
Luna NOIEMBRIE în 26 de zile 
Slujba Sfântului Cuv. Stelian din Paflagonia 
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La „Doamne strigat-am...” stihirile pe 6, glas 1, Πα 
Podobie: „Ceea ce eşti bucuria...” 

 
 
Stih: De  te  vei  uita  la  fărădelegi  Doamne,  Doamne,  cine  va  suferi?  Că  la   
        Tine  este  milostivirea. 

ŨşЂūŃŞŨşЂūŃŞŨşЂūŃŞŨşЂūŃŞƒƒ ƒƒ                                      ф№сссчöтцт         т                цттЁöт    т                 т                  чØŨşт 
                    Ai     as     cul    tat    Sfin   te   gla       sul  Mân  tu   i     to  ru  lui  Hris  tos      de 

ссцтПтÚЄссчтОЄØŨşч          ци                   т    чт        цÙ 
   şer     tă    ciu  nea  lu   mii  ai      u       râ     t-o   pe  toa    tă         ur  mând  lui  Dum ne  zeu 

ЌсчхчØттсХ°ттчöттÚŨşсссц               т                   т 
    din   prun   ci            e    în  Ńe    lep           te  Pă   rin        te       pen    tru     a     ceas  ta  Cu        

тçттсуссØūŃŞчтсцтттЁöт          т         т      чØ                     ŨşŨşŨşŨş                                         Ђ 
 vi      oa  se   Ste      li       an         în   cer   cu     în   ge  rii  te    bu       curi  a   cum. 
 

 
Stih: Pentru  numele  Tău,  Te-am  aşteptat,  Doamne;  aşteptat-a  sufletul  meu   
spre  cuvântul  Tău,  nădăjduit-a  sufletul  meu  în  Domnul. 

                                                                                                                                                                 ф№сссчöтцттцттЁöттãт¡чØŨşчс 
             De   des     fă      ta     rea   lu  meas     că   tu   le  pă    da         tu      te-ai        Cu    vi  

ссчтПтÚЄссчтОЄØŨşцитчтц  т           т 
   vi      oa     se   Pă   rin  te   Ste     li       a       ne   mă   ri     te       hra   nă    de   la   în  geri  ai     

ссчттсХ°т           тчöттÚŨşсссц             т                т         т 
  pri     mit    fi   ind  as  cuns         în  tr-o  peş   te  ră        iz      bă      vi    tor  din    pa      timi    

тсуссØūŃŞтсц               т                        т         тЁ  ö       т               т         тчØ                                                                                                                                                                            ŨşŨşŨşŨş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ђ 
  şi    de      mi    nuni     fă    că    tor  prin  os  te   neli  te-ai  a   ră   tat. 
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Stih: Din straja dimineŃii până în noapte, din straja dimineŃii să  nădăjduiască 
        Israel spre Domnul. 

                                                                                                                                                                 ф№сссччöтцттцттЁöттãт¡чØŨşч 
 Spre   bu     cu     ri       e       ai    în  tors       în  tris  ta  rea  mai        ci        lor         şi 

ссчтПтÚЄссчтОЄØŨşчциттцÙЌ 
prunci  buni  de   a    naş  te    dă    ru      in      du   le   Sfin   te         ca     u   nul  ce   ai       în 

счхччттсХ°ттчöттÚŨşсссцтч 
  tru      ti           ne     să   lăş  lu   ind           Cu  vi   oa        se        pe    Cel     ce     es  te     vi 

 тçттсуссØūŃŞтсцт                              т                                   т          Ёöттãт¡чØ                                                                                                                                                           ŨşŨşŨşŨş 
   a    Ńa      tu  tu    ror    Hris   tos       Ste   li      a    ne  prea  mă    ri         tu         le. 
 

Alte stihiri, glas acelaşi, Podobie „PrealăudaŃilor mucenici...” 
 
 

Stih: Că  la  Domnul  este  mila  şi  multă  mântuire  la  El  şi  El  va  izbăvi  pe   
        Israel  din  toate  fărădelegile  lui. 

