor să cîntăm 

veniți să ne lumină 
3. Paștile! Stăpînului 

și Paștile Domnului 
4. că din moarte la viață 

și din amar la dulceață 
5. de pre pămînt în cer sus 

ne-au trecut Domnul Iisus 
6. pre noi cei ce cu credință 

Îi cîntăm de biruință 
7. și glăsuim cu glas lin 

că S-au proslăvit. Amin. 
 
 

37. 
1. Hristos au înviat din morți  

cu Sine sculînd pe morți 
2. cu moartea pe moarte călcînd 

morților viață dînd 
3. și acei din mormînt 

viață le-a dăruit  p.175 
 
 

Viers la Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos 
Glas , Podobie:  

38. 
1. Veniți astăzi toată firea 

să săvîrșim prăznuirea 
2. prăznuirea cea frumoasă 

și cu totul luminoasă 
3. a-nălțării lui Iisus 

Domnului celui de sus 
4. veniți să cîntăm cîntare 

sfîntă și lăudătoare 
5. că astăzi Domnul ceresc 

Fiul cel dumnezeiesc 
6. S-au suit de pre pămînt 

la Părintele cel Sfînt 
7. astăzi toate s-au plinit 

ce prorocii au grăit 
8. cu Iisus Domnul cel Sfînt 

sculîndu-Se din mormînt 
9. pre moarte o au călcat 

și-n ceruri S-au înălțat p.176 
10. cu slavă și cu mărire 

mîntuind pre omenire 
11. astăzi Iisus cel slăvit 

în munte ’nalt S-au suit 
12. în Muntele Măslinilor 

cu ceata ucenicilor 
13. și mîinile ridicînd 

pre dînșii blagoslovind 
14. pre norul cel luminat 

la ceruri S-au înălțat 
15. înălțînd și pre Adam 

cu tot căzutul lui neam 
16. astăzi Iisus cel prea-nalt 

cu Tatăl ne-a împăcat 
17. și zapisul l-au stricat 

și-n ceruri ne-au ridicat 
18. astăzi cerescul ’mpărat 

(neamul ce s-a depărtat 
19. de la Ziditorul său 

și marele Dumnezeu) 
20. sus în ceruri l-au suit 

cu îngerii l-au unit 
21. astăzi dulcele Hristos 



pre norul cel luminos p.177 
22. sus în ceruri S-au suit 

de unde S-au pogorît 
23. astăzi îngerii văzînd 

pre Hristos la cer mergînd 
24. porțile au ridicat 

și Lui I s-au închinat 
25. cîntîndu-I cu bucurie 

laude de veselie 
26. astăzi și noi să cîntăm 

pre Hristos să lăudăm 
27. slavă Ție Doamne Sfinte 

Unule Născut Cuvinte 
28. Cel ce de sus ai venit 

și Crucea ai suferit 
29. în mormînt Te-ai îngropat 

și din morți [ai] înviat 
30. la ceruri Te-ai înălțat 

și pre noi ne-ai ridicat 
31. la veșnica strălucire 

care nu are sfîrșire 
32. slavă bunătății Tale 

și milostivirii Tale 
33. slavă Învierii Tale! 

slavă Înălțării Tale 
34. slavă Ție în vecie 

Amin. Fie. Fie. Fie. p.178 
 
 

Viers în Duminica Rusaliilor 
Glas 1, Podobie: Astăzi voiesc 

 39. 
1. Împărate cel ceresc 

dulce dumnezeiesc 
2. al nostru Mîngîietor 

și al nostru Sfințitor 

3. Duhul adevărului  
al lui Hristos Domnului 

4. Care în tot locul ești 
și toate le împlinești 

5. Vistierul bunătății 
și Dătătorul vieții 

6. vino și sălășluiește 
în noi și ne curățește 

7. de toată întinăciunea 
și de toată spurcăciunea 

8. sufletele ne sfințește 
ca un Bun ne mîntuiește 

9. că bine ești cuvîntat 
în Troiță închinat 

10. cu Părintele cel Sfînt 
și cu veșnicul Cuvînt 

11. un Dumnezeu întreit 
trei Fețe nedespărțit 

12. pre Care toți Te mărim 
cu cîntări în veci. Amin.  p.179 

 
 

Viers în Duminica Tuturor Sfinților 
Glas 1, Învăț[ătura] praz[nicului] 

 40. 
1. Veniți astăzi fraților 

ceata hristianilor 
2. veniți să ne bucurăm 

slavă! Domnului să dăm 
3. că El S-a milostivit 

pre pămînt jos au venit 
4. trup omenesc au luat 

necaz, trudă au răbdat 
5. din blestem scoțîndu-ne 

și viață dîndu-ne 
6. deci toți Lui să-I mulțumim 



cum se cade să-L cinstim 
7. să-I păzim poruncile 

și învățăturile 
8. pre care El ne-a-nvățat 

și a le păzi ne-au dat 
9. ca raiul să-l dobîndim 

și cu El să viețuim 
10. că este mărturisit 

că toți cei ce s-au sfințit 
11. prin a lui Hristos credință 

făcu mare biruință p.180 
12. pre-mpărați au biruit 

dreptate au săvîrșit 
13. și ce fu făgăduit 

prin patimi au dobîndit 
14. pre fiare le-au înfrînat 

și preste foc au călcat 
15. de sabii s-au mîntuit 

fiind slabi s-au întărit 
16. în război s-au vitejit 

pre vrăjmaș au biruit 
17. fost-au și batjocoriți 

munciți și rău chinuiți 
18. fost-au și ferăstruiți 

de tiranii cei cumpliți 
19. în foc pre ei îi băga 

pre lemne îi spînzura 
20. cu unghii de fier îi strujea 

și cu făclii îi ardea 
21. în teascuri îi tescuia 

în vîrteje îi zdrobea 
22. în temniță îi băga 

leilor mîncare-i da 
23. cu suliți îi împungea 

și în căldări îi fierbea p.181 
24.  pre gratie îi punea 

și pre cărbuni îi frigea 
25. cu sabia îi tăia 

și alte munci le făcea 
26. alții iarăși petrecea 

prin pustiuri viețuia 
27. și prin găuri de pămînt 

slujea Domnului cel Sfînt [greșeală de numerotare] 
       27. cu buruieni se hrănea 

dară mai mult se postea 
28. petrecea în fapte bune 

și în multă rugăciune 
29. frigul și ploaia răbda 

de zăduf pîrliți era 
30. și așa pînă-n sfîrșit 

lui Dumnezeu au slujit 
31. și toți cei din veacuri sfinți 

și nevoitori părinți 
32. multe goniri au răbdat 

și multe munci au răbdat 
33. și petrecea în răbdare 

ca diamantul cel tare [greșeală de numerotare]   
       35. mulțumind lui Dumnezeu 

Mîntuitorului său  p.182 
36. deci și cerescu-mpărat 

răsplătire lor le-au dat 
37. slava cea preastrălucită 

veșnică și nesfîrșită 
38. și acum se veselesc 

cu îngerii dănțuiesc 
39. deci și noi o frați iubiți 

creștini preablagosloviți 
40. acelora să urmăm 

că dacă vom vrea putem 
41. că doar nu era și ei 

oameni – bărbați și femei 
42. au nu ca și noi era 



și trup omenesc purta 
43. dară cum s-au nevoit 

și lui Hristos au slujit 
44. cum cu tărie au răbdat 

munci și moarte au luat 
45. alții mult s-au sihăstrit 

alții au mărturisit 
46. și toți cinste au dobîndit 

de la Iisus cel slăvit 
47. căci că ei mult n-au mîncat 

lucruri drăcești n-au lucrat p.183 
48. precum noi acum lucrăm 

și cele rele facem 
49. ne-mbătăm și suduim 

unul pe altul pizmuim 
50. facem jocuri și curvii 

strîmbătăți și fățării 
51. deci și Domnul cel slăvit 

pe dînșii mult i-au cinstit 
52. și minuni au săvîrșit 

prin ei cît au viețuit 
53. și-acum încă izvorăște 

preacinstitele lor moaște 
54. celor bolnavi vindecare 

tuturor cu-ndestulare 
55. căci au slujit lui Hristos 

din inimă călduros 
56. deci și tu oame creștine 

de vrei să fii asemenea 
57. cu mucenicii cei sfinți 

și întru tot preacinstiți 
58. fă în chipul următor 

ca să te asemeni lor 
59. urîtu-și-au ei viața 

și-a lumii toată dulceața  p.184 
60. urăște și tu îndată 

veselia lumii toată 
61. aceia trupul și-au dat 

de în foc li s-au băgat 
62. dă și tu milostenie 

la cei ce le trebuie 
63. nu multă să-ți pară rău 

(cît poți pentru Dumnezeu) 
64. aceia în foc intrară 

și văpaia o călcară 
65. calcă-ți și tu poftele 

și toate săltările 
66. aceia munci au luat 

și pre toate le-au răbdat 
67. rabdă și tu clevetele 

și toate ocările 
68. aceia au și murit 

pentru Iisus cel slăvit 
69. tu nu muri, ci trăiește 

și poruncile păzește 
70. grele acestea îți pare 

dară-ți sînt de folos mare 
71. nu gîndi că cheltuiești 

dacă milă dăruiești p.185 
72. ci ascultă ce grăiește 

David - și ne prorocește 
73. cine sărac miluiește 

dreptatea-n veci îi trăiește 
74. nu gîndi că-ți pedepsești 

trupul cînd te nevoiești 
75. ci gîndește mai vîrtos 

la raiul cel mai frumos 
76. pre care-l vei dobîndi 

dacă te vei nevoi 
77. de-i urî cele trupești 

vei cîștiga sufletești 
78. de-i călca cele trupești 



vei avea cele cerești 
79. de vei vrea să părăsești 

poftele cele trupești 
80. atunci vei dobîndi ție 

cereasca împărăție 
81. și-n veci te vei desfăta 

cu îngerii vei cînta 
82. slavoslovind pre Hristos 

(Soarele cel luminos) 
83. și cîntîndu-I cu glas lin 

slavă Domnului. Amin.  p.186 
 

 
Viers în 1 septembrie la Anul Nou 

Glas 1, Podobie: O prealăudată 
 41. 

