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Luna Mai in 2  zile 
POMEnIREA SF. Atanasie Patelarie 

 
VECERNIAVECERNIAVECERNIAVECERNIA    

 
 La Doamne strigat-am…, stihiri pe 4, glas 5 „Bucură-te cămara…” 
 

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

ŬŃşцÙттччцфссцфсØтчссöттччö 
     Bu   cu  ră     te      Pă     rin    te      A       ta     na     si       e   prea  stră    lu       ci    te    i     e      rar   

тссцфсØŬŃşсцЄсцтсöт                 т                             тссчх 
         he     al      lui   Hris   tos         că     cru   cea     lu    ând   pe    u        meri  pen  tru     Stă      pâ        

чфсØчсцфсöттÚчтчöттÚŨşчЂöтсс 
  nul   Hris    tos   şi-a      le      lu     mii    toa        te     le   pă    dân  du  le       pri    mind         în       ge 

счтÚчччçттссцфсØтсцтт¡чØ              Є 
   res    cul  chip   în     flă       că       ra          tu     Ńi-ai      i     ni      ma   cu    pu     te               rea    sfin 

чПтссцфсØŬŃşчссöтЌØЄчПтсс 
   Ńi      toa          re       a      Du   hu     lui          şi       lu    crând  cu    sârg   la-m  pli     ni   rea    E     van 

цфсØŬŃşсуØчччöЌсчсöттссчттц 
  ghe    li       ei          pen     tru      a      ceas      ta     Dum   ne    zeu   a  cum   de     da    ruri  te-a în  vred 

фсØŬŃşтчссчтцтт¡чØссцÙттцфсØŬŃş 
  ni      cit       chi   ver     ni      sin     du   le     bi                ne      în     tru    toa   tă  vi     a      Ńa      ta         

тОтчфХ°чØчссчттсöттÚПфцфсñ 
 să   ceri  de    la    Dom           nul     să     dea      su     fle   te   lor   noa      tre   ma    re     mi    la     Lui. 
 
 Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El şi El va izbăvi pe Israel din toate  
                   fărădelegile lui.   

 ŬŃşцÙттчсчсчöфсØтчссöттччöт 
                Bu   cu  ră     te      Mi    tro      po     li       tu      le    cel    ce     tur      na  t-ai din   bel    şug 

ссцфсØŬŃşсцЄсц              т          сöтт                 тссчс 
   unt     de    lem   nul    tău         în    can    de      la    cea   fru  moa   să   a   cre   din    Ńei       su    fle 
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чфсØчсцфс ö          т                тÚц            тч                  т                чö      т           тÚŨşчЂöт 
   tu     lui     tău      ur     mă    tor    fă     cân   du   te   ma   re     lui   Gri    go     ri    e         pur     ta 

сссчтÚччçттссцфсØтсцтт¡чØ 
   tu     Ńi-ai    tur     ma   ta     la      li         ma  nu   ri       le       li     ni     ştei,   a     le      vo                ii 

ЄччПтссцфсØŬŃşччссöтЌØЄ           П            т 
  Lui   Dum   ne    zeu  cu    ru     gă     ciu     ni     le,          cu     sfă      tu       i              rea    cea  dreap  tă   

ссцфсØŬŃşсуØчччöЌсчсöттссч 
   cu     pos     ti     ri       le           cu       pri     ve     ghe       rea     bi      ru       i   t-ai   u    nel      ti       ri 

ттцфсØŬŃşтчсцтт¡чØссц               Ùт               тцфсØŬŃş 
 le  vrăj  ma   şu     lui       pen  tru      a     ceas              ta    Dum    ne    zeu  te-a  în  vred   ni     cit          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               тОтчфХ°чØчссчттсöтт 
                       pe    ti    ne    Pă     rin              te       A      ta       na     si     e   mă    ri          te     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 чПфц             фсñ 
                                                         de     da    rul    Du    hu      lui. 
 
 Stih: LăudaŃi pe Domnul toate neamurile, lăudaŃi-L pe El toate popoarele.    
 ŬŃşцÙттчсчсчöфсØтчссöттччöт 
                Bu   cu  ră     te      ar      hi       e        re      u       le    al    lui     Hris   tos         în    Ńe      lep   te  

ссцфсØŬŃşсцЄсцтсöт         т        тссчс 
    A      ta      na     si       e          cu      nu    me    a      les   fi     ind  îm  po  do   bit      Ne     mu    ri         

чфсØчсцфсö             ттÚчтчöттÚŨşччЂöтс 
    to     ru     le       lu       mi    nat    fă     cân   du  te    în   tru   min  tea  ta       prin    cu    noaş  te    rea           

ссчтÚччçттссцфсØтсц                т               т              т          сØ 
  Scrip   tu       ri   lor    pe     creş      ti          nii       a     leşi    ai      tăi    de    la     Du   nă  rea  de    jos 

ЄчПтссцфсØŬŃşчссöтЌØЄчПтс 
   în      vă     Ńa           tu     i-ai    tai      ne      le        mân     tu      i               rii     şi       din    ce         ruri 

сцфсØŬŃşсуØчöЌсчсöттсцÙттчсчö 
   de     sus    a     cum        roa       gă        te      îm     pre     u    nă   cu    so    bo  rul  ar     hi      e        re      
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фсØŬŃşцфссччтцтт¡ччссцÙ     т            т     ц 
    i      lor         bi     ne     plă    cuŃi     lui   Dum ne   zeu              să       se     îm     pli    nea  scă  do   rin  

фсØŬŃşцтччфХ°чтсссчáттсö                т                      т 
   Ńe      le           ce   le   spre    fo      lo              sul   du   hov     ni     cesc          şi   să    fim    a   cum   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             чПфцфсñ                                                                                                                                                                                                 ŬŃş 
                                                    cu     to     Ńii    mân    tu     iŃi. 
  
