








 



 



 





Cel       ce eşti       în       tre     I    e   rarhi    păs      tor      a       les,            şi lu

u   mi i    în      vă       ţă      tor             te     mei dum  ne ze       ie         eş    ti lor   do

og        me, şi     ca    pul ca  re cu u     ge e   tă. Iu     bit fiu al Ca

pa       do     ci   ei,         şi      fra    te al Ma   re  lui Va si          le,             su i

tu te-ai la  î năl       ţi       i mea vir tu ţi  lor    fe     e   ri       ci       te. Pen tru

a       ceas       ta         noi      pu    u   ru rea    te ru     găm Sfin   te      I         ie

ra    ar  he Gri  go ri   e Ar hi păs     to       rul Ny        ssei să mij

lo    ceşti î na i in tea    a  lui  Hris    tos  Dum   ne      zeu, pen tru su

fle       te     e   le    noas tre.

TROPARUL CELUI INTRE SFINTI
PARINTELUI NOSTRU

GRIGORIE,
ARHIEPISCOPUL NYSSEI

 











             





               

 



 

Cel       ce       eşti    în     tre      I          e      rarhi      păs       tor         a        les,              şi

lu   mii  în   vă  ţă    tor,             te      mei  dum    ne     ze    ieş     ti   lor   dog me           şi

ca     a   pul      ca         re        cu       ge      e      tă, iu     bi         it fiu     al   Ca    pa

do     ci     ei şi fra      a te al        Ma   re  lui  Va   si i   le           su        i    tu

u te-ai  la     în       năl        ţi   i      mea      vir        tu       u   ţi lor   fe      ri        ci     te Pen

tru       a         ceas          ta       noi        pu     ru   u  rea te         ru      găm       Sfin     te

I          e       rar      he       Gri       go      ri         e           Ar    hi        păs      to      o     rul    Ny

y ssei,       să    mij       lo       ceşti    î      na       in      tea lui Hris  tos  Dum ne   zeu           pen

tru      u     su    fle    te   e     e   e   le      noas tre.
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