
Troparul Mucenicului. Glas 4. Ὁ ὐψωθείς.
 

    Î în tru un gând la a Pur tă to rul de chinuri în gre u

        ia a ţi ii de po va ra gre şa lei să a ler găm cu la

   crimi dar din su flet stri gând Pu ruri po me ni i tu le Mu ce

                 ni ce slă vi te si leş te ru gă ă mu te cu a ta mij

    lo ci re şi din pri mej dii grabnic şi din boli cin sti te

   te Mi i na pe toţi iz bă veş te ne

Al Născătoarei de Dumnezeu. Asemeni. 
    L a Năs că toa rea a Zi di to ru lui lu mii să a ler

       gă ăm to oţi cre din cio şii strigându-i o, Mai ca Îm pă ra

    tu lui Stă pâ nă de grab sca pă ne cu mi i la ta de ne

                voi şi de boa lă şi toa tă pri me ej di a şi de chin şi

  du re re ne în ce tat so lind la Fi ul tău Îm pă ră

    tea a să ier ta re gre şa le lo o or
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Canonul Mucenicului. GlasPeasna Ia. Ἁρµατηλάτην Φαραώ. (Pe Faraon ce se purta în car).

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

C u a le ta le ru gă ciuni ru gă mu te Mi na slă vi

  tu le sca pă ne de gra a bă din ne ca zuri bu nu le

 3  şi toa te’m pre su ră ri le şi din boa lă cum pli i tă că so

 li tor fe ri ci tule te a vem la Domnul pu te ri lor

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

C u în drăz ni re lui Hris tos ru gân du te prea mi nu na

  tu le ro bi lor tăi gra ab nic îm pli neş te ce re rea

 că cu cre din ţă ca u tă Mu ce ni ce cin sti i te la

    ne smin tit a ju to rul tău Mi na şi te cân tă cu dragos

 te

3333 Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

D e stră lu ci ri le ce reşti slă vi tu le învred ni cin
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du te cu lup te le ta a le ro bi lor tăi pu ru rea

 le îm pli neş te bu nu le ru gă ciu ni le toa a te cu

    prea fier bin te so li rea ta Mi na Mu ce ni ce al Domnu

 lui

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
 C e ea ce fă ră de băr bat în pân te ce L-ai ză mis

   li it ne gră it pe Mân tu i to o rul Stă pâ na zi

 di ri lor şi Dum ne ze ul fă ră ani şi Stă pâ

   nul a toa a te de toa tă boa la şi pa ti ma sca pă’i pe

cei ca re te la u dă

Cântarea a III-a. Οὐρανίας ἀψῖδος. (Doamne, Cela ce-ai înălţat). 
     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

  M â ni in du’L pe Do omnul eu ti că lo sul slă vi

   tu le pu ruri cu mul ţi i mea fă ră de le gi lor de
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     să vâr şit am căzut în cum pli te ne ca a zuri din tru ca

    re sca pă mă cu mij lo ci rea ta

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 Dum ne zeu fe ri ci i te şi la u da mu ce ni

    ci lor spri jin te-a vă dit tu tu ro o ra ca re te la u

     dă ci în du rân du te cu so li rea la Do om nul a

     ju tă a ces to ra Mi na slă vi tu le

 3333 Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

 L u cră tor al mi nu u nii te ştim cu to ţii prea bu

      nu le pu ruri po me ni tu le Mi i na dum ne ze ies cu

         le ci în drăz ni rea ta la Hris tos do bân di in d-o

      pe A ce la pu ru rea no uă în du ră ni’L

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
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    N e stri ca tă fe cioa a ră şi mai că a Fă că to

    ru lui bi ne cu vân ta tă Ma ri i e sla va zi di ri

  lor la Fi ul tău mij locind Îm pă ră tea să a toa a

       te pe cei ce te la u dă a pă ră’i pu ru rea

  A a lun gă ne Mi na slă vi tu le boa a la şi tot

ne ca a zul scă pâ ân du ne ca un bun pe toţi cu so

  li rea ta de chi nul cel veş nic Prea mi i nu na te

    Î în du ră te de Dum ne zeu Năs că toa a re Prea lă

  u da a tă şi chi i nul meu cel tru pesc de grab con te

  3 3    neş te mi’l şi vin de că’mi su fle teas ca a du re re e e e
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Peasna a IV-a. Σὺ µοῦ ἰσχὺς (Tu dară eşti).
     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

