
Tropar la mai multe muceniţe, 17 sept., 16 apr.

Glas 4

Rt x Virgil Ioan Nanu

@1100!110[!Am<?@011M ie     lu      şe       le      cu  vîn  tă     toa      a    re      prin  mu     ce     ni 

q!0!1a m<? 2'!!10'!0'!!A b<? 001ci    e v-aţi   a  dus           Mie   e  lu  lui      şi   Păs  to   ru lui         să     vîr   şind

0!110\!_111am<?!1O'!!0'!că    lă   to      ri        a       cea   că     tre   Hris   tos        şi  cre    din   ţa pă zin du

!Ab<?1~010`0!2'!!A !A!_111am<?o        Pen    tru      a       ce    e     ea   cu  su   flet ve sel  as  tăzi    să     vîr   şind 

0110q z! !p!111'!!!Am<?! }12'po      me     ni     rea voas trăcea sfîn tă  mi     nu     na     a te lor    pe Hris     to

!!!\0!Ab<?os Îl mă     ri    im
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Sfînta muceniţă Sofia şi cele trei fiice ale ei: Pistis, Elpis şi Agapis                  
17 septembrie    

La Doamne strigat-am, Stihirile Praznicului, glas 4
B

bB
Podobie: Dat-ai semn...

T d0000000000q! 0 ! 2'!D e      Te    vei    ui      ta      la     fă      ră     de   legiDoam ne Doamne ci   ne

!!11abB T s0110O@0!!O@abBva  su  fe      ri                 că      la     Ti      ne     es     te    mi   los ti   vi    rea

e!0!\!_11o! ! ! }1abB @11A s  tăzi ca    un  soa a re     lu      mi    nos  a stră lu cit         cins    ti      tă

q@1abB03`00p!p!0am<C00qCru cea   Ta        Hris   toa    a   se     Mîn    tu    i    to   ru  le            în     tă     rin

@1!1a0@111'!!!O@abB!111'du    se    în   lo     cul   cel  prea   slă     vit   al că pă  ţî    nii       şi    î      năl    ţîn

!!10`0km<C $\0! }111os0' ! !A bB0du se   a     cea   as   ta         pe      mu  un   te      le     Tă     ău     cel prea sfînt   a

e!0!\!!!11110'! !AbB003`ra   tă   lă   mu    ri it că prin  tr-în    sa  + ai       î   năl ţat       fi     rea    noa  as

0!pz!Am<C1'! !1'! !2'! !A bBtră    în  ce ruri      ca    un Iu bi    tor de oa    a meni

T d00000000000000P en   tru     nu    me     le    Tău Te-am aş   tep     tat  Doam  ne aş     tep     

000000!11@1abB T s!X111ta     t-a    su      fle    tul   meu spre cu    vîn   tul   Tău            nă  dăj    du       i 

0O@0! ! O @abBt-a      su    fle   tul meu spreDom nul

3'!0'!!!!0111'!! }1abB\!!11A s   tăzi ce     e ru ri le  au     ves     tit     oa   me ni  lor          sla a   va     Ta

10[!AbB3`00p!p!O@am<C00!qDoa    am  ne       ce    el   ce     eşti    ne cu prins de min  te          că     stră  lu  ci

!!S111'! ! ! O@abB!11O'! ! ! 10i ind  lu      mi    na   at semnulCru cii      a    în    frun   tat min tea cea tur    ba
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Virgil Nanu



`0km<C$00\0! }1110q!110'a    tă          şi    îm     pie        tri     i    tă      a        u      ci      ga   şi   lor    de   Dum

!!AbB000q!12'!0!!!!1101ne zeu.   Pen   tru     a     ceas ta  mă   rim   i    co   no mi a Ta cea    iu      bi     toa 

0!2'! !AbB 003`00p!p!0!1re   de   oa    a meni      I        i       su    u    se       a      tot  pu ter   ni  ce   Mîn tu

11 -'! !Am<C1'! !!2'! !A bBi       to   o rul      su    fle te lor noa as tre

T d00000000000000D in   stra ja      di     mi     ne     ţii    pî      nă     în   noap    te    din   stra         

