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@0ac Y1011a!:!S" 0a v? 00fos_ ;!S" 0âîn   duri           i      s-a      fu     rat  mi in  tea           ră      ni       i     in du   u  se     
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Săptămîna 5, la Denia Canonului Mare: 

Sedealna la C3, Fericiri, Tricîntări, Stihoavna 

Sedealna la Cîntarea 3, glas 8
HrN              

T sÎnviat-ai din morţi

0N311'-!!0'!!`O\!+1anC 0  30L u     mi   nă    tori   lu mi na   aţi de e Dum   ne e  zeu        cei    ce   voi

q!00\0111' -!         !        0'!!`O'!! +1anCîn   şi   vă    aţi      fost    vă     ză    tori  ai Mân tu     u  i  i    to   ru u  lui

033' C!!!1a             03q!00!w!0a#`lu     mi    na   ţi ne pe noi     cei   ce   sun tem în     în    tu   ne  ri  cul     vi   i

O' N!! +1a    nC 0111' C!     !        0OS!   !      00'!  !e    e  e  ţii           ca     să    um  blăm a cum ca     zi     i  ua  cu     bu   nă cu

10`0a        mV      011@1@1a         0!11'-!vi       i    in  ţă          în      lu    mi    na   pos    tu    lui       a   lun gând  pa   ti

!0'!!`O'N!! +1anC @12OS@1a     C00 qzmi  le    e  de e  noa   a ap  te          şi    să     ve dem   şi    noi     lu     mi     na

!!!21a     mV33!11'!US!_`O'N!! +1knCte le Pă  ti   miri       a     le  lui Hris   to    os  bu    u     cu  u  rân  du  u  ne

Slavă..., glas 8
HrC              

T sPorunca cea cu taină

0C0q !    0111'!    !     !   110os!  )sV oi    cei   doi spre ze     ce     A      po  os toli a  leşi    de    Du     um ne e

1a         bB @  3'!     !       0001'_110os!  )szeu           a     du    u ce  ţi-I     ru     gă    ciu      ne   lui  Hris     to      os   a a

1abB 01OS@1aI'!!`X1'!!!AcC 03'!!cum       ca      să    tre   cem  toţi    cu  ur ge e  rea pos tu lui      fă     câ ând ru

0q@1~10`0a         m<C $111'!\!1~gă   ciuni cu    po    că       i    in   ţă            şi    să    vâr   şind vir   tu uţi  cu

1OS@1am<C 001'!!1'!!!20!!!AcC
o      sâr   di     e          ca    în    chi pul a  ces   ta să a  jun  gem să ve dem

3 Nq!0'!!`O'!! +1anC3122'!                !            !0aCm<Cslă     vi   ta   Î     în vi  i    e     e e   re         a    lui   Hris   to  os Dum ne zeu

00q    !          0'!!!2'!   !                              };!S0kcCa     du   cân du-I sla   a vă şi   la     a  u  u   dă
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Şi acum... a Născătoarei, acelaşi glas şi podobie cC
0C33z0!                           ! !1`3os!  )s1abB @33'N ăs    că   toa     re  de Dum ne ze   eu roa     a   gă ă  te         îm  pre    u

!!0\0110os!  )s1a              bB 001'!!1nă cu  A       pos    to     lii     Fi       i     u u  lui            şi     Cu    vân  tu lui  ne

11a       #`X1'           !                 !                 !AcC 00111'!!0qcu   prins    a    al  lui Dum ne zeu      Ca      re     ne    gră      i    it S-a năs   cut

!q@1~1OS@1am<C $111'!!q@rdin  ti   ne  mai    pre    sus   de  gând       să   dă     ru     ias   că în  lu   me   pa

@10`0am<C #1110q!0!1'!          !ce    cu     ra     a   tă          şi     să     ne    dea    ier     ta   re  de   pă  ca   te mai

!20!       !            !AcC 3 N0000qUS!_`O'na  in      te   de sfâr şit       şi    să-i    în    vred   ni    ceas   că    ă     pe    e   ro

!! +1anC 0112'!!!0 Cam<C 000q!0'bi ii  tăi         îm    pă      ră      ţi     i  ei ce reşti       pen   tru   prea  mul  ta  Sa

!!    !2'!   !                              };!S0kcCa bu nă  ta    a  a   a   te
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La Cântarea 4

Tricîntarea, glas 8
HrN               

T sIrmos: Am auzit Dumnezeule

0N!1\10[        !    11'!    !A                   nC 0!110A m    a  u          zi      it  Dum ne    ze    u  le         de     i  co     no   mi  

`310@1a,B !12101'!!!1'!!AmVi   a    Ta     tai   ni    că       am  în   ţe les    lu    cră    ă  ri le  Ta    a  le

!  0   11q          !        0    !  p!0knCşi  am  prea slă    vit Dum ne   ze    i   rea Ta

#N3z00!       1101'!   !     !      !           11anCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga    a  ţi vă pen tru   noi

0N!2\10[        !    11'!    !A    nC 01'!!21A u   vie ţu         i       it    în  frâ    nân  du se        A     pos to lii  lu    mi

110@1a,B 00!121a00!     !1'naţi    ai     lui   Hris tos          şi    cu dum ne   ze    ias    ca     lor  mij lo  ci

!!AmV !11q  !   p     !     p !0knCi  re    ne   u      şu    rea  ză vre mea pos tu  lui

#N3z00!       1101'!   !     !      !           11anCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga    a  ţi vă pen tru   noi

0N1'!!11a30!11'!!AnC1'!         !       1O r      ga    a nul cu     do    uă  spre  ze  ce    coa   ar de   cea  ta dum ne

10`03010@1a,B 03    q!2a3ze    ia    as  că      a      u   ce   ni    ci    lor           a    cân   tat cân  ta    rea

0!           !1'!!AmV q@11qz!    !p!0knCde  mân tu   i     i  re      re    le    le    cân   tări tul bu rân du le

#N3z00!       1101'!   !     !      !           11anCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga    a  ţi vă pen tru   noi

! n1\10[!  2  1'!     !A    nC q !    11302V oi  cu       plo     o      i   le    Du  hu lui      lu mea în   trea   gă     a     dă

0@1a,B!1110!!1'!!AmV q@21pân   du     o        aţi  a   lun   gat  prea fe ri ci    ţi lor    se   ce    ta   mul

q! 0 !    p!0kn   C              ţi mii dum ne  ze    i  lor       
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#N3000q!0!11a!11'!!KnCP rea  sfân   tă  Năs    că    toa re de Dum ne   zeu mân tu     ieş   te ne

0N01'!     !    1\10[!11'!!AnC 00M ân   tu   ieş   te mă sme       ri       i    tă  pe     mi   i ne      cel    ce

0q@110`010@1a,B 1'!   !  1cu   min  te     î      năl    ţa     a   tă   am    vie    ţu     it            tu   ca re L-ai

11a00!!1'!!AmV q!1qz!     !p!0knCnăs   cut    pe      Î    năl ţă  to    o rul      fi   rii sme    ri   te Stă pâ  na mea

Altă Tricîntare, glas 8, Irmos: Am auzit Dumnezeule cC                
0C331~os002'!!01'!                   !       !           1A m      a     u      zi        it   Dum  ne     ze    u  le   a       u   zul Tău şi m-am