 
 Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.     
 ŬŃşцÙт               тчхчсчöфсØтчссöттччöт 
                Mul  te   au   fost         în     cer      că      ri       le    vi     e       Ńii       ta    le  sfin   te       în   să 

ссцфсØŬŃşсцЄсцтсöтттссчхч 
  prin    răb    da   rea      ta          pri     mi    tă      de     ti    ne    în         suŃi  de   la    Hris     tos       Dum 

фсØчсцфсöттччтч              ö  ттÚŨşччЂöтс 
   ne    zeu     bi      ru      i     t-ai     toa         te     a       se   mă   nân  du  te         în       is      pi            te 

ссч                      тÚччçттссцфсØтсцтт¡чØ                    Є 
    cu    Hri    sos  tom    pe     al        că   rui  tron     tu     ai      şe     zut   iz     go    nit   ai         fost    de 

чПтссцфсØŬŃşчссöтЌØЄчПтсс 
  vrăj   maş  de  par      te      de     ai     tăi          şi       cre    din   Ńa       ta      ai      Ńi      nu           t-o     zi 

цфсØŬŃşсуØчöЌсчсöттсцÙ                       т                 т                           цфсØŬŃş 
 când   a       şa:         ori       un        de     îmi    voi     du   ce   pa    şii   mei  sunt  al   Dom  nu     lui 

чцфссчöтцтт¡чØссцÙттчхчöфсØ 
    a    cum    a    flând   mul     tă     o   dih               nă      în      că     mă   ri   le     ce           le     ce   reşti      

                                                                                                                                                                                                                            ŬŃşтО                      тчфХ°чØчссчттсö                   т            т 
                     la  Dom nul    te     roa              gă      A       ta      na      si     e   pă    rin    te  pen    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         чПфцфсñ 
                                                             tru    pa    cea    tu     tu     ror. 
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 Slavă…, glas 5      ẅ                                    Ỳ            ‚ẅ                                    Ỳ            ‚ẅ                                    Ỳ            ‚ẅ                                    Ỳ            ‚                        źŜźŜźŜźŜ 
 сссчтссØЁöтттсссöт"Ùç#Л 
             Din   prun    ci       e   Ńi-ai    li       pit    su    fle  tul  de   E      van    ghe          li         a        lui        

М¿çчт¡чØŬŃşтсцтсöтт¡ччМö#тХЛ°фØūŃŞ 
  Hris                        tos       ves    ti     tor   al     da                ru      ri       lor             ce                    reşti 

чччØЙ¿тЌхсссø°тЙ¿çтÚш̄сø°тчØŨşч            П 
  te-a     în     vred    ni              cit         Dum                                       ne                    zeu        che   mân 

тЛчØчссöттцтЦÙЎç#ЛсЛ°çтÚш̄с°øтчØ 
     du      te       la       î       nal    ta  slu   ji    re     a             ar        hi       e                   ri                       ei    

ŬŃşчцттчЛöттçчтЛчØтссöттчĥт¡ðчт¡ð 
       Iar     tu   ca  un  prea   bun        as        cul           tă     tor   în     Ńe      lep   te   A    ta            na  

Л°тсØĭūŃŞŞц                      т        тЙ¿тЛчØччцтЙ¿тЌхсс 
    si            e         nu   te-ai  în     fri           co     şat     de      ne     ca   zu     ri              le            vi 

с°øтЙ¿çтÚш̄сø°тчØØŨşчссцтЛöттссчЦÙ 
                               e                       Ńii          ci       în      lo      ca   şul  Sfân  tu  lui   I         e      rarh    Ni 

тхЁöтт¡чØчсЁöтðððЙ¿çчт¡ðтÚчØŬŃşтссЛöтт 
  co        la                  e       din    Ga      laŃi                                    şe  zând      ne    în      ce      tat   ai   lu 

цтт¡чöтссЁöтððцÙçтт¡сçчØш̄с°øтчØŬŃşт                    с 
  crat              pen tru    o      cro      ti   rea   tur       mei                     ta                        le         ce   rând 

сöØт¡çст¡ст¡ÜçстÚ"Ùт¡чöт¡сçчØЌс°øтÚŨşч 
   mi                                                 lă            şi                                         a        ju             tor       de 

ссöтЛöттттсх®сĝчтсЛ°Й¿фØчссц 
    a       ce    ea   Dom          nul  că    u          tând    cu    în    du      ra               re      la      sâr      gu      i  

Й¿тÚччáтÚч½тссöтç#сØŪŞчěччöтцтт¡ч 
            in   Ńa              ta     la    sâr    gu     in              Ńa        ta         Ńi-a     tri      mis                           mân 