                                                                                                                                                             Ũş    Ђ№чцÙттсöттссØтсцтЦтчöттÚ 
                Ca     un   nou  Sa  mu  il    tu te-ai  sfin   Ńit    de    la     sâ  nul  mai  cii    ta         le  

ŨşччссЛöттчöттсЁöт         т               т     чØŨşсус 
     căci   te-ai     a       ră     tat   în fru   mu  se  Ńat   lo      caş  al  Du  hu   lui          Cu      vi  

цфчхчØтсцттттссЛö             т                                  т        чöттс 
  oa    se     Sfin        te    şi     vi   teaz  bi  ru   i  tor   pes    te      pa  timi  te-ai   a    ră  tat   Pă    

ЁöтттчØŨşчч⅝Ђхчт⁄счцттÚūŃŞт%чтХ 
   rin  te  Ste  li    an;        ne     ru     găm        Ńi     e     Cu     vi    oa        se     din   ne   ca              

сøтÚ                      тччт             Ёöт      тãт¡чññ                                                                                                                                                                                                                                                         ŨşŨşŨşŨş    
        zuri  să    ne      iz   bă   veşti      pre       noi.   
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Stih: LăudaŃi  pe  Domnul  toate  neamurile;  lăudaŃi-L  pe  El  toate  popoarele.   

     Ђ№цÙт          т         сö                      т              тссØтсЦтчöттÚŨşчс 
              Mo   na   hi  lor  stâlp  te-ai  a    ră      tat   Cu   vi      oa  se   Sfin       te        cu    pri 

сЛö      т                      тчö  т       тсЁö              т              т                т        чØŨşсусцфчх  
   ve    ghe  rea  tru   din  du  te     şi   Dom  nu  lui  slu  jind;        de      la      în    geri   hra   

чØтсцтç(тЂöттссцтчтчöтт       тс 
   nă   ai    pri   mit   şi      da    rul    tă  mă  du    i       rii     pa   ti    mi  lor    re        le,  pen  tru 

сЁö      т              т           тЛфØŨşчч⅝Ђхчт⁄счцт                  тÚ                                ūŃŞ             т% 
    a     ceas  ta  Ste   li     a      ne         în     năl    Ńăm       glas   şi    te     cin   stim  a  cum      Cu   

чтХсøтÚ                  ц           ттчтЁöттãт¡чññ                                                                                                                                                                                                                                                         ŨşŨşŨşŨş    
   vi    oa                  se,  vred  ni  cu    le   de    la          u         dă. 
 
    

Stih: Că  s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.   

       Ђ№цÙттсöттсчхччтсЦтчöттÚŨş 
              A   prun  ci lor  moar te  fă    ră     ves          te     şi     în   tris    ta   rea  mai   ci  lor 

чссЛöттчöттсЁöт          т   тчØŨşчсусц 
   ai     con     te     nit,  Cu  vi   oa        se    Pă     rin   te  Ste  li    an        prin    ru       gă    ciu        

ттчхчØтц                         т                               т                            тчЂöттсЛöттчöттс 
 ni  le    ta           le    că  tre  Dum  ne  zeu  deci    Ńi     e  ne    ru    găm   o  cro  teş  te  Cu   vi 

Ёöттãт¡чØŨşччч⅝Ђхчт⁄счцттÚūŃŞт%тХ 
   oa   se  Sfin      te          cu     ru      gă    ciu          ni    le    că     tre   Dom    nul    pe  ma 

сøтÚ                ттЁöттãт¡чññ                                                                                                                                                                                                                                                         ŨşŨşŨşŨş    
         me  şi  pe   prun     cii        lor. 
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Slavă..., glas 8, Νι    
ч)чтсцãт¡ЛфØсØуЛ°тт¡ЛчØūŃŞЛфч 

             Pe    dum  ne   ze    ie                 scul     Ste       li                an                  la      u      da 