10am<C 001q!2'!!!2'!!Am<C 000te    mut         am    în      ţe    les  lu  cră   ă  ri  le  Ta    a  le       şi    am   prea

00'!       !     !2'!    !                            };!S0kcCslă     vi     it stă pâ  ni     i  rea a  Ta

0C3z00!       1100a@1'!              !                         !AcCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga     ţi     vă  pen tru noi

1 C~110!12'!!A031'!!!11P rea     cin    sti      ţi    lor  A      po  os toli în   dem   na   ţi vă a   vă     ru

0am<C 012'!     !     !     2'!!Am<C 0000OS!!ga          Zi     di      to    ru lui a   toa   a  te       să      îi     mi     lu      ia    as că

00'!!!2'!    !                            };!S0kcCpe     ce    ei ce vă  la    a   u  u   dă

0C3z00!       1100a@1'!              !                         !AcCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga     ţi     vă  pen tru noi

0C01~os002'!!A            0003OS!A ţi     lu     cra      at toa    tă       lu   u mea cu   dum    ne    ze     ie    es

!            !         1'!  !     21am<C 312'!     !        !        2'!!Am<C q!0cul Cu vânt şi aţi   a    dus        tot   dea     u   na roa de Dom nu lui   vred nici lu

00'!  !          ! 2'!    !                            };!S0kcCcră     to   ori ai Stă pâ    â  nu u  lui
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0C3z00!       1100a@1'!              !                         !AcCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga     ţi     vă  pen tru noi

0C01~osq!2'   !       !A                         q  !33!!33V -aţi     fă      cu      ut     vi   e Dom nu lui   ce  lui  cu   a   de vă  rat    iu

!Am<C0!112'!!!2'!!Am<C00q!0'!               !bit      că    aţi  iz     vo      râ    ât fe ri   ci    ţi lor      în     tru    toa  tă  lu  mea vi

!2'!    !                            };!S0kcCnul Du   u  hu u   lui

4 C11'!    !    !1'!   !        !     O'!     !         !A cCS la     vă    Ta    tă lui şi  Fi     u lui şi Sfân tu luiDuh

1 C~11030q!0!111'!!A0D um    ne      ze     u      le    Tre     i  me   a     se mă    nă     toa   a  re mai

0q!03OS!!0      !         !      30!Am<C !112'pre   sus stă pâ    ni     toa   a  re  şi  prea pu  ter     ni   că     Pă  rin     te      Fi

!    ! !2'!!Am<C 0q!0!1'!!0p!2'!    !                            };!Su  le  şi  Du  hu le       lu     mi  nă   şi    vi   a     a  ţă  pă    zeş   te  tu    ur ma a

0kcCTa

4 C11@2'!!A030@10!    !      !A cCŞ i     a    cum    şi     pu  ru rea şi     în    ve    cii    ve     ci   lor A min

wC!1110 !  12'   !       !A                     q  !    00OSB u   cu   ră     te    sfeş    ni   cul  fă     cli    i   ei   bu   cu  ră      te     tro

!!   00'_30!A     m<C 0!112'!!!2'!o nul în     chi      pul    fo     cu   lui       bu    cu ră      te    mun  te le sfin ţi     i

!A m<Cq!0!1'!!0q!        p   !2'!    !                            };!S0kcCrii     chi  vo tul   vi   e     e  ţii  şi    cor tul Sfin tei Sfi   in  te  e   lor
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Fericirile, glas 6
Hwyt

T s
X0M000000000000Î n      tru    Îm     pă     ră      ţi       a      Ta    po     me   neş     te      ne

00am<? x    0331'!       !           !11q z\!\0!Kb<?Doam  ne           când  vei   ve    ni    în tru Îm pă     ră      ţi       a  a      Ta    a

0M11000q!001'!!!11P e     tâl     ha     rul    l-ai    fă     cut lo  cu       i      tor   al ra iu  lui   Hris

OS!!Am<? 0q!0p!11O'!!p!0am<?3toa    a  se       pe    cel  ce pe    Cru ce Ţi-a   stri   gat po me neş  te mă        în

001'!!       !       !1101a@ab<?0330!vred   ni      ce   eş te mă ca  şi     pe      a     ces     ta         şi     pe    mi     ne  ne

2'!!A    03330'_11qz!!\0!Kb<?m<?vred ni cul de     a    de   vă     ra        ta    po     că       i    i  in      ţă    ă

X0M00000330am<? x    011'F e       ri     ciţi    cei     să    raci   cu   du   hul             că     a      ce

!!O@0!!11q z!!\0!Kb<?lo ra  es     te    Îm   pă ră  ţi       a      ce   ru ri     lo    or

0M011q!03\!11OS!!Am<?         3A i       a       u      zit    su  fle  te     al     me eu de    Ma    no    o  e        că

031'!                      !    11O'!     !    p!0am<? 33I'!!a     ră    ta  rea dum ne    ze     ias  că pri min du  o           a     lu     at    a  tu

`      101a@ab<?3030!2'!!A     33q                     !unci din   cea   stear  pă         ro    dul    fă    gă   du    i   in ţei să   ur măm drep

000'_11qz\!\0!Kb<?m<?t ei    cre    din       ţe     a   +   a     ces     tu  u      ia     a

X0M33330am<?x    311'!!              !              !           ! +1kb<?F e     ri   ciţi   cei  ce  plâng         că     a      ce ia se vor mân gâ ia

0M110001'!   !  !11OS!!Am<?3L e      ne     vi    rii   lui   Sam    so   on su fle te     râv    ni    in du-i   şi

q!1@11O'!       !p!0am<? 001'! !          !sla  va   lu   cru     ri    lor     ta   le tun zân du  o           ţi-ai  dat     ce    e lor de

!1101a@ab<?03330!2'!!A0qal  tă      se   min     ţi      e        pen   tru    iu    bi     rea  plă  ce    ri lor vi      a

!01'!!!11qz!!\0!Kb<?m<?ţa  în     trea   a gă şi fe      ri      ci    i   i      tă     ă
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X0M0330am<?x03O@0!      !  11F e       ri    ciţi   cei blânzi         că      a     ce    ia   vor moş te   ni     pă

qz!!\0!Kb<?mâ   â ân     tu    ul

0M001100031@100'C el     ce       î      na     in      te     i-a     bi     ru     it     pe    cei    de      al

_11OS!!1O'!  !  p !0am<? 01@qztă    se    min    ţi      i   e  cu     fal  ca mă  ga  ru  lui            a    cum   se     a

!          !                     !1 101a@ab<?01a~10!!1a33flă pră dat de    des    frâ     na    re        ci     fugi     su     fle   te al meu   de    a

002'! !   q!0000\!11qz\!se    mă     na  rea de fap  ta  şi      de    slă     bi      ciu u  nea  +  a     ces    tu  u

\0!Kb<?m<?ia     a

X0M000000000000F e       ri     ciţi    cei    ce     flă   mân   zesc   şi      în      se    tea     ză

0000am<?x    011'!   !             !          !   ! +1kb<?de    drep   ta      te              că      a      ce    ia se vor să tu   ra

0M0110002'!!!10\!1A u     fost    a     leşi     ju     de     că    tori  lui Is ra  el     Ba      ra ac  şi

1OS!!1O'!  !  p  !   0a        m<? 00100 !Ief     ta     a  ie mai   ma   rii oş   ti   ri   lor           îm    pre     u      nă     şi   De