чЂöтЛчØчссöтт           т                 сØØØч½ссЛöтÚçтт¡с 
   gâ      ie                      re      şi       pu      te   re  să-m pli neşti     că     lă        to      ri     a        vi    
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çчØш̄с°øт¡чØŬŃşттссЁöш˚сØŭŠссöтттчт¡ððçтт¡ 
         e                        Ńii        în  tru    bu     nă      tăŃi                    Hris    tos       te-a în    cu             nu 

ссØūŃŞчсОтчЦÙтãт¡Отт¡чØūŃŞцттХ°тч 
            nat        cu       po    doa  ba    ne    stri   că         ciu              nii        tru  pul  tău         iz     vo  

"Ùш̄чссцÙÙт¡М¿тЌс°øтчØŨşПтЛчØØтПç 
  rând      tă      mă     du     iri            din            bel                  şug        ce           lor      ce    te 

чØЌс°øтчØчсцтт¡сØХ°ччöтç#çтт¡с 
   la          u                     dă      şi      cin   stesc             cu              sme    re                            ni           

сØсссøïт¡çчøïт¡¡çчт¡Л÷°тÚс½ЦÙт¡Цтт¡сçч 
     e      po     me     ni                rea               ta                                   ηa               

ч°чáØŬŃşцт             т         тĦсссöш̄тĦсñ 
                        vred       ni   cu    le       Pă     rin              te. 
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La Litie 
 Stihiri, glas 3         Γα    

 źŜччЛöттЙ¿тсØчЎчччЛчØçчтс 
                 În      pus     ti     e            oa          re     când      Mân    tu      i        to     rul           a     în    des 

ссöтцтт¡чØŬŃşчМ÷¿ттчт¡ðчхМИ¿çчт¡ç 
   tu      lat   mul   Ńi              mea         cu                    pu    Ńi            nă                      hra  

чтçчтððŨşşссцттсцтЛчØчцттсс 
                      nă               iar      tu   sfin   te   A     ta     na           si       e       lu    ând  de  la   Dum   ne       

сØçттÚтчсĐсцттÚсØх®сøïт¡çчт¡счØöЌс°ø 
   zeu      dar       ai   hră     nit      po    po       rul   cel                            drept                 cre       din  

тчØŬŃş          т      Ёöĩ              т              т               т               т              с              Л         ч    Ø ф     Х°         И¿        ç ч     т¡     ç    ч                      т   ç 
       cios       cu    hra         na   în   Ńe     lep      ciu     nii    sfin                te                               lor    scrip   

чтððŨşчЂМ÷¿ттЙ¿тсØчцтссØчссöтт 
   turi.            A       ju                tă   ne   sfin          te      să     nu  fim   lip    siŃi      de      Cu    vân        tul           

чЦÙçтт¡ссØччцттððЂÙçттððчссöттч 
   lui    Dum    ne                  zeu    Cel     ce      e         ste   hra       nă          dă     tă      toa   re  de    vi    

чт¡Л°÷ттсöтçттсññ                                                                                                                                                                                                  Ūš 
    a                         Ńă    veş            ni          că. 

 
 ссöттЙ¿тсØЛчØчöтсссöттсцттÚ 
             Gră     ie   şte  psal  mis         tul     Da     vid     da   t-ai    ve     se       li           e     în      i           ni 

çтт¡ссØчцттчсссØçттððч                          Đссöт                           т      ч 
     ma                 mea   mai    ma  re  de   cât     ve      se       li          a         pen     tru      ro   dul   lor    de 

сØЛ°тсØМ¿тт¡÷çчт¡сçчØЌс°øтчØŬŃşцĩтт¡ч 
  grâu     de          vin     şi                       de                        unt      de                   lemn      ca                 re 

              т         чт¡ððЛ°тЛчöтссцтттсØИМИ¿çчт¡ 
s-au    în           mul         Ńit             ur  mând    a     ces  tu   ia   şi    tu        A         ta        na                          
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чтçчтÚŨşЛ°тсØчöтсцтЛц          т             т                    т      ЛчØО 
    si                 e               roa           de     du   hov   ni   ceşti         dai    su   fle   te   lor   noa   stre     ce   

ттччöтсМÜ¿ттсöтттсñ                                                                                                                                                                                                                      
      lor   ce    prăz   nu   im              po  me   ni         rea         ta. 
 
 

 Slavă…, glas 6     Πα     ‗           ‗           ‗           ‗            

 źŜцтчсссчМöттçтт¡сЛ°тсØтс 
                Tru  pul  cel      ne    stri     cat      al     sfân    tu  lui       I                     e          rarh   A    ta 

М¿М¿ÜфтсØчссØЄØсĭчсØЛöттçттсØūŃŞ 
    na                  si            e       iz       vo     ră     şte     râ      uri      de      tă    mă           du         iri   

ч÷счтсЁöттÚчтсцтт¡ччцт"ттÚХ° 
    ve    niŃi    deci  cre   din    cio        şii     să    ne    a     tin               gem    de   sfin          te         le 

сцтçтт¡сçчØш̄с°øтчØŨťчсуХ°чØтссöтт 
            sa             le                      moa                     şte         prin     ca                re    do   bân   dim        cu    