1. Veniți astăzi iubiți frați 
veniți toți de ascultați 

2. cuvinte folositoare 
dintru sfînta sărbătoare 

3. veniți să ne bucurăm 
să cîntăm și să săltăm 

4. că la-ntîi septembrie 
avem toți bucurie 

5. că astăzi Hristos veniră 
în biserică stătură 

6. Scriptura o au cerut 
la Isaia au citit 

7. unde de El era scris 
și au grăit de au zis 

8. Duhul Domnului spre Mine 
Carele M-au ca bine 

9. săracilor să vestesc 
zdrobiți să tămăduiesc 

10. să mărturesc iertare 
celor robiți și scăpare p.187 

11. și celor ce-s orbi vedere 
sfărîmaților putere 

12. a face mărturisit 
anul Domnului priimit 

13. și altele mai grăind 
apoi cartea închizînd 

14. către jidovi a grăit 
cum că astăzi s-au plinit 

15. scriptura aceasta care 
o ați auzit fieșcare 

16. iar norodul care sta 
foarte tare se mira 

17. de cuvîntul darului 
ce ieșea din gura Lui 

18. deci și voi o iubiți frați 
ce urmează ascultați 

19. iată că acum pornim 
pre alt an călătorim 

20. care an ca să îl trecem 
și bine să îl petrecem 

21. pre Dumnezeu să-L rugăm 
și Lui să ne închinăm p.188 

22. de toate să-I mulțumim 
că tot de la El primim 

23. viață și sănătate 
și hrănitoare bucate 

24. deci și praznicele toate 
cîte pre an sînt lăsate 

25. bine să le prăznuim 
Domnului să-I mulțumim 

26. că sfinții ne va plăti 
de bine-i vom prăznui 

27. deci și noi cînd prăznuim 
lucru bun să săvîrșim 

28. milostenie să dăm 
din toate cîtă putem 



29. iar cînd noi în sărbătoare 
petrecem în desfătare 

30. și atuncea mult mîncăm 
și cu vinul ne umplem 

31. noi atunci nu prăznuim 
ci foarte păcătuim 

32. și lui Dumnezeu nu-I place 
cînd de acestea se face 

33. praznic nu se prăznuiește 
și Dumnezeu nu priimește p.189 

34. deci ce folos dobîndim 
cînd așa ne cheltuim 

35. ca pre sfîntul să-l serbăm 
și mai tare-l mîniem 

36. iară tu dacă voiești 
ca pre sfîntul să-l cinstești 

37. și ca să-ți fie priimit 
praznicul tău și cinstit 

38. du-te la biserică 
și ascultă cu frică 

39. ascultă Vecernia 
ascultă Utrenia 

40. ascultă Liturghia 
cu toată smerenia 

41. adu lumini și tămîie 
și prescuri, precum se scrie 

42. fă cum învață Hristos 
ca să-ți fie de folos 

43. prieteni, rude nu chema 
să mînce la casa ta 

44. că apoi împrumut dai 
și plată în ceruri n-ai 

45. dar tu cheamă săracii 
și pre ai bisericii p.190 

46. și hrană lor să le dai 
ca de sus plată să ai 

47. deci și tu te ospătează 
și pre Hristos cuvîntează 

48. mulțumindu-i Lui de toate [numerotat greșit, tot 47] 
hrănitoarele bucate 

49. și alăute nu chema 
nici nu bea de te-mbăta 

50. că acestea sînt urîte 
sfinților, iar nu priimite 

51. că de acestea făcea 
cei ce la idoli slujea 

52. că aceia se-ntrecea 
carele mai mult va bea 

53. zicea-n felurile toate 
de cimpoi și juca-n roate 

54. după aceea curvea 
și alte rele făcea 

55. dar noi cei ce am luat 
lege li ne-am botezat 

56. lui Hristos să Îi urmăm 
fapte bune să facem 

57. acestea să săvîrșim 
ca cu Dumnezeu să fim  p.191 

58. pre toți sfinții să-i cinstim 
de-aproapele să-l iubim 

59. ca să ne învrednicim 
în rai să ne veselim 

60. să slăvim cu Simion 
pre Hristos al nostru Domn 

61. și cu toți cei din veac sfinți 
și nevoitori părinți 

62. în toți vecii nesfîrșit 
fie Hristos proslăvit 

63. și lăudat cu glas lin 
pururea în veci. Amin. 

  
 



Viers 8 septembrie la Nașterea Precestii 
Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 

 42. 
1. Veniți frați iubiți * veniți de prăznuiți 

veniți să cîntăm * și toți să lăudăm 
cu bucurie * și cu veselie 
pe cea Curată * 2 p.192 

2. Veniți să cîntăm * și să ne bucurăm 
că astăzi iată * praznic se arată 
praznic preafrumos * al Maicii lui Hristos 
cei Preacurate * 2 

3. Astăzi s-au plinit * ce s-au fost prorocit 
de cea Curată * și nevinovată 
că astăzi s-au născut * lăcașul cel sfințit 
al lui Dumnezeu * 2 

4. Ioachim dreptul * și preaînțeleptul 
Ana slăvita * și preafericita 
saltă dănțuiește * și se veselește 
de a lor fiică * 2 

5. Căci ei au născut * (precum Domnul au vrut) 
și ei au crescut * pre lăcașul cel sfînt 
pre cea aleasă * sfîntă-mpărăteasă 
a tot pămîntul * 2 

6. Astăzi Adam * cu căzutul lui neam 
se cheamă iară * prin Sfînta Fecioară 
întru desfătare * în cea dintîi stare 
la raiul frumos * 2 

7. Astăzi s-au născut * scaunul cel preasfînt 
sfînta polată * cea preadesfătată 
cortul cel preafrumos * al Domnului Hristos 
Sfînta Fecioară * 2 p.192 

8. Astăzi s-au născut * muntele cel preasfînt 
cel gras și închegat * frumos și desfătat 
cea preacinstită * și preafericită 
Sfînta Maria * 2 

9. Astăzi Curata * preanevinovata 

începe a crește * și se pregătește 
făcînd trupul său * lăcaș lui Dumnezeu 
celui preaputernic * 2 

10. Deci să o slăvim * cu toți să o cinstim 
strigînd cîntare * cu dragoste mare 
bucură-te Sfîntă * cu dar dăruită 
Domnul e cu tine * 2 

11. Marie Sfîntă * Fecioară slăvită 
cinstite lăcaș * al lui Hristos sălaș 
care ai născut * pre Cel făr de-nceput 
cu trup omenesc * 2 

12. Roagă pre Iisus * Stăpînul cel de sus  
să mîntuiască * firea omenească 
care-L slăvește * și-L mărturisește 
și I se închină 

13. Roagă Slăvită * Marie cinstită 
pre Iisus Domnul * Dumnezeu și Omul 
ca să viețuim * cu toți să fim 
să-L slăvim. Amin. p.194 

 
 

Viers în 14 septembrie la Înălțarea Sfințitei Cruci 
Glas 4, Însăși Podobia 

 43. 
1. Doamne Iisuse Hristoase 

Tu ești zori prealuminoase 
2. Tu ești rază preacurată 

și lumină adevărată 
3. și mila Ta, o Preabune 

cine o va putea spune 
4. Dumnezeu fiind din fire 

ai luat chip de omenire 
5. pentru-a noastră mîntuire 

ca să ne scapi din pierire 
6. fiind Tu Împărat mare 

Te-ai lăsat la munci amare 



7. și Te-ai dat la chinuire 
de a Ta bunăvoire 

8. și Te-ai dat la răstignire 
ca să ne dai nemurire 

9. o! Iisuse nume dulce 
ne-ai scăpat prin Sfînta Cruce 

10. din osînda strămoșească 
și din munca diavolească p.195 

11. preadorite Hristoase 
cu duhurile setoase 

12. ca cerbul cum se dogoară 
de limpezile izvoare 

 
 

Viers în 14 octombrie la Sfînta Cuvioasă Paraschiva 
Glas 1, Podobie: Aghios Aghios Aghios 

