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Stih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

0V030  0!  1  1 @1a       !   !    2          '!    !:!} S0kvVA li      lu     i        a     A   li     lu      i       a      A  li    lu     u   i   i     a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.
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003000\!!111'!     !   ! ! A                 vV  S la      vă    Ta      tă    lui    şi        Fi  u   lui şi     Sfîn în tu lui Duh

0Ve!110!!133!1'!!11am<CC u    toa  te  pu     te      ri   le ce reşti  ca   He  ru vi mii să stri  găm

q M!01`X1'!   !1'!   !A     m<C ! v1q!   0!  !  2'!Ce lui ce  +    e    es   te    în tru cei  de sus      î   năl   ţân du-I în   tre it   sfâ  ân

!    ! O@avV  1os0a           p            !         0 !110am<C   33tă cân ta    re        Sfâ    ânt Sfânt Sfânt eşti Dum ne ze      u     le         pen  tru

!1q!01'!        !     q z_11a!!2'!     !                                };!S0k       vVru gă    ciu ni le      tu    tu ror sfi  in  ţi  lor    Tăi  mi lu  ie   eş  te  e    ne

30!11'@1am<C!!111'!   ! !       ! A                 vV  Ş i        a  cum şi   pu   ru  rea         şi în   ve     cii     ve   ci lor A min 

0V33!1q!1'!    !p!110am<C  !1S cu     lân   du  ne din somn că dem că tre  Ti  ne Bu  nu     le         şi cân    

1@111'!        ! m 10os'!!1'!!A   m<C                       O V@ata     re    în     ge   reas  că stri găm   Ţi       i    e Pu  ter   ni ce      Sfânt Sfânt

q        !      0!0'!!AvV    0011O'!        !              !         11a!Sfînt eştiDum ne ze    u le      pen    tru   Năs    că   toa rea de Dum ne  zeu  mi

!0'!                  s         !A    co{g!K vvVlu  ieş   te       ne    e     e

2

www.stavropoleos.ro                                                                                                



Luminîndele Postului Mare
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Aliluia și Troparele treimice în Postul Mare la Utrenie

Glas 2  T  Virgil Ioan NanuS
WtStih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

0M   0     @os   0  0   0  0   OS   !  !    0  0  0A li      lu      u       i       a       A      li     lu    u  i  a     A     li

@o00km<?lu     u      i     a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.

0M   0     @os  0 0  0  1  O'!  !!A    0     0  1'A li    lu     u      i       a     A     li     lu     i   i   a    A      li       lu

T!                                                                                         g!A no{g!K m              m<?i            a     a     a

0q!0@o12'!!_1am<?010U r   mînd pe   pă  mî    înt    pu     te    ri lo or de    sus        cîn     ta re  

00!   2'!    !0!1q!     1'!   !     !A                  b<?       e z      !A            p        ! de      bi   ru    i   in  ţă   a du cem   Ţi  e    Bu u nu le    Sfînt Sfînt Sfînt eşti

11O'!!!Am<?Dum   ne     ze   u  u  le 

m<? @001002'!!_111a m<? 0cu     o    cro      ti      ri     le      ce  e lo or fă   ră     de    trup mi

0@o00km<?lu     ie     eş     te     ne

m<? @000100   !   12'    !           !           !       0os!pen   tru    ru     gă   ciu     ni     le    Î   na      in  te mer gă  to      o    ru

1am<? 00@o00km<?lui          mi     lu     ie     eş     te     ne

m<?@1q!p!0os0aam<?00@o00km<?cu    pu   te rea Cru cii Ta    a le        mi     lu    ie     eş     te     ne

m<? @0001002'!!!0os0a               m<? 0pen  tru     ru    gă   ciu    ni     le    Sfin ţi lor A  po     os    toli           şi

0!11O!0!!OS!!Am<?00@o00ka    le  I       e   rar hu lui Ni co  la    a  e        mi     lu    ie     eş     te     ne

1

www.stavropoleos.ro

Luni

Marţi

Miercuri
şi Vineri

Joi

m<?
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0NO'! ! )!1O0a00P@w!A,<V0T re       i    me de o    fi      in      ţă      şi       ne      des    păr    ţi    tă       U
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3z C011'!!!!1 Nq!110a,<V01'F ă       ră      de     ve    es te Ju de că      to  rul  va     ve      ni           şi     fap

!!11 01'!!00`X1'!_1a,<V002'te  le    fi       e       că   ru ia   se      vo   or  des   co o  pe    ri          deci    cu     fri

!! ! 1 V'! ! ! `Xq z!! !AvVO ?O N2'! ! 0P@că să stri găm în mie zu ul  no   o  op ţii    Sfînt Sfînt Sfînt eşti Dum ne     ze      ul  

w!A,<V0N0011'!!`X1'       ! _1a,<V!01'nos tru     pen   tru Năs     că    toa    a rea a  de   Du um ne  zeu      mi  lu     ieş

!! ! +1knNte ne  pe noi           sau cu sfîrşit:

,<V!01'!! !s1 Ck~)s!A +oGnNmi  lu     ieş    te ne pe      no    o  o     oi
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Luminîndele Postului Mare

Luminînda, glas 3 T   SeN

0N3 )'!!!11002'!! `X 1'!_1a,<VT ri     mi     i  te lu mi     na      Ta   Hris   toa  se Du um ne   ze e   u      le

0x00\!!q Vz! ! !AvV4 N00q!11'!!`Xşi       lu      mi    nea ză  i  ni ma mea   cu       o      cro    ti    ri    le     ce     e lo or 

1'!_1a,<V!!101'!\!! +1knNfă    ră ă  de   trup      şi mă mîn    tu      ie     e      e  eş   te

