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Sfîntul ierarh Nicolae, 6 decembrie

Stihirile la Stihoavnă, glas 5
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Stihiri la Laude, glas 1
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T SPodobie: Ceea ce ești bucuria...

Pasărea, Noul Idiomelar, p.77

0e!111'! ! !1' ! ! 11am<C!11P rin   flo   ri   le      Bi      se    ri cii zbu rî   înd îm pre   jur       ca  un   pui

@11q!1@1o's!!!A001'!!!wdin   cui    bul    cel  de sus     al      î       în    ge ri lor  Ni     co      la     a  e de trei

!0'_O@avVe!1qz! ! ! 11am<C!11ori   fe    e ri      ci     te         pu  ru rea strigi că treDum ne    zeu      pen tru   noi  

@111'! !0 6q!0!OS!_11a sm<C0toți   cei     ce     sun tem în  ne     vo   i     le   pri me    e ej di       i      lor           și

!11O'!!!Am<C!!111' ! ! !w!0!@a    le      is      pi    te  e lor     și ne   iz     bă   vești prin ru gă ciu   u    ni     i   le

O@kvVta     le

0e!111'!!A0x001o's!!!!1am<CP o    doa ba sfin    tei     ha   ai ne mai  stră    lu      ci       i     tă o  ai fă cut

01@110!!0!O0am<C01'! ! !1cu    fap   te     le      bu     ne   ce le    lu  cră toa    re         pă    rin  te pur tă  to

10! 0'! !AvV0111'!!1O!0qz!ru      le   de Dum ne zeu    pen    tru      a     cea   as ta   lu   crezi cu sfin    țe  ni  

!q!0!O0am<C!11@111!!_Oe   ce   le   mi   nu  na     te       a    le     pu    ru    rea    slă      vi    te lo or mi nuni

0!0'! !AvV 301@111@1o's!!sfin  ți    to   ru le         iz      bă    vin   du     ne     pe    noi   de     ce       e    le

1'!!Am<C0x1!!!2'!!:!S"0avVpli     i  te       pă     rin   te Ni co   la    a   a  a  e

3

www.stavropoleos.ro                                                                                                 

cum



vV
301@110!!O'!!0!110aF ru     mu     se     ți      le      ce      lor  ne vă  zu   te în  con ju  rîn     du     te

m<C!1O@a0011q!!@a!X0!111'a   cea    sla   vă     în     fri     co      șă    toa a  a  re   ai   cu  nos cut     a      sfi

!!_O@a vV 0x110`0a!1101in ți  i  lor   sfin   te           pen   tru      a      cea  as    ta  ne   a     răți    ce     reș 

@10O'!!!A m<C !X01qz!!0!110ati      le      cu      vi     i  in te       a    le      ve     de  ni  i    lor    a   ce      lo      ra

1'!! !2'! ! ! O@avVpu    u ru rea  vi   ii preasfin ți     te

01110qz!!111'! ! ! qz!_P re    cum  prin  vis     ai    stat   î  na  in     tea     bi  ne cre din cio su u lui 

111am<C!11@111'!! ^! 1'!!!1îm      pă    rat        și   pe     cei     le    gați    pă      ri    in te din moa ar te i-ai iz 

11a sm<C!Xp!O0!0'! !AvV0x00e !1bă      vit        a   șa    a  roa     gă   te ne-n  ce tat       ca      și       a    cum prin ru 

11'!!0q!1`X1"!!!Am<C011'! ! ^!1'gă    ciu   u ni   le     ta   le   să    ă   ne   iz bă vim    de      is      pi   te de pri me

!!!111a sm<Cq!0!111'!!0\!!2'ej dii și   de     du    reri       cei  ce  du   pă vred   ni      ci    i   e    te       lă u dăm

!!:!S"0avVpe ti  i  ne

4

www.stavropoleos.ro                                                                                                 




	www.stavropoleos.ro
	6 decembrie Sfîntul ierarh Nicolae
	Condac
	Luminînde
	1
	1,3 

	Stihiri la Litie
	1

	Stihiri la Stihoavnă
	1
	2

	Stihiri la Laude
	1,2
	3,4