 44. 
1. Veniți toți cei credincioși 

să prăznuim veseloși 
2. cu un glas să lăudăm 

și bine să cuvîntăm 
3. pre fecioara cea cinstită 

Paraschiva cea slăvită 
4. stîlparea ce preafrumoasă 

cea de Dumnezeu aleasă 
5. care întru feciorie 

strălucea în curăție 
6. și cu-ntreaga-nțelepciune 

sporea întru fapte bune 
7. făcînd milostenie 

la cei ce le trebuie 
8. după cuvîntul cel spus 

de dulcele său Iisus p.195 
9. pre Carele ea dorindu-L 

și din inimă iubindu-L 
10. ale lumii le-au urît 

și gunoi le-au socotit 
11. de părinți s-au depărtat 

și-n pustiu au alergat 
12. și au urmat lui Hristos 

cu cuget preacălduros 
13. purtînd Sfîntă Crucea Lui 

deasupra umărului 
14. cu credință I-au slujit 

di-nceput pînă-n sfîrșit 
15. fecioria și-au păzit 

poftele le-au biruit 
16. post și rugă săvîrșea 

și bine se nevoia 
17. peste patimi au călcat 

( că Hristos i-au ajutat) 
18. valul lumii au lăsat 

și spre postire s-au dat 
19. la rugăciuni nu-nceta 

și somn ochilor nu da 
20. săltările biruia 

îngerește viețuia p. 196 
21. mîncarea ierbi îi era 

și o dată-n zi mînca 
22. (și atunci hrană priimea 

cînd soarele apunea) 
23. dar truda ei toată anume 

cine o va putea spune 
24. că cît post și rugăciuni 

și multe închinăciuni 
25. și alte sufletești fapte 

Dumnezeu le știe toate 
26. n-avea grijă de veșminte 

și de late lucruri scumpe 
27. nici de pluguri nu grijea 

nici leagine [?leagăne] să-și ia 
28. nici de-așternuturi frumoase 



nici de mîncări și de mese 
29. nici casă și slugi să-și ia 

nici alte ca acestea 
30. ci Sfînta cu osîrdie 

(lăudata curăție) 
31. se nevoia să-și păzească 

și lui Iisus să slujească  p.198 
32.  ca să-I fie Lui mireasă 

curată și preafrumoasă 
33. ca să-I [fie] preaiubită 

sfîntă și-ntru tot cinstită 
34. de Judecată gîndea 

și de dînsa se temea 
35. grija Mirelui avea 

că înainte va să-I stea 
36. de aceasta mult ofta 

și-adesea ori suspina 
37. de aceasta o durea 

inima și mult plîngea 
38. ochii-n lacrimi și-i scălda 

și-adeseori se ruga 
39. de acestea se nevoia 

și de acestea se grijea 
40. iară diavolul viclean 

al toate-i lumea dușman 
41. nicicum nu se stîmpăra 

ci-adesea o supăra 
42. cu arătări înspăimate 

cu năluci înfricoșate p. 
43. chip de șarpe se-arăta 

ca să-i schimbe starea sa 
44. iar Paraschiva slăvita 

și întru tot preacinstita 
45. pre toate le surpa jos 

cu puterea lui Hristos 
46. deci așa s-au nevoit 

și așa s-au străduit 
47. cît de dînsa s-au plinit 

ce psalmista au grăit 
48. că-mpăratul o au iubit 

frumsețea ei o au poftit 
49. căci cu așa viețuiri 

și preabune săvîrșiri 
50. preabine s-au nevoit 

și-n pustie au locuit 
51. iar întru o noapte stînd 

și rugăciune făcînd 
52. vedenie au văzut 

un înger și i-au grăit 
53. ca pustia să lase 

să grăbească casă p.200 
54. că-n moșia trebuie 

zice trupul să-ți rămîie 
55. și să zbori către Iisus 

Mirele tău cel de sus 
56. pre Carele L-ai iubit 

și porunca i-ai păzit 
57. aceasta dac-au priivit 

puținte s-au veselit 
58. știind că din trup se duce 

la Mirele său cel dulce 
59. iar într-alt chip se scîrbea 

căci din pustie ieșea 
60. deci din pustie au ieșit 

și în lume au venit 
61. la Țarigrad au sosit 

și-acolo au odihnit 
62. la o biserică sta 

(ce-a Precestii se chema) 
63. și rugăciune făcea 

fapte bune săvîrșea 
64. apoi deci s-au sculat 



și-n Epivat au plecat p.201 
65. unde iar se nevoia 

precum obicei avea 
66. cu post și cu rugăciune 

și cu toate cele bune 
67. luminîndu-se pre sine 

cu facerile de bine 
68. așa bine viețuind 

și către sfîrșit viind 
69. spre rugăciune s-au dat 

pînă sufletul și-au dat 
70. în mîna lui Dumnezeu 

și iubit Mirelui său 
71. și nimănui n-au dat veste 

pentru dînsa cine este 
72. dară Hristos o au cinstit 

cu cuviință o au slăvit 
73. trupul i l-au izbăvit 

din locul cel împuțit 
74. și nu l-au lăsat să stea 

într-acel loc ce puțea 
75. ci prin a ei arătare 

au făcut înștiințare 
76. și prin vis au poruncit 

de l-au pus în loc cinstit  p.202 
77. și atuncea le-au dat veste 

pentru dînsa cine este 
78. deci apoi o așeză 

în biserică o băgă 
79. ce se zice apostolească 

acolo să locuiască 
80. întru care săvîrșea 

și multe minuni făcea 
81. într-a lui Dumnezeu slavă 

Ce în Troiță Se laudă 
82. deci și noi azi să cîntăm 

pre Sfînta s-o lăudăm 
83. cu cîntări să o cinstim 

cu laude s-o mărim 
84. bucură-te preacinstită 

Paraschivo preaslăvită 
85. mireasa cea preacurată 

cu bunătăți luminată 
86. a Mirelui cel frumos 

ce este numit Hristos 
87. Căruia tu din pruncie 

I-ai slujit cu osîrdie 
88. pînă la El te-ai mutat 

și apoi slavă ți-au dat p.203 
89. o! nestricată cunună 

ca la o vitează bună 
90. și acuma dănțuiești 

cu puterile cerești 
91. privind pre Domnul Hristos 

(Mirele tău cel frumos 
92. deci și noi te lăudăm 

și ție toți ne rugăm 
93. Sfîntă cu totul cinstită 

Paraschivo preaslăvită 
94. și maică preacuvioasă 

curată și preaaleasă 
95. roagă pre Hristos Iisus 

Mirele tău cel de sus 
96. pre toți să ne mîntuiască 

raiul să ne dăruiască 
97. sfîntul și veșnicul bine 

ca împreună cu tine 
98. și cu toți sfinții-mpreună 

să cîntăm cu voie bună 
99. laudă cu mulțumire 

și ne-ncetată mărire 
     100. lăudîndu-L cu glas lin 



pururea în veci. Amin. p.204 
 
 

Viers la Sfîntul Marele Mucenic Dimitrie 
Glas 1, Podobie: Betania frumos nume 

 45. 
1. Glăsuiți toți cu cîntare 

să facem laudă mare 
2. și frumos să prăznuim 

și cu cîntări să slăvim 
3. pre marele mucenic 

Dimitrie cel voinic 
4. mucenicul lui Hristos 

Dimitrie cel frumos 
5. carele mult a pătimit 

și la idoli n-au slujit 
6. ci-nvățînd pentru Hristos 

la mulți oameni da folos 
7. învățîndu-i să păzească 

legea cea dumnezeiască 
8. și credința creștinească 

curată să o păzească 
9. și neclătită s-o ție 

ca ai lui Hristos să fie p.205 
10. și cu suflet bucuros 

mărturisea de Hristos 
11. că El este Făcătorul 

al lumii Mîntuitorul 
12. și nicicum nu s-au plecat 

păgînului împărat 
13. drept aceea l-au băgat 

ca pre unul vinovat 
14. în temniță-ntunecoasă 

urîtă și scîrbicioasă 
15. în loc groaznic și urît 

și cu totul împuțit 

16. unde o scorpie era 
și-și căscase gura sa 

17. vrînd pre Sfîntul să apuce 
și apucîndu-l să-l muște 

18. iar Sfîntul s-a însemnat 
cu Crucea și o au călcat 

19. și dacă o au zdrobit 
ca un viteaz preaslăvit 

20. înger de față îi stară 
și-o cunună-i arătară p.206 

21. tot cu aur împletită 
lui Dimitrie gătită 

22. precum îngerul îi spuse 
și către dînsul grăise 

23. Dimitrie fii voios 
voinice al lui Hristos 

24. fii cu rîvnă și cutează 
și bine te-mbărbătează 

25. pre vrăjmași îi biruiește 
cu totul îi prăpădește 

26. și acestea cînd i-au spus 
cununa în cap i-au pus 

27. deci îngerul se dusese 
Sfîntul închis rămăsese 

28. singur acolo șezînd 
și lui Hristos mulțumind 

29. și foarte tare dorind 
să-i vie moartea curînd 

30. și bucurie avea 
dar încă se și scîrbea 

31. bucurie au avut 
căci că au mărturisit p.207 

32. pre Stăpînul său Iisus 
și nicicum nu L-au ascuns 

33. iară în scîrbă fiind 
căci nu sfîrșise curînd 



34. patimile și să vie 
la cereasca-mpărăție 

35. cînd Sfîntul așa gîndiră 
iată și Nestor sosiră 

36. Nestor tinerel frumos 
și credincios în Hristos 

37. către Dimitrie cere  
să-i dăruiască putere 

38. și să îl blagoslovească 
pre Lie să-l biruiască 

39. iară Sfîntul Dimitrie 
se umplu de bucurie 

40. și cu Crucea însemnîndu-l 
pre frunte și trimițîndu-l 

41. i-au zis mergi cu bucurie 
și vei birui pre Lie 

42. și pre Hristos vei vesti 
pentru El vei pătimi p.208 

43. deci Nestor dac-au ieșit 
către Lie au venit 

44. de veșmînt s-au dezbrăcat 
și Domnului s-au rugat 

45. apoi cuțitul și-au smuls 
prin inimă l-au pătruns 

46. și așa îl lepădară 
de pre pod îl aruncară 

47. și muri junghiat Lie 
cel îngîmfat de mîndrie 

48. atuncea Maximian 
cel cumplit și preaviclean 

49. pre Nestor s-au mîniat 
și sfîntul cap i-au tăiat 

50. precum i-au și prorocit 
Dimitrie cel slăvit 

51. și așa s-au săvîrșit 
Nestor cel preafericit 

52. deci spurcatul împărat 
Maximian blestemat 

53. dacă pre Nestor ucise 
și voia sa își plinise p.209 

54. se porniră cu mînie 
și la Sfîntul Dimitrie 

55. și poruncind au adus 
sulițe de l-au străpuns 

56. și în coastă l-au împuns 
ca și pre Domnul Iisus 

57. și atunci au răposat 
și sfîntul suflet și-au dat 

58. în brațele lui Hristos 
în raiul cel preafrumos 

59. în slava cea negrăită 
veșnică și nesfîrșită 

60. așa Sfîntul pătimiră 
și așa se nevoiră 

61. așa chinuri au răbdat 
ca un preaviteaz bărbat 

62. măcar crud și tinerel 
totuși biruiră el 

63. pre răul Maximian 
cel blestemat și tiran 

64. iar acum se veselește 
cu îngerii dănțuiește p.210 

65. în binele cel nespus 
cu Domnul Hristos Iisus 

66. iar trupul lui cel curat 
multe minuni au lucrat 

67. în slava lui Dumnezeu 
bun Făcătorului său 

68. deci și noi să îl rugăm 
către dînsul să strigăm 

69. Dimitrie mucenice 
și al lui Hristos voinice 



70. fă rugă către Hristos 
ca să aibă toți folos 

71. care cu drag te cinstesc 
și cu cîntări te măresc 

72. roagă-te să dobîndească 
desfătarea cea cerească 

73. raiul cel prealuminos 
unde e Domnul Hristos 

74. ca să-I cîntăm cu glas lin 
slavă Domnului. Amin.  p.211 

 
 

Viers în 8 zile noiembrie la Soborul Sfinților Îngeri Mihail și Gavriil șcl 
Glas 4, O prealăudată 