0N3 )'!!!11002'!! `X 1'!_1a,<VT ri     mi     i  te lu mi     na      Ta   Hris   toa  se Du um ne   ze e   u      le

0x00\!!q Vz! ! !AvV4 N0001'!!11 0şi       lu      mi    nea ză  i  ni ma mea  pen   tru     ru     gă     ciu   ni le    Î      na

1'!!`X1'!_1a,<V!!101'!\!! +1knNin    te me er  gă    to o  ru    lui        şi mă mîn    tu      ie     e      e  eş   te

0N3 )'!!!11002'!! `X 1'!_1a,<VT ri     mi     i  te lu mi     na      Ta   Hris   toa  se Du um ne   ze e   u      le

0x00\!! q Vz! ! !AvV 4 N0q!011!!şi       lu      mi    nea ză   i   ni ma mea     cu      pu     te rea Cru   cii     Ta  le pă

0os '!_1a,<V!!101'!\!! +1knNze       eş te e   e     mă        şi mă mîn    tu      ie     e      e  eş   te

0N3 )'!!!11002'!! `X 1'!_1a,<VT ri     mi     i  te lu mi     na      Ta   Hris   toa  se Du um ne   ze e   u      le

0x00\!! q Vz! ! !AvV 4 N0002'!!!1 V'şi       lu      mi    nea ză   i   ni ma mea    pen    tru    ru      gă     ciu   u  ni le Sfin 

!! 10'!_av V 1 N~01111'! !0Pţi lor   A      po o os toli          şi         a       le       I       e       ra   ar hu lui      Ni

@w!A,<V!! 101'!\!! +1knNco      la   e       şi mă mîn    tu      ie     e      e  eş   te
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Slavă...

0N3 )'!!!11002'!! `X 1'!_1a,<VT ri     mi     i  te lu mi     na      Ta   Hris   toa  se Du um ne   ze e   u      le

0x00\!! q Vz! ! !AvV 4 N000q!1q zşi       lu      mi    nea ză   i   ni ma mea     pen   tru     ru     gă     ciu  ni   le      tu 

!!0os '!_1a,<V!!101'!\!! +1knNtu ror sfi      in   ţi  i  lor   Tăi   şi mă mîn    tu      ie     e      e  eş   te

Şi acum...

0N3 )'!!!11002'!! `X 1'!_1a,<VT ri     mi     i  te lu mi     na      Ta   Hris   toa  se Du um ne   ze e   u      le

0x00\!! q Vz! ! !AvV 4 N0011'!!`X1'şi       lu      mi    nea ză   i   ni ma mea    pen   tru Năs     că    toa    a rea a  de 

! _1a,<V!!101'!\!! +1knNDu um ne  zeu       şi mă mîn    tu      ie     e      e  eş   te
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Aliluia şi Troparele treimice în Postul Mare la Utrenie
Virgil Ioan Nanu

Glasul 4
Rt

T s
Stih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

0m0@os0000OS!!000@A li     lu      u       i        a       A       li       lu   u   i     a       A       li     lu

o1"!0k     m<?                        u       u     i     a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.

@M1q!110!  !  !11a    m<? 001'!P e     Pă    rin  te   le    Tău    fă    ră de în  ce    put         şi      pe     Ti   ne         

!       w!  0!p!0a   b<? 1~11'        !                  !                         !            1a   m<? !0Hris toa se Dum ne ze   u   le            şi      pe    Du  hul Tău Prea sfînt     în drăz

q@110!11'!       !A       !Ab<? 1a1a130!nind  a   slă    vi     ca   he  ru     vi  mii zi cem  Sfânt Sfânt Sfânt eşti Dum ne

1a{!0a   m<?ze   u le ...       

m<?!11q@1O'!  !  !  !  1a   m<?0!2'!!!Kb<?cu  o     cro    ti   ri le    ce lor fă ră de trup      mân  tu ie   eş te ne

m<?!012130!1q!0!p!0am<?0pen tru    ru    gă  ciu ni le Î   na     in te mer gă  to ru lui mân

!2'!!!Kb<?tu ie   eş te ne

m<?012'!           !         !OS!!Am<?0!2'!!!Kb<?cu  pu     te rea Cru cii Ta   a le      mân  tu ie   eş te ne

m<?03!1q!0\!_110`0a   m<?00pen  tru  ru  gă  ciu ni le     Sfi in ţi    lor     A  po   os toli       şi      a

!11O!0!!OS!!Am<?0!2'!!!Kb<?le    I       e     rar  hu  lui Ni co la    a e     mân  tu ie   eş te ne
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01q!111'!!0U@11am<?S la   vă   Ta tă lui     şi       Fi     u lui şi Sfîn    tu  lui    Duh

@M1101O'!  !    !     !   !      11a  m<? !11P re   cum   ce      te     le      în   ge ri lor a cum în    cer          a  şa      şi    

1'!!q!00!11'!          !A   !A             b<? 02'!_1stă  ri le  oa me  ni     lor  pe  pă   mânt cu fri că       cân     ta  re e de    bi

2q!21'!!!0os!1am<? 1a{    !    `         1'     !                  !                           !ru   in  ţă  a     du cem Ţi e  Bu      u   nu  le      Sfînt Sfî înt Sfînt eşti Dum ne

qz!!A    b<? 101110!q@1O'!     !       !Am<?ze   u le      pen    tru     ru   gă    ciu     ni   le  tu    tu    ror   sfin ţi lor Tăi

0!2'!!    !Kb<?m<?mân tu   ie   eş te ne

00!110[!A00!110!! !  A           b<?m<?Ş i      a  cum şi     pu   ru  rea şi       în   ve cii     ve     ci lor Amin

@M11@11a100!1@1am<? \!)sS lu     ji      to     ri    lor    Tăi   fă      ră     de  ma  te     ri      e           no oi      