00000bB T s!0111a0a!01@ja      di     mi     ne     ţii              să   nă    dăj   du     ias     că    Is   ra      il    spre                   

O@abBDom nul

3'! ! !0!!1100\1!110'!S e    em nul de  bi    ru in  ţă     cel      ne     cu        pri   ins cu     pri     ce    pe 

!AbB\! ! 1110[!AbB003`0!p!0rea     Cru cea cea  prea   sfî       în   tă        se     des     co    o    pe   ră   as tăzi din

!1@111'!!!O@abB0e!0!!10pă mînt ca      o      co    moa  a  ră as cun   să        cu     ra   ze   le   pu te  rii     sa

`0km<C$11\1!110'! !A bB0003'a     le         îm   bo     gă         ţi  ind toa     tă      lu   u mea    Pen   tru      a     cea

!!!\0!!1100q!2'!!AbB00t!as ta mă     ri   im rîn du     ia      la      Ta   cea prea bu   u nă        I        i      su   se

p!p!0!111 -'! !Am<C1'! !!2'! !A bBprea pu ter   ni  ce   Mîn tu       i      to   o rul       su   fle te lor noa as tre
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La Doamne strigat-am, Stihirile Sfintelor, glas 4
B

bB
Podobie: Dat-ai semn...

T d00000000000000C ă      la    Dom  nul     es      te     mi      la      şi    mul     tă    mîn    tu       i         

000000000!111 m<CT s0re      la      El      şi       El     va iz      bă      vi    pe  Is      ra       il             din                

q!0!1OS!!!!AbBtoa   te   fă ră   de     le     e  gi le lui

03'!0'!!!!1100O0! !AbB\0C u       le  gea   fi     i rii fi ind  u       ni     te      ca     niş     te   su rori         ti

! }111010[!AbB0003`0!O'!i    ne      re      le      fe    cioa      a    re       şi       de     iu      bi     i    rea    a  Ce lui 

! !!10[!!e@1am<C0!q@111'!!ce le-a zi  di       it   în tă rin  du     se           ri     si   pi  t-au    le      gă     tu     u ra

1'!!O@abB0!11O'!!!10`0km<C$în    şe lă  ciu    nii         şi    îm  băr    bă     tîn du se princre   di     in   ţă         au

011os! !110'! !AbB00003'!sfă      rî     ma     at   pe vrăj ma   şul    cel   vi clean   şi      îm     po     do      bi in

!_!1100110'!!AbB003`0du u  se prin cu    nu      ni      le      bi      ru      i     in ţei       lu     mi     na   at s-au

!!!1am<C002 -'! !01'! !!2'! !A bBsă lăş lu  it           în      că     ma   ra cea de    mi    re ve se   lin   du se

T d000000000000bBT s0L ă       u    daţi    pe   Dom   nul    toa     te nea   mu     ri      le               lă        

0w!1\!!110'!!AbBu    daţi  pe  El      toa a    te     po     poa   re le

3'!! !000'!!1100!1q!1P i     is tis prea lă     u      da    a  ta   şi      El     pis     de Dum ne  zeu  în   ţe

10'!!AbBp!!S11q!10[!AbB03`0'lep      ţi     i  ta        şi    i    i    A      ga     pi  slă  vi        i     ta      pur     tî   înd  nu

! !A !10'_110'!!A bB O'~! ! ! 10`me le du pă      fa    ap ta    bu     nă      tă    ţi lor        ce  lor prea lu mi     na    a
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0km<C$11110'! !AbB003'!p! ! !te          au    bi      ru      it    prin     lu   up tă       pe    vrăj   ma  şul cel   ce oa re 

q_1110!2'!!AbB00000tcî  înd a       în     şe      lat     pe stră moa  a şa        şi       în   dum    ne     ze      in 

!0!!!1am<C0!111 -'!!Am<C00!!2'!du  se   au cîş ti gat           lo   cu   in      ţa      ra    iu lui     pen    tru toţi ru gîn du

!A bBse

T d00000000000bBT s00C ă      s-a  în      tă rit     mi      la    Lui pes    te noi              şi      a        