 46. 
1. O! ceată ceată cerească 

obște sfîntă îngerească 
2. arhangheli preafericiți 

și cu totul străluciți 
3. preaslăvite Mihaile  

și cinstite Gavriile 
4. și cu cealaltă toată 

sfîntă și cerească ceată 
5. îngerilor preaslăviți 

și întru tot preacinstiți 
6. care-n ceruri locuiți 

și pre Dumnezeu priviți 
7. slavoslovie cîntînd 

și pre Hristos lăudînd 
8. cu cîntare preafrumoasă 

veselă și mîngîioasă p.212 
9. voi lui Dumnezeu slujiți 

și voile Lui pliniți 
10. voi pre draci îi izgoniți 

și pre oameni îi păziți 
11. de ale lor tulburări 

și groaznice-nfricoșări 
12. voi cînd Domnul va voi 

pre pămînt jos  a veni 
13. să judece lumea toată 

și să le dea la toți plată 
14. cine precum a lucrat 

și ce bine a cîștigat 
15. ori veșnica-mpărăție 

ori munca cea de vecie 
16. atuncea veți trîmbița 

și morții se vor scula 
17. și la județ vor veni 

și plata își vor primi 
18. atunci o! îngeri slăviți 

și cu totul străluciți 
19. pre noi să ne mîntuiți 

din iad să ne izbăviți 
20. ca niște ajutători 

și grabnici folositori p.213 
21. rugîndu-vă Domnului 

pentru noi norodul Lui 
22. să ne ierte de păcat 

ca un Stăpîn îndurat 
23. raiul să ne dăruiască 

desfătarea cea cerească 
24. binele cel negrăit 

veșnic și preafericit 
25. ca cu toții împreună 

petrecînd cu voie bună 
26. pre Dînsul să-L proslăvim 

și cîntîndu-I să grăim 
27. fie Domnul preamărit 

Cel ce S-a milostivit 
28. spre firea cea necăjită 

ce din pămînt e zidită 
29. și i-a dat ei păzitori 



pre îngeri străjuitori 
30. și de rău o au ferit 

spre bine o au pornit 
31. de vrăjmași o au izbăvit 

spre cer o au povățuit 
32. fie Domnul proslăvit 

Cel ce așa au voit 
33. fie binecuvîntat 

de acum și pînă-n veac 
34. fie slăvit cu glas lin 

pururea în veci. Amin. p.214  
 
 

Viers în 21 noiembrie la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
Glas 1, Podobie: Îngerul a alergat 

 47. 
1. Veniți astăzi frați iubiți 

creștini preablagosloviți 
2. să cîntăm și să slăvim 

pe Precesta s-o cinstim 
3. că astăzi călătoriră 

în Biserică veniră 
4. astăzi Precesta fu dusă 

și în Biserică fu pusă 
5. astăzi Precesta a venit 

în lăcașul cel sfințit 
6. astăzi Fecioara cea sfîntă 

intră în casa cea sfîntă 
7. Sfintele s-au veselit 

cînd pe dînsa o au primit 
8. astăzi Fecioara curată 

intră în cea neintrată 
9. îngerii toți se mirară 

văzînd pre Sfînta Fecioară 
10. cum cu trupul a intrat 

în altarul cel curat p.215 

11. astăzi Maica maicilor 
intră-n Sfînta Sfintelor 

12. acolo să se hrănească 
cu hrană sfîntă cerească 

13. astăzi prunca Maria 
vine la Zaharia 

14. și dînsul o primește 
și o blagoslovește 

15. puindu-o în loc cinstit 
în altarul cel sfințit 

16. astăzi cea plină de dar 
intră în sfîntul altar 

17. astăzi sfințita pruncă 
intră în Biserică 

18. să-și gătească trupul său 
primire lui Dumnezeu 

19. deci și noi să o slăvim 
cu cîntări să [o] cinstim 

20. cu glasuri să o mărim 
către dînsa să grăim 

21. o! Fecioară preacurată 
milostivire arată 

22. spre noi cei mult păcătoși 
și cu totul ticăloși 

23. de nevoi ne izbăvește 
de primejdii ne ferește  p.216 

24. vrăjmașii îi depărtează 
(noi să fim sub a ta pază) 

25. de cei răi să fim scăpați 
și în ceruri așezați 

26. să dobîndim sfîntul bine 
prin sfînta ta rugăciune 

27. ca toți să te fericim 
cu cîntări să te mărim 

28. glăsuindu-ți cu glas lin 
laudă în veci. Amin. 



Viers în 6 decembrie la Sfîntul ierarh Nicolae 
Glas 4, Podobie: O prealăudată 

 48. 
1. O! omul lui Dumnezeu 

sfîntule arhiereu 
2. Nicolae fericite 

ierarhe preaslăvite 
3. arhiereul lui Hristos 

bărbatul cel credincios 
4. slujitorul Domnului 

Atotțiitorului 
5. bărbatul doririlor 

izvorul minunilor p.217 
6. trîmbița cea cu bun glas 

și al arhieriei vas 
7. stîlpule și întărirea 

și cea întîi folosirea 
8. a Bisericii cei sfinte 

pravoslavnice numite 
9. credinței îndreptător 

și chipul blîndeților 
10. lauda părinților 

turnul credincioșilor 
11. luminat luminător 

și mare sprijinitor 
12. bunule învățător 

și prea cald folositor 
13. și al necăjiților 

preabune mîngîietor 
14. și la tot cel rugător 

preagrabnic ajutător 
15. și mîngîiere prea mare 

celor ce au întristare 
16. fă rugăciune fierbinte 

Nicolae sfînt părinte 
17. către Domnul Dumnezeu 

pentru noi norodul Său 
18. pre noi să mîntuiască 

raiul să ne dăruiască p.218 
19. veșnica împărăție  

care este în vecie 
20. ca să-i cîntăm cu glas lin 

laudă în veci. Amin. 
 

 
Viers în Sfînta și luminata zi a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos 

Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 
 49. 

1. Veniți acum tot omul * să săltăm în Domnul 
în mîini să plesnim * și să ne veselim 
cu toții să săltăm * și să ne bucurăm 
de prăznuire * 2  p.219 

2. Că Domnul Iisus * Stăpînul cel de sus 
precum a voit * din cer S-a pogorît 
și trup a luat * și om S-a arătat 
fără de păcat * 2 

3. Maica curata * preanevinovata 
cu trup a născut * pre Cel făr’ de-nceput 
cu făși L-a înfășat * și-n iesle L-a culcat 
ca pre un Prunc mic * 2 

4. Steaua s-a ivit * magilor L-a vestit 
care și venind * și în casă intrînd 
Lui I s-au închinat * și daruri Lui I-au dat 
de cele scumpe * 2 

5. Îngerii cîntau * păstorii fluierau 
bucurîndu-se * și veselindu-se 
că li S-a născut * Cel făr’de-nceput 
Mîntuitorul * 2 

6. Irod împărat * foarte s-a tulburat 
dacă I s-a spus * că S-a născut Iisus 
și a ucis pre prunci * care au fost mai mici 
o! ticălosul * 2  p.220 



7. Adame săltează * și te desfătează 
cu tot neamul tău * băgat sub jug greu 
că S-a născut Domnul * Dumnezeu și Omul 
să vă sloboadă * 2 

8. Omenească fire * ce-ai fost în pierire 
acum dănțuiește * și te veselește 
că S-a născut Iisus * Stăpînul cel de sus 
Mîntuitorul * 2 

9. Bucură-te rai * preafericite trai 
că iară dobîndești * pre fiii cei cerești 
care au ieșit * cînd greu au fost greșit 
Ziditorului * 2 

10. Că Ziditorul * Atotfăcătorul 
cu trup S-a născut * om ca noi S-a făcut 
ca să mîntuiască firea omenească 
din stricăciune * 2 

11. Deci toți să cîntăm * și să ne bucurăm 
slăvind pe Iisus * Mesia cel de sus 
Care a venit * pentru noi pre pămînt 
spre mîntuire * 2 

12. Slavă! să-I strigăm * mulțumită să-I dăm 
mulțumim Ție * Iisuse-n vecie 
pre Tine Te mărim * cu cîntări Te slăvim 
pururea. Amin * 2 
 