110`0am<? !0q@1O'   !              !    2'!    !A     !Ab<?mu     ri      to    o    rii        în drăz  nind să     a      du cemcân  ta rea zi cem

3A  {!    `  10    !          !  1a{!0am<? !012O'!         !                 !    Sfînt Sfî înt Sfînt eşti Dum ne ze u   le       pen tru   Năs   că    toa rea de Dum

!1a001'!                  s         !A    no{g!K Mm<?ne zeu    mi     lu     ieş   te       ne     e  e

2
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Luminînde, Glasul 4         T  sRt
p      M@1q!20!       !      !os@a      b<?     w @1qC el  ce    ră    sari lu  mi    nă   lu mii Ta    a    le          su   fle    tul  meu

!1q!00!!0os0am<?   !1100!!cel ce   + es   te   în     tru   în tu  ne   e      ric       cu  ră   ţeş    te-l    de tot pă

!os@ab<?1~0110!O'!      !   !  ! 1am<?10                ca    a    tul         cu      o    cro     ti    ri   le  ce lor fă ră de trup       şi mă         

! !!os@kb<?mîn tu ie  eş    te

p      M@1q!20!       !      !os@a      b<?     w @1qC el  ce    ră    sari lu  mi    nă   lu mii Ta    a    le          su   fle    tul  meu

!1q!00!!0os0am<?   !1100!!cel ce   + es   te   în     tru   în tu  ne   e      ric       cu  ră   ţeş    te-l    de tot pă

!os@a b<? w!11130!1q!0!p!ca    a    tul       pen tru  ru   gă   ciu     ni    le     Î   na     in te mer gă  to  ru

0am<? 10! !!os@kb<?lui          și      mă mîn tu ie  eş    te

p      M@1q!20!       !      !os@a      b<?     w @1qC el  ce    ră    sari lu  mi    nă   lu mii Ta    a    le          su   fle    tul  meu

!1q!00!!0os0am<?   !1100!!cel ce   + es   te   în     tru   în tu  ne   e      ric       cu  ră   ţeş    te-l    de tot pă

!os@a b<? 1~1q!p!OS!!A   m<? 10! !!osca    a    tul         cu   pu     te rea Cru cii Ta    a le       și     mă mîn tu ie  eş  

@kb<?te

p      M@1q!20!       !      !os@a      b<?     w @1qC el  ce    ră    sari lu  mi    nă   lu mii Ta    a    le          su   fle    tul  meu

!1q!00!!0os0am<?   !1100!!cel ce   + es   te   în     tru   în tu  ne   e      ric       cu  ră   ţeş    te-l    de tot pă

!os@ab<?w!1110!2'!!!OS!!Am<?  03ca    a    tul     pen tru ru   gă   ciu     ni   le Sfin ţi lor A  po  os toli    şi     a     

0!11'!!_110`0am<?10! !!osle     I  e      ra  ar hu u lui Ni    co   la    a   e           și     mă mîn tu ie  eş    
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01q!111'!!0U@11am<?S la   vă   Ta tă lui     şi       Fi     u lui şi Sfîn    tu  lui    Duh

p      M@1q!20!       !      !os@a      b<?     w @1qC el  ce    ră    sari lu  mi    nă   lu mii Ta    a    le          su   fle    tul  meu

!1q!00!!0os0am<?   !1100!!cel ce   + es   te   în     tru   în tu  ne   e      ric       cu  ră   ţeş    te-l    de tot pă

!os@a b<? w!111001'!      !     O' !     !      !A       m<?ca    a    tul        pen tru ru  gă  ciu     ni     le     tu  tu ror sfin  ţi lor Tăi

10! !!os@kb<?m<?și     mă mîn tu ie  eş    te

00!110[!A00!110!! !  A           b<?m<?Ş i      a  cum şi     pu   ru  rea şi       în   ve cii     ve     ci lor Amin

p      M@1q!20!       !      !os@a      b<?     w @1qC el  ce    ră    sari lu  mi    nă   lu mii Ta    a    le          su   fle    tul  meu

!1q!00!!0os0am<?   !1100!!cel ce   + es   te   în     tru   în tu  ne   e      ric       cu  ră   ţeş    te-l    de tot pă

!os@ab<?w!111000!O'!           !                      !           !        1aca    a    tul      pen tru  ru     gă    ciu     ni      le    Năs că toa rei de Dum ne zeu

m<?10! !!os@kb<?și     mă mîn tu ie  eş    te
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Aliluia în Postul Mare la Utrenie
Virgil Ioan Nanu

glas 5 T   4  sHqV <Stih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

0<    1   1  0 00!     0os    #  0p z_   `OA li       lu       i        a,       A    li    lu       u      i       a,     A   a   li     i     lu

\00k,<Vi       a.

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.

Troparele treimice în Postul Mare la Utrenie
Virgil Ioan Nanu

glas 5 T   4  sHqV <

001q!q z!!!111"!A!A,<V011V re    mea   cîn    tă  rii  es    te şi cea sul    ru      gă  ciu nii      cu       o     sîr

00011'! ! ! O'! ! ! 11acN/ \10[!Adi       e       să    stri     gă ăm că tre  U    nu ul Dum ne   zeu               Sfînt Sfînt

0' _! 1 1 1 !A !A ,<V ! 1 1 10! 2 0Sfî înt eşti Dum ne    ze      ul   nos tru     cu    o     cro      ti       ri     le   ce      lor    

0!!US!_1O\P0k,<Vfă    ră de  tru   u up mi    lu      ieş        te     ne

001q!q z!!!111"!A!A,<V011V re    mea   cîn    tă  rii  es    te şi cea sul    ru      gă  ciu nii      cu       o     sîr

