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Tropar,  glas 4              T 
sRt după Nanu Virgil Ioan

@m20!    11!0010! ! 1a!1M ai    ma    re    vo  ie      vo   du  le      al     oş ti   lor ce reşti  te ru   

O'! !0'! !A b<? !11q!1q!0!!O0 agăm noi ne vred ni cii      prin ru    gă    ciu  ni   le     ta   le  să   ne  a co   peri

m<?                 0  !  !11q!w!0!p  !        1~ 0!           !                  !A     b<?         cu     a co  pe    ră   mîn tul a    ri pi   lor sla vei   ta       le  ne tru peşti   
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!!!1'!!11km<?                                                                te le pu  te ri lor de   sus.



26 martie și 13 iulie, Soborul Arhanghelului Gavriil

La Doamne strigat-am, Stihirile arhanghelului, glas 1

QV

T SPodobie: Prealăudaților mucenici...

005' -!\!_O0am<Cq!0@11PG a      vri     i     le    ce el mai  ma    re       min tea cea prea   vă     ză      toa

!!0' ! !AvV00!1o10!0'!!AvVe!1re de Dum ne zeu    cea     lu   mi noa     a      să      și    ce  rea as că      ca  re  pri

1'!!!O0@111'!0!0'!!AvV0e!veș   te la lu  mi     na    cea    în     tre      it   stră lu    ci  toa    a re       și    cîn  tă

1q!p ! !10`0001"!!0'!!AvV0cîn     ta reaceadum ne ze      ia    as  că      și      în     fri   co șă toa    a re       îm

0q!12'!!!O\!_1avV00r!1`Xpre     u   nă  cu      ce    e  te le   ce       le e de   sus          și      se    roa  a   gă    ă

1\!_O@am<C1'!! ! O0am<C@o1'_!să     dă ă ru    ias    că          su   fle te lor noas  tre         pa     a        a    a  ce   și

2'!!:!"S0kvVma   re mi i    lă

5' -!\!_O0@111'!!1a01"!T a     ai    na a cea   ma    re    cea    ne     ști       u    tă de  în     geri   mai   î

!0'!!AvV000!1o101"! !0'!!AvVna   i      in te        și     mai     î     na    i        i       in      te      de veci as  cu   un să 

1~1qz!!01"@1O'! !0'!!AvV003'ți         e       u  nu ia  s-a     în   cre   din    țat Ga vri   i     i  le       și       a    ceas

!!11a1'!!O'!!0'!!12'!\!_1avVta  o   ai    spus     u    ne ia  ce   lei cu  ra    a  te   ve    nind în   Na a  za    ret

00311'!!A1`X1\!_O@am<C1'!!cu      a     ceas    ta     roa  gă te   să    ă    se       dă ă ru    ias    că          su   fle te

!O0am<C@o1'_!2'! !:!"S0kvVlor noas  tre         pa     a        a     a ce   și   ma   re mi i     lă
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T D001a~10000O@am<C T S01C el       ce     faci     pe      în      ge     rii     Tăi    du   huri              și      pe

2'!!p!U@11am<C                                 #avVslu    gi le  Ta  le   pa     ră   de     foc
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1q!1`X1\!_O@am<C1'!!! O0am<C@ce      rî  înd să    ă    se       dă ă ru    ias    că          su   fle te lor noas  tre       pa

o1'_!2'! !:!"S0kvVa       a     a  ce   și   ma  re mi i    lă                   SAU puțin schimbat:

5' -!\!_110q!!0'!!AvV00q!C e     el   ce e +ești  pu     ru     rea   plin de lu  mi    i nă       și    faci    vo  ia    

0!1o1q@1@O0!0'! !AvV0eși    pli  ne    ești   po    run  ci      le      A     tot      ți     i    to    ru lui     mai   ma

!!O@11a!11'!0!0'!!AvV00e!re le    în    ge     ri      lor  Ga  vri      i     le prea + a    le    su le    mîn    tu    ieș  te 

!1os!!0! ! ! 1avV30!1q!1`X1pe  ce      ei    ca re  te  cins tesc cu dor       pu     ru rea  ce    rî  înd să    ă    se 

\!_O@am<C 1'!!! O0am<C@o1'_!2'dă ă ru    ias    că          su   fle te lor noas  tre       pa      a       a     a  ce   și   ma  

! !:!"S0kvVre mi i    lă
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glas 1vV 26 mart. S Șa la Stihoavnă