 
Viers în 1 ianuarie la Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos 

Glas 1, Podobie: Slavă s-aibă 
Învățătura praznicului 

 50. 
1. Veniți fraților iubiți 

care astăzi prăznuiți 
2. veniți răul să-l urîm 

păcatul să părăsim 
3. să ne tăiem sufletește 

ce-n inima noastră este 

4. toată pofta de păcate 
gînduri rele și spurcate 

5. că precum Hristos grăiește 
din inimă izbucnește 

6. gîndirea cea necurată 
de ucidere spurcată 

7. din ea iese și curvia 
și toată necurăția 

8. și suduiri și minciuni 
și alte înșelăciuni 

9. și cine așa trăiește 
acela om spurcat este p.222 

10. drept aceea să păzim 
curăția să grijim 

11. de la inimi să tăiem 
tot ce rău să smulgem 

12. omul vechi să-l lepădăm 
și-n cel nou să-mbrăcăm 

13. că este zidit frumos 
după chipul lui Hristos 

14. din trupul nost’ să tăiem 
ce este rău să smulgem 

15. ochii noștri să se oprească 
la curvii să nu privească 

16. urechile să n-asculte 
la glumele cele multe 

17. mîinile să se oprească 
și nimic să nu răpească 

18. picioarele să n-alerge 
la lucru fărădelege 

19. ci să le oprim pre ele 
de a merge la lucruri rele 

20. limba noastră s-oprim 
și minciuni să nu grăim 

21. blestemul să îl urîm 
clevete să nu vorbim p.223 



22.  gura sațiu să primească 
și să nu se primească 

23. nici să bem să ne-mbătăm 
ci mult să ne înfrînăm 

24. și voia trupului toată 
din noi să fie tăiată 

25. și să fim cu îngrijire 
de a noastră mîntuire 

26. pre Dumnezeu să-L mărim 
poruncile să-I păzim 

27. și avuția de avem 
prisosința să tăiem 

28. de avem la noi bucate 
băuturi îndestulate 

29. de avem bani în pungă 
și haine în ladă 

30. și dacă ne prisosește 
să dăm celui ce-i lipsește 

31. căci că Dumnezeu grăiește 
și așa ne poruncește 

32. cine două haine are 
să dea și la cel ce n-are 

33. și cu toată averea 
să facă așișderea p.224 

34. și atuncea ne va da 
sfîntă-mpărăția Sa 

35. iară noi cei ce avem 
și zece rînduri ținem 

36. stînd în ladă așezate 
și de molii tot mîncate 

37. ce răspuns vom da odată 
la dreapta Judecată 

38. cum sarcina vom purta 
și în rai cum vom intra 

39. în deșert ne înșelăm 
lumea toată s-o avem 

40. nimic nu ne folosește 
dacă sufletul lipsește 

41. au poți tu din iad ieși 
dacă cu bani vei plăti 

42. ian adu-ți numai aminte 
de un bogat făr’ de minte 

43. cum foarte se desfăta 
și-n urșinic se-mbrăca 

44. și apoi să-ți vie aminte 
și de Lazăr cel cu minte 

45. că dînsul sărac era 
și lîngă poarta lui sta p.225 

46. și bogatul nu se-ndura 
nici sfărîmituri a-i da 

47. nimica nu vrea să-i dea 
nici ce din masă-i cădea 

48. apoi vreme a venit 
de amîndoi au murit 

49. deci Dumnezeu porunci 
îngerilor de veni 

50. și pe Lazăr l-au suit 
în raiul cel negrăit 

51. în poala avramicească 
ca-n veci să se veselească 

52. iară bogatul fu dus 
în muncă cu foc nestins 

53. și-n locul veșmintelor 
sta-n mijlocul muncilor 

54. sta acolo supărat 
cu foc ars și usturat 

55. și în loc de mîncări bune 
viermii îl mînca pre sine 

56. iată nemila ce-aduce 
că-n loc de vin bun și dulce 

57. o țîr de apă cerea 
și nicicum nu dobîndea  p.226 (126greșit) 



58. deci ce folos lui îi fuse 
că avuție avuse 

59. și lui Lazăr ce-a stricat 
căci la poarta lui a stat 

60. deci și noi să ne oprim 
și să nu mai lăcomim 

61. la avuție deșartă 
și la slava lumii toată 

62. căci că degrab vom muri 
și din lume vom ieși 

63. goi precum (pre cum) ne-am ivit 
cînd în lume am venit 

64. și-avuție de vom avea 
în lume va rămînea 

65. și alții o vor păstra 
cu ea se va desfăta 

66. care nu s-au ostenit 
nici după ea au trudit 

67. iar noi vom lua nimic 
lucru măcar cît de mic 

68. ci vom merge vinovați 
și cu păcate-ncărcați 

69. așa dară să o dăm 
avuția s-o mutăm p.227 (greșit127) 

70. unde și noi ne vom duce 
cînd Domnul Hristos va zice 

71. la veșnica-mpărăție 
să fim cu El în vecie 

72. la săraci milă să dăm 
și goii să-i îmbrăcăm 

73. asupriții s-ajutăm 
bolnavii să-i cercetăm 

74. ca să dobîndim mult bine 
prin aceste fapte bune 

75. să scăpăm de Judecată 
și de munca-nfricoșată 

76. din iadul cel de vecie 
și de groaznica mînie 

77. viața s-o dobîndim 
cu Hristos să viețuim 

78. lăudîndu-L în vecie 
Amin. Fie, fie, fie. p.228 
 

 
Viers în 6 zile ianuarie la Botezul Domnului 

Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 
 51. 

1. Cel din vecie * Stăpînul și Domnul 
Iisus Hristos * Dumnezeu și Omul 
iată S-a ivit * pe acestași pămînt 
trup de om purtînd * 2 

2. Cel ce a făcut * cerul și pămîntul 
și ori cîte sînt * (nu) numai cu cuvîntul 
Acela iată * cu trup Se arată 
ca un Milostiv * 2 

3. Cel din vecie * cu Tatăl proslăvit 
și împreună * cu Duhul Sfînt mărit 
acum a venit * pentru noi pe pămînt 
să ne spăsească * 2 

4. Cel ce a pus * munții cu cumpănă 
și dealurile * le-a pus cu măsură 
astăzi S-a arătat * și botez a luat 
de la robul Său * 2 p.229 

5. Cel ce a făcut * rîurile marea 
și apele * și toată suflarea 
botez a primit * precum bine a voit 
de la robul Său * 2 

6. Cel ce Se-mbracă * cu sfîntă lumină 
ca cu un veșmînt * și frumoasă haină 
om S-a arătat * și botez a luat 
de la prorocul 

7. Cel ce îmbracă * pe tot cerul cu nori 



și-mpodobește * tot pămîntul cu flori 
acuma spală * a lumii greșală 
botezîndu-Se * 2 

8. Marea a fugit * cît văzu pe Hristos 
și Iordanul * înapoi s-a întors 
munții au săltat * cu toți s-au bucurat 
și dealurile * 2 

9. Ioan prorocul * foarte s-a spăimîntat 
văzînd pe Hristos * Fiul Celui Preaînalt 
viind la sine * să ia botejune 
ca un rob plecat * 2 

10. Prorocul Ioan * către Iisus zise 
Mielul Domnului * Preadulce Iisuse 
eu aceasta vreau * de la Tine să iau 
preasfîntul botez * 2 p.230 

11. Iar Mielul Iisus * lui Ioan răspunse 
și cu smerenie aceasta îi zise: 
Fă-mi voința Mea * să-mplinim dreptatea 
c-așa se cuvine * 2 

12. Atunci prorocul * și slăvitul Ioan 
Îl botezară * pre El în Iordan 
și din apă ieșind * Duhul Sfînt pogorînd 
spre El a venit * 2 

13. Și glas din ceruri * spre Iisus a venit 
Acesta este Fiul Meu cel iubit 
prin Care voiesc * pre neamul omenesc 
să îl mîntuiesc 

14. Astăzi Iisus * cel fără de păcat 
de la robul Său * acum S-a botezat 
și ne-a curățit * de păcatul cumplit 
al strămoșului * 2 

15. Astăzi Adam * cu căzutul lui neam 
cu apă se spală * de a sa greșală 
și se înalță * la sfînta viață 
la raiul frumos * 2 p.231 

16. Astăzi apele * toate se sfințește 

și lumea toată * saltă dănțuiește 
și s-a mîntuit * de păcatul cumplit 
prin Sfîntul Botez 

17. Deci și noi astăzi * toți să ne veselim 
și în psalmi cîntînd * laudă să-I grăim 
slăvind pe Iisus * Stăpînul cel de sus 
Cel Preamilostiv * 2 

18. Mulțumimu-Ți * Stăpîne-mpărate 
și milei Tale * cei nemăsurate 
cu toții Te mărim * și în veci Te slăvim 
pururea. Amin * 2 
 

 
Viers în 30 ianuarie la Sfinții Trei Ierarhi Vasilie și Grigorie și Ioan 

Glas 1, Podobie: La rîul Babilonului 
 52. 

1. Bucură-te! preacinstită 
lăudată și sfințită 
troiță de arhierei * 2 

2. Bucură-te! sfînt păstor 
de Dumnezeu grăitor 
o Vasilie cel mare p.232 

3. Bucură-te! lăudate 
de Duhul Sfînt însuflate 
Grigorie Bogoslove  

4. Bucură-te! minunate  
dascăle prealăudate 
Ioane Gură de aur *  

5. Bucurați-vă! slăviți 
trei întru una uniți 
troiță de arhierei *  

6. Bucură-te! arhiereu 
al lui Hristos Dumnezeu 
o! Vasilie cel mare *  

7. Bucură-te! grăitoriu 
de Cel Atotțiitoriu 



Grigorie Bogoslove  
8. Bucură-te îndreptătoriu 

tuturor greșiților 
Ioane Grură de Aur 

9. Bucură-te cea cerească 
adunare arhierească 
troiță de arhierei p.233 

10. Bucură-te! -nvățătoriu 
de cerești arătătoriu 
o Vasile cel mare 

11. Bucură-te! preacinstite 
arhiereule smerite 
Grigorie Bogoslove 

12. Bucură-te! sfînt păstoriu 
cel de obște-nvățătoriu 
Ioane Gură de aur 

13. Bucurați-vă! grăim 
trei arhierei. Amin 
troiță de arhierei 
 

 
Viers în 2 februarie la Întîmpinarea lui Hristos 

Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 
 53. 

1. Astăzi Dumnezeu * Împăratul ceresc 
pe Carele toți * îngerii Îl măresc 
din cer S-a pogorît * pe pămînt a venit 
bun Mîntuitor * 2 p.234 

2. Cela ce șade * pre sfinții heruvimi 
și Se slăvește * de sfinții serafimi 
Prunc S-a arătat * și în brațe L-a luat 
mare minune * 2 

3. Astăzi Dumnezeu * Cel ce Legea a dat 
S-a arătat Prunc * și Legii S-a plecat 
Simion L-a luat * și în brațe L-a purtat 
ca pre un Prunc mic * 2 

4. Astăzi părinții * la Biseric-au dus 
pre Pruncul Hristos * Împăratul de sus 
și Îl primisă * în brațe-L ținusă  
Sfîntul Simion * 2 

5. Astăzi Simion * cere slobozire 
de la Cea mare Sfîntă Stăpînire 
căci că a văzut * pre Cel făr de-nceput 
pre Pruncul Iisus * 2 

6. Astăzi Ana * sfînta prorociță 
mărturisește * la toți cu credință 
că Domnul Iisus * e Domnul cel de sus 
Atotfăcătorul * 2 p.235 

7. Astăzi Precista * jertfă a dăruit  
doi pui de porumb * la preot au cinstit 
pentru Pruncul său * veșnicul Dumnezeu 
cel Preaputernic 

8. Astăzi pre Hristos * dulcele Stăpînul 
Îl poartă pe mîini * Simion bătrînul 
și Se ține în brațe * Cel ce dă viață 
la toată suflarea * 2 

9. Astăzi Dumnezeu * Cel de îngeri slăvit 
Prunc S-a arătat * și Legea a plinit 
ca să izbăvească * și să mîntuiască 
pre om din păcat * 2 

10. Deci și noi astăzi * pre Iisus să-L cinstim 
și cu cîntări * pe Dînsul să-L mărim 
slavă Ție Doamne * Dumnezeu și Oame 
acum și în veci * 2 

11. Mărire Ție * ceresc Împărate 
mărire Ție * Dumnezeu a toate 
Ție-Ți mulțumim * cu cîntări Te mărim 
în veacuri. Amin * 2 p.236 
 