00011'! ! ! O'! ! ! 11acN/ \10[!Adi       e       să    stri     gă ăm că tre  U    nu ul Dum ne   zeu               Sfînt Sfînt

0' _! 11 1!A !A,<V!0111000Sfî înt eşti Dum ne    ze      ul  nos tru   pen tru    ru      gă    ciu      ni      le       Î  

!20! ! 1'!US!_1O\P0k,<Vna  in       te  mer gă  to    ru   lu     u ui mi    lu      ieş        te     ne

1
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001q!q z!!!111"!A!A,<V011V re    mea   cîn    tă  rii  es    te şi cea sul    ru      gă  ciu nii      cu       o     sîr

00011'! ! ! O'! ! ! 11acN/ \10[!Adi       e       să    stri     gă ăm că tre  U    nu ul Dum ne   zeu               Sfînt Sfînt

0' _! 1 1 1 !A !A ,<V 0 1w ! p ! 0osSfî înt eşti Dum ne     ze      ul   nos tru        cu     pu      te  reaCru cii   Ta      a        

TS!_`O\P0k,<Vle       e  e  pă    ă   zeş       te     ne

001q!q z!!!111"!A!A,<V011V re    mea   cîn    tă  rii  es    te şi cea sul    ru      gă  ciu nii      cu       o     sîr

00011'! ! ! O'! ! ! 11acN/ \10[!Adi       e       să    stri     gă ăm că tre  U    nu ul Dum ne   zeu               Sfînt Sfînt

0' _! 111!A !A,<V!0112' ! ! 1'! !Sfî înt eşti Dum ne    ze      ul nos tru pen tru    ru     gă     ciu   ni  le  Sfin  ţi lor 

10`0acN/ 00000q!00!0osA       po    os  toli         şi        a      le        I       e     rar  hu lui     Ni    co   la       a

TS!_1O\P0k,<Ve       e   e mi     lu     ieş        te  ne

1~0q z!!1a!X2'!!!O'!_1a,<VS la      vă   Ta   tă ă   lui  şi  Fi     u lui şi  Sfîn  tu ului Duh 

00q!0!111q!0q!0!!1Î n    drăz nind  a   ne    a    se     mă  na     oş   ti   lor    Ta   le   în     ţe le  gă

0`0a00'_\1!s101"!!0a,<V1~0toa   a    re    Tre       i     i  me       fă     ă    ă       ră     de    în ce put        cu    guri

11'!! ! 1acN/ \10[!A0' _! 111!A !Ane    vred ni ce stri găm              Sfînt Sfînt Sfî înt eştiDum ne    ze     ul nos tru

,<V!0111001'! ! 0os '! ! US!_pen tru     ru     gă    ciu     ni       le      tu    tu ror sfi      in     ţi lor  Tă     ă ăi mi

1O\P0k,<Vlu      ieş        te     ne
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01q!wz!!1ac/N00!!2'!!!1a,<VŞ i       a cum şi   pu  ru u  rea            şi      în    ve cii ve   ci lor A min

1'!11!!101!!11acN/ 000C el    ce  în     pîn   te ce   fe      cio   resc  ai  în  că    put           şi      de     sî

!!1w@1a2' ! ! ! 100'_101'nu ri   le      Ta    tă    lui     nuTe-ai des păr ţit    Hris   toa   a  se   Dum   ne     ze 

!!A,<V 11001O'!!!!1a0'!!1\2!su  le       cu      în      ge     rii     pri   meş  te ne şi pe noi     ca re stri găm     Ţi     i   

1!AcN/ \10[!A 0' _! 111!A !A ,<V !01i      e              Sfînt Sfînt Sfî înt eştiDum ne    ze     ul nos tru    pen tru   Năs 

11000!US!_1O\P0k,<Vcă    toa    rea     de   Dum ne   ze    e eu mi    lu     ieş        te     ne   
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Luminîndele Postului Mare

Luminînda, glas 5 T   4  sHqV <

00P@011q!\2!s1]!AcN/11'D ă      tă       to      ru     le      de     lu     mi  nă    Doa  a  am   ne       tri    mi

!!1@10000'_O'!!0a,<V!11te lu  mi    na     Ta     şi       lu    mi     nea  a  ză      i    ni ma mea     cu   o    cro

100q!00!0os) '!!1O\0!ti       ri      le      ce  lor  fă      ră   de  tru     up     şi   mă mîn tu     ie         e      eş  

0a,<Vte

00P@011q!\2!s1]!AcN/11'D ă      tă       to      ru     le      de     lu     mi  nă    Doa  a  am   ne       tri    mi

!!1@10000'_O'!!0a,<V!01te lu  mi    na     Ta     şi       lu    mi     nea  a  ză      i    ni ma mea    pen tru    ru

11000!1~0! ! 1'! !A 0'! ! 1Ogă      ciu     ni      le        Î    na   in        te  mer gă  to    ru lui   şi  mă mîn tu     ie

\0!0a,<Ve      eş   te

00P@011q!\2!s1]!AcN/11'D ă      tă       to      ru     le      de     lu     mi  nă    Doa  a  am   ne       tri    mi

! ! 1@10000'_ O' ! ! 0a,<V 01te lu   mi    na     Ta     şi       lu    mi     nea  a  ză      i     ni ma mea        cu     pu 

w!p!0os#a0'! ! 1O\0!0a,<Vte   rea Cru cii  Ta      a      le      şi mă mîn tu     ie          e     eş   te

00P@011q!\2!s1]!AcN/11'D ă      tă       to      ru     le      de     lu     mi  nă    Doa  a  am   ne       tri    mi

!!1@10000'_O'!!0a,<V!01te lu  mi    na     Ta     şi       lu    mi     nea  a  ză      i    ni ma mea    pen tru    ru

