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Pomenirea Sfintei MuceniŃe AGATA 

 
La  VECERNIE 

  
 La Doamne strigat-am..., stihiri pe 6: 3 ale praznicului, gl.4 (vezi Idiomelarul  
                                                                         I.P.Pasărea, pp. 157-158 – la laude) şi 
                                         3 ale Sfintei Agata, glas 4, Podobie: Dat-ai semn celor... 
 
 Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El şi El va izbăvi pe Israel din toate  
         fărădelegile lui. 

ũŠч�чПтчö   т               тчтĦссчтЁö         т                 тÚũŠчöт              т 
     Ne    stri   cat  Ńi-ai   pă   zit  tru  pul  pen  tru    Mi     re   le    tău  Hris tos      în   tru  fru    

ссчáтссуöттÚũŠчЂхчтчöтчØчсöт 
   mu    se     Ńea   fe    cio     ri           ei        A      ga           ta  lui  Dum ne  zeu     mi    rea   să 

тсöттÚũŠччссçсчáттсöттсчхчØūŃŞ 
 fă   cân  du  te       în     fru     mu    se           Ńa            tă   şi   pli   nă  de   lu      mi          nă 

ЄчсссМ¿÷тЌссчöттÚũŠчччП 
  cu    mu      ce     ni     ceş              ti      le     stră     lu    ciri   fi   ind     pen    tru     a    ceas 

тттçттсссччöтЁöттÚũŠчЂхчöтЦ 
 ta  să  vâr   şim  în   toa    tă      lu    mea   prăz  nu   i     rea  ta      slă    vind        pe  Mân  tu 

тцÙтÚūŃŞчöтссöтттЁöт                      тÚ                                                                                                                                                                              ũŠ               ũŠ               ũŠ               ũŠ 
  i     to  rul       că   te-a  mă    rit    pe  ti  ne   pu   ru  rea. 
 
 
 
Stih: LăudaŃi pre Domnul toate neamurile, lăudaŃi-L pre El toate popoarele.  

ч�ссцтч�тттсссчтЁöт                тÚ ũŠ       ф 
   Tă     ie     rea    sâ    ni   lor     fo       cul  şi  scri     je       li      ri     le   tru   pu   lui      ai    

ссчччáтсЁöттÚũŠччЂхчтчöтч 
   răb    dat    mă     ri             tă    A      ga         ta       că      u     tând         în   lă    un  trul  tău 
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фсссöттсöттÚũŠччссцÙт     ттссØūŃŞ 
   la     răs     plă     ti    ri   le    veş  ni  ce        şi      la      fe      ri      ci  rea  de  a     co     lo     

ЄсссМ¿÷тЌссчöттÚũŠчПтчçтт 
   şi      la      cu     nu             na      ne     ves    te      ji          tă        pe    ca   re     a        cum 

çттсссчöтЁöттÚũŠччЂхчöтЦтчØ 
     Ńi           e     Hris   tos    dă    ru    in   du   o      prea   mă     ri           tă    că    ai   lup   tat    

тссöтт           тЁö           т                             тÚ                                                                                                                                                                              ũŠ           ũŠ           ũŠ           ũŠ    
pen  tru   Dân      sul  în  chip  fru  mos.   
 
 
 
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevăru Domnului rămâne în veac.  

ч�чПтчöттЌсссчтЁöттÚũŠфсс 
  Nă     vă     li   rea    fo   cu  lui    prin   ru      gă    ciu     ne    o   prin  du  o       a     vând   nu 

ччтсЁöттÚũŠччЂхчтчöтчфсс 
   me     le   bu   nă      tă         Ńii        iz     bă     vi          t-ai   ce    ta   tea    ta     ca     re     cin 

сö              т                    т    тЛфØũŠччсссчáт  т       т   ссØт                                 т 
 stea moaş te  le    ta     le          din    ca      re    curg    râ     uri   de  tă  mă   du     iri  prin dum 

ссчöттÚũŠтĦсссМ¿÷тЌссчöт          тÚũŠч 
   ne     ze     ies  cul Duh   că    în    ce      ta               tea     a      ceas    ta     ai   lup  tat       pe 

чПтчттЌсссччöтЁöттÚũŠЂхчö 
  vrăj  maş  ai     ni  mi  cit     lu    ând     cu     nu     na     bi    ru    in    Ńe  lor      ce           ea   