чĭЛчØтХ³тЌØЛМ¿ч÷т¡çчØш̄с°øтчØØ÷ūłчтХ° 
    ră      Ńi               re                    de     pă                                    ca                        te          şi      fi 

чØц           т         сØЛ°тт¡ЛчØчøïт¡çчт¡Л°÷çтÚЌс°øтчØŬť 
   rea  noa  stră   cea    stri                 ca      tă       se               va                      în       no                     i 

тсцтсöтт¡ччцHöÙш̄                   т              тхсЁâçтÚш̄с°øтчñ 
 do  bân  dind  pu    te                 re       a      su    pra      vrăj   ma                            şu                      lui.  
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La Stihoavnă 

 Stihiri, glas 1 Πα,  Podobie: „Ceea ce eşti bucuria…“   ЂūЂūЂūЂū  

 фсссччтсöттц                       т                    тЁöт                т                 т    чØŨşч 
           Prea     lă       u       da     te       I      e     rar        he   nu  te-ai   lă    sat   în   fri   co    şat        de-a   

ссчтПтÚЄссчтОЄØŨşччцитчöт        ц 
  vrăj     ma     şi   lor   lup   tă    în     năl    Ńân   du-Ńi  tu   min   tea        prin   pos   tiri    şi    ru    gă  ciuni          

тЛ°тЌссØчц           т                        тчХ°ттчöт                тÚŨşссс 
 la     ce              le      de    sus     des   chi   su  s-au    u              şi   le     ra    iu   lui        şi       dă      ru 

ц          тчöçттçттсусчхчØūŃŞтсцтчттЁöт 
ieşti  prin  cin       sti            te   le      ta        le    moaş        te        să    nă     ta    te     şi    a    ju    tor       

т             тчØ                                                                                                                                                                                                                                  ŨşŨşŨşŨş                         ЂūŃŞ                         ЂūŃŞ                         ЂūŃŞ                         ЂūŃŞ 
 tu   tu   ror. 
 
 
 Stih: Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii şi te-am  
                   cercat la apa cercării… 

 фсссччтсöт                     т           цттЁöт                             т                              тчØŨşч 
             În      în     cer    cări     în      gă    du     i           t-a    să   pă   ti   meşti     Dum  ne   zeu         lă 

ссчтПтÚЄссчтОЄØŨşчцитччöтц 
   mu    rin    du-Ńi  cu  fo   cul   lu      mi     na      tul  tău    su   flet          de   veş   ni    cul      A    de  văr 

ттссØттсх®сøттчöттÚŨşсссцтчöçтт 
  fi  ind   cu   prins  tu  tu    ror                a-l  cin  sti    ai   zis        cu     ru      gă     ciu   ni    le         ta   le    

çт                           тсуссØūŃŞтсцтттЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                                  ŨşŨşŨşŨş                 ЂūŃŞ                 ЂūŃŞ                 ЂūŃŞ                 ЂūŃŞ    
     să  ne-n  vred      ni    ceşti       I      e     rar   he  A   ta    na         si           e. 
 
 
 Stih: Altarele Tale, Doamne al Puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu… 

 фсссчтсö                  т                       т    ц                т                                        т                ЁöтттчØŨşчс 
           Te-ai    a       ră      tat     râv   ni    tor   păs  tor   cin  stin  du-Ńi   sca         u   ne    le         cel     din    

цтсОтÚЄссчтОЄØŨşцитчöтсчöтЛ°т 
  Te   sa     lo     nic         şi      din   Con   stan   ti     no   pol       dra  gos    te    a    vînd    că   tre    sfân 
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ЌссØттсх®сøттчöттÚŨşсссцтчöçтт 
        tul      lo     caş  cti   to    ri                 t-ai   bi    se    ri  că.      Pen    tru      a     ceas  ta,    Pă      rin   te         

çттсуссØūŃŞчтсцт               т           тЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                                  Ũş 
      A   ta     na       si       e           te    fe     ri     cim  ca  slu  ji      tor        prea    bun. 
 

        Slavă…, glas 4  Πα        źŜźŜźŜźŜ                                               
 цтсЛöтÚтãт¡чØсччХ°ччМ¿тЌХ° 
             Su  fle    tul     tău   cel  sfin       Ńit    prin    vir     tuŃi             s-a      să      lăş               lu 

с°øтÚцтчöттчØХ°с°øтãт¡çчт¡сçчØш̄с°øтчØŨş 
           it    în    I      e     ru  sa     li                       mul           cel                        ce                      resc 

чсцттцттссЛöтттÚМ¿ч÷фЂМ÷¿тЌ 
   de    Hris   tos   iu  bi    to   ru   le     I       e       rar              he     A                ta                 na              si 

с°øтчØŨşО            т           тсссØçтт¡ссØчсЛ°тЌ                       т 
                    e         tru  pul  tău    ră     mâ   nând       pe                tron     în      ce      ta             tea   Har  

ЛöттçчтððũŠтсссЛ°"тçттЛсЛ°çтÚш̄с°ø 
    co   vu             lui            prin  rân     du     ia               la              lui      Dum                         ne 