 
 
 



Viers în 17 februarie la Sfîntul Marele Mucenic Teodor 
Glas 1, Podobie: Slavă s-aibă nesfîrșită 

 54. 
1. Veniți cu toții să slăvim 

cu cîntări să fericim 
2. pe viteazul cel cinstit 

Teodor cel preaslăvit 
3. bucură-te! preaslăvite 

Teodore preacinstite 
4. cela ce te-ai nevoit 

ca un viteaz preaslăvit 
5. pentru credința cea dreaptă 

sfîntă și adevărată 
6. deci acuma ești cinstit  

de toți oamenii slăvit 
7. căci că minuni săvîrșești 

și boale tămăduiești 
8. minuni minunate foarte 

lucri Sfinte după moarte 
9. că prin tine s-a stricat 

răul păgînilor sfat  [greșeală de numerotare] 

      11. care-l vru să-l săvîrșească 
pre creștini să pîngărească p.237 

12. cu bucate preaspurcate 
cu sînge amestecate 

13. să dea la creștini să mînce 
și postul lor să li-l spurce 

14. iar tu Sfinte ai grăbit 
pre creștini i-ai izbăvit 

15. (de această pizmuire 
și ai făcut izbăvire) 

16. că te-ai dus la episcopul 
spuindu-i așa mijlocul 

17. la norod să poruncească 
cu grîu fiert să se hrănească 

18. care colivă se zice  

și de aceasta să mînce 
19. să nu cumpere bucate 

din tîrg de cele spurcate 
20. ce-s făcute de vrăjmași 

ai creștinilor (pizmași) 
21. așa creștinii făcură 

cu colivă se hrăniră 
22. iară ale lor bucate 

cele ce erau spurcate 
23. toate bine se-mpuțiră 

și în mare le zvîrliră p.238 
24. (așa au fost rușinați 

păgînii cei preaspurcați)  [greșeală de numerotare] 

       24. cu Iulian împărat 
cel păgîn și preaspurcat 

25. iar creștinii te cînta  
Sfinte și te lăuda  

26. că s-au aflat izbăviți 
și n-au rămas pîngăriți 

27. dintru acele bucate 
necurate și spurcate 

28. ci colivă au mîncat 
(slavă Domnului au dat) 

29. Cel ce pe tine te-a dat 
de i-ai scos de la păcat 

30. așa Sfinte ai izbăvit 
pre creștini i-ai mîntuit 

31. și pre fiul unei maice 
lipsite și preasărace 

32. ce la turci era robit 
de acolo l-ai izbăvit 

33. și ei i l-ai dăruit 
și foarte ți-au mulțumit [scris greșit: mulțit] 

34. și pre mulți i-ai învățat 
Sfinte și i-ai îndreptat p.239 

35. de rele i-ai izbăvit 



ajutor le-ai dăruit 
36. și oricine ce te cheamă 

tu Sfinte îi bagi în seamă 
37. din nevoi îi izbăvești 

ajutor le dăruiești 
38. deci și noi care cîntăm 

și astăzi te lăudam 
39. Teodore mucenice 

și al lui Hristos voinice 
40. fii-ne ajutător 

și grabnic folositor 
41. din nevoi ne izbăvește 

de primejdii ne ferește 
42. și din toată asuprirea  

și din toată pizmuirea 
43. și din toată răutatea  

și din toată strîmbătatea 
44. pre noi pre toți ne păzește 

și milă ne dăruiește 
45. și prin a ta rugăciune  

să mergem și noi în bine 
46. la veșnica-mpărăție 

Amin. Fie, fie, fie. p.240  
 
 

Viers în 9 martie la Sfinții 40 de Mucenici 
Glas 4, Podobie: Astăzi voiesc a aduce 

 55. 
1. Iubitori de praznice 

înălțați a voastră fire 
2. și din inimă săltați 

cu toții vă bucurați 
3. cu dragoste prăznuiți 

pe cei patruzeci de sfinți 
4. care mult au pătimit 

pînă ce s-au proslăvit 

5. mari chinuri au suferit 
și la idoli n-au slujit 

6. multe bătăi au răbdat 
și lor nu s-au închinat 

7. iarna în frig dezbrăcați 
și în iezer înghețați 

8. gerul cumplit l-au răbdat 
cu păgănii s-au luptat 

9. și credința și-au păzit 
și toate au suferit 

10. tare s-au îmbărbătat 
cu tărie au răbdat p.241 

11. și Legea adevărată 
de la Domnul Hristos dată 

12. neclătită o au păzit 
și mai tare o-ntărit 

13. și precum pîn-au trăit 
într-un chip au suferit 

14. și-n viață și la moarte 
au stătut viteji la toate 

15. așa și după mutare 
s-au făcut împreunare 

16. pentru că trupurile 
nu le-au ars focurile 

17. în apă le-au aruncat 
(și) nici ea nu le-a înecat 
ci-ntr-un loc s-au adunat 
precum s-a și arătat 

18. deci Dumnezeu Care știe 
toate cîte vor să fie 

19. văzînd a lor vitejie 
nu i-au lăsat de urgie 

20. ci le-au dat din cer cununi 
ca la niște viteji buni 

21. ca să fie pomeniți 
și de creștini proslăviți p.242 



22. așa dară iubiți frați 
care astăzi vă aflați 

23. pre Dumnezeu lăudați 
pre sfinți binecuvîntați 

24. cu cîntări slavoslovind 
pre Dumnezeu lăudînd 

25. ca să vă învredniciți 
prin sfinții cei pomeniți 

26. să dobîndiți raiul plată 
[lipsește un rînd] 

27. de-a dreapta Tatălui 
cu voința Fiului 

28. supt a Duhului umbrire 
la veșnica fericire 

29. în veci să vă veseliți 
laolaltă însoțiți 

30. cu toți sfinții împreună 
la nespusa voie bună 

31. să glăsuiți cu glas lin 
slavă Domnului. Amin.  p.245 [greșeală de numerotare] 

 
Viers în 25 martie la Bunavestire a Precestii 

Glas 3, Podobie: Astăzi trei raze 
 56. 

1. Astăzi Dumnezeu * Împăratul ceresc 
Celui ce toți * îngerii Îi slujesc 
din cer a privit * spre omul cel pierit 
ca un Milostiv * 2 

2. Astăzi Cel veșnic * Marele Dumnezeu 
din cer a trimis * pre arhanghelul Său 
să ducă vestire * și bună grăire 
Sfintei Fecioare * 2 

3. Astăzi Gavriil * din cer a venit 
și către Maria * veste bun-a vestit 
Bucură-te Sfîntă * cu dar dăruită 
Domnul e cu tine * 2 

4. Astăzi Fecioara * primi pe Dumnezeu 
și Îl zămisli * în pîntecele său 
și Îl poartă pre El * ca pe-un Prunc mititel 
minune mare * 2 p.246 

5. Astăzi din cer * S-a pogorît 
și în Fecioară * cu trup S-a zămislit 
ca să mîntuiască * firea omenească 
din stricăciune * 2 

6. Astăzi Dumnezeu * trup Își zămislește 
și în pîntece * Prunc mic locuiește 
ca să ne sloboază * din amara groază 
din amara groază * 2 

7. Astăzi Dumnezeu * Împăratul ceresc 
binevoiește * să ia trup omenesc 
ca pre omul Adam * cu căzutul lui neam 
din iad să-l scoată 

8. Astăzi Dumnezeu * Cel de îngeri slăvit 
Cel ce cu cuvîntul * toate le-a zidit 
acum trup de om ia * ca pe toată lumea 
să o mîntuiască * 2 

9. Astăzi Dumnezeu * Cel veșnic și sfînt 
precum a voit * a venit pe pămînt 
ca să ne înalțe * la sfînta viață 
cea nesfîrșită * 2 p.247 

10. Astăzi s-a plinit * ce-a zis Isaia  
că a zămislit * Fecioara Maria 
pre Emanuil * Sfîntul lui Israil 
Dumnezeu Omul * 2 

11. Astăzi s-a plinit * ce s-a fost prorocit 
că în pîntece * pre Domnul a primit 
Maica curata * preanevinovata 
Sfînta Fecioară * 2 

12. Astăzi s-a plinit * ce prorocii au spus 
că Cel milostiv * preadulcele Iisus 
precum a voit * chip de rob a primit 
spre mîntuire * 2 



13. Astăzi tot omul * laudă pe Domnul 
pre Cela ce vrea * trup omenesc să ia 
și să Se nască * să ne mîntuiască 
ca un Milostiv * 2 

14. Astăzi Adam * cu căzutul lui neam 
se cheamă iară * prin Sfînta Fecioară 
la desfătare * în cea dintîi stare 
raiul cel frumos * 2 p.248 

15. Astăzi prăznuiesc * toate se veselesc 
îngerii slăvesc * sfinții toți dănțuiesc 
omul săltează * și se desfătează 
cu bucurie * 2 

16. Deci și noi astăzi * pe Domnul să-L slăvim 
și pre Precista * frumos să o cinstim 
Mulțumim Ție * Iisuse în vecie 
ca unui bun Domn * 2 

17. Mulțumim ție * Fecioară Marie 
Bucură-te Sfîntă * cu dar dăruită 
pre tine te slăvim * în veci te fericim 
pururea. Amin. * 2 

 
Căderea dracilor 

Glas 1, Însăși Podobia 
 57. 