1'!! !                 ! 1101a@ab<?003330!bo    o ra cu min te     băr   bă     teas   că       deci   îm   băr   bă    tân    du    te

2'!!A             032'! !   0330'_11qz\!su   fle te   în     tă    reş    te te  cu     vi    te     ji          i     le       a      ce     lo o

\0!Kb<?m<?ra     a

X0M000030am<?x    011'!!     !             ! F e       ri     ciţi    cei    mi    los  tivi             că      a      ce   ia se vor mi

! +1kb<?lu    i
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0M0110q!000\!11OSA i      cu    nos    cu     t-o    su   fle te     pe      vi       tea a  za     Ia       i

!!Am<? 0!11O!0p!p!0am<? 2'!      !    0i  la       ca    re   a     stră  puns cu  ţe     pu   şa cor  tu  lui          ca  pul lui  Si

ţă      ru  şul                          tâm pla lui

1'!!!   !    `    101a@ab<?011301    0se    e ra fă câ ând iz     bă     vi     re         ia   +   a     min   te     la    lem    nul

!2'!!0001'!!!11qz!!\0!Kb<?m<?a   ce    e  la prin   ca     re     Cru cea ţi se  în    sem   nea  a  a      ză    ă

X0M000000000am<?x    01F e      ri     ciţi    cei     cu   raţi     cu      i       ni    ma             că      a

1'!!0!20   !                         !             !Ab<?ce    e  ia vor  ve dea  pe Dum ne zeu

2 M0q !  001'!      \!111@1am<?A du     su  fle  te      al     me   eu    je ert fă     de     la      u     dă

!11O'!   !   p  !  0am<? 0!   121'!            !         !q z!şi  fap     ta     bu  nă jert feş te   o           ca   pe   o      fi      i    că mai cu  ra  tă

!!1101a@ab<?330!2'!      !     !   133de cât  a      lui    Ief     ta      e         şi    jun   ghi    e  Do om nu lui tău    ca   pe

0q!0'_11qz\!\0!Kb<?m<?o     jert fă  pa         ti    mi     le     tru     pu u      lu    ui

X0M000000000am<?x    01F e       ri     ciţi     fă     că      to     rii     de     pa     ce              că      a

q!1'!!00!2 0!                          !                  !Ab<?ce   ia  fi      i  ii  lui   Dum ne  zeu   se   vor che ma

0M110q!00001'!!!11Î n       ţe      le     ge     su  fle  te      ce  + es      te      lâ    â na lui Ghe  de

0am<?!11O!0p!p!0am<?00I'!!on       pri meş    te     ro   uă din     cer  şi plea că  te         pre   cum   câ   âi ne

111}!A!Ab<?0330!2'!!30'_1le     ce    bea  + a pă       ca    re    cur    ge   din  Le   e ge prin stoar    ce    rea

1qz!!\0!Kb<?m<<?Scrip   tu   u  u      ri     ii
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X0M00000000000am<?xF e       ri     ciţi    cei    pri     go    niţi   pen   tru   drep    ta      te

011'!!O@0!!11q z!!\0!Kb<?că   a      ce    lo ra  es     te    Îm   pă ră   ţi      a      ce ru ri      lo    or

0M200 !   11'!   !    !   11OS!  !Am<? 0O sân    da    lui    E    li     pre    e  o  tul  ai     lu      a     a  t-o      pen

1w!p!p!0am<? 031'!!1a!!!11tru     lip  sa min  ţii su   fle  te          su     fe   rind   a lu  cra   pa ti mi  le     în

01a@ab<?01110!2'!!0300'tru      ti     ne        pre   cum    a      ce     la     lu  cra   a rea ne     le   giu      i

_11qz\!\0!Kb<?m<?tă     a      fe     cio     ri  i       lo    or

X0M000000000000F e        ri    ciţi    veţi    fi    când  din    pri     ci      na   Mea   vă    vor

000000030am<?x001@1o      că     rî       şi     vă    vor    pri    go    ni              şi     vor     zi    ce    tot

11'!         !A                           !         !11q z!!\0!Kb<?cu    vân  tul rău îm po tri     va    voa  a  as    tră     ă

0M0331101'!  !     !11OS!!Am<?Î n      tre     ju   de    că    tori     le      vi     i tul cu  so    co     tea   a  lă

!       11w!p!p!0am<? 33I'!!113şi-a îm    păr     ţit   fe  me  ia  su  fle  te          ce   lor    do    o uă spre   ze    ce

1a@ab<?0003030!2'!!000nea  muri      ca     în       ti     na    rea    ne     le   giu   i      i tă    a     se     min

q!00000'_11qz!!\0!Kb<?m<?ţi   ei  lui    Ve     ni      a     min      să     se     vă   dea   a  as     că    ă

X0M000033300am<?x!11B u      cu     ra      ţi      vă     şi    vă   ve    se     liţi            că pla     ta

1'!!A00\!11qz!!\0!Kb<?voa  as tră mul   tă        e es   te     în    ce   e  e      ru   uri
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0M11000!    !     11OS!!Am<?01'I u      bi     toa   rea     de     în    ţe lep ciu    ne     A     a  na       ru    gân

!!11w!0000p!p!0am<?qz!3du se  nu   mai    bu   ze  le      şi    le-a   miş   cat spre la   u   dă          fă  ră  ca

!             !            !   1101a@ab<? 00300!2'!!Agla sul ei  să      se      a       u     dă       drept   a      ce     ea     de    şi  stea  ar pă

00q!1'!           !       !11q z\!\0!Kb<? m<?a     năs    cut fiu vre  ed nic de ru     gă    ciu    nea a      e     ei

X0M000000am<?x0001'!!P o      me   neş     te     ne  Doam  ne           când   vei    ve      ni   în tru

!11qz\!\0!Kb<?Îm  pă     ră      ţi       a  a     Ta     a

0M011003330'_11OSS -a     nu    mă    rat      în    tre     ju   de   că    tori      fe    cio    rul     A

!!Am<? q!30!11O'!!p!00!!!1a  nei    ma   re  le    Sa  mu  el     cel    ca    re a fost cres cut    de  că tre Ar ma

101a@ab<? 0200100!2'!!A0tem    în   Tem   plu       râv   neş    te       a      ce     lu      ia    şi   ju   de că  lu

1'!!13331'!!!11qz\!\0!Kb<?m<?cră    ri  le  ta     le     î    na      i     in te de  a       le     al      to  o     ra     a

X0M0000000am<?x0001'P o      me   neş     te     ne    Stă     pâ     ne           când   vei    ve      ni

!            !       !   11q z\!\0!Kb<?în tru Îm pă     ră      ţi       a  a      Ta    a

0M200!1q!0\!11OS!!2A les    fi     ind   Da vid    re  ge s-a      u uns ca     un     re    e ge din

O!00!p!0am<?011'!   !   !   2'  !         ! !!`corn cu dum  ne    ze ies cul mir       deci    şi      tu   da că do reşti Îm pă ră ţi  i

101a@ab<? 300!2'!   !      !   1a                 0'_1a      ce    reas   că         su    fle      te    al meu în loc de mir     un       ge     te

1qz!!\0!Kb<?m<?cu     la    a  a     cri   imi
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X0M000000am<?x0001'!!P o     me    neş     te     ne    Sfin    te           când   vei    ve      ni   în tru