тчØūŃŞМLМ¿÷ш®тхМ¿çчт¡чØтссЁöттãт¡чØūŃťчĭ 
        zeu        trup                   din      tru                          pul  cel  prea    mă     rit        s-a        dat       spre 

чссöтттЛöтттÚцфссЛöттсØчч"т 
    în      chi     na         re  ur    ma   şi       lor  Sfân   tu     lui       A     pos  tol  An  drei    din    ce     ta       

çттЂÙтЁâçтÚш̄с°øтчØŨşсчЁöтттссЛöтт 
     tea  Ga  la                       Ńiu                     lui.       Drept   a       ce         ea  cu    bu     cu      ri      e             

çтт¡сЛ°тсØчцфссЛöтттÚūŃŞфчсöØш̄т 
     te                   cin         stim    Pă    rin     te      A       ta      na    si         e         I        e     rar 

сØсхЛöттçчтòò 
   hul     lui         Hris                  tos. 
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utreutreutreutreNIANIANIANIA    

  
  

 Sedelna I, glas 1  Podobie: „Mormântul Tău Mântuitorule…”     Κε ĉĉ ĉĉ     

 тсØсчтчöттссччØсчöЌ О                              тÚ              ŬŃťт 
           În    trup    ne     mu   ri    tor   ai   pe   tre     cut      vi       a      Ńă        în        ge    reas   că        a 

сØсчтчöттсЛöттОтчØŬŃťПтччöттч 
   le       su      le    în    tre    ar   hi     e      rei    A  ta     na   si     e         pen  tru    a      ceas       ta     te 

Х°ттттчсичöттччХ°ттÚŬŃşчЂöтттХ°т       тÚ 
         mă rim că  ai     a      flat     har         fe     ri      ci             tu   le        la      Ta        tăl  cel          ce resc      

ттсЛчöЌОтÚŬŃşчЂöтттчХ°ттÚ               т                 тсЛ 
 pe  ca   re       roa    gă-l       pă    rin   te         pe    noi    să       ne  scoa                tă  din  tru    is       pi 

чöЌО                    тÚ            тцфсЛфхчññ 
    te         şi      pa  timi  şi   din   tru      ne      ca                  zuri. 
    
 Slavă…, tot aceasta sau a Sf. din Minei, Şi acum…, a praznicului 
 

 Sedelna a II-a, glas 4  Podobie: „Degrab ne întâmpină pe noi…”    ∆ι ĉĉ ĉĉ     

 тсчц                        т            тсцттЁöтттÚссччфс 
           Cu   da      rul   Tău  Mân tu     i       to   ru  le    moaş      te   le   slă      vi       tu     lui     Pa     tri  

цтссöттсöтЁöтчтçчтÚũŃťсичöтттОтÚф 
  arh   ne   fe     resc  de vrăj  ma   şii    cei    ne    a   dor       miŃi              şi      tă    mă  du  i    toa  re    pu    

сссчöттО           тÚūŃťЁччöтттОтÚччтсц 
    te     rea     lor      ne         a     lun  gă         ne     pu     tin         Ńe   le  noa stre   pen   tru    ru    gă    ciu  

тччöттчссцÙтттÚũŃťссчтсцфс 
  ni    le     Sfân       tu    lui      A      ta      na   si         e         de     oa    meni  Iu    bi     to     ru      le 

чтсЁöт  т                      тçчтòò 
   ne    mi    lu      ie         şte  pre        noi. 
 
 Slavă…, aceeaşi sau a Sf. din Minei, Şi acum…, a praznicului 
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 Mărimurile, glas 1, Πα 
  
 Stihuri: 1. AuziŃi acestea toate popoarele, ascultaŃi toŃi cei ce locuiŃi în lume!  

 ŨтÚŧ                                                                                               чЂхМ÷PÙЌçтсиöт¡Л°ÜфØччЁöтт 
                                Mă      ri                      mu       te        pe     ti                    ne     sfin     Ńi       to   ru   le 

тЛ°тЌØччсöØш̄тсØŧŞссцтХ‾ЄтЙчс 
Pă     rin            te      A       ta      na       si      e           şi      cin   stim                sfân  tă     po     me 

чöтç#çчтððŸůсичМ¿ÜфчтХÀХÀсøøçтÚЌс°øт 
   ni              rea           ta                că     tu                          te    rogi                              pen    tru                        

чØØŨşсусцтшUЛ°÷ЙМ¿чöттт¡ОтÚЙ¿çтÚтÚчññ                                              Ũş 
  noi          lui      Hris  tos   Dum             ne      ze              ul               no                                  stru.    
 
  
 2. Gura mea va grăi înŃelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. 

 тÚŧ                                                                                                                                                               чЂхМÜPÙш̄тссОтЦÙЌØЛöттч 
                                  Ve     niŃi                  toŃi             în    tr-un  glas          să                 lă     u         dăm 

тððŧŞссцтХ°тЌØчöтт¡ссчöтç#çчтððŸůЂиññ 
             pe     Pă     rin                te       le       A                           ta      na              si             e               zi 

Й¿çтÚтÚчЎЂчçтт¡Л°ÜтсМ¿ч"тт¡ОтÚçЙ¿ 
                          când:       pe      în        vă                         Ńă       to               rul   creş      ti     

çтÚтÚЛфñ 
           ni    lor. 
  