L ui Dum ne zeu Sfin te de gra bă ru gân du te tot ne

  ca a zul şi toa tă pri mej di a şi ră ul tot şi chi nul cum

    plit pu ru rea a lu un gă’mi spre mi ne mi los ti

 vin du te slă vi te Muce ni ce mi nu na tu le Mi na

   toa tă ce re rea dân du mi-o bu nu le

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

  Că tre a ta a co pe ri re preabu nu le cu cre

     di in ţă a lerg dar ru gân du mă cu ha rul tău go neş te’mi de

  grab cer bi ci a mi in ţii şi toa te îm pre su ră ri le

  pe Dom nul Mu ce ni ce pen tru mi ne ru gân du’L că

   scă pa re te am prea cin sti tu le

3333 Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh
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C a să te cânt o, în tru tot fe ri ci tu le cu cre

   di in ţă şi râv nă şi dra gos te dă’mi ca un bun mi la cea de

  sus vi tea zu le Mi i na şi la u da Mu ce ni

    ci lor că ma re în drăz ni re ai lu at că tre Dom nul

 Mu ce ni ce po doa ba Bi se ri cii

 3333  Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 O as tea de sus o, Prea cu ra tă şi Min ţi le şi tot

     ci i nul fă ră de ma te ri e şi ce te le ce le ne tru

   peşti te la u dă pu ururi Îm pă ră tea să a Ce ru

  lui cu ca re ţi se’n chi nă şi în trea ga zi di re

  ci de toţi te în du ră cu mi la ta

Peasna a V-a. Pentru ce lepădat-ai. 
     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi
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 Stră lu ci t-ai în lu me Sfin te în tru fap te le ta

   le ca soa re le cu ra za mi nu u nii lu mi nân du’i pe mulţi

 fe ri ci tu le pen tru ca re pu u ruri te lă u dă

   ăm slă vi te Mi na cu so li rea ta dar lu mi nea ză ne

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 C u cre din ţă şi râv nă toţi te lă u dăm şi cu dra

   gos te bu nu le cu a ta so li i re cea fier bin te laDomnul

 dar sca pă ne pu ruri din pri me ej dii şi de-a vrăj ma a

   şu lui tur ba re pă zi to ru le al credin cio şi lor

3333 Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

 D e gre şa le cum pli te Sfin te din is pi te şi toa

   tă pri mej di a iz bă veş te’i pu ururi pe cei ca re slă vi te

 te la u dă Mi na fe ri ci i te o cro ti to o

     ru le fier bin te şi stră je ru le al cre din cio şi lor
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 3333 Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 Prea cu ra tă Fe cioa ră Mai ca Dum ne ze u lui Ce

  lu ia fă ră ani Cea ta În ge rea as că cea ce reas că şi Ce

 te le Sfin ţi lor pu ru rea te câ ân tă Îm pă ră tea

   a să pes te veacuri tu tu ror dar tri mi te ne mi la ta

Peasna a VI-a. Vărsa-voi. 
     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

    Î î nal ţă pu te rea cre din cio şi lor cu so li rea ta

      fier bi in te la Domnul că te avem în tru tot fe ri ci

    3  i te scu ti tor şi cân tăm a ju to rul tău şi-a lun gă ne Mi na

      degrab în tris ta rea a ma ră din su fle te

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

    33Sti in du’ţi po doa ba Mu ce ni ci lor în drăz ni rea ta

       cea ma a re la Domnul te lă udăm cre din cio şii cu râ
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 2    3   âv nă ci din ne ca zuri de grab iz bă veş te ne ru gân du te