12'!!1'!!10`0acN/ 00000qgă      ciu   ni le  Sfin  ţi lor   A      po   os  toli           şi       a       le       I        e     rar

!00!0os#a0'! ! 1O\0!0a,<Vhu  lui     Ni   co   la       a       e      şi mă mîn tu     ie          e     eş   te
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1~0q z!!1a!X2'!!!O'!_1a,<VS la      vă   Ta   tă ă   lui  şi  Fi     u lui şi  Sfîn  tu ului Duh 

00P@011q!\2!s1]!AcN/11'D ă      tă       to      ru     le      de     lu     mi  nă    Doa  a  am   ne       tri    mi

!!1@10000'_O'!!0a,<V!01te lu  mi    na     Ta     şi       lu    mi     nea  a  ză      i    ni ma mea    pen tru    ru

11001'!!0os '!!!A0'! ! 1O\0gă      ciu     ni      le       tu   tu ror sfi      in    ţi lorTăi şi   mă mîn tu     ie          e

!0a,<Veş   te

01q!wz!!1ac/N00!!2'!!!1a,<VŞ i       a cum şi   pu  ru u  rea            şi      în    ve cii ve   ci lor A min

00P@011q!\2!s1]!AcN/11'D ă      tă       to      ru     le      de     lu     mi  nă    Doa  a  am   ne       tri    mi

!!1@10000'_O'!!0a,<V!01te lu  mi    na     Ta     şi       lu    mi     nea  a  ză      i    ni ma mea    pen tru  Năs

11000!0os) '! ! 1O\0!0a,<Vcă      toa    rea    de  Dum  ne  ze     eu       şi  mă mîn tu     ie          e     eş   te
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Aliluia şi Troparele treimice în Postul Mare la Utrenie

Virgil Ioan NanuGlasul 6
Hwyt

T s
Stih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

0m01'!!111'!!A!110[\!!\0A li     lu     i  a     A      li     lu     i   a  A    li     lu     u        i  i        a

!K b<? m<?                        a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului. m<?

0M1'!       !  1a           00!1q!0'!!e!Am<?qC u   guri ne tru peşti    cu   do   xo  lo    gii   fă  ră     ă  tă  ce  re      cei

!0!11q!2'!!A!Am<?!121'!     !    q!0cu  câ    te   şa     se     a  ripi cân  tă Ţi  e     în  tre     it   sfân  tă cân ta re Dum

!20!!!Ab<?331'_111am<?    110ne  ze     ul   no os tru   iar noi  cei      de    pe     pă   mânt      cu     bu     ze

!       p!0am<?\10[!!20!   !       !Ab<?      u\! !    1'!ne vred ni ce              la      a     u  dă  Ţi     e     î năl ţăm  Sfânt  Sfâ ânt Sfâ ânt

!A                     0!  2'   !        !A       ! Ab<?                                        eşti Dum ne   ze  ul nos tru...         

b<?!11q!1q z!   !       !11a   m<?!   1  qz \!\0cu   o    cro  ti   ri le    ce  lor fă ră de trup      mi  lu    ieş     te e      ne    

b<?3!11133!11'!              !        !  110a m<? !pen tru ru    gă    ciu ni le  Î  na    in  te mer gă  to    ru lui        mi  

1qz \!\0!K          b<?lu    ieş     te e     ne    e

b<?001'_110`0am<?!   1  qz \!\0cu  pu     te rea Cru   cii    Ta    a  le        mi  lu     ieş     te e     ne    

b<?0!111001'!   !    !O0a   m<C00!1pen tru  ru     gă  ciu  ni    le   Sfin  ţi lor A pos toli        şi      a    le   I

1O!0!        !     OS!!A   m<?!   1  qz \!\0!K          b<?e     rar  hu lui Ni co la   a e      mi  lu     ieş     te e      ne    e
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01q!111'!!0U@11am<?S la   vă   Ta tă lui     şi       Fi     u lui şi Sfîn    tu  lui    Duh

@M01~3@qz!        !             110`0am<?03H e    ru      vi     mii  cu   fri că stând î      na      i     in   te          şi    Se

01@11w   !       0       !      p!0am<?!112'!ra      fi    mii  cu     cu     tre mur spăi mân tân du se       în  tre     it     sfân  tă

!pz!!1a              32'!  !0 !A!Ab<?          !1o10!1'cân ta   re  a  duc    cu   glas  fă ră  tă   ce re      cu  ca       a      a      re    şi noi

!          !       1'!!11a  m<? \10[! `1'      !    !A               0!2'!!Apă că  to    o şii stri   găm         Sfâ    ânt Sfâ ânt Sfâ ânt eştiDum ne  ze  ul nos

!Ab<?   0!111031'!!q@11am<?  !  2tru     pen  tru  ru     gă   ciu     ni   le    tu   tu rorsfin ţi    lor    Tăi       mi lu

qz \!\0!K          b<?m<?                                                                                                   ieş     te  e      ne   e

00!110[!A00!110!! !  A           b<?m<?Ş i      a  cum şi     pu   ru  rea şi       în   ve cii     ve     ci lor Amin

0M1'!        !            11w!0   !   p z!A   m<?   001'!U ni mea dum ne   ze       i   rii  în Tre   i   me      O    slă   vim în

!1030!`X1'!!!Ab<?   03e@11O'u   ni      re    ne    a   me es   te   ca  a tă      şi    cân   ta    re     în   ge    reas

!       !          !A           m<?    O          @  `    1'     !       !   A                     0  00'!  !    e!A    m<?      3    3că stri găm   Sfânt Sfâ  ânt Sfâ  ânt eştiDum ne    ze    e  ul nos tru     pen  tru