!11qz\!\0!Kb<?Îm  pă     ră      ţi       a  a     Ta     a

0M11001'!      \!11OS!   !Am<?0M i       lu    ieş     te      zi      di   rea   Ta  a Mi    los      ti     i  ve     spre

0q!q!1O!00!p!0a m<? 01'!   !făp     tu  ra mâi  ni lor   Ta   le  mi     los    ti veş   te  te           şi       ia   ar tă-i

!!`101a@ab<?03e!2'!         !          !  1 3q   !pe to oţi pă     că      to     şii         şi    pe    mi  ne cel  ce am căl cat   po   run  ci

0\!11   qz      !        !\0!Kb<?m<?le       Ta  a   le    mai  mult de cât    to    oţi

0M11'!!0q!0 !O'!     !         !K         b<?S la     vă     Ta    tă lui  şi     Fi   u  lui    şi Sfân tu lui Duh

0M110q!0q!033\!11M ă      în    chin   şi     naş  te  rii     fă   ră  de    în    ce     pu ut  şi     pur

1@1`O'!!p!0am<?00q!2'!!!2'ce    de     ri     ii  Ta    tă lui ne năs cut         Îl     slă   vesc pe  Fi    i ul năs  cu

!!!!`101a@ab<? 0333300!2'ut şi Îl  la a   ud     pe    Du    hul      Cel    ce   îm  pre     u     nă    stră   lu   ce

!!00'_11qz!!\0!Kb<?m<?eş te  cu     Ta       tăl     şi     cu     Fi   i   i        u    ul

0M1q!1'!           !A  00p!20!!     !K        b<?Ş i       a    cum şi   pu   ru rea şi       în     ve  cii  ve     ci   lor A min

0M311q!31'!             !         !11OS!!Am<?qN e     în    chi  năm   naş te  rii     ta   le mai pre sus    de     fi      i  re     sla

!00q!0\011w!0!p!0am<?0va  du     pă      fi   re  a       Prun  cu     lui     tău ne des  păr ţin  du  o          Năs

31'!!       !                !            1101a@ab<?023331că    toa   a  re de Dum ne   zeu    Fe   cioa   ră         că    Cel   ce  + es   te      u

00!2'!!A                      q!0!!11q z\!\0!K             b<?nul    du    pă  fa    a  ţă    es   te măr   tu ri  sit      în    do     uă  ă      fi    iri

1'!    s    !Ao{g!Km<?do   uă     fi     i    iri
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La Cântarea 8

Tricîntarea, glas 8
HrC               

T sPe Împăratul slavei

4 C11qz!!!q!0!!11O@am<  C   !0P e     Îm     pă     ra   a  a tul  fă   ră  de    în ce put    al     sla   vei        de

q!3011qz!!!A    S    30#`0@O@acCCa  re se     în     fri     co    şea   a  a  ză  în    ge     re  eş    ti     le    ce     te

w!110`001'!!        !   11O@am<C 0pre  oţi  lă      u      da    a  ţi-L    po    poa   a re prea î      năl     ţa   ţi-L        pe

00a#10@O@kcCA     ces    ta     în     tru   toţi   ve    cii

0C4'!              !         !   11q!1a@1'!              !                         !AcCA po   os toli ai  lui   Hris tos  ru  ga     ţi     vă pen tru noi

4 C11qz!!!Aq!0!        !11O@am<  C   !           ezP re   cum   căr    bu   u  u nii fo  cu  lui   ne ma te      ri      al    nic         ar

!   !               !A    S               q !    0#10@O@a      cC 00w!1de e ţi-mi pa   ti  mi     le    îm     pă    du     ri     te           a    prin    zâ  ând în

13`0a       0'_11O@am<C 00a#10tru    mi    i   ne    Sfin       ţi    lor     A    pos    toli        iu     bi    rea  dum   ne

@O@kcCze    ias    că

0C4'!              !         !   11q!1a@1'!              !                         !AcCA po   os toli ai  lui   Hris tos  ru  ga     ţi    vă  pen tru noi

uzC !  !  !       0q!1'!   !   !    111@1am<C 0T râm bi ţe lor  cu    gla suri bu   u  ne  a   le    Cu    vân    tu    lui          să

3311qz!!!A            03q!0#10@Ole    a     du   cem    ci    i  in ste căci prin   e    le  au    su     fe     rit    sur    pa

@acC00w!11qz!   !    111@1am<C #re       ne-n   tă       ri    i   te      le      zi duri a   le    vrăj   ma    şi    lor         şi

01111'!!1000#10@Os-au   în      tă     rit      zi    du ri  le    dum   ne     ze    ieş    tii     cu   noş    tin

@kcCţe
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0C4'!              !         !   11q!1a@1'!              !                         !AcCA po   os toli ai  lui   Hris tos  ru  ga     ţi     vă  pen tru noi

uzC !!!A      031'!!!11O@am<  C   !11qzC hi  pu ri le   su    fle    te    eş ti lor me    le      pa   timi      sfă     râ     ma

!    !     !    S    1'!!     !11a                 00#`0@O@acC 0ţi   i   le  cei  ce aţi sfă râ    mat       i      do     le  eş    ti     le    tem  ple         A

w!110`3   3  \!12O@0#`0po  os toli     ai    Do   om nu   lui     ce ei  ca     re   sun   teţi   bi     se   e   rici

@O@kcCsfin    ţi     te

0C4000qz!   !               !                 11a@1'!      !   !K        cCP rea   sfân   tă  Năs    că    toa re de Dum ne   zeu  mân   tu  ieş te ne

4 C11qz!!!0!!11O@am<C 11L -ai    în     că    put  pe e Cel ne   în că put   din     fi     re         L-ai   pur

qz!!!0#`0@O@acC03   01~10tat pe e Cel ce    toa   a   te     le   poar   tă       L-ai    a     lăp     tat     Cu     ra

`00q!0\!11O@am<C 00q!0a    tă     pe   Cel  ce hră      ne eş  te    făp     tu     ra         pe   Hris  tos  Dă  tă

#10@O@kcCto    rul    de     vi     a     ţă

Altă Tricîntare, același glas şi irmos cC                
0C4'!              !         !   11q!1a@1'!              !                         !A                 cCA po   os toli ai  lui   Hris tos  ru  ga     ţi     vă  pen tru noi

4 C0ez!!!000\!111@1am<CC u      î      na   a  al ta meş    te     şu       gi  i   re       a     Du   hu    lui

0ez!!!0#10@O@acC 00w!1Bi      se   ri  i  ca  în    trea  gă     aţi    zi     di    t-o           u      ce    nici  ai  lui

11a00300'_11O@00a#Hris   tos     bi     ne     cu   vân   taţi       în    tru      a    ceas   ta    pe   Dom  nul

10@O@kcCîn     tru   toţi   ve    cii
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0C4'!              !         !   11q!1a@1'!              !                         !A        cCA po   os toli ai  lui   Hris tos  ru  ga     ţi     vă  pen tru noi

4 C11qz!!!000\!11O@am<CS u   nând   cu   trâm bi  i  ţa dum   ne    ze       ie eş   ti     lor   dog   me

0ez!!!A00#`0@O@acC 000wA     pos to  o lii  au    sur    pa   at   în    tru    to    tul          în     şe      lă     ciu