       lui Dum ne zeu şi dă ro bi lor tăi toa tă ce re rea

3333 Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

   33 D e a pa cea vi e cea a Du hu lui să ne umplem

       cu a ta a mij lo ci re ca să le găm a vir tu ţi lor

3 2    3   roa a dă şi să cin stim deHris tos purtă to ru le prea sfân tă

      fo lo sin ţa ta şi-a ju to rul tău Mi na slă vi tu le

 3333  Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

Lă ca şul Dum ne ze ieş tii în tru pări de Dum ne zeu

    Năs că toa a rea Ma ri a la Fi ul ei în drăz nind iz bă ve

     3eş te din tot ne ca zul pe cei ca re stri gă ei pe ti ne da

      ră ro bii tăi te cân tăm u na Mai ca Stă pâ nu lui

  A a lun gă ne Mi na slă vi tu le boa a la şi tot
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ne ca a zul scă pâ ân du ne ca un bun pe toţi cu so

  li rea ta de chi nul cel veş nic Prea mi i nu na te

 C u ra tă ca re prin cu vânt pe Cu vân tul în chip ne

 tâl cu it L-ai năs cut în zi le le din ur mă nu în ce

      ta ru gân du’L ca u na ce ai în drăz ni re de mai că ă

 ă ă Condacul. Glasul al 2-lea T. 
P ă zi toa rea ce lor ce cu râv nă te la a u dă

so li toa rea cea ne dez min ţi tă la Fi ul tău nu îi

 tre ce pe pă că to şii ca re te cin stesc ci si leş te Mai că

   la Hristos şi mi los tiv ni’L fă de grab că stri găm cu o sâr

di e Roa gă te Prea cu ra tă şi-a ju u tă ne ca o bu u

nă ce ea ce pu ruri iz bă veşti din pri mej di e

pe ro bii tă ă ăi
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Prochimenul. Glas 4 T. 
!SD re e e e ep tul ca fi ni i cul va în flo ri

(de două ori)   şi ca ce drul cel di Li ba an se va în mul ţi

Stih: Răsădit în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru va înflori.

T T      D re e ep tu ul ca fi ni cul va în flo ri

    şi ca ce drul cel din Li ba an se va în mul ţi i i i

După Sfânta Evanghelie. Glasul al 2-lea T. 
 S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

 P en tru mij lo ci ri le Pur tă to ru lui de chi nuri Mi

 los ti ve cu ră ţe eş te mul ţi i mea gre şa le lor

  noastre

Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min

33  P en tru mij lo ci ri le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi

333  los ti ve cu ră ţe eş te mul ţi i mea gre şa le lor noastre
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Stihira prosomie. Glas 6 T. Toată nădejdea.
     C e lui ce’n pri ve liş te pen tru Stă pâ nu ul lup ta t-a

 ob ştea Or to doc şi lor cân ta re de la u dă să’i a du

        u cem dar că în cer Dom nului pen tru noi se roa a gă

  3 şi ier ta a rea da to ri i lor ce re A ce lu ia ce re ri le

    toa te pli nin du ne a ces tu ia cu ma re glas a şa

            să’i stri găm cu o sâr di e slă vi tu le Mi i i na po

  doa ba Ce tei ceĭ mu ce ni ceşti nu con te ni i i

       mij lo cin du ne ce lor ce te la u dă ă ă
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Peasna a VIIa. Παῖδες Ἑβραίων. 

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa gă te pentru noi

Sca pă’i slă vi te Mu ce ni ce pe cei ca re te cin

      tesc prea fe ri ci i te cu’n drăz ni re ru gând pe Dom

      nul sla vei pen tru cei ca re cân tă ă Lui şi Îl la u dă de-a

 pu u ruri

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa gă te pentru noi

La u da Mi na fe ri ci te a du cân du o cu În

  ge rii Tre i i mii ce lor ca re te cân tă cu cre din

   ţă so leş te le ru gă mu u te iz bă vi re din pri me ej dii

 S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

333Z i ua ta sfinte Mu ce ni ce cea a lea să o cins tim

 3toţi mu ri to o rii dim pre u nă cu ti ne fe ri ci

   te Tre i mea lă u dân du u o şi cu Cea ta ne tru pea as că
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333Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor Amin,
3M a re ţi-e Maică în drăz ni rea că tre Fi ul tău şi