001'!        !    111'!!01'!               s  !Ao{g!K     m<?Năs   că    toa  rea de Dum  ne    ze   eu mi lu     ieş   te     ne  e    e

2
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Luminînde, Glasul 6         T  sHwyt
@      Mos011@10!   !   !         e!A   m<?     01'!D oa    am   ne     tri     mi    te    su     fle   te e lor noas tre    lu     mi  na

!\1!S101'!   !   !A b<?            !11q!1q z!       !    !                                           Ta     pu    u    u      ru    rea veş ni că cu   o     cro     ti ri  le     ce  lor fă ră                   

11am<?        0'_11           q z!!     \0!K b<?m<?de    trup şi    i mă mîn   tu     ie  e eş    te    e

@      Mos011@10!   !   !         e!A   m<?     01'!D oa    am   ne     tri     mi    te    su     fle   te e lor noas tre    lu     mi  na

!\1!S101'!   !   !A b<?            p!12130!2Ta     pu    u    u      ru    rea veş ni că       pen tru ru   gă  ciu  ni    le     Î  na   

1'!         !        !110am<?0'_11           q z!!     \0!K b<?m<?in te mer gă to     ru     lui şi    i mă mîn   tu     ie  e eş    te    e

@      Mos011@10!   !   !         e!A   m<?     01'!D oa    am   ne     tri     mi    te    su     fle   te e lor noas tre    lu     mi  na

!\1!S101'!   !   !A b<? 001 '_110Ta     pu    u    u      ru    rea veş ni că       cu     pu    te    e rea  Cru   cii   Ta    

`0am<?0'_11qz!!     \0!K b<?m<?a   le         şi    i mă mîn   tu     ie   e eş     te    e

@      Mos011@10!   !   !         e!A   m<?     01'!D oa    am   ne     tri     mi    te    su     fle   te e lor noas tre    lu     mi  na

!\1!S101'!   !   !A b<? p!12w!0\!_Ta    pu  u    u     ru   rea veş ni că       pen tru ru    gă  ciu ni le   Sfi in ţi  

110`0am<? 0 0!111'!!0'!!e!A  lor     A      po   os toli         şi       a  le    I       e      rar  hu lui Ni   i  co  la e

m<?0'_11qz!!     \0!K b<?m<?şi    i mă mîn   tu     ie  e eş     te    e

01q!111'!!0U@11am<?S la   vă   Ta tă lui      şi      Fi     u lui şi Sfîn   tu  lui   Duh
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@      Mos011@10!   !   !         e!A   m<?     01'!D oa    am   ne     tri     mi    te    su     fle   te e lor noas tre    lu     mi  na

!\1!S101'!   !   !A b<? p!11100qTa    pu  u    u     ru   rea veş ni că        pen tru ru    gă    ciu     ni     le   tu

!0\!)s1 11am<? 0'_11qz!!     \0!K b<?m<?tu  ror     sfin  ţi   lor Tăi          şi   i mă mîn   tu     ie  e eş     te    e

00!110[!A00!110!! !  A           b<?m<?Ş i      a   cum şi      pu    ru  rea şi      în    ve cii     ve    ci lor A min

@      Mos011@10!   !   !         e!A   m<?     01'!D oa    am   ne     tri     mi    te    su     fle   te e lor noas tre    lu     mi  na

!\1!S101'!   !   !A b<? p!111030Ta    pu  u    u     ru   rea veş ni că        pen tru ru    gă    ciu     ni     le   Năs 

!qz!_1 11am<?0'_11qz!!     \0!K b<?că toa re ei de Dum ne  zeu          şi    i mă mîn   tu     ie  e eş      te e
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Aliluia şi Troparele treimice în Postul Mare la Utrenie
Virgil Ioan Nanu

Glas 7               T sEN
Stih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

0N0 !    cos00 0  1 0   @1a          !  n 0  q         z\!}                                       1knNA li     lu    u    i       a,    A     li     lu     i     a,    A  li     lu  i i     a.

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.

0N03111'!!\10[!!101'!C el     ce     cu  prea     î      nal   tă pu     te      e    re eşti lă      u     dat   de

!! +1anN    033111@OS!! c0!11'V!he ru vimi       şi     cu  dum ne     ze    ias   ca   sla    a vă eşti   în chi    nat  de

Qz_avV    01 Cos0633!qz_10`0 sam<Cîn     geri       pri    me     eş     te   ne    şi   pe noi     pă    că     to    o   şii

000!111'!   !    !    1'!!1\10[!1ca      re     cu   ne vred   ni      ci   e în drăz ni   im a stri      ga     a     că tre

1'N!!AnN     \30[!`10    !            !1'!!A cm<C                                                                           Ti      i ne         Sfî    înt Sfî înt Sfînt eşti Dum ne ze    u le ...... ..... 

0001'!!qz!_111a  m<C!11 N'!!KnNcu      o     cro   ti    ri  le ce    lor fă     ră     de trup     mi  lu     ieş te ne

3333q!3331'!!_40!A       m<C!1pen  tru   ru   gă   ciu ni le Î   na   in  te mer gă  to      ru lui     mi  lu 

1 N'!!KnNieş te ne

000'!!1O!Am<C         !11 N'!!KnNcu     pu     te  rea Cru cii   Ta   le      mi  lu     ieş te ne

0000q!0\!_110`0a   m<C !0pen   tru     ru     gă  ciu  ni le      Sfin   ţi    lor     A    po   os toli şi   a  

011O!0!!OS!!Am<C            !11 N'!!K nNle     I       e      rar  hu lui Ni co  la    a e       mi   lu    ieş  te ne
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000'_1110!1PS!! ! +          1anNS la     vă      Ta  a  tă     lui      şi      Fi      u   lui   şi       Sfî    în tu lui Duh     

