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Triod, Sîmbătă, Utrenie, Glasul 1 de rînd                                       

Primul rînd de Sedelne, GLASUL 1 T    Podobie: Piatra fiind pecetluităSQV
Ca nişte ostaşi buni cu un cuget crezînd, de îngrozirile tiranilor neînfricoşîndu-vă

sfinţilor, cu osîrdie aţi venit la Hristos, ridicînd cinstita Cruce, şi săvîrşind aler-

garea, aţi luat din cer biruinţa. Slavă Celui ce v-a întărit, slavă Celui ce v-a încu-

nunat, slavă Celui ce lucrează prin voi tuturor tămăduiri.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul  lui Israil. 
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Podobie: Mormîntul Tău...

tStih: Prin sfinţii care sînt pe pămîntul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile 

Sale într-înşii.

Pe mucenicii lui Hristos să-i rugăm toţi, că aceştia se roagă pentru mîntuirea
noastră; şi toţi să ne apropiem către ei cu credinţă. Aceştia izvorăsc harul tămă-
duirilor; aceştia alungă taberele demonilor, ca nişte păzitori ai credinţei.

Slavă..., a morţilor:

Cel ce Te-ai îmbrăcat cu trup pentru noi din Fecioară, fără schimbare în vremile
cele de apoi, şi ştii ca un Dumnezeu alunecarea noastră, milosliveşte-Te de iartă
pe cei ce s-au mutat din viaţă; pentru că Ţie, Stăpîne, şi-au făgăduit sufletele
prin credinţă Unuia Dumnezeului nostru.
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LA    LAUDE, Stihiri mucenicine, glas 1:

Veniţi, popoare, să cinstim toţi pe mucenicii lui Hristos cu laude și cu cîntări

duhovniceşti; pe luminătorii lumii şi propovăduitorii credinţei, pe izvoarele cele

pururea curgătoare, din care izvorăsc credincioşilor tămăduiri. Cu rugăciunile

lor, Hristoase Dumnezeule, dăruieşte lumii Tale pace şi sufletelor noastre mare

milă.

Aceşti ostaşi ai Împăratului celui mare, au stat vitejeşte împotriva poruncilor

tiranilor, n-au băgat de seamă de chinuri şi călcînd toată înşelăciunea, încununîn-

du-se după vrednicie, cer de la Mîntuitorul pace şi sufletelor noastre mare milă.

Pe voi, prealăudaţilor mucenici, nici necazul, nici strîmtorarea, nici foamea, nici

biciuirile, nici furia fiarelor, nici sabia, nici focul cel ameninţător n-au putut să vă

despartă de Dumnezeu. Ci mai vîrtos pentru dragostea cea către El nevoindu-vă,

ca şi cum aţi fi fost cu trupuri străine, de fire nu v-aţi adus aminte, nebăgînd

seamă de moarte. Pentru aceasta şi după vrednicie, pentru durerile voastre aţi

luat plată, împărăţiei cerurilor moştenitori v-aţi făcut; rugaţi-vă pentru sufletele

noastre, rugămu-vă.

Bucuraţi-vă, mucenicilor, în Domnul că v-aţi luptat lupta cea bună; împotriva

împăraţilor aţi stat şi pe tirani aţi biruit; nu v-aţi îngrozit de foc şi de sabie, şi de

fiare sălbatice care mîncau trupurile voastre; înălţînd lui Hristos cîntare împre-

ună cu îngerii, cununi din cer aţi luat. Rugaţi-vă să ne dăruiască nouă mare milă.

Slavă..., a morţilor, alcătuire a lui Ioan Damaschin :

Cu lucrul arătînd, Mîntuitorul meu, că Tu eşti învierea tuturor, cu cuvîntul

Cuvîntule, pe Lazăr din morţi l-ai înviat; atunci zăvoarele s-au sfărîmat, şi porţile

iadului s-au cutremurat; atunci moartea oamenilor somn s-a arătat. Dar Tu, Cel

ce ai venit să mîntuieşti zidirea Ta iar nu să judeci, odihneşte pe cei pe care i-ai

ales, ca un iubitor de oameni.

Şi acum..., a Născătoarei :

Se veseleşte ceata proorocilor, Fecioară, de naşterea ta, dumnezeiasca adunare a

patriarhilor, cinstiţii apostoli, soborul arhiereilor şi al mucenicilor, cetele

cuvioşilor şi ale drepţilor; şi pe tine te cunosc pricină rînduielii lor, şi te cinstesc ca

pe Născătoarea  lui Dumnezeu.
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Octoih, glas 3 T SeN
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Proorocii şi Apostolii lui Hristos şi mucenicii au învăţat să se laude Treimea cea

de o fiinţă şi au luminat neamurile rătăcite şi părtaşi îngerilor au făcut pe fiii

omeneşti.

Mucenicii Tăi, Doamne, cu credinţă întărindu-se, cu nădejdea puternici făcîn-

du-se şi cu iubirea Crucii Tale sufleteşte unindu-se, au stricat tirania vrăjmaşu-

lui şi dobîndind cununile, se roagă cu cei fără de trupuri pentru sufletele

noastre.
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Triod, Săptămîna 4, Sîmbătă, Utrenie și Sf. Liturghie
Cîteva completări, 2011, Glasul 3 de rînd, 2 aprilie

Primul rînd de Sedelne, glas 3           T 
s

eNCîţi sînteţi iubitori de mucenici veseliţi-vă şi acum, cîntînd cu un glas cîntarea lui 

Hristos; că ne-a răsărit nouă în lume ca luminători, pomenirea cea de peste an a

luptătorilor Lui, care ne trimite harul minunilor şi luminează mintea şi sufletele

noastre.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israil.