  
 3. Doamne, iubit-am bunăcuviinŃa casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale. 
 4. Gura dreptului grăieşte înŃelepciune şi limba lui rosteşte dreptate. 
 5. Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme. 
 6. FericiŃi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda.  
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 Prochimen, glas 4    

 ũŠцтчтсХ°чØчöтсссĥчт                       т      цÙтÚтс 
                Pre   o     Ńii   Tăi  Doam          ne     se   vor    îm     bră     ca     în   tru  drep  ta   te   şi     cu 

ссöттÚфцттĦсØ                                                                                                                   ũŠũŠũŠũŠ    
                                       vi        o   şii Tăi   se    vor  bu  cu    ra   
  
 Stih: Gura mea va grăi înŃelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. (şi a treia oară:) 

 ũŠцтчтсХ°чØçчтссЁöтчттХ°чØŭŠ 
                Pre   o     Ńii  Tăi  Doam           ne         se   vor    îm    bră      ca    în   tru  drep ta             te   

чöтсцÙтттÚчö           т              тссØштĦХ‾тòò 
    şi    cu    vi       o   şii       Tăi   se   vor  bu    cu      ra. 
 

 După citirea Sf. Evanghelii 
 Stihira glas 6: „Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta…“ 

                                                                                                                                                  ŨчąччХ°фчсØЛ°тсØтсц               т              тссчч 
                Ur     mă    tor             al     po    run     ci          lor   lui  Hris  tos  te-ai  a    ră     tat      fe      ri     

цÙЄØсчсØЛöттçттсØūłчц                  тч ö  т         тсчхч 
   ci     te     A       ta     na            si                        e           cu    pos  tul    şi   cu   ru   gă     ciu         nea 

чцтт¡ччçчØЌс°øтчØŨťччцфсссч 
    is    pi                te      le          bi        ru                  ind         cu    răb    da    rea    co     vâr   şind   mul 

счтсцфсЦÙ#тÚх®сссöтЙçтÚЌс°øтчØ 
    Ńi    mea  pri   go    ni     ri      lor    ce    le     cu         a      ne     vo           ie        de      pur                tat 

ŨťччсöØш¯тсØсиччцттçтт¡сЛ°тсØтсс 
       cu     nă    dej            dea     în    stră      i     na  rea  de      nea               mul       tău   cu    tă      ri 

ччçст¡Л°ÜфØтĭччсхчØтХ³тЌØЛМ¿çчт¡ 
   a      cre         din                 Ńei    în   vâr    to      şa         rea   ne                  cre     din    cio 

чØш¯с°øтчØ÷ūłчтХ°ччЁöттÚЂøïт¡чт¡Л°ÜçтÚЌс°ø 
   şi                       lor         a    vând         în    drăz   nea        lă    că          tre                   Dum   ne 

тчØŬťцтттсĭсЛöтттÚęūłтссцттччöØш¯тçтх 
       zeu       ce   re  să  ne   dă      ru      ia             scă    vi      a      Ńă    veş  ni  că     şi      ma     re      mi 

Лöçттò 
                                                                                                                                                                                       lă.                                    Slujba Sfântului Atanasie Patelarie     C.T.  



  
  

 Condac, glas 8,    Νι    Podobie: „Apărătoare Doamnă…“ 

 ŧŞц                       YтчссцттчçчтссçстЛÜфØũŠ 
               Vred  nic     a       pă     ră     tor        al    cre         din   Ńei    or      to           do                   xe 

фчсØчØччччцфччсссöтЛфØũŠ 
   şi       i       coa    nă      în      fru    mu     se      Ńa     tă       a   +  ar      hi       e        ri                    ei 

чсО№тчцтчч"ттх®сöт‹ттÚŧŞччсØч 
    a       ră       ta   tu   te-ai  Sfin  te     I       e      rar   he   A         ta    na  si   e.        Ci      ca      cel     ce       

чччцфсссöтЛфØũŠччцфссс 
    ai      în     drăz   nea    lă     că      tre    Dom                nul        pen   tru     su     fle      te      le     noa    

чцтçчтĦ¡сЄх®сöтЌЛфØŧŞчсØуЛ°тс\ØПÙ 
  stre     ce   re        pa                    ce           şi    ma      re      mi     lă          ca     să-Ńi     cân        tăm:   Bu 

тттчЛфччYöтттЁöттãт¡чññ 
 cu  ră  te,    Pă     rin     te      de    trei   ori  fe  ri     ci                      te.    
 