тЦтчØūŃŞтссöтттЁöттÚ                                                                                      
 ce  eşti   a   cum      lă     u      da         tă  A     ga        ta. 
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Slavă..., glas 8    Ni    

 
ŧŃŞч"чцâõт¡ЛфсЛöтттÚЛМ¿çчт¡чØũŠчЎ 
       Ui     mi   toa                  re     mi     nu             ne   s-a      fă                        cut         la 

чöтсØсø°тХ°с°øтÚч*сЛтÚтÚЛöтттÚūŃŞч�ч 
    a   dor   mi                                 rea  prea   mă     ri   tei   A    ga             ta        mu    ce  

ЁöтттЛöттчтð¡Й-¿тĿсØũŠтĦ‹сссØс°øтттÚс°ø 
   ni    Ńa  lui Hris  tos            Dum       ne         zeu      de     o      po    tri                      vă   

тттхсØчöтĦсссØсöØтÚтÚçтт¡Л°ттсöттт 
           cu       cea     de   la     A     dor    mi                          rea                   lui   Mo        i                   

сØŧŞччсØс°øтсфØØсусЛ№чØöфØцÙçттсØ 
   se         că      a       ce                            la      pu    nând   legi            po    po            

с½Цтт¡сØс°тãт¡чØс°øттчØŨşчсØąąЛ°тт¡сØу 
                                                          ru                        lui         în    mun                         

чØччцÙттçт‹т¡сЛ°№тсссöØЄØс*чсØà 
   te      a       pri   mit  de  la     Dum             ne          zeu     în    dar                    Scrip   tu 

ЛöттттĦсØūłçч№тцÙтттÚчĹĹх‹М¿çчт¡çчØш¯ 
          ri                   le               ce   le   scri            se    pe                                           les 

с°øтчØŧŞччсØх¡ЙÜчØХ°Л°фØчØчсчöт 
                pezi       iar      a      ici                    în                       ge    rul      a  +  a      dus      

ттсĦΩх⁄сЛ°çтÚш¯с°øтчØūŃŞЂÙМ÷чöтттçчтÚ 
 din      cer          la                mor                mânt       les                            pe            de 
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М""öтттÚçтÚтÚсхцãт¡çчØш¯с°øтчØŧŞО����тĦсØЛ°т 
    scri            să      în  tru    a                          cest                    chip:       cu  get   cu     vi 

сØчЙ¿тт¡чтĦсссØс½чЙ¿�Ùш¯Ёâ°тт¡чØũŠ 
   os      lu    crând            în   tru    li      ber    ta                                                                te   

ц"тçчт¡М¿÷фØсу??ÙсхцÙçттсØūŃťчĭĭ№чМ¿÷фØ 
 cin  ste        de                    la     Dum    ne        zeu                               şi       iz               bă              

чт¡М÷¿И¿          ĥтч"Ħхцãт¡çчØЌс°øтчññ                                                                                                                                                                                               ŧŞ 
   vi                       re           nea                          mu      ri                   lor. 
 
 Şi acum..., a praznicului, glas 8 
 Cel ce se poartă pe heruvimi..., de la Stihoavnă. 
 
 

SSSSEDEALNAEDEALNAEDEALNAEDEALNA, glas 3    Ga, Podobie: „Pentru mărturisirea...”  

ŪšчΩсцтçсчáт‹чØØЄ⅝ссΩцтÚŪšчч 
       A     cre   din   Ńei        la             u    dă,    cu    cer     ni     ci    ei,        cu     vi   

сцÙт‹ÚЄ⅝ссΩцтÚŪšчöтсссччч№öт                    т 
   o      şi    ei   şi-a    fe     cio    ri     ei        cu  mu   ce      ni     ci       a       fi      ind   îm  po 

тх®цÙтттÚŨşчс"ссччцтчöттсссΩ 
  do      bi             tă;       ai     fost    nu     mi     tă       A     ga   ta:   cu  get  cu   vi      os     lu 

чтсссöттÚчö№тттх®цÙтттÚŨşсуΩсцтЁö 
crând  în    li     ber     ta         te   cin  ste  de  la      Dum ne     zeu       iz       bă    vi    re   nea      

     т                       тчçсчá        т      ттсЛчØчсцт        т                    т              с       ф 
mu  lui    ru        gân     du   te  ca   o    mi     rea    să      lui   Hris  tos   să  ne  dea    no    uă 

счсöтçттсñ                                                                                                                                 Ūš   
   ma    re      mi            la         lui. 
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CCCCONDACONDACONDACONDAC, glas 4, Di Podobie: „Arătatu-te-ai astăzi lumii...” 