0q!1O'!!!!1aosOS\!!:SnNUS\0!SÎ n      lu  na + a      șa  sea+afost tri  mi      is     din    ce er         Ga          a     a

0'!\!!S11a1o!S\0a)s1s"!0avV00pvri   i      i   i     il      Ar    ha      a   an    ghe e    e    e   lul          în      ce     ta

!112'!0aUS!1anN002'!!q!!S1tea Ga     li       le   ii   Na      za   a   ret           să       a     du  că Fe cioa a a  re

1'_a!A\!!S11a1o1!:!"S\0!SOS]\!A)s1"se    ei  bu  ne   ve e    es     tiri     de      e        e    bu u       cu    u     u       ri i     i

!0avV0110q_104z1x0'!\!!:Si     e           Și      ve    nind    la     ea   a   a   + a     stri     ga      a        a    at    zi  i

!A1os'_!\0!:nNq!!`XqzT'!!!AOS!1avVcînd bu     u     u cu  ră      te    e       ce  ea ce e + ești     pli    i   i nă de    e har

OS\0!S0'!\!!S11aOS!O\!A)s1"s!0avV5' -Do         o     o     o   om  nu u    ul     es      te    e   cu      ti i     i       i    ne       Bu

!\!_1a00q!p!O'!!!10`0anNu     cu u ră     te       în     că     pe rea   fi   rii   ce   lei ne în  că      pu  u    te 

01q@OS0!_O'!!!A!:!"S\1!:S.>4'!că     pe     Ca   re     ce      e   ru u  ri      le  nu L-au în că ă      pu   ut         pîn te

!OS\!!!`0 k'!\!!\0!:m<4z fos1"US\0!Sce   le       tă ăuL-a a     î     în    că  ă      pu    ut       bi       i       ne     cu          u     u

\0!S1PS!)s1"s!0avVrz\!_10q!!vî    î     în       ta      a a    a     a    tă          Bu     cu u ră     te    cins    ti   tăche

p_1aOS!10!1q!w!!S0@11ma   a rea   lui       A    a dam    și     iz  bă     vi  rea  E    e  e   vei   și     bu     cu

q!US\0_a11qz#a1o1!:!"S\0!SOS]ri    a   lu           u    u mii   ve     se      li    a    nea     a       a   mu u      lu    u  ui

\!A)s1"s!0kvVno o   o     os  tru
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Stihiri, glas 4, Podobie: Dat-ai semn...       bB

eb !  000I'!  !  !   1110!   2         '!M in  tea cea mai   na      i    in te de veci    a     do    ua   lu   mi     i

!              !              !1\10[! }12         '!!    A  bB           00003`nă te-a+a  şe        za    at  Ga vri       i      i  le      ca     re     lu     mi    ne  ezi

p     !p  !    000010!           !           !A                 bB                     !    111toa  tă  lu mea cu    îm    păr    tă    şiri  dum  ne ze ieşti      şi  ne    des     co

00'!     ! 11am<C               $/01   1Bo    s  00   Q    !1peri  tai  na cea din  veac      dum ne     ze     ia      as    că      şi    ma   re  cu

1  0  !   !    A       bB                    0q!   00e!   0!   !     \!11a     de   vă rat       pe    Cel ce  din    Fe   cioa ră S-a  în tru  pa at Cel    ce

10!   2         '!    !    A       bB                    0  3  `  p!p  !    0a001'fă     ră   de trup  a fost      de     pli    in  om fă cân  du se     ca    pe  om

!                   !               !2         '  !  !K             bBsă-l mân tu ia     as că.

0b      0q!e!0000\!\!11Î na    in tea tro nu lui  dum   ne     ze       i  i    ri  ii  în     tre

100!   2         '  !                  !                       !           !        1\10[! }12         '!!    A  bB            it     lu    mi    nă toa  re stând şi stră lu ci    it   din des    tul   fi ind

0  0  0   0   3`0   !         !           !      1a       0  0q    !    00cu   dum   ne    ze     ie    eş  ti    le stră lu ciri   ca     re     ies  ne  în     ce

1'!!!OS!!A      bB                  1100!     1'!  ! 1P0ata   at de a co    o lo        pe    cei   ce     pe   pă mânt cu bu cu      ri      e