1. Înalt mai sus de ceruri * la locul nemuririi 
în sfînta atmosferă * luminii celei vii p.249 
unde fîntîna vieții * și rîul fericirii 
adapă răcorește * cereștile cîmpii 

2. Și Duhul mîngîierii * burează caldă mană 
mărgăritează veșnic * preasfintele sădiri 
și dragostea răsare * a îngerilor hrană 
ce-ntramă în ei pacea * și-naltele sfințiri 

3. Pre muntele de aur * în stînci de adamante 
cu pulbere de stele * verzit de bucurii 
umbrit de chedri * florat de amarante  

[AMARÁNT, amaranţi s.m. 1. Plantă erbacee cu inflorescenţă în formă de spic, cu flori mici 
roşii, galbene sau albe catifelate. 2. Colorant roşu-albăstrui obţinut din această plantă. – Din 
fr. amarante, lat.amarantus.] 
și unde rodesc falnic * virtuți și veselii 

4.  Acolo unde adie * zefirul ambrozii 
prin arborii științei * ce „Domnul Domn” șoptesc 
în liniștea adîncă * a nevinovăției 
la rîuri de lumină * ce Domn iar murmuiesc 

5. Pre vîrful ăstui munte * supt cortul prea tăriei 
înconjurat de îngeri * preaveseli serafimi 
acolo este tronul * Părintelui veciei 
pe mii de legioane * jeratec heruvimi p.250 

6. Cereasca armonie * organe mii răsună 
poeții veșniciei * seraf întraripați 
supt degete d-auzuri * simținde liri în strune 
răpiți în Duhul slavei * de Domnul însuflați 

7. Ființe de simțire * și totul de vedere 
privesc întru mirare * prea-naltul Iehova  
în imnul mulțumirii * în sfînta privire 
și cerul și tăria * răsună „Osana” 

8. Pe-același tron de-a dreapta * născut în preștiință 
în sînul Celui veșnic * de îngeri nevăzut 
din veci era și Fiul * cu Tatăl de-o ființă 
ca Dînsul fără margini * și fără de-nceput 

9. Cînd Tatăl al puterii * voind să-L proslăvească 
ca un moștean al slavei * Cuvîntul creator 
puterile să-L vază * și-ntr-Însul să-L mărească 
printr-Însul să cunoască * p-a lor Începător 

10. Cereștii eterii trombe * în spațiuri răsună 
puteri, tării de îngeri * zbor repezi și sosesc 
în preajma Celui veșnic * smeriți toți să aducă 
în dragoste, ascultare * mărirea Lui privesc p.251 

11. Văd toți pre Fiul slavei * Stăpîn de veșnicie 
și cunoscut Se face * Cuvîntul peste tot 
prin El dragostea crește * să-nalțe imnuri Mie 
de laudă, mărire * un glas cu toții scot 



12. Și geniuri și duhuri * și minți virtuți mulțime 
se-ntrec să se închine * la marele Cuvînt 
prin El să se-ntărească * în toată a lor estime 
și-ntr-însele să cheme * al Lui coborămînt 

13. O sărbătoare nouă * în ceruri se serbează 
trag toți întru sfințire * aduc carul cel viu 
ce arde de lumină * și de științi de rază 
ce totul e vedere * și pun pe-al slavei Fiu 

14. Al lui de flăcări roate * pornesc întraripate 
supt heruvimi prearepezi * ce-n mii de ochi lucesc 
și vîrstele  veciei * la dînsele înhămate 
l-apocalipsis supuse * spre veacuri propășesc 

15. De îngeri miriade * preced și îl urmează 
și carul naintării * pornește neoprit 
din iute în mai iute * și-n drumuri însemnează 
al lumii plan simbolic * de-atuncea preursit p.252 

16. Tăria ocolește * în sfîntă armonie 
și cerurile toate * de slava-I se-mplinesc 
dreptatea adevărul * lumina bucuria 
se nasc în a lui urme * și cresc și se-nmulțesc 

17. Iar duhurile-ntr-Însul * în nuntă îngerească 
în rîvnă se mărită * arzînd ca mii de sori 
ființi mai multe una * s-aduc ca să unească 
o flacără din flacări * volvoare din volvori 

Ion Heliade Rădulescu - Anatolida sau Omul și forțele ... Iar spiritele-ntr-însul, prin tragerea centrală, Celebră 
imeneul, arzând ca mii de sori, Ființe mii într-una în nuntă-universală, O flacără din flăcări, volvoare din volvori. Al păcii 
spirt e una cu-al dragostei, blândeții, Al dragostei ș-al păcii într-una se unesc Cu al inteligenței ș-al ... se mai vede, Alta 
infernală la vale-nnegrește, Monstru la alți capul în abis  

18. Iar duhurile-ntr-Însul * cu al dragostei blîndeții 
cu al dragostei și-a păcii * îndată se unesc 
și al înțelepciunii * și-a naltei frumuseți 
și toate iar în Domnul * și cresc și viețuiesc 

19. Tot este viu în ceruri * și tot e viață 
și-o sfîntă armonie * și o unime fac 
un plan e tras de-atuncea * și totul ne învață 
că sufletele noastre * tot astfel se împac 

20. Tot astfel se mărită * tot astfel se-mpreună 

așa purced și astfel * solia-și împlinesc 
așa într-ale lor dragosti * ca flacări se adună 
și tot așa ca raze * la centru se-ntrunesc  p.255 [lipsesc foi] 

         31. Vicleană fără margini * cerească curtezană 
robea slabele duhuri * la toți făgăduia 
și toți în ea văzură * de cer o suverană 
spre a fi vrednici de dînsa * a-mpărăți dorea 

32. La toți le vine-n minte * a-și pune rezidința 
mai sus de tronul veșnic * și a se-ndumnezei 
a-și însuși, a smulge * pe seamă-și provedința 
și sceptrul prea tăriei * spurcat a mînui 

33. Cu duhul tirăniei * strigară Libertate! 
(o mască amăgitoare * ! un nume pămîntesc) 
dar bolțile eterii * răsună: Strîmbătate! 
din margine la alta * din temelii trosnesc 

34. Își izbîndi cocheta * dar țipă se-ngrozește 
l-al său părinte aleargă * și ochii îi sclipesc 
și-mpreună la sînu-i * de el strîns se lipește 
la piept și el o strînge * și-ntr-una se unesc 

35. Vuiesc cerul ; se scoală-mpăratul 
duduie eterul ; că pasă mînia 
fulgere volvoare ; în spațiuri plesnesc 
focul se întinde ; și curăță păcatul 
marea izbucnire ; oprește veșnicia 
saltă firmamentul ; și sorii se-ngrozesc p.256 
cugetul de crimă * pe unde șerpuiește 
tot desfigurează * ca trăsnet pîrlește 
foc negru și roșu * lumina se preface 
plumb e ușurința * și cerul se desface 
cad toți vinovații * și vîjîie căzînd 
haos beznă mare * i-așteaptă căscînd 
pică și se schim[b]ă * pe cît ies din ceriu 
capete de înger * de demon picioare 
aripă cerească * una se mai vede * 
alta infernală * la vale-negrește; 
spaimă la alții * capul * în beznă precede; 



talpele, lumină, în ceriu mai lucește; 
neagră fumegîndă * acum sînt volvoare 
nume pomenire * din ceruri le pier 

36. Se-nchide empireul * ca fulgerul lucește 
o sabie de flacări * ce ține Mihail 
ce mii de miriade * de îngeri cîrmuiește 
și pacea le vestește * preablîndul Gavriil 

37. Cu groază, cu cutremur * să stăm pe loc cu frică 
și să luăm aminte * căzutul e Satan 
Satan! răsună cerul * Satan! se-nalță, pică 
Satan din sferă-n sferă * și-n haos urlă Ah! p.257 

38. Cu mult este mai mare * căderea spir[i]tuală 
și nu pot fi cuvinte * a se asemăna 
cu oricare cădere * ce e materială 
e slabă compararea * trupește a se arăta 

39. Cînd aste întunerici * de lumi nenumărate 
nestrămutate stele * și sateliți planeți 
ce-și țin a lor ocoluri * prin căi preînsemnate 
sori, centre, parțiale * îngrozitori, comeți 

40. Cînd toate s-ar smulge * din mare încentrare 
ieșind din a lor axe * și nu s-ar mai ținea 
s-ar prăvăli în spațiu * spre veșnică cădere 
și una peste alta * zdrobindu-se ar cădea 

41. Ast zgomot ce ar face * fatala grozăvie 
amestecul izbirea * și uietul trupesc 
vrăjbite elemente * cutremur în tărie 
n-ar face atîta zgomot * ca ast zvon duhovnicesc 

42. Ca soarele de mare * și încă și mai mare 
și stinșii de-a lor lumină * ca Urius, Titan 
așa cad legioane * de duhuri hulitoare 
Moloh, Baal, Azmode; Dagom, Rimon, Satan p.258 

43. Cad repezi nouă zile * căderea se iuțește 
din regie în regii * mai repezi vîjîiesc 
se întoarce fiecare * spre ceruri mai privește 
și trăsnete-nmulțite * din urmă în sosesc 

44. Cad unul peste altul * grozavă e izbirea 

sar flacări fără margini * în spațiuri se-ntind 
năpraznici, grele duhuri * rezguduie zidirea 
eter, lumini, materii * topesc, negresc, aprind 

45. Și cad, și cad ca mintea * s-afundă cît tăria 
vîrteje ascuțite * și tot se ascuțesc 
și șuieră volvoare * rezbubuie vecia 
cu cît se mai afundă * cu atîta se-nnegresc 

46. Plesnește universul * și bezna se despică 
tartarul se deschide * de foc un ocean 
se-ntinde fără margini * și demonii tot pică 
cei mari și mai nainte * din toți mai greu Satan 

47. Acesta ca pămîntul * ca soarele mai mare 
în repejunea minții * cu zgomot ajungînd 
în tartar urlînd cade * s-afundă ca-ntr-o mare 
o gaură ca lumea * deschide bolborînd p.259 

48. Se varsă strope flacări * ca insolă răsare 
lăut în focul gheenii * în groaznic jurămînt 
uimit scutură capul * se-neacă de turbare 
scîrnește la cer dinții * din infertal mormînt 

49. Cu același zgomot cade * și Belzebut, Astarot 
Tamnuț, Hamon, Azmode * Dagon Mamut Baal 
Astoret, Isis, Orus * Moloh Balmol, Briaroh 
Brinmuter, Golon, Bluhal * Rimnon, și Velial 

50. Toți capete de ură * trufie, ne-nvoială 
și grindină la urmă * și cetele lor mii 
bolboace mii rotează * în balta infertală 
și porțile osîndei * se-nchid ca vijelii 

51. Scîrnește tot tartarul * și tremură-n turbare 
strigări grozave răcnet * restrigă bubuiesc 
lung urlă, și resurlă * restrige-n vierșunare 
și uete de vrajbă * năpraznic greu hulesc 

52. Ca unde-ntărîtate * cînd stă o vijelie 
dar unde fără margini * cînd leneș cad plesnesc 
așa munții de flacări * după astă grozăvie 
înfli-se [umflă-se?] plesnesc se-nalță * iar cad, și iar plesnesc p.260 