ūŃŞчĝ*ччЛфчЂöтттÚчци⅛тчччтт 
                 Îm     po    do   beas    că     se      a             stăzi   Bi    se    ri    ca      cu    por   fi 

М¿çчт¡чØŬşтMс⅛чМ⁄фПтттÚс⅛сЁöттт 
     i                          ră       slă    vi      tă,      în     mu    ia             tă     în      cu     ra   tul  sân       

ЛфØŬşчс*сЛöттцттçт                                  тÚ                ūŞ           суХ°чöтсØ 
           ge         al      mu    ce      ni    Ńei  A   ga        ta    stri  gând:       Bu              cu    ră    te  

чöтт           тЁöттãт¡чØ 
    la    u  da  Ca    ta         ni         ei. 
 

 
 
 
LLLLUMINANDAUMINANDAUMINANDAUMINANDA, glas 2, Di Podobie: „Femei auziŃi glas...” 

ūŃťч*цтчöттчХ°ччØфЂччöтцтт 
                   A    ga   ta   cea        cu   nu              me   bun,  Mi    rea     să     ne   stri   ca       tă    

тХ              °т                                  тÚũŃťсжöт           тЁöтттчХ°фØчöтсцфО 
lui          Hris  tos      pu  să  de-o  par      te  frum se             Ńe      şi  mu    ce     ni     Ńă     îm       

чöтттХ°фØũŃťччПтччöттчХ°тсØтс 
   po        do  bi           tă         po    me    ne  şte    pe    cei        ce     te          cin  stesc  cu  cre 

счöтттХ°фØũŃťчсичччöттччХ°ттÚūŃť 
   din    Ńă         fe  cioa         ră         să      a      fle     ier      ta         re   gre    şe             li  lor     

чöттчХ°тсØфсссччöтттчХ°ттÚ 
   cei        ce    să          vâr   şesc   cu    bu     cu      ri       e     sfân  tă  po me   ni          rea  ta. 
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TTTTROPARUL,ROPARUL,ROPARUL,ROPARUL, glas 4  

 ūŃŞфссćć*ччтссчтЁöттÚц�ттЁöт 
     Mie   lu    şea     ua    Ta    I     i      su      se   A     ga       ta  stri  gă  cu  ma 

т                         тÚũŃťчсчОтччöттссØччсöфс 
 re glas      pe     Ti     ne    Mi  re   le     meu      Te   iu  besc    şi      pe     Ti    ne     că     

ссöттччöтçчтÚũŃťчччс*ичт                        т                 тОтÚ 
    u     tân du-Te   mă   chi  nu      iesc            şi     îm    pre     u     nă  mă  răs  tig  nesc  

фччсчтссчтЛфсØūŃťсучччö 
  şi     îm     pre    u      nă  mă   în   grop   cu  bo    te   zul   Tău         şi      pă      ti    mesc 

т             т                   тОтÚтччс�сцттсöттЦÙтÚũŃťсичöт 
     pen tru  Ti  ne  ca   să     îm    pă     ră   Ńesc îm pre   u   nă cu   Ti  ne        şi    mor 

                   т                    т ОтÚчччöтЛтчö�ÙтÚũŃťччсс ц          т 
pen tru   Ti  ne   ca     să      şi    vi    ez   în   tru     Ti  ne      ci      ca     pe      o    jert  fă 

чфсЛöт            т        Отчссöтцт           т             тОтчØт            т 
   fă     ră     pri    ha  nă  pri  meş te   mă    pe     mi  ne   ce  ea  ce  cu  dra gos  te  mă jert  

ЛöчттÚũŃťччссцттсØтЌсссØ                 ч 
  fesc    łi        e       Pen  tru     ru     gă   ciu  ni  le    ei    ca     un    Mi    los    tiv    mân   

чцфсучтттХ°фØ 
   tu    ieş    te      su      fle  te  le  noas      tre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Slujba Sfintei MuceniŃe AGATA     C.T. 