0N121'!  !   ! !1O C!01'!       !    !        !    ! /1D um    ne    ze      i    rii ne a pro pi       a  te Tre    i    i mii în tr-o U ni

os0aNnN          0211@2'!! c00!2'!!_i    me        în    tre     it    sfîn   ta     la    u dă   a      se     ra  fi      i mi   lor

12101'-N!  !   !   +1anN                 \30[!   `  10!   _î     năl  ţînd    cu    fri   că să stri găm         Sfî   înt Sfî înt Sfînt eşti Dum  ne

1@1aCm<C              00011'! !  q!0\!  )s   11ze     u     le         pen    tru    ru      gă    ciu    ni le  tu   tu ror     sfin ţi      lor

1a!11'N!!K nNTăi   mi  lu     ieş   te ne

11q!1'! !A          m<C       000!10!!+        1anNŞ i      a    cum şi  pu   ru rea        şi       în     ve    cii   ve     ci    lor A  min                     

0N0q@Cos!_111`1'!!A     m<C                      0L e      pă   dînd  le       e  nea   ca    pe     un     so omn su   fle te         în

110!        !OS!!01'!!_111~3!Adrep    ta      re spre tre  zi     i  re   a      ra     a  tă    Ju   de     că   to       ru lui

! n030!  !  !A   nN             !  cos0`2'     !                          !                  !    2'! !Am<C        3şi  cu     fri    că   stri  i gă    Sfî  înt    Sfî  înt Sfînt eşti Dum ne ze u le    pen

0031'!!_111a!03'!        s    !A    )s! og Ntru   Năs    că   toa    a rea   de  Dum   ne    zeu  mi  lu     ieş    te    ne e  e     e

2

www.stavroploeos.ro

nN



Luminîndele Postului Mare

Glasul 7       T  sEN

0     N3'! !  OS !       ! c   0\!)s111a m<C011'R i      di  că mă Doa am ne spre    la a  u      da     Ta         şi      în    va

!!0Qz_os!_?1o s0 NanN                                                    ţă mă să   fac     vo      o    ia    Ta   Sfi      in    te     ......... .........   

0111'!!qz!   !  !11a Cm<C       0'!              !                 !              4'N!!cu     o     cro    ti     ri le ce  lor fă ră  de trup         şi mă mîn tu ie    e   e

! +1knNeş te

33111'!!012'!       !        !1@1 Cam<C0'!pen  tru   ru     gă    ciu   ni le  Î      na  in  te mer gă to     ru    lui        şi mă

!                 !              4'N!!! +1knNmîn tu ie    e   e eş te

1110!       !OS!!A cm<C         0'!              !                 !              4'N!!! +1knNcu   pu     te     rea Cru cii Ta   a le        şi mă mîn tu ie   e   e eş te

03111'!!0'C!  !13`3 am<C   0333pen   tru    ru     gă   ciu  ni le Sfin  ţi lor A   po os toli     şi     a le    I 

01'!!_11O!Am<C 0'!              !                 !              4'N!!! +1knNe    ra    ar  hu   lui Ni co   la   e        şi mă mîn tu ie   e   e eş te

000'_1110!1PS!! ! +          1anNS la     vă      Ta  a  tă     lui      şi      Fi      u   lui   şi       Sfî    în tu lui Duh

0     N3'! !  OS !       ! c   0\!)s111a m<C011'R i      di  că mă Doa am ne spre    la a  u      da     Ta         şi      în    va

!!0Qz_os!_?1o s0 NanN00111                                                    ţă mă  să fac      vo     o    ia    Ta    Sfi     in     te       pen    tru    ru     gă    ciu 

0!1'!     ! !     q z_11a Cm<C0'!              !                 !              4'N!!! +1knNni   le   tu    u tu ror sfin   ţi    lor   Tăi        şi   mă mîn tu ie   e   e eş te

11q!1'! !A          m<C       000!10!!+        1anNŞ i      a    cum şi  pu   ru rea        şi       în     ve    cii   ve     ci    lor A  min 
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0     N3'! !  OS !       ! c   0\!)s111a m<C011'R i      di  că mă Doa am ne spre    la a  u      da     Ta         şi      în    va

!!0Qz_os!_?1o s0 NanN00111                                                    ţă mă  să fac      vo     o    ia    Ta    Sfi     in     te       pen    tru    ru     gă    ciu 

000!O'!              !                      !             !    1 Cam<C0'!              !                 !              4'N!!! +1knNni      le    Năs  că toa  rei de Dum ne zeu şi mă mîn tu ie    e  e eş te
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Aliluia şi Troparele treimice în Postul Mare la Utrenie
Virgil Ioan Nanu

Glasul 8 
HrC              3 D         T s

Stih 1: De noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină 

sunt poruncile Tale pe pămînt.

#03z00111'!!A#1O!!1anCA li     lu    i       a    A      li     lu   i a  A    li     lu  i   i    a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei

potrivnici va mînca.

Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.