       Domnul Prea cu ra a tă pen tru toţi dar Stă pâ nă mij

      lo ceş te şi mul tă bu nă ta tea a Lui tu tu ro ra hă ră

ze eş te-o

Peasna a VIIΙa. Tὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ. 
     Sfin te al lui Dum ne zeu roa gă te pentru noi

  T i se roa a gă de chinuri Pur tă to o rul Dum,
  ne ze u le a toa te Îm pă ra a te pen tru cei ca re

pu ru rea Te la u dă şi Îţi stri gă Doa am ne lu mea

   mi lu ie eş te-o cu mi la Ta cea ma a re

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa gă te pentru noi

 N e tru pe eş ti le Ce te şi So bo o rul Mu
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  ce ni ci lor Hris toa se Îm pă ra a te ne în ce tat se

roa gă Dum ne ze u le şi Îţi stri gă Doa am ne lu mea

   mi lu ie eş te-o cu mi la Ta cea ma a re

33S333    Lă u dăm pe Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfân tul Duh pe Doomnul

 Toa tă cea a ta ce reas că Te slă ve eş te Dum

  ne ze u le a toa te Îm pă ra a te cu Mu ce ni cul

Mi na lă u dân du Te o, Tre i me Sfâ ân tă pe toţi

   ne pă ze eş te cu mi la Ta cea ma a re

3333 Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor Αmin,
 Toa tă li im ba şi nea mu ri le toa a te te

 cân tăm de Dum ne ze eu Năs că toa re că pe Stă pâ nul ce

 ru lui în pân te ce L’ai pur tat Fe cioa a ră Că ru ia Se’n

  chi i nă făp tu ra cea zi di i tă
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Peasna a IX-a. Ἐξέστη ἐπὶ τοῦτο 

! Î în fri co şa a tu s’a ce ru de aceasta şi s’au

   spăi mân tat mar gi ni le pă mân tu lui că Dum ne zeu oa

   me ni lor tru peş te S’a a ră tat şi pân te ce le tă ău s-a fă

  cut mai cu prin ză to or de cât ce e ru ri le de Dum

! ne ze eu Năs că toa re pen tru a cea as ta te mă reş te

  so bo rul în ge resc şi nea mul o me nesc

     Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

F ier bi in te Îm pă ra tu lui tu tu ror nu lip si fe

ri ci te cu dra gos te a te ru ga pe en tru cei ce

  pu ru rea te cin stesc şi cu cre din ţă ca u tă Sfin te

   mi nu na at a ju to rul tău cin sti i te Mu ce ni ce

şi ha ar şi bu cu ri e slă vi te Mi na dă ru ieş te le

 3333 Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh
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   T re i i me şi U ni me fă ră’n ce put Îm pă ra te

a toa te făp tu ri le Cel Prea î nalt î în fri co şă to

  ru le Dum ne zeu pe Ti ne Oastea ce ru lui ca pe Zi di

  to rul fă ră de ani Te la a u dă de-a pururi cu Mi i na

 Mu ce ni cul şi toa te ci nu ri le Sfin ţi lor

 3333  Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 F e cioa a ră Năs că toa re de Dum ne zeu cea mai sus şi

de cât ne tru peş ti le ce te ce reşti şi i de cât zi di

  ri le mai pre sus ţi e se roagă pu ru rea Mi na pur tă

     to rul de Dum ne zeu să ca a uţi dar cu mi lă spre o o sâr

 du i to rii al că tu i rii a ces te ia

Cuvine-se şi Megalinariile

      A a toa tă mi nu nea să vâr şi tor sfin te Mu ce ni i

   ce Zi di to rul te-a a ră tat ce lor ce te chea a mă
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   cin sti te cu cre di in ţă a ju tă ne dar gra ab nic