!12qz!            !       11O@a     00#10@Onea  i      do  leas că prea î      năl    ţân  du-L  pe   Hris  tos    în     tru   toţi   ve

@kcCcii

0C4'!              !         !   11q!1a@1'!              !                         !A                                              cCA po   os toli ai  lui   Hris tos  ru  ga     ţi     vă  pen tru noi

4 Cez!  !        !   0331'!      !    !11O@am<C 1A po   o os toli cei   ca    re   sun  teţi bu nă a      du     na    re         ce

1qz!  !!           0#10@O@acC00w!1tă    ţeni ce e reşti şi     pă    zi     tori   ai     lu    mii        iz     bă     vi   ţi-i de

1qz!!12O@aq!0!13 #10@pri   mej dii pe ro     bii  voş    tri   cei  ca  re    vă  la      u    dă     în     tru   toţi

O@kcCve    cii

4 C11'!    !    !1'!   !        !     O'!       !             !A                 cCS la     vă  Ta    tă lui şi  Fi    u lui şi Sfân  tu lui Duh

4 C0q  !  0ez!   ! !A                 00002'!!0Î n    tre      it    în  so     ri    i   i   tă    şi    prea    lu     mi     na   tă stă pâ

1'!    !       !         11O@am<C ez!   ! !A    03#10@ni     i   e dum ne    ze     ias    că         fi    i   i  re  de     un tron    şi     de     o

O@acC 0w!1110331'!!!11sla    vă         A      toa  te   fă     că     to      ru    le    Pă  rin    te Fi u   le    şi

1@1a    01'!!1a#10@O@kcCDu    hu    le      pe     Ti   ne Te  la    ud     în    tru   toţi   ve    cii

4 C11@2'!!A030@10!    !      !A              cCŞ i     a    cum    şi     pu  ru rea şi     în    ve    cii    ve     ci    lor A min
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4 Cez!       !                                !                      !    1a             0 3!!11O@am<  C   !           0P e   Mai ca lui Dum ne zeu      să     o    lă  u dăm   po    poa   re          fă

11qz!!!    S    330#10@O@acC0eră      tă     ce   e  e  re  ca    pe   un   tron   de    ma    re    cin   ste        pe    cea

!1101'!   !   !    111@1a                 #10@ca  re     es      te     si     in gu ra du     pă   naş    te     re     ma   mă     şi     fe

O@kcCcioa  ră
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La Cântarea 9

Tricîntarea, glas 8
HrN               

T sFecioară preacurată

2 NQz!  00  q   !A       nC 1'    !       !   110`0a    ,BF e    cioa ră prea   cu     ra   tă        cei mân tu  iţi    prin    ti      i   ne

@12q    !    01'!  !      1'!!!1anC 31~2O'de  Dum  ne   zeu Năs că    toa   re pe   ti   ne te ves tim       cu   ne    tru   peş

!!    !      !O'!              ! p!0k nCti  le ce te  pu ruri mă rin du  te

#N3z00!       1101'!   !     !      !           11a nCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga    a   ţi vă pen tru   noi

2 NQz!00q!AnC 00!110`0a,BP e    Sfin ţii Tăi     A    pos toli    i-ai     a    ră  tat     iz    voa  a   re

@11q!0001'!   !  1'!   !  !    1anC e  !   ca     re     cu      a   pe mân   tu       i     toa   re de gra  ab ră co resc         su  fle

1O'!       !  !   !O'!!p!0k nCtul   meu chi nu it de se  tea pă ca   tu  lui

#N3z00!       1101'!   !     !      !           11a nCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga    a   ţi vă pen tru   noi

2 NQz    !   00q!A    nC 1'!!110`0a,B !P e    mi ne-n tu     ne    ca   tul      cel   ce  î  not   Hris   toa   a   se        în

1q!01'!!1'!   !        !  1anC 01~1O'!!!no     ia nul pier   ză    rii şi su unt cu fun dat       mă   mân     tu   ieş   te ca şi

!O'!    !        p                 !   0knCpe  Pe  tru cu dreap ta  Ta

#N3z00!       1101'!   !     !      !           11a                nCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga    a   ţi vă pen tru   noi

2 NQz         !        00q !A  nC 1'!  !      110`0a,BU s     ca ţi-mi pu    tre     ju nea     gân  du lui meu   A     po   os toli

@11q!001'  !   !   1'!  !     !       1a   nC e  !  1şi-al   ne    şti    in   ţei în      tu     ne   ric de grab  îl  a lun gaţi       voi  ca  re

q!O'!       !    U'!!  p   !0k nCsun teţi sa  rea plă  cu    tă a  dog me lor
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#N3000q!0!11a!11'!!KnCP rea sfân   tă  Năs    că    toa re de Dum ne   zeu mân tu     ieş   te ne

2 NQz!00q!AnC 001'!!110`I z     vo  rul Bu    cu     ri  ei        a      le      la   cri mi lor     iz    voa   a

0a,B @11q!001'!!1'!!!1anC 1~re          mi    le    des   chi  de mân   gâ     ie    re să   a     a  flu a cum         şi

1O'!  !    !        !O'!    ! p!0k nCîn      zi   ua ce va să fi   e Stă pâ na mea

Altă Tricîntare, glas 8, irmos: Pe tine, între cer şi pământcC                
4 Cq!002'!!00'_11O@am<CP e      ti   ne  în     tre      ce   er şi  pă    mânt    mij   lo      ci     toa   re

q!2'!!0@1'!!!AcC031~1O!0toa  te  nea   a mu ri     le     te    fe  ri cim    că      a      lo       cu      it    în  tru

\!)s110`0a   m<C3ez!!!        0300'!!          !ti i   ne     tru    pe    eş  te          pli    ni   i   i rea Dum ne    ze    i      i  rii Fe

2'!    !                            };!S0kcCcioa   a  a   a   ră

0C3z00!       1100a@1'!              !                         !A          cCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga     ţi     vă  pen tru noi

4 Cq!0000'_11O@am<C 30P e      ti   ne prea   lă       u     da        tă     a      du    na     re         te   măr

2'!    !           !    1a@1'!!!AcC031~1OQz!_ri   im în cân tări  cre   din  cio o şii      că   v-aţi    a       ră     tat    lu  mii   lu

111am<C 3ez!!   !A    330'!!!2'!    !                            };!S0k  cCmi     nă    tori         A    po  o os toli a    lun  gând în şe lă  ciu   u  u   u  nea

0C3z00!       1100a@1'!              !                         !A                                              cCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga     ţi     vă  pen tru noi

t                c!301'!!!11O@am<C 2'!              !              !     1aV oi  cu  e   van   ghe   e  li ca voas  tră   mrea  jă        peşti cu vân tă  tori

@1'!      !     !AcC 1~11333\!_121am<Cpu   ruri pes cu ind     pe       a     ceş    tia    îi     a      du   ceţi   lui  Hris  tos

00ez!!!A     0'!!!2'!    !                            };!S0kcCca    me     ri    i  in de Sfin  ţi lor A   po   o  o  os  toli
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0C3z00!       1100a@1'!              !                         !A               cCA pos   toli    ai    lui Hris  tos     ru     ga     ţi     vă  pen tru noi