003z00!!O@0US!_`O\!!1anCA li     lu    i       a    A li  lu    i     a      A    a a  li    i    lu    i   i    a

0N31'!  !111'-!!0'!!`O'!+         1a  nCH e       ru    vi  mii ne în   drăz  nind   a pri vi     i   la a   Ti     i   i  ne     

112'!!10'_OS!!AcmV       1100!!zbu   rând  stri    i  gă cu    ma        re    su    u net     cân    ta     rea   dum ne ze

q!033!q@11a mV      31'!!w!0USias  că   a      în   tre  it sfân  tu    lui   glas       cu    ca    re şi  noi  pă că      to    

!_`O'N!+            1a  nC  \2  3[!`1 C0       !              !1@1amVo     şi    ii   Îţi  stri i găm         Sfâ  ânt Sfânt Sfânt eşti Dum ne ze  u     le ...

mV#11100qz!!     !11amVUS!_`O'Ncu     o     cro   ti      ri      le    ce lor fă ră de trup       mi    i      lu   u   ieş 

!+            1knCte  e  ne

mV#322w!333\!_22w@1a mVUSpen tru   ru   gă   ciu ni le Î    na     in  te mer gă to   ru lui       mi

!_`O'N!+            1knCi      lu    u  ieş te  e  ne

mV!01'! !1O!AmV         US!_`O'N!+            1knCcu  pu    te   reaCru cii    Ta   le        mi    i      lu    u   ieş   te e   ne

mV#01110!1'!!10`0a  mV!00pen  tru     ru     gă  ciu  ni  le Sfin  ţi lor  A   po   os toli      şi a      le

11O!0!!OS!!AmVUS!_`O'N!+            1knCI       e      rar  hu lui Ni co  la    a e        mi    i      lu    u   ieş   te e   ne
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Slavă...

1 N101'!U0@1a    CmV   @11q!A#S pre    cer     a      vâ  ând   i       ni  mi     le        să     ur   măm ce  te  lo

`O'N!+            1a  nC     1 C21'!!1'!!1'!!11a mV   2or  în   ge e  reşti       şi    cu  fri   că la  Cel ne mi tar  nic să că    dem      stri

1@ q!   00a#`O'N!+            1a  nC               \20[\!3 Cgând cân   ta   re   de     bi     ru    u    i     i  in   ţă             Sfâ    ânt    Sfânt Sfânt

0  !               !  2'!!A    mV      #3121031'!!qz_eşti Dum ne  ze   u  le     pen  tru   ru    gă   ciu     ni      le  tu  tu ror sfin    ţi

11amV        US!_`O'N!+            1knC Și acum...lor    Tăi         mi     i      lu   u   ieş   te  e  ne

0N1'!\!11O C!11'!!O@amV  !3F i    ind   ro   bi iţi  de    mul    ţi  mea gre   şe    li lor noas tre       şi ne

111'!     !      !10US!_`O'N!+            1a   nC              !1în    drăz nind  a  că  u   ta  spre     î      î     nă   ăl    ţi  mea a  Ta       îm pre

1 sC3q!0!1'!        !                !                  !AcC      4 f210!!1'!u     nă   su  fle tul    şi  tru   u pul ple căm     şi     cu    în     ge  rii cân ta  re

!w!A#`O'N!+            1anC       ! cos0`23!_1@stri găm că tre   e   Ti    i   i  ne       Sfâ  ânt  Sfâ ânt Sfânt eşti Dum ne    ze     u

1amV                     #011O'!       !             !           11a       !03'!                  s         !A    )sle         pen  tru    Năs    că   toa reade Dum ne  zeu   mi  lu     ieş  te      ne e

! + og NnCe     e
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Luminînde, Glasul 8         T  3                                                                                                           sHrC N

0      N1'!!111'-!!0q!00'!   ! }`O'L u     mi  nă fi  ind  Hris   toa   se lu mi   nea ză  mă      î    în tru u  Ti

!! }1a    nC @111 C00qz!   !  !11amV                       1'!i i   ne        cu    o     cro     ti       ri     le     ce  lor fă ră de   trup        şi   mă

Qz_}`O'N!! }1knCmî   în tu   u ie  e  eş   te

0      N1'!!111'-!!0q!00'!   ! }`O'L u     mi  nă fi  ind  Hris   toa   se lu mi   nea ză  mă      î    în tru u  Ti

!! }1a    nC 0'_121 C0!1110!!1i i   ne         pe  en tru   ru    gă   ciu     ni    le  Î      na     in  te mer gă to        

@1amV1'!Qz_}`O'N!! }1knCru     lui         şi   mă mî în tu   u ie  e  eş   te

0      N1'!!111'-!!0q!00'!   ! }`O'L u     mi  nă fi  ind  Hris   toa   se lu mi   nea ză  mă      î    în tru u  Ti

!! }1a    nC 000'_11O C!AmV 1'!Qz_}`i i   ne        cu   pu     te    e rea  Cru   cii   Ta  le         şi   mă mî în tu   u 

O'N!! }1knCie  e  eş   te

0      N1'!!111'-!!0q!00'!   ! }`O'L u     mi  nă fi  ind  Hris   toa   se lu mi   nea ză  mă      î    în tru u  Ti

!! }1a    nC 0'_111 C000'!!10`0a      i i   ne          pe  en tru  ru     gă  ciu     ni     le   Sfin  ţi lor A    po  os toli

mV!0011100!!OS!!AmV1'!Qz_}`şi   a      le     I       e      rar  hu lui Ni co  la    a e       şi   mă mî în tu   u 

O'N!! }1knCie  e  eş   te
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Slavă...

0      N1'!!111'-!!0q!00'!   ! }`O'L u     mi  nă fi  ind  Hris   toa   se lu mi   nea ză  mă      î    în tru u  Ti

!! }1a    nC 0'_111 C011'!      !      pz_1i i   ne         pe  en tru ru     gă     ciu     ni   le    tu   tu ror sfi  in ţi     lor   

1amV1'!Qz_}`O'N!! }1knCTăi        şi   mă mî în tu   u ie  e  eş   te

Și acum...

0      N1'!!111'-!!0q!00'!   ! }`O'L u     mi  nă fi  ind  Hris   toa   se lu mi   nea ză  mă      î    în tru u  Ti

!! }1a    nC 0'_121 C0!121'!    !          !         !   1i i   ne        pe  en tru  ru  gă  ciu     ni  le Năs  că  toa a rei de Dum ne  

1amV1'!Qz_}`O'N!! }1knCzeu        şi   mă mî în tu   u ie  e  eş   te
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