ч*ØХ°Л°тãт¡МЙ¿тш¯с°øтчØūŃŞЦ)фссØс°øтттÚ 
   Pa                    fla          go       ni                           ei         cel     în    pus     ti                       e 

Й¿тОш˚сØũŠссØс°øттЙ¿тЌØсхцãт¡çчØш¯ 
    hră        nit                     cu     la                           u             de    să-l                         cin 

с°øтчØŧŞчсцтссцÙçтт¡сçЛтттÚтĦсØ 
               stim        că    din   pân  te    ce      le    mai      cii                      sa              le   fi   ind 

Л°тт¡Л°чØччсчöтçттсŃ⅝Х*Л°çтÚЌс°ø 
  sfin              Ńit               în     fap    te      bu             ne        a                         stră     lu 

тчØūŃŞчÙćс½чöттхМ¿çчт¡чØūŃťт%ěчМ¿трÙЎ 
        cit         şi                            de        mi                      nuni     fă     că      tor           s-a 

Л)öттçчтðŧŞцтссссØс½чЙ¿тãт¡çчт¤ 
    a    ră             tat              ce  lor   ce      cu    cre    din                             

Ёöтт¡чØũŠч½ччсиöттÚçтт¡сЛöтттÚçтÚтÚс 
                      Ńă         au      în     năl     Ńat        ru      gă               ciuni          le-a     dă  ru    it      

хцãт¡çтÚш¯с°øтчØŧŞчччØХ°сøçттð¡%чØцфсă 
                      prunci             buni       şi       pe    mai                       ci          le      ce    le      în 

чсØХ°Л°çтш?сØūłчöтссöттðçтсø°тÚтÚчŨťтAĵ 
  tris     ta                          te                  le-a  mân  gâ     iat                                                     cu 

сссØΩс°øтттÚĦсх®çсф°сØŪšчцт                      т              ссØ 
    a       le      sa                 le   ru   gă                             ciuni      Hris  toa  se  Dum  ne    ze  
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с½чöттÚт‹Х°цтòЎЦÙçттΩсØŪšчс*Øс½чфсØ 
                        ul  no          stru            no                stru         de   moar                           tea                         

чćсчхчХØàтÚçчтòЎт¡чØс°öттчØūŃťчJĭчöØш¯тĦ 
  cea     a       ma                                    ră             a    ma                       ră          şi      fă 

схсØх®Л° ш¯ðçтш¯Ħх®сØàтÚũŠч)ссöтЙЙ¿тЌØ 
    ră         de                                ves           te              pe     co      pi    ii     no     ştri            îi     

Л°тт¡çЂÙш?сØчũŠчöтсссØЛ°тсØс°øттт¡ 
    fe                    re                şte         şi    îm   pă      ră      Ńi       ei          Ta                       

чØūŃŞч№М¿ÜфØçчт¡ðтÚМ)М¿çчт¡çчØш¯с°øтчñ 
   le          pe              toŃi         ne        în   vred      ni                             ce                     şte. 
 
 
 Şi acum..., „Împăratul cerurilor...”, Dogmatica glasului 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slujba Sf. Cuv. Stelian din Paflagonia     C.T. 



La Stihoavnă 
 
Stihiri glas 1, Πα, Podobie: „Ceea ce eşti bucuria...” 

ŨşЂūŃŞŨşЂūŃŞŨşЂūŃŞŨşЂūŃŞƒƒ ƒƒ                                      ф№сссö     т       цт         т                ц             т                тЁöт    т                 т                  чØŨşч 
                 Te-ai    a       ră     tat  din  pân        te    ce   vas  al   Sfân       tu   lui  Duh       Cu 

ссчтПтÚЄссчтОЄØŨşччцит      тЛö 
   vi      oa    se    Pă  rin   te   Ste     li       a      ne  sfin   Ńi      te        stră    lu    cin du-Ńi  vi   a       

т                    т               тсчхччöттсХ°ттчöттÚŨşссс                                   
 Ńa prin  fap  te      bu         ne      tă  mă  du   iri            dă  ru    in  du  ne       cu      da     rul        
цçт                   тçт         т                    тсусчхчØūŃŞчтс     ц          тсöтт             
 cel    dum  ne    ze  iesc  pen  tru      a      ceas        ta          te    lă     u    dăm  pe   ti          ne    

т       Ёö т         тãт¡      ч Ø                     ŨşŨşŨşŨş                                         Ђ 
 cu   dra       gos        te.    
 