  

 Luminânda, glas 3,    Γα 

 ŪšчΩчсс№ö         т     т              тĦсØМ¿Üт                      т                             тÚЁö°т‹шððчЂΩчс 
                  Că     ma     ra       su   fle  tu   lui    tău             s-a  um  plut                     în      ce     ruri    de   

сМ¿тЌссöт¡                ттĦсØŪšч½чсс№öтттĦсØМ¿÷т 
    lu       mi              na     lui                 Hris       tos         iar      tru     pul    tău        pe  pă  mânt 

шðð         Ũ ş            т̂сссΩчц                       тчссц"ÙЌссö     т¡ттĦсØ 
          a    fost     lă      sat      iz     vor   de     tă     mă      du    iri     cre      din    cio                   şi          lor 

                                                                                                                                                                                                                         Ūšчцж⁄ттХ´тЌçст¡Л°ÜтттÚūŃŞтсΩсц 
                      Pă    rin   te   A                     ta           na                       si   e       de  Dum   ne    zeu    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "ÙЌс сöш̄                тĦсññ 
                                                        pur       tă      to                 ru     le. 
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 La Laude, stihiri pe 4, glas 8,   Νι    
 
 Stih: LăudaŃi-L pre El întru puterile Lui, lăudaŃi-L pre El după mulŃimea slavei Lui. 

 źŜźŜźŜźŜчсØуЛ°тсØччцтчссöттчцтч 
                 Să      prea     mă         rim     mi     nu     na   ta    vie      Ńu      i            re    a     ma   re    lui 

ттсЛöтттÚЙ¿тсØũŠŠтсссчсчöтçттЛ 
 ar   hi     e     reu    A   ta  na     si            e        că    pri      ve   ghind   pen   tru     dreap         ta         cre         

сЛ°çтÚш̄с°øтчØūŃŞчöтсц                    тчöтт¡чччтсØ 
                        din                     Ńă         ne-a  în    vă    Ńat   drep   ta                tea      şi      stă   ru     in 

фØсØММ¿çчт¡çчØш̄с°øтчØ                                                                                                                                                                                                      ŧŞ 
   Ńa      în      ru          gă                             ciu                       ne 
 
 Stih: LăudaŃi-L pre El în glas de trâmbiŃă, lăudaŃi-L pre El în psaltire şi în alăută.  

 чцтчтссЛ°фсØцтссчöтсцт 
             Sfin    Ńi    te     po   vă    Ńu       i       to      ru      le    n-ai  în     ce     tat      a      în    vă     Ńa   pe 

чöттчцфссчхчØччцтчöттсЛöт 
   cei   în  cre   din   ŃaŃi   spre   mân    tu       i            re      să       as    cul   te   gla   sul   E   van    ghe   li      

ттÚũŠчö               т сс         цт                  т                        тçст¡сфчЛМ¿çчт¡ 
       ei        şi     să     se      gră   beas  că  tot  dea        u                     na    spre    îm      pli  

çчØЌс°øтчØŧŞцтссччсиöттттчцÙ                         т                        т 
        ni       rea                     ei.        Dă  ne     şi      no     uă      Pă     rin        te   să  ne   pă   trun  dem  de 

ссОтчттЛöтттÚŨşчсХ°чтссц                    т                                 т 
   bi       ne     fa    ce     ri   le   po   run   ci       lor        pe     ca                re   să   le-m    pli   nim  spre mân 

сЛöтттÚūŃŞчМ¿ÜфØçтÚтÚçЛöттçчтÚ                                                                                                                                                                                                                 ŧŞ 
    tu       i               rea        su               fle        te  lor        noa                  stre. 
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 Stih: LăudaŃi-L pre El în timpane şi în horă, lăudaŃi-L pre El în strune şi în organe.  

 сМ¿ÜфсцтссЛ°фсØцтчØçтт¡сЛö 
             Plin               de    sfin     Ńi    re    es      te     tru    pul     tău   Sfin  te     A         ta                   na 

#тÚũŠтăччссссøтÚцтсцттчМ¿М¿ÜфØ 
 si       e      şi     în      fri      co      şă      toa            re    es   te     a      tin   ge  rea   de       ti                  ne 

тсцтЙçтÚЌс°øтчØŨťтĝсуХ°чØчсЛöтÚЙ¿ 
pen   tru    cei                      pă      că                   toşi       iar     ce               lor      ce     se      po    că   iesc 

тЛçттçчтÚūŃŞчöтсссöттттÚЙ¿тсØũŠччö 
         le         re             verşi            cu   în    des     tu      la          re  tă  mă     du          iri          şi-i     bi 

тсссчáтÚçтÚтÚММ¿çчт¡çчØш̄с°øтчØŧŞ 
 ne    cu     vin     tezi                    prea        lă         u                                da                       te. 
 
 Stih: LăudaŃi-L pre El în chimvale bine răsunătoare, lăudaŃi-L pre El în chimvale de  
                   strigare. Lui Toată suflarea să laude pe Domnul. 

 чсЛöтттчцтсЛöтчцфсссч 
              În     căl       Ńă    ri        le     pi   cioa   re    lor     ta     le   vor   besc   de      a       ler     ga     rea 

цттЛöтттÚЙ¿тсØçтÚтÚЛМ¿çчт¡çчØш̄с°øтчØ 
   ta   că  tre   cei    ne  a   ju      to         raŃi        zi  ua     şi                                       noap                    tea 

ŧŞчсуссöттÚЛ°тсØцтчсЛЦÙçтт¡сçчØ 
       Mi     los        ti      veş   te  te    spre        noi    cei   ce    ne      ru     găm    la         i                       coa 

Ќс°øтчØūŃŞчцтчсЛö                 т    Ú            тÚ                   ЛöттçчтððūŃŞчс 
      na                   ta            şi     ce  rem   să     pri    mim   de   la   Dum   ne            zeu               vin   de 