4 C00q!0'_11O@am<C 32'!!Î n     ru     gă    ciu nea voas    tră    că    tre   Dom  nul        a     du    u ce

!10@1'!!!A     cC 1~11031'!\!_ţi  vă      a    min   te    şi de noi      ca      să    fim     iz    bă   viţi   de   toa    tă

110`0am<C 00q!ez!!!A                            q!0!!!în     cer     ca    a   rea         vă     ru   găm A  po   o os toli  noi ca  re    vă lă u

2'!    !                            };!S0kcCdă  ăm cu u  dor

4 C11'!    !    !1'!   !        !     O'!     !         !A            cCS la     vă    Ta    tă lui şi  Fi     u lui şi Sfân tu luiDuh

4 Cq!02'!!00'_11O@am<C0P e      Ti   ne Te      la    a  ud  U     ni       me    în   trei    Fe    ţe         pe

2'!!!10@1'!                       !               !AcC 1~11030Ta   tăl şi pe  Fi     ul     şi     pe Sfân tul Duh     pe      un    sin    gur  Dum ne

\!_110`0am<C 0ez!! !      0300'!zeu   de     o      fi       i     in   ţă         Tre      i    i   i mea de    o     pu      te    e

!!2'!   !  !0kcCre şi   fă    ră în ce put

4 C11@2'!!A030@10!    !      !A           cCŞ i     a    cum    şi     pu  ru rea şi     în    ve    cii    ve     ci    lor A min

4 Cq!002'!!0\!11O@am<CqP e      ti   ne Năs    că     toa   a  re de     Prunc  şi     Fe    cioa   ră        toa

!2'!!0@1'!!!AcC 3e!0           !         1113te nea    a mu ri     le     te    fe ri cim    ca   cei  ca  re ne-am iz     bă    vit   prin

\!_111am<C ez!!!A               330'!                        !               !       2'!          !ti     ne   din   bles   tem       Bu  cu ră te   că   pe Dom nul L-ai năs cu ut pen

!0kcCtru noi

18

www.stavropoleos.ro

cC



Săptămîna 5, Denia Canonului celui mare

La Stihoavnă, glas 8

HrC

T g Triod, Pasărea, p45

0x1~1O'!!1'!!1OS!\!_1aOS!C ă     zînd     în      că   i  le   ce    le tîl  hă     re  ești  su u fle    te       a     a

1am<C2' -! ! !1a@02'! +!A! +`PS\0!S0abBmeu         ră   ău te-ai ră  nit    de    pă      ca    a te le e      ta           a     a    le

1~#11OS0 ]@`0am<C0'!!US@01dîn     du     te    vrăj  ma     a      și     i    lor          ce    e  lo   or   ne-n   țe      le

o!S\0a)s1s} !0acC3`0a011@2'!!e      e      gă   ă    ă      ă   tori       da   a    ră       a    vînd   vre   me    stri    i gă

!100a w! +`PS\0!S0am<?0x\1!Sq ]! `wa cum   cu   +  u    mi  i       li            i     in   ță           nă        de    e    ej dea a   ce

!0!OS!\!!S1O'!!!A m<? 0xjq!OS!\!!\!lor  fă    ră  de    e    nă ă    ă      de    e ej de vi      a   ța   ce    e     lo or  dez 

!OS!OS!1am<C !X111'!!1O'!! !Am<C PSnă  dă   ăj  du    u   iți       Mîn tu       i       to   ru le   ri       di   că ă mă         și

!!A\0!:S!AO'!!\0!AcCi mă     mî   în tu   ie     e eș      te    e

0xp!11O!A2'! ! ! OS!OS!1am<C0C u     pla  to   șa     cre    din  ței   bi   ne îm bră cî   în  du    u   vă           și

1q ! O' !!! 01a@`0am<C @2'! !!!A 1cu     chi pul cru  ci  ii în tr-ar mîn  du   u    vă        os     ta   ași vi  i teji v-a

o!S\0a_1s} !0acC0xO_ @! 110`0aa    ați      a     a ră      ă    ă   tat          ti      ra     ni   lor băr   bă      te    eș   te

bB003{A!A !}:!Sw!!S0abB!0 q11O!00a{ați    stă    tut  îm po o   tri    i  i   vă       și   în      șe     lă     ciu nea di      a 

!!!Aos10aU\!A)s1s} !0av?1xg01q!Ovo lu lu   ui       o       a       ați     su u   u    ur pat          bi      ru       i     tori fă  cîn

@`0am<C0x1'!!! !od!_a1`qz!S\0a)s1s}du   u    vă         cu     nu    u ni lor v-a   a    a ați în   vre   e   e  ed      ni    i     i

!0acC 4ez!! !A00! )s1aOS!1am<C 0w!1i   cit           ru     ga   ți i  vă  lui    Hris to os Dum   ne    e   zeu          ca   să mîn 

1O'!! !A Ym<CPS!!A\0!:S!AO'!!\0!AcCtu       ia   a as că         su     u fle      te     e  le noa  a as     tre   e 
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Slavă Și acum, glas 8

HrC

T g Triod, Pasărea, p45

1~10`0a0x2q_11O'! ! !A m<? 0jP ri          i     me   eș  te     sus     pi   i nu   ri     le     ro   bi lor tăi     Prea

11'!!A!}:!Sw!!S0abB002'!!!!A1o!Scu     ra    a tă Fe e  cioa a a   ră        Năs    că     toa   a re e de Du      u   um

\0a)s1s} !0acC40OS!!!!AOS!1am<C0!1ne   e    e    e  zeu          și      te     roa   a gă ne în  ce    e   tat         să  ne  dă

11@1aOS!!SO0acN/#s00PS!!A\0!:Sru     ias   că    no    uă   ă ă   pa     ce         și    dez   le        ga     a re     de    e

!AO'!!\0!AcCpă  ca    a  a       te     e
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La Stihoavna Laudelor, glas 8
HrC               

T g
0C1~1qz!_1aOS!1am<C qz!   !  !A       US!C ă    zând    în     că    i      le    tâl     hă    ă  reşti        su  fle e  te    a     al

1abB q@111'!!   !        !o1~0aYS\0!Smeu     greu   ai   fost    ră      ni    it de pă ca     a     a       te        le           e     e

\0a)s1}s!0acC 2' -`  !!0 61'!UUS!_1}s!ta   a    a      a   le          dân  du te  ne     bu    u    ni      lo    or    vră     ă     ăj

0am?      3 DC1~11a@aOS!1 M`O'!!!A    \!1`maşi          ci       a    vând   vre   me    a      a  cu   um stri   i   i  gă   cu u   po   o

1OS\!A)s1}s!0a m<C 022'!US!\!S1O'!!!Acă      ă        i i      i     in  ţă        nă     dej  dea ce     e    lo  o   or     fă    ră ă nă

3os0am<?0xjC2'!U'!           !      !AUS!1abB !X 12Ode      ej    de         vi      a     ţa  ce lor des cu  ra     a  jaţi    Mân tu      i      to

ce   lo  or  dis  pe     e  raţi

@`0a\!5k m)                      dOS]\!A)s1}s!0a m<C PSV!!A\0!:S       !Aru   u   le        ri  i   di   i     i       că ă    ă     ă  mă           şi      i mă    mâ   ân tu

O' C!!\0!KcC           xie     e eş     te     e

0Ce!01100'_111@1am<CC u    pla  to  şa     cre   din     ţei     bi        ne   îm    bră   cân    du    vă