110q !0!O'!! !AbBde     vă    rul   Dom nu lui   ră  mî   ne în veac

03'!00'!!!!1100!111N ici      fo   cul nici    chi    i nu ri le  nici  moar  tea     nu   au bă     gat     în 

0'!!AbB@110! }110[!AbB0003sea    a mă   prea cins     ti       te    le    fe    cioa     a     re     căci   prin   cre     di

`001'! ! !O@am<CU0_110'!!AbBin   ţă     rîv    nind la fru mu se   ţea       Mi      re    e  lui    ce     lui    prea fru mos

0! }111'!!10`0am<C$11`X10'şi prin mul   te       fe    e luri de     chi    i   nuri        în   fru    mu   u    se     ţîn

!!AbB00003'!p! ! ! !1O!Aq!1du se      s-au    îm    pre     u      nat  cu  El   o dras le le   So      fi    ei  Pis  tis  El

010'!!AbB0003`0!! ! 1am<C0@pis      şi       A    ga pi.     Cu      a       le      că    ă     ro   ra ru gă ciuni    Doam ne

112' -!!0!11'! ! !2'!!A bBmîn     tu      ie    eş te   ne    şi   pe     noi  de toa te   re    le le
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La Stihoavnă, Stihirile Praznicului, glas 2

Wt
T sPodobie: Casa Efratului...

02'!!10@O! ! ! e !A m<? 000V ă       zî  înd î   năl     ţîn   du     se    le em nul Cru cii         lui   Dum   ne 

P'!! ! q!Ab<?e!001110O@0zeu   să ă-I dăm sla vă      Ce  lui  ce    S-a    răs     tig     nit     cu     tru  pul   pen

0!1'!!!2'!!Am<?tru    a   Sa    a bu nă  ta     a te

T d111000000010[!AcRT s#Î năl    ţaţi    pe   Dom  nul   Dum   ne     ze      ul     no     os   tru       şi 

!!11am<?11100!q@1OS!_!vă în chi    naţi         aş      ter    nu      tu     lui   pi cioa  re     lor    Lu   u ui căsfînt

2'!!Am<?e     es te

q!2'!!10@O! ! ! e !A m<? 01'!!C ru cea  sfî    în tă   a       lui  Hris  tos   se   e    î    nal  ţă           şi    nea mului

11'!! ! q!Ab<?1~1!110`0acR00o      me   ne esc a   du  ce      pier    za   rea ce      lor     re    e     le          cîş     ti

0'!!!2'!!Am<?ga  rea ce lor bu   u ne

T d0111000010[!AcR012'I ar   Dum   ne     zeu    Îm     pă     ra     tul      no     os   tru    mai    na      i

!!!0acRT s0!q@10`0!1'!!!2'!!Am<?in te de veci           a     fă cut  mîn   tu       i      i     re   în  mij  lo cul pă mîn tu lui

02'!!!110@1am<? 00q !0'!C înd   Moi  se bi ru   ia      pe      A    ma    lec            în    sem nînd mai  î      î

!e!Am<?000P'!! ! q!Ab<?1~00O0na  in  te         a      lui   Hris     tos    pă ă   ti   mi re         în     chi      pu    ia    Cru

`0000! ! O'!!!Am<?u   cea      bi     ru       i    toa rea dia  vo  li lor
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011'!!11'!!!P@11am<?S la     vă      Ta   tă lui  şi       Fi    u lui şi   Sfîn     tu    lui    Duh

0120[! ! !A011'!!!!11am<?Ş i        a     cum     şi   pu ru rea  şi      în      ve   cii ve ci lor  A     min

02'!U@w!Am<? 0000'!!e!Am<?1'V  e     niţi  cu   bu   cu      ri   e          să     să      ru     tă  ăm cu to   ţii      lem 

! ! 10'!! q!A b<? 1~10[!01110nul cel  de     mî    în tu    i    re          pe      ca       a    re  S-a    răs     tig    nit   Hris 

qz!_ T S2'!\0!S:!Am<?tos  mî în tu            i   rea    noa  as tră
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