La Litie, stihiri , gl. 2      ćć ćć     

                                                                                                                                           ūŃťźŜźŜźŜźŜт⁄сććсцтсöттччтΩЛ�öтттÚч⅝Х°ч⁄ØūŃť 
     Pre   cea    din   tâi  pri    ci          nă    a      bu  nă    tă     Ńi      lor   do            rind 

чсЛöтÚтãт¡Отт¡чØчöтссссöш¯тЙΩМ÷‼ 
  mu     ce     ni    Ńă   A         ga               ta    te-ai  în  vred    ni      cit                       a 

тÚЌс°øтчØũŃťчсØс°øтт¡¡Л⅝⁄ччцфсчс 
 te      nu                  mi        cu     nu                                 me     a     se     me    nea    bu     nă                

х®сöттãт¡чØūŃťчцтчöт                тÚЛ°тсØчс          ц                т               т 
        tă                     Ńii         pro   ni    a    cea   de  ne   gră          it      cu    nos  când  de  mai    

ЁöтÚш¯ΩтĦсØŪŦси*чцтчöØш¯ттĦхсЁâçтÚш¯с°øтчññ        ūŃťūŃťūŃťūŃť 
   na   in            te          bu     nă    ta   tea   fap           te       lor                 ta                     le. 
 
Stih: Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce Ńie (Ps.44, 16) 

ч*сцт                   т                 тMЛ�öтттчч⅝Х°ч*ØūŃťчöтсс 
  Ri      di     ca   tu  te-ai cu    ra              tă    A      ga              ta         că   tre    vie    Ńu   

сöттсссöш¯тЙΩМ�ÜÜçтÚш¯с°øтчØũŃťчсс                     *ц 
     i        rea  prea    lu                       mi                  na                    tă          de    făi    mând  cu 

тчсХâõт¡çчØш¯с°øтчØūŃťччцтсØЛ°тсØ 
 ge   tul    tru                       pu                      lui         şi     pri   vind  ne   în      ce          tat  

ччцÙттсчöØш¯ттĦхсЁâçтÚш¯с°øтчØ 
   că     tre    Mi   re  le   tău     cel           prea                         iu                    bit. 

Slavă..., glas 6    Πα      ăă ăă     

                                                                                                                                                                   źŜс№ЛöтттчсØЛ°тсØчсчøïт¡çчт¡сЛö 
      Mi    rea             să     a      lui    Hris        tos   dum    ne     ze              ias                   că   
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тттхМ¿çчт¡чØūłчтсОтчфсчхVчс 
           A          ga                        ta          cu  fru   mu     se   Ńi     le     fe     cio     ri           ei      fi 

ссöш¯тт⁄ЛфсØııЛöттт÷÷тсØūłч№чцтччØс°ø 
  ind                    îm   po            do      bi                         tă           şi     cu   sân   ge    le      cel     

т                       т          сØЙçтÚш¯с°øтчØŨťсусОтVМ÷¿çтт¡ĦсØсØЛö 
     dum   ne                 ze                   iesc         al       cin    sti   tei                                     mu    ce       

ттçчтððŬťчııх⁄М¿çчт¡¡çчт¡сçчØш¯с°øтчØ÷÷ūłч№ö 
 ni             cii             te-ai          în                             cu                      nu                      nat        cu 

тсцтчЦÙ       ш̄             т          тхЛçттòò                                                                                                 ŨťťŨťťŨťťŨťť    
 în    do     i    te     cu   nuni     mă  ri                    tă. 
 

                                                                                                                                                       Ђöćć*тссЛöтттÚчсΩс�öттхçтттÚЛ°⅝тсññ*ūŃť 
             Şi    a    cum    şi      pu   ru      rea    şi      în      ve   cii  ve          ci       lor   A         min. 

ч*хЛöттЙöЙ¿тЌØЛ°тсØūŃťЛ°утçтт¡сЛöтт 
   Lo        caş   vred      nic     de           Dum  ne         zeu       te-ai            fă                  cut   

тãт¡Л°çчт¡чØūŃťччöтчøïт¡çчт¡сЛöтттÚсс 
 Cu        ra                        tă        mai    des  fă    tat               şi                  mai   cu      rat   de    cât     

цÙттсØūŃťчччХ°фчсØЛ°тсччöттЂ 
  ce              rul        Năs    că     toa            re      de   Dum    ne         zeu   Fe    cioa                   

çчтòòŧŦчöтсцттЛ°тЌхМ¿çчт¡çчт¡с 
        ră             iar    a   cum   cea  ta   fe  cioa            re          lor                            se    

М¿тЌс°øтччсöттÚŃŃХ‾àΩтòò⁄ 
    bu            cu                    ră     de      ti         ne. 
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