
Sfînta Mare Muceniță Varvara, 4 decembrie

Stihirile Sfintei Varvara glas 2 
WM! T sCând de pe lemn

2' M!\!112'!!  )s1a             ! n01 M12'!!C ând  vă   zu u   în     pri     ve    e  li iş tea     în fri     co     şă     toa  re a

1~0[!30!!10`0a.?!110! !pchi       i    nu ri     lo   or pe Var   va    a   ra         pe slă     vi      ta mu ce ni

!0!!11os!)s1a  m?       011q z!!U@Nţă chi   nu  i   tă     cu       u  bă ă tăi           şi     sfâ     şi      in  du u     i     se

04 M0[!00'!!10`0a.?0!O0!t ot     tru     u    pul cu    chi nuri fe  lu    ri      i   te           fe     ri  ci    ta    Iu

0!  !  ! !11os!)s1a m?       0ez!!U@N3    1 Mli     a  ni cu la crimi  a        a    stri  gat       Cu   vân  tu  u   le     al    lui Dum

1100!w!0a.?000'_11qne    zeu    în    vred  ni ceş  te  mă         să    am    par       te    de      a    cum

!11a{!A     cM           0!1'!!!2'!!Km?   cu   a    ceas   ta       Iu    bi  to    ru le de  oa    a meni

02'M! !   `  2'!!  _1a                     ! n01 M12'!   !U un     si   in gu ur  cu    u get    a   vând   cu   a     de     vă     rat pentru

1~0[!0P'!            !                    !            11a.?q!0!1'!!!drea  ap   ta cins      ti     re de Dum ne   zeu        sfin te   le   Var va    a  ra  a

!1 1os!)s1a m?       11q z!!1'!U@N3  4 M'şi   Iu      li        i    a a   ni         s-au   lup    tat cu vrăj ma   a şul    şi    de   plin

!!0`0a.? 310!0'!!!!11os!_bi ru   i     in du-l       s-au  în    vred  ni  cit  de sla va de la     Do    om nul Hris
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T sCu Duhul în Biserică
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