00q!2'!    !           !            1'!    !AbB0301'!!`X1'şi     cu    chi pul Cru cii în trar mân du vă    v-aţi   a     ră      tat   os ta aşi pu

!!!AcC 3e!11333\!121@1am<Cte er nici  aţi  stat băr bă     teş    te   îm   po      tri  i  va    ti     ra     ni    lor

3311'!!0 6qz!   !    \!121 sam<C310şi    aţi   sur    pat   în şe  lă   ciu nea di    a  a   vo    lu    lui         fă   cân    du

!!!!1abB 0000!`X1'!!!AcC 4ez!!    !vă bi ru  i tori        v-aţi   în    vred   ni    ci  it   cu  nu ni lor      ru     ga  ţi vă tot

!1'!     !        11am<C 333!1'!!A1'!!!O@kcCdea  u   na pen tru    noi        ca   să   mân tu  ia    as că  su   fle te le noas tre
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4 C11'!!!1'!     !   !   O'!   !              !A                         cCS la  vă     Ta    tă lui şi Fi     u lui şi Sfân tu lui Duh

4 C11@2'!!A030'!_`X1'!!!AcCŞ i      a    cum    şi   pu  ru rea  şi     în    ve   cii    ve    e   ci   lor A min

4 Cq!2'!!!1@11am<C 0!O'!     !     1'P ri   meş te  gra  iu  ri le   ro    bi    lor     tăi        Prea   cu  ra   tă Fe cioa

!!AbB 011a#`X1'       !                 !                  !A     cC 43ez!!!!1a  ră     Năs     că    toa    re    e   de Dum ne zeu      şi     te   roa gă ne în ce tat

00'_11O@am<C 001'!  !    !1'!  !       !să      ni        se   dă      ru    ias    că         dez     le     ga  re de pă  ca    a  te  şi

se!S0à)s! +o CGcCpa   a  a   ce   e   e     e
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SĂPTĂMÎNA 5 A POSTULUI MARE, LA DENIA ACATISTULUI

Dumnezeu este Domnul, glas 8
HrC               

T s
1 C~1q!1OS! !A              !      !       !  11'!        !                            };!S   0acCD um     ne   zeu es  te    Do om nul şi S-a +a  ră     ta    at no o   uă

t!0!!11a             00q!00Qz_11'bi  ne + es  te cu vân   tat     Cel    ce    vi  ne  în    tru   nu     me  le    Do

!        !                            };!S   0acCom nu u  lui

Ultima oară: cC t!1`X1'!               !                  !A              00q!bi  ne e    es   te   cu vân tat  Cel    ce    vi  ne...

Tropar, glas 8               T  ,însăşi Podobia
sHrC

#       ?3 C    0    !    1 1à      00  q  !00!c11P o     run   ca    cea cu    tai    nă    lu    ân   du  o     în   tru cu   noş 

q!O]@abB                 @0!1 1a `      0p! c11q!O]ti    i   in ţă        cel   fă    ră de   trup    în     ca   a  sa    lui    Io    o   o

@  a      bB                110\!11O@a0     q       !    !   !A     1'! sif          de    grab   a       sta at î     na     in   te   zi    cînd ce lei ce  nu   şti

!    !  O@a               cC                         00!     11̀      0001' C  _    4     'a de nun  tă:      Cel    ce     a ple   cat    cu     po    go     râ  â rea    ce

!!11am<C                   $1à      00001' C_4     '!    !    1e ru ri     le           în   ca    pe     fă   ră   schim  ba    a re     to    ot în tru

0`0am<C                   00'_11  O@!      1'  !  !   !  !          3Nti    i   ne          pe    Ca    a re    şi     vă    zân du-L în pân  te ce le tău lu

0'        !               !     }   11anN               !    11q!S1 M1O'!!!Am<C             e      zâ  ând chip de   rob       mă spăi  mân  te   e  ez a    stri    ga    ţi  i  e:    Bu

!!!          @  C1'!     !   !   O@kcCcu ră te, Mi   rea  să ne nun ti   tă.
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Apărătoare Doamnă,  glas  8                T 
sHrC

0C00111'  !      !A `            0000 1'   C_A a    pă     ră    toa    re    Doa am nă pen  tru   bi     ru      i    in ţă

11q!O]@abB                 @01à00001'   C_mul    ţu    mi    i   i     re         iz    bă    vin   du    ne    din    ne     vo   oi  a

11q!O]@a bB                 011a00#12         '!    !du   cem    ţi    i    i      e         Năs   că    toa    re     de  Dum  ne     zeu noi ro

!     !A                    cC            0  0   1à0  0  0a 0   1C   1'     !      !      !   1    1bii tăi;       ci     ca     ce     ea     ce      ai    stă    pâ     ni     i   re ne  bi     ru

q!O]@a bB                 011001}Q!_`X1'!!i     i    i     tă         iz     bă    veş te     ne     din   toa  a a te    e   ne   vo  i

!A                cC            0  01~1O!Ae     z!!!          @1'!     !   !      O@kcCle       ca     să    stri    găm    ţi    e: Bu cu ră te, Mi   rea  să ne nun ti   tă.
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Sîmbătă în a cincea săptămînă a Postului,

Svetilnă, glas 2

Wt
Paisian p.130

Podobie: Femei auziți...

1'! J#1os! 1a wm<? 10!!!PH\0!S0aT a    ai  na    cea      a   din veci          as     tăzi  se  e cu   noa          a    aş   te

b<? 01~110qUS! _0os@0a m<? 1că   Dum     ne    zeu    Cu   vîn     tu    u ul lui   Du   um   ne    zeu            Se

1@1@1~0'! !!os@a b<? 3! !UH\0!Sfa     ce    Fiu  Fe   cioa    re    eiMa ri    i      ei           pen tru mi   lo          o    os

00os0a m<? @11 q !1@111'! !ti       vi       i       re            şi     Ga    vri      il  ves  teş    te     bu     cu      ri    aVes       

q ! 1'! ! !os@a b<? 0400PS! _PHti   rii   ce   e lei bu   u     ne            cu      ca      re      le       di      i im pre      u  

\0!S0am<? US!S00os0am<? q ! 0!2'!!u     u   nă            să     ă  ă   stri    gă     ăm    toţi        Bu  cu    ră   te   Ma ai ca      

! os! !K b<?Do  om  nu lui              

Sfîrşitul al treilea: m<? q ! 0!1a11a@1k)!1a{ !K b<?Bu  cu   ră   te Mai    ca Dom  nu     lu  u u     u     ui

Exapostilaria, aceeași, altfel, glas 2           T   Femei auziţi s
Wt

0M1') s!0os!1a m<?      !11'!!!os@a     b<?T a       a   a ai na      a  din veac       se cu    noa   aş te a   as   tăzi

43q@2'!!!0os!!Am<?      1'!!2'!!!0Dum ne  zeu Cu vîn   tu ul lui Du   um  ne zeu    Fiu   al Fe cioa re ei Ma ri

os@ab<?    00011qUS!_0os0am<?i    a         pen    tru     mi   los      ti     vi     re   e  e  Se    fa       a     ce

@111'!!!os@ab<?     431'!!2'!!!osşi    Ga   vri     i    il ves te eş    te          bu    cu    ri    a ves  ti i rii bu   u

