
Stihirile Înnoirii la Laude glas 4 leghetos
B               

T sDat-ai semn
tonisite de Virgil Ioan Nanu

Ca să facă întru ei judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Lui.
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Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L întru tăria puterii Lui.
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!11'!         !   !OS!!A   bB        12\10[!     0  0!1'să cin    sti   im cu cre di    in ţă       În     vi        e       e  rea Mân  tu      i   to

!     !       11a           #11q z!                  !       110'!!AbB       3e!ru lui Hris  tos    şi   prăz   nu      i  rea dum ne   ze      ia    as că      a    sfin te
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Lăudaţi-L întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui.
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