$/1  1 Bo    s 00  \!!110    '!      !A          bB0q!0dăn  ţu     ie     esc     şi    te      la u  dă    cân  tâ ân du-ţi     de    ne  gu  ra

e!0000I'!    !     !   1110!2         '!!    A bB            pa  ti  mi    lor    iz     bă    ve    eş te-i şi lu    mi    nat   stră lu   ce   eş te-i

003`00q!0!p!0a011'!!AGa    vri      i     i   le    mai   ma  re  vo    ie  vo  du le     ru     gă     to    ru le

001'!!      !2         '  !  !K             bBpen   tru    su   fle te le  noa  as tre.
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0 b q    !  00 0  3'  !    !    !     !  !1110S  fă     râ  mă în     tă     râ     tă    ă  ri  le ce lor din   A     gar    ce

!2         '!   !    A bB              @1\10[! }12         '!    !    A  bB                   004a  de     e sea      nă   vă        le     esc   că tre     tur  ma ta       po    to     leş

00!  p  !   001'!    !      !2         '!    !    A      bB                   !011te    des  păr ţi    ri  le    din    sâ    â nul Bi  se    ri cii       po  to    leş   te

1000q!01'!   !     !1P0a$/1   1Bvi    fo    rul    is     pi  te  lor    ce   lor fă ră mă     su     ră     iz  bă     ve

o    s  0a0 0       \!!11   0'    !          !A        bB                   0e!0Q!eş    te     de     ne     voi şi  de    pri    me   ej dii        pe    cei  ce  cu   râv nă

!   !     1110!2         '!!    A bB           003`00q!te cin stesc  şi    sca   pă   la   ti     i  ne     Ga    vri     i     i    le    mai   ma  re

0!p!0a011'!!A001'!!      !2         '  !  !K            bBvo    ie  vo du  le     ru    gă     to    ru le pen   tru    su   fle te le  noa  as tre
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Condacul Arhanghelului, glas 8, Podobie:  Apărătoare Doamnă...

Tu eşti, Arhistrategule, preaslăvit slujitor prealuminoasei şi cinstitei şi a tot făcă-

toarei, nenumăratei şi înfricoşătoarei Treimi. Deci roagă-te acum neîncetat rugă-

torule, ca să ne isbăvim noi de toate nevoile şi muncile, ca să strigăm ție: Bucură-te

acoperământul robilor tăi.
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La Fericiri, în 26 martie, din Cîntarea 3 și 6, glas 6

Hw
de la

t
T DAnastasimatar, Macarie, p.288

T                                           d0  00 0 000000000F e    ri ci ţi ve ţi    fi  cînd    vă    vor     o      că     rî       şi     vă

T    00000000001@1am<? svor    pri     go    ni      şi vor     zi    ce     tot     cu    vîn   tul    rău 

01    1@OS! !01'! ! ! 0os0am<?îm   po     tri    va voa  as tră min   ţi   ind pen tru Mi     i     ne 

Te văd acum îngere, căci cu înşelăciune îmi grăeşti; căci cum poate fiinţa cea ma-

terialnică şi stricăcioasă şi de pământ, să încapă pe Cel nematerialnic, Cel ce Se îm-

bracă cu lumina nestricăciunii. m<?
T                       Td0        0        0       0       00 0000                                   s0     q            B u     cu  ra      ţi vă      şi    vă    ve      se    li ţi           că    pla

!         q    !         2'!!!!00os0am<?tavoas tră mu  ul tă es te   în    ce       e     ruri 

Înțelepțeşte  m-ai   înfruntat Curată, dar aşa să binevoieşti şi să te încredințeze

rugul, care aprinzându-se, nici cum n-a ars de foc, şi a închipuit mai înainte

naşterea ta cea negrăită. m<?

011'!!11'!!00'!!11am<?S la      vă     Ta   tă lui  şi      Fi     u lui  şi      Sfî    în tu  lui   Duh

Ziditorul firii Iisus nu este rob legilor firii, Pruncă. Şi să te încredinţeze pe tine

toiagul lui Aaron, care fără de umezeală a odrăslit, şi a închipuit că vei naşte

neispitind bărbat. m<?

01OS@1'! !A001'!!!110am<?Ş i        a    cum   şi      pu  ru rea  şi      în      ve   cii ve ci   lor     A     min

Mă minunez, socotind aceste înfricoşătoare şi cinstite ale tale graiuri şi vrând a

crede, îmi aduc aminte mărimea înălţimii, şi cu totul mă ruşinez Arhistrategule.
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