Vitejia răbdării voastre a biruit meşteşugirile vrăjmaşului, începător al răutăţii,

mucenici prealăudaţi. Pentru aceasta v-aţi învrednicit de fericirea cea veşnică. Ci

vă rugaţi Domnului, să mîntuiască turma poporului celui iubitor de Hristos, cei ce

sînteţi mărturisitori ai adevărului.

Stih: Sfinţilor celor ce sînt pe pămîntul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile

Sale într-înşii.

Străluciţi prin credinţă, luminători prealuminaţi, sfinţilor, cei ce sînteţi doctori ai

bunei credinţe, purtătorilor de lupte prealăudaţi; că de bătăile tiranilor netemîn-

du-vă, hulirile idoleşti le-aţi aruncat la pămînt, avînd biruinţă nebiruită Crucea

adevărului.                 Slavă..., a morţilor:

Cînd, la cuvîntul Tău, vom sta înaintea judecăţiţ Tale celei nemitarnice, Doamne,

să nu ne osîndeşti pe noi, cei ce am crezut în Tine, Mîntuitorul nostru. Că toţi am

greşit, dar de la Tine nu ne-am depărtat. Pentru aceasta ne rugăm Ţie, să aşezi în

locaşurile drepţilor Tăi, Hristoase, pe cei pe care i-ai luat, ca Cel ce eşti însuţi

mult-Milostiv. nN
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Irmosul 6, glas 4: TRIOD

Cufundat în viforul păcatelor, şi ca în pîntecele chitului fiind ţinut, strig către Tine

cu proorocul: Doamne, scoate viaţa mea din stricăciune  şi  mă mîntuieşte.

Irmosul 7, glas 4:

Cel ce ai grăit cu Moise în munte şi chipul Fecioarei în rug l-ai arătat, bine eşti

cuvîntat Dumnezeul părinţilor  noştri.

Irmosul 8, glas 4:

Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului, cîntîndu-I şi prea-

înălţîndu-L întru toţi vecii.

Pămîntul şi toate cele ce sînt pe el, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor,

lumina şi întunericul, frigul şi arşiţa, fiii oamenilor şi preoţi binecuvîntaţi pe

Domnul, şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

Irmosul 9, glas 4:

Slăvim toţi iubirea Ta de oameni, Hristoase Mîntuitorul nostru, Cel ce eşti lauda

robilor Tăi şi cununa credincioşilor; Care ai mărit pomenirea celeia ce Te-a năs-

cut pe Tine.



LA LAUDE, Stihiri mucenicine, glasul 3:

Veniţi, popoare, să cinstim toţi pomenirea sfinţilor mucenici, că priveliște făcîndu-

se îngerilor şi oamenilor, au luat cununile biruinţei de la Hristos, şi se roagă pen-

tru sufletele noastre.

Frica de împăraţi şi de tirani nu au luat-o în seamă ostaşii lui Hristos, şi cu bună

îndrăzneală şi bărbăteşte L-au mărturisit pe El Domn al tuturor, Dumnezeu şi

Împărat al nostru, şi se roagă pentru sufletele noastre.

Puterile sfinţilor îngeri s-au mirat de luptele mucenicilor, că fiind îmbrăcaţi cu

trup muritor, n-au luat în seamă chinurile, făcîndu-se următori Pătimirii Mîn-

tuitorului Hristos, şi se roagă pentru sufletele noastre.

Ca nişte luminători în lume străluciţi şi după moarte, sfinţilor mucenici, lupta cea

bună luptîndu-vă. Pentru aceasta, ca cei ce aveţi îndrăzneală, rugaţi pe Hristos

Dumnezeu, să se miluiască sufletele noastre.

Slavă...,   a morţilor:

Oamenilor, pentru ce ne tulburăm în zadar? Calea pe care alergăm este scurtă,

fum este viaţa, abur, ţărînă şi cenuşă şi curînd ne facem netrebnici. Pentru aceas-

ta să ne rugăm lui Hristos celui nemuritor: Odihneşte pe cei ce s-au mutat de la

noi, unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc întru Tine. nN
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Triod, Vineri seara, Octoih, glas 6

glas 6 T
SHwGy Podobie: Pocăinţă nu am agonisit...                              

Mucenicii Tăi, Doamne, nu s-au lepădat de Tine, nici s-au depărtat de la poruncile

Tale; pentru rugăciunile lor, miluieşte-ne pe noi.
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Mucenicii purtători de biruinţă şi cetăţenii cereşti, luptîndu-se pe pămînt, multe

chinuri au răbdat, şi în cer cunună desăvîrşită au luat, ca să se roage pentru su-

fletele noastre.

Crucea Ta, Doamne, s-a făcut mucenicilor armă nebiruită; că vedeau moartea ce

era înaintea lor, şi văzînd dinainte viaţa ce va să fie, se întăreau cu nădejdea ce

aveau către Tine. Pentru rugăciunile lor, miluieşte-ne pe noi.
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