53. Tot zgomotul s-alină * și nu mai e vedere 



adînc mare întuneric * în mijlocul de foc  
vîrteje de fum negru * rotează în tăcere 
zdrobiți abia demonii * se-ntorc, își caută loc 

54. Și ce loc să găsească * e locul de primejdii 
și focul din afară * în veci aci n-ajung 
nici pacea, nici odihna * nici zîmbetul nădejdii 
exotic întuneric * și veșnic suspin lung 

55. Cînd s-ar lua unime * în drept de măsurare 
o rază de la soare * și pînă la pămînt 
de-aci pînă la ceruri * e mare depărtare 
unimii d-astă măsură * nenumărate sînt 

56. Sau cît este din centru * al centrelor tăriei 
și pînă peste polul * și cel mai depărtat 
de șapte ori atîta * părintele veciei 
a-mpins răul din ceruri * osîndelor păstrat 

57. Atunci trudiții demoni * de lunga lor cădere 
de trăsnetele drepte * răniți și sfîșiați 
încep să mișuiască * în larga încăpere 
într-un noroi de flacări * de tot desfigurați p.261 

58. Jurați dracii la rele * l-a cerului urgie 
d-atunci asupra lumii * inventă și trimit 
tot felul de restriște * și orice grozăvie 
păcatul hameleon * cu moartea însoțit 

59. Invidie ochioasă * trufie-mpilătoare 
fatală fățărie * parodiat amor 
și ură veninoasă * minciună-nvrăjbitoare 
răpire, ghiară lungă * desform, turbat omor 

60. Oricare viciu al lumii * aicea se alege 
războaiele civile * aicea se dospesc 
de-aicea screme iadul * și prinții făr de lege 
noroadele rebele * aci se zămislesc 
 
 
 
 

 

Vers la moarte 
Glas 1 

 58. 
1. O! Amar și grea durere 

jale fără mîngîiere 
2. și o plîngeri necurmate 

lacrimi pîraie-nfocate p.262 
3. că astăzi moartea mă desparte 

și mă duce-n altă parte 
4. pe cale neumblată 

unde n-am fost niciodată 
5. nu știu la rău sau la bine 

cum va vrea Domnul cu mine 
6. trupul în mormînt îmi pune 

și soarele îmi apune 
7. ca acolo în vecie  

în întuneric să fie  
8. ci vino tată acuma 

vino preadorită mumă 
9. veniți frați și surioare 

veniți rude doritoare 
10. veniți prietenii cu morții 
11. de-mi petreceți ceasul morții  [greșeală de numerotare] 

12. și-mi dați de rînd fieșcare 
cea din urmă sărutare 

13. că de acum înainte 
nu voi mai grăi cuvinte 

14. nici voi umbla împreună 
cum mă vedeați totdeauna p.263 

15. ci mă duc unde m-așteaptă 
la Judecata cea dreaptă 

16. ca să-mi iau bune sau rele 
drept după faptele mele 

17. ci mă rog vouă fierbinte 
aduceți-vă aminte 

18. și vă rugați cu tot omul 



pentru mine către Domnul 
19. ca să nu mă rînduiască 

unde vor să se muncească 
20. ci să m-așeze-n lumină 

de viață dulce plină 
 

 
Viers la masă cînd te ospătează cineva 

Glas 1, Podobie: Doamne Cela ce-n pustie 
 59. 

1. Doamne cel prea îndurat 
Cela ce ai săturat 

2. pe noroade în pustie 
cu a Ta puternicie p.264 

3. și le-ai izvorît din piatră 
apă dulce și curată 

4. și la Cana Galileii 
fiind cu învățăceii 

5. întîiul semn ai făcut 
apa-n vin ai prefăcut 

6. Însuți și-acum Doamne Sfinte 
dulcele nostru Părinte 

7. această casă-ntărește 
și de vrăjmași o ferește 

8. Însuți pîinea înmulțește 
și vinul blagoslovește 

9. și pre bunii credincioși 
ce ne-au primit veseloși 

10. dă-le lor plată cerească 
și raiul să dobîndească 

11. și pre [noi] ne miluiește 
și de cel rău ne ferește 

12. ca un Bun și-ndurător 
și de oameni Iubitor 

13. Căruia toți cu glas lin 
mulțumim în veci. Amin. p.263 

Zavistia 
60. 

1. Cît e de greu îmi pare 
omului de a trăi 
și să aibă scăpare 
de anul ponosului 
că de e stare-naltă 
lui nu-i gîndesc altă 
decît a-l cleveti (2 ori) 
se silesc prin soboare 
din cinste să pogoare 
d-a nu-i mai izbuti (2 ori) 

2. De are agonisire 
vreun cuprins cîștigat 
și prin chivernisire 
trăiește-ndestulat 
zic că e din răpire 
și smuls cu asuprire 
de unde a putut (2 ori) 
sau că cu nedreptate 
și tot cu strîmbătate 
averea și-a făcut (2 ori)  p.266 

3. Iar de e-n stare mică 
sau prea nenorocos 
îl au ca pe-o nimică 
și ca pe-un ticălos 
oricine îl defaimă 
la toți e ca o spaimă 
și în seamă nebăgat (2 ori) 
zicînd de ar fi de cinste 
ar fi și el cu minte 
și ca alții bogat (2 ori) 

4. De e cu mintea mare 
și foarte iscusit 
la toți e în mirare 
cum el a procopsit 



de văd că cu simțire 
născînd din el cevași (2 ori) 
încep toți prin soboare 
să-l urce să-l pogoare 
prietenii pizmași (2 ori)  p.267 

5. Iar de e din natură 
plecat, blînd și smerit 
la toți este prin gură 
că e un ticăit 
de stă posac și tace 
asemenea nu place 
la nici unul măcar (2 ori) 
de rîde și vorbește 
oricare se scîrbește 
zicînd că e flecar (2 ori) 

6. Ce lume fără de pace 
tot stau și mă ciudesc 
că oricum de vei face 
tot te ponosluiesc 
dacă iubești postirea 
biserica citirea 
îți zic ipocrit toți (2 ori) 
de bei și mănînci iară 
îți zic că rău te porți (2 ori) p.267 

7. Așa dar la a mea părere 
greu este de-a trăi 
că nu poți fi-n plăcere 
la toți cum vei voi 
de vei umbla cu pasul 
totdeauna ca ceasul 
nu poți să nu greșești (2 ori) 
îți vine cîndva rîndul 
cînd nu gîndești cu gîndul 
ca să te poticnești (2 ori) 

8. Și omul e din fire 
de seamă băgător 

la mica ta pășire 
el e judecător 
pre sine nu se vede 
ci cel mai bun se crede 
și drept ca un toiag (2 ori) 
nu-și vede din ochi bîrnă 
ponos altuia atîrnă 
și i-l strigă în vileag (2 ori) p.268 
 

 
Dragostea 

 61. 
1. Nu este alt în viață 

decît tot bunul mai bun 
și din dulci mai cu dulceață 
ca frații cînd se adun * 

2. Și dragostea împreună 
în mijloc o priimesc 
și făcîndu-și voie bună 
cu dînsa se veselesc * 

3. Că dragostea unde merge 
și unde o priimesc 
întristarea la toți șterge 
toți mîhnirile-și gonesc * 

4. Dragostea oriunde trece 
și unde pe ea o priimesc 
cu ei ca frații petrece 
și-i face de se unesc * 

5. Dragostea unde se duce 
și unde o prețuiesc 
viață dulce le-aduce 
ura din mijloc gonesc *  p.270 

6. Dragostea ori în ce casă 
cînd o chem și cînd o vor 
stă ca o floare la masă 
și zîmbește tuturor * 



7. Ca dragostea mai scump nume 
nu e pre acest pămînt 
ea e-mpărăteasă-n lume 
ei toate supuse sînt * 

8. Dragostea nu se mărește 
nu se înalță deloc 
dragostea nu pizmuiește 
la altuia noroc * 

9. Dragostea nu se mîndrește 
nu gîndește la al său 
dragostea nu se trufește 
nu voiește altui rău * 

10. Dragostea nu se mînie 
iartă orișice cuvînt 
dragostea în prietenie 
iartă orișice cuvînt * p.271 

11. Dragostea suferă toate 
fără de-a se supăra 
dragostea rabdă cît poate 
fără a se micșora * 

12. O! dragoste tu scump nume 
vino să te-mbrățișez 
să trăim cu tine-n lume 
cu tine să ne-ngropăm * 
 

 
Viers lumii 

 62. 
1. Lume, lume înșelătoare 

mult ai fost amăgitoare 
la cei ce gîndesc  
cu tine a viețui 
și vreau și poftesc, 
ca ei să trăiască 
să se veselească  p.272 
gîndind că cu tine 

o să moștenească 
ticăloșii oameni vai 
cum se amăgesc 
și de binele cel veșnic 
cum se lipsesc. 

2. Că tot unde-s adunări, ah lume 
adunări cu desfătări  
iată și tu stai de față 
ah lume  
și cu tine se răsfață 
nu gîndește ce-o să pață 
cu vremelnica viață 
ticăloșii oameni, vai! 
cum se amăgesc 
și de binele cel veșnic 
cum se lipsesc p.273 

3. Pînă ține punga plină 
sufletul suspină 
însetat de-o țîr de milă 
făr de nici o vină 
batăr cîtuși de puțin 
să aibă simțire 
să gîndească și de suflet 
ce-o fi după moartea lui 
nu numai să-și împlinească 
toată pofta trupului 
pre aceste desfătări 
ah, lume, lume 
ei nu le țin că-s păreri 
ah, lume, lume 

4. Azi, mîine se veselesc 
ah, lume 
și ei nici nu gîndesc p.274 
mergînd pînă în sfîrșit  
ah lume lume 
s-au văzut încet scăzînd 



și el cît s-a pomenit 
s-a văzut de tot golit 
acum lume vino dară 
ah lume lume 
de ți-l scoate din ocară 
ah lume lume 
dă-i vreun ajutor al tău 
ah lume lume 
și-l scapă din acest rău 
ah lume lume 

 
Sfîrșit 

și lui Dumnezeu slavă. 
Săliște, 12 decembrie 1860, scris-am eu 

Procopie Pătruț eclesiarh 
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