@am<?      0q!0!qz_q!os!1a    m<?         q!0!ne         cu     ca  re dim pre u  u  nă   toţi să   ă   stri găm        Bu  cu  ră    te

2'!     !      !os!!K b<?      A treia oară cu sfîrşitul:Ma   ai ca Do om nu lui

2'!      !    ! os!            s       1k)s1a{!K b<?Ma  ai ca Do om  nu       lu   u    u    ui
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Sîmbătă în a cincea săptămînă a Postului

Stihiri la Laude, glas 4 bB T s Triod, Pasărea, p48                                                                                                                                             

e!00\!!!A!X11O@10`0am<C0T ai  na cea     as     cu un să și  ne      ști      u     tă     de       î     în  geri      se

!111 '!!!1 '_110'! !A bB 0x00în  cre   din   țea    a ză ar  ha  an ghe   lu     lui    Ga  vri il          și      că     tre

w!1 1O!A10!!`Xq!_am<C000_ti   ne   a     cum    vi  ne   ce     ea   ce +e eștibu  u u nă        și      cu     ra   a  tă

11O@a1 x1@2'!!_ O@abB0x0ospo    rum    bi     ță   che   ma   rea   nea   a mu u lui   nos  tru       și     stri      i 

0a00\!!1 1O@am<Cez! !!A! X11 1'!gă     că     tre      ti ne  cu     cre    din  ță         bu  cu ră te și  te      gă     teș   te

! 0p!+11 0`0a.B/ 0x!11 0! ! !Am<Cprin cu     vî   în  tul      a      ce    es   ta           să   pri  i    mești   pe Dum ne zeu

0x1o s#11'!! !\0!Kb BCu     vî       în    tul     în    pîn   te ce le      tă   ău

0e!0\!! !10'_ 111@11P a      lat pur tă       to or de   lu     mi    i  nă    s-a     gă    tit   Ți      e     Stă

0`0am<C10[! ! !11 a! ! 1 10'_Opî    î    ne         pîn     te    ce le cel  cu    rat   al dum ne     ze     ie   eș tii     fii

@abB 0xe!0! O'!!0'! !AvV 0x111'! !ce         po    goa ră  Te    și   vi   no la   dî    în sa         și     mi     lu      ie   eș te 

1OS@1am<C qz!!11 1'! !_ O@abB @făp    tu   ra   Ta       ca re a   do    bîn    dit  răz bo oiprin piz  mă       s-a 

11a011@2'8!!!+1 abB 1j~1O'!0ți      nut     în    ro      bi     a      ce    e lui vi clean      și-a   pier   dut fru mu

0!`Xqz! !!Am<C011'!!01 @1a1' ! !se   țea a cea di in tîi        și     aș    teap tă po  go      rî    rea   Ta    cea mîn tu    

!2'! !AbBi  toa   a re
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bB

00e!\! ! !A O! 01@1 1q!! SG a      vri    il   ar  han ghe lul  vi   ne  de      fa     ță    că     tre      ti   i   i 

11O@am <Cqz!! 101'!!10'_O@ane      și     stri gă         ce  ea ce+ești    cu      to    o tul  fă      ră   ă pri    ha   nă

bB2'! !!11O '! !0'! ! AvV!1 O'! !1 1bu   cu ră te dez     le      ga  rea bles te   mu lui    și  scu     la rea ce  lor    că

1am<C2 -'! !1O '!!1'! !A1x1@2-'!!1} !zuți        bu   cu ră  te      ce   ea ce  sin  gu ră ai    fost    a      lea  a să lui Dum 

!!AbBu'! !!01'! \! !11O@am<C11 qzne zeu   bu   cu ră te  că     ru  ța  soa a  re     lui    sla  vei       pri      i     meș

!!1 '! !!10! _111 am<C q! 2'! !0te în pîn te ce le  tău     pe Ce el ne     în     că    put       Ca  re   va   să Se   să 

!11'! ! !O@abBlăș lu    ias   că în tru  ti   ne
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Triod, Săptămîna 5, Sîmbăta Acatistului, la Fericiri, Cîntarea 6, g4 leghetos Bv
diacon Cornel Coman, vechi

T                                           d0  00 0 000000000F e    ri ci ţi ve ţi    fi  cînd    vă    vor     o      că     rî       şi     vă

T    0000  s0    1    1'      !          !           !       111a00vor    pri     go    ni             şi vor     zi    ce tot cu   vîn   tul     rău    îm   po   

q      !      O     @01'     !         !          !      O@abBtri  va voas  tră min    ţi   ind pen tru Mi  ne 

!3k0!1q!p!0'!!AvV0\10[!A!0C ă ma    ră ne-n ti     na  tă    a  Cu vîn  tu lui     pri         ci       i   na în dum

112'!\!_1avV20!! ! 1OS!!AvV1ne     ze        i    rii    tu u tu    ror        bu     cu   ră te Prea cu     ra    a tă      che

20\!_300am<Ce&z! ! !0\10[!+!3'_ma    rea    pro o  o    ro      ci     lor        Bu  cu ră te  po       doa      a   ba A  po

!!!!AbBos to li lor

T                       Td 0     0   0    0  00 0000                                                                                               s0    q                                             B u     cu      ra      ţi     vă    şi    vă     ve     se     li ţi            că     pla

!       0os0q!1'!!!O@abBta  voa   as     tră  mul tă   e     es te în   ce  ruri 

!3k!0os'! !0'! !+03'!!os0!w!D in    ti   ne   ro      o    ua s-a aș  ter nut ce-a stins vă pa   a      ia mul  ți mii

p!0'! ! ! 4'!\!_1avVr!00\!_1dum ne  ze     i lor de-a ce   ea     î îți stri găm      Bu cu  ră      te       lî  î nă-n  ro

11a0am<C0x011@\10[!0! }12 -'u       ra      tă          ce     Ghe    de     on    Fe      cioa      a    ră mai   î    na       i 

!!!!! +1abBin te  o  a vă zut

00q!0110!1q z   !         !        !A                                  bBS la    vă    Ta  tă lui    şi     Fi      u lui   şi  Sfîn  tu lui  Duh
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!3k!w!pz!!!+0e!w!!os'!!0'! ! !Stri gîn du-ți ți    e   Bu  cu ră te     li   man fii no  uă ce   e    lor în  vi   fo rați și

111'!!AvV300\!_300am<C00în      tă      ri     i re       în     tru      a        dî în cul   scîr   be     lor        și-a    tu

11 -@2'-!!/@2'!!! +1abBtu     ror smin   te     li lor  po    tri   iv ni cu  lui

0      1  101       @1   a001       @     1   '    !        !          ! +Ş i        a     cum şi     pu     ru  rea     şi  în     ve    cii     ve  ci lor A 

1abBmin   

!3k ! ! 1wz!!0' ! !+03' ! !1O'! !P ri    ci   na bu  cu      ri    ei  fi   in   du ne   ne     um ple de har    gîn dul ca 

0'! ! `2'!\!_1avV3'! ! ! +1os2 -'!!0să-ți stri gă ăm Bu   u    cu u ră     te        Ru gul cel ne   a     ars    No  rul cel cu 

\!_111am<C0x011 -@\10[!0!to o  tul   lu      mi    nos         ce    ne-n    ce      tat   Cu      ra       a    tă  pe cre 

! 2' ! !KbBdin cioși um brești
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