                                                                                                                                                                                                                                             сöтттОтчØтãт¡Отт¡чØũŠссчáтч 
                    ca   re   şi  ier     ta   re    de   pă          ca               te         prin    sfin           te     le         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            çтÚтÚЛö            тçчтòò 
                                                                ta   le   mij    lo        ciri. 
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 Slavă…, glas 6    Πα     ‗           ‗           ‗           ‗            
 

 ччХ°фчсØЛ°тсØтсцтчöттсчх 
              Pe    stea             ua     cea     pu      ru          rea   lu    mi    noa   să    a    Or  to    do      xi 

чØūłчцттÚЛ°тсчтсЁöттчцттĭсЛöтт 
    ei          pe     cel   ce  a     pur         tat     cu   vred   ni      ci          e     lu     mi  na   în    vi        e    rii 

т                 тсØ÷ūłчтсцт"ттÚсссØЙçтÚЌс°øтчØ 
lui  Hris  tos         în   toa    te     păr          Ńi         le   creş      ti    neşti    să-l       lă        u                   dăm 

ŨťссчхсчтсЁöтччтссссöш̄                   т          тĭ 
       că       a        ce          sta    prin  cu    noş    tin   Ńă    şi      prin  în     Ńe     lep     ciu                 ne   în  

чсØЛöçттттĦсØ÷ūłчтсцтччöØш̄ттчцт 
   cin     gân                du                   se          a      ri     si     pit   în     tu      ne            ri     cul    ne 

ЙçтÚш̄сø°тчØŸųсуХ°ччцтçчтсссöтт¡ 
   cre        din                    Ńei           şi                că      tre     ca   lea       cea   ne    în      se       ra        

ччссОтчЦЌØЛ°тсØчöтссцфц 
   tă       a       vie     Ńu        i    rii     E      van    ghe      li            ei       a     că     lă      u      zit     po    po 

ттттÚх®сЛ°тÚЙçтÚш̄с°øтчØŨťЁöттсЛöтттчć 
      rul cel  bi                         ne    cre       din                   cios         în    că   şi     pe     ur    me      le    slă 

ЁöттчМöтттÚчХ°чØąŨťчсуХ°ччцт              тцÙ 
   vi    tu   lui    A      po               stol   An            drei       mer    gând              în      ce      ta  tea  Ga   la                  

ттсØчтсцтЛöтттсМ¿М¿ÜфØūłЄЂçчт 
  Ńi         lor       a   păs    to     rit   cu   bu   nă  cu  cer    ni      ci                   e          a      vând        bu   nă       

сцттттчЛЛçттðсчцфцтЌØх®сЛ° 
    vo    in         Ńa   ev  la    vi       o       su        lui         Vo    ie     vod   Va     si             le      

тãт¡Цт¡Л°çтÚш̄с°øтчØŨťчсусчхчöттÚ          Л°тсØ 
 al         Mol                     do                    vei         pen    tru       a      ceas          ta        să-i   stri         găm 
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ŬťЂÙчцтЦÙт¡тÚЛöтттчсиöттððçттсöØтÚŬťцтс 
       O,      de    trei  ori    fe         ri     ci               te    Pă      rin                              te             stea   lu    mi 

сöттчсссöØш̄тçчтÚцтĭчсссØçтт¡с 
   noa        să    a        pa     tri      ar       hi        lor          roa   gă    ne     în      ce      tat       pe 

çчØЌс°øтчØ÷ūłЄЂссöтцтттÚЛ°тссıЛö 
      Dum     ne                   zeu        să      dă      ru     ias    că    ce  lor  ce  te    cin        stesc    cu     dra 

тттÚęūłчЁöтттсччöØш̄ттхсЁâçтÚш̄с°øтчññ 
 gos     te         ier     ta    re  de  gre  şeli      şi      ma             re                             mi                     lă. 
 
 

Troparul, glas 8,   Νι Ђ  Γa 

 

 ŪŞчччцфсцтссцттÚчцфсц 
                Dum    ne     ze     ias     că      o   dras   lă      a      cre    ta    ni  lor   păs    tor    al       ce     tă  

тÚЄсЛöçттĦсØŪŞчччсссöтцттсчáтÚ 
 Ńii   cei      îm     pă        ră        teşti         şi       po     vă      Ńu       i       tor  sfin  Ńit    al  cre   şti      ni   lor 

ЄсЛöçттĦсØŪŞЄЂчцфссччцфсØ 
   de     la       Du       nă         re          co   moa     ra    cea    de    mult  preŃ     a     Har     ko    vu     lui 

тчЂччттЛ°ттÚūşчцттЌсссØтО                   т 
  A    ta      na      si        e    în   Ńe    lep        te        pri    mi  t-ai  har    bo     gat     de     sus   cu    nu  me   

чЄсЛöçттĦсØŪŞОфссЛö                  т                   т          тÚтссцт 
   ne     mu     ri      tor        fi          ind      roa     gă     pe    Hris    tos  Dum ne zeu  să   mân    tu     ias    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       тÚсöт"ÙЌхЛöттĦсñ 
                                           că     su   fle    te        le          noa              stre. 
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