   Mi na slă vi tu le

  S fi in ţi lor slă vi ţi lor Mu ce nici Vic tor şi Vi ce

       33 en ţiu şi lui Mi na cel mi nu nat cin stin du’i cu râ âv nă

   să zi cem cu cre di in ţă din toa tă’m pre su ra a rea

    grab nic scă pa ţi ne

      3  P e Domnul ru gându’L nu con te ni pen tru cei ce pu u ruri

   33 Mu ce ni ce te fe ri cesc că ma re’ndrăz ni i re ai do

   bân dit prin chi i nuri şi prin mu ce ni ci i e Mi na slă

 vi tu le

        P e cei ce cu dra gos te îţi cin stesc cin sti ta i coa a nă

       Mu ce ni i ce al Domnului pu ru rea pă zeş te’i

 cu cal da ta so li i re prea mi nu na te Mi i na

  po doa ba Bi se ri cii
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    D in ti i ne Năs că toa re de Dum ne zeu Dum ne zeu

        Cu vâ ân tul în tru pân du Se ne gră it co vâr şeşti Fe

 cioa a ră oş ti rea cea ce rea as că ţi e dar îţi a du

    u cem cân ta re de la u dă

    Cu toa te oş ti ri le în ge reşti cu Bo te ză to o rul

     cu A pos to lii cei slă viţi şi cu tot so bo rul Sfin ţi

       lor Stă pâ â nă Fi u lui tău te roa a gă toţi să ne mân

  tu i i i im

PARACLISUL

20



Troparul Sfântului Mina. Glas 4. Ταχύ προκατάλαβε. T. 
   Oş ti rea şi fap te le ce le lu meşti le pă dând oş

ti t-ai Stă pâ nu lui Ce lui ce resc moş te nind cu nu na

cea veş ni că sla va de la ce za rul de făi mân d’o slă vi te

     mun ci le vi te jeş te le-ai pri mit pen tru Domnul la Ca re

 cins ti te Mi i na scă pa re so leş te ne

Troparul Sfinţilor. Asemeni. T. 
 Tre i mea slă vi ţi lor ai lui Hris tos Mucenici cu la

u de pu ru rea şi mul ţu miri s’o cins tim cu râv nă şi

  dra gos te pe mi nu na tul Mi na pe Vi cen ţiu slă vi tul

   şi fe ri ci tul Victor cins ti to rii Tre i mii pen tru a

   că ror so li i re Hris toa se mân tu ieş te ne e e
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Troparul Sfântului Mina. Glas 4. Ταχύ προκατάλαβε. T. 
O oş ti rea şi fap te le e ce e e le lu meşti le

   pă dâ ând oş ti i t-ai Stă pâ â nu lu ui Ce e e

! lui ce re e e esc mo oş te e e nind cu nu na cea

  ve e eş ni că sla va a de la a ce e za ru

  u ul de e fă ăi mâ ân d’o o o slă ă vi i i te

 !  mun ci i le vi i te e jeş te e e e le-ai pri i mi

!   it pen tru u Do o o o om nul la Ca re cins ti te

 ! !Mi i na scă pa re so o o leş te e ne e
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Stihira de final 

 !  C e e lo or ce a lear gă la al tău a ju tor fier

   s  bin te slă vi i te Mi na prea bu u nu u le îi a

         co peri pu ru rea şi le’m pli ne eşti ce re rea că tre

      Domnul mi nu ni lor so lind cu’n drăz ni i re pen tru ca re

     s   ne rugăm preafe ri ci i tu u le gra ab ni ic mi los

  tiv ni’L a ra a tă pe Mân tu i to rul şi Dom nul

şi Dum ne ze ul în du ră ri lor
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Troparul Sfinţilor Mina, Victor şi Vicenţiu. Asemeni. T. 
Tre i mea slă vi ţi lo or ai lu u ui Hris tos Muce

 ni ici cu la a u de pu u ru rea a şi mu u ul

!  ţu mi i i iri s’o o ci i in stim cu râv nă şi

  dra a a gos te pe mi i nu na a tu ul Mi na

  a a pe e Vi i ce en ţiu u u slă ă vi i i tul

 !  şi fe e ri ci i tu ul Vic to o o or cins ti i to

!   o rii Tre e i i i i i mii pen tru a că ror so li

 !  !re Hris toa a se mân tu u u ieş te e ne e
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