 
 Stih: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ф№сссчöтцт         т                цттЁöт    т  ã               т¡                  чØŨş 
                         Cu     a       le    Sfin    tei  Tre  imi        ra    ze   lu  mi   nat        fi           ind      

ссчтсОтÚЄссчтОЄØŨşчцитчöт           
   Pă     rin    te   Ste    li       a   ne    dă     ru    ieş      te   ne    no    uă;       din    da  ru    ri     le       

Лöтттссф сХ°ттч    öт            тÚŨşсссц               т                   т 
   ta    le  tă  mă   du    ind    de     boa          lă   şi    de  ne  caz       pe     noi    cei    ca    re   pu 

тçттсуссØūŃŞтсцт         т                тЁöт          тã         т¡      чØ                     ŨşŨşŨşŨş                                         Ђ 
          ru  rea   să      vâr    şim      fe    ri      ci   tă  po  me   ni          rea         ta. 
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Stih: Fericit este omul cel care se teme de Domnul. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ф№сссöтцтт    цттЁöтт ã         т¡       чØŨşсс 
                  Bun    lu    cră     tor   al    vi         ei  te-ai  a   ră   tat   Pă  rin        te         din    cea 

чтссØЄссчтОЄØŨşчччцитччö 
   sul  cel  din     tâi    lui    Hris   tos    os    te    ni   t-ai         Îm    pă     ră      Ńi     a    lui   Dum  

тцÙЌссØттсХ°ттчöттÚŨşсссц               т                   т 
 ne  zeu      ai     pri    mit   ca  di   nar         pen tru   pla  ta  ta.      Pen   tru      a    ceas   ta   roa       

тçттсуссØūŃŞчтсцттцттЁöт          тã         т¡      чØ                     ŨşŨşŨşŨş                         
          gă  te    pen    tru    noi        cei   ce    cu    la          u   de   fe   ri    ci         mu         te. 
 
 

 Slavă..., glas 2   ∆ι      ć ć ć ć                                                                  
źŜч*чфØх®тХ°чçчñт÷сøïт¡цтт¡чØсхцÙ 

                 Ca     un   vas                        a           les         al                           Sfân     tu         lui 

çттсØūŃťчссØс½чтçчтð¡тхсØс°øттт¡чØ 
               Duh       de      la      sâ                    nul       mai       cii         ta                             le      

ūŃťчсссöш¯ттхΩ‼МçтÚш¯с°øтчØũŃťч½чсЛö 
     Dum   ne    zeu                   te-a                  sfin                   Ńit          şi      ca      o     stea        

 тт¡ччЛ*°уçчт¡чØūŃťчсøïт¡Л°тЌчсØ 
 prea             lu      mi     noa                      să           în    cru                         gul     Bi     se 

Л°тт¡Л°чØфсØЛ°тсчтсцÙш¯тóЛ°Й¿¿тЌ 
   ri                cii             te-a     a      ră           tat    stră  lu    ci      tor                     de            mi 

сø°тчØūŃťчччøïт¡çчт¡сЛöтттÚçЂт¡Л°фØūŃť 
               nuni       Fe      ri      ci                te                  Ste              li          a                   ne 
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чöтсцãт¡сЛ°Й¿тЌтсхцJтт¡М¿тЌх 
   ca   un    fi     nic                  în      cur            Ńi            le        Dom            nu             lui 

сØс°øтттãт¡Л°çчт¡чØũŃťсОтчтЛ°тЌч 
    ai                       în         flo                      rit         cu      la   cri   mi    le    ta             le    te-ai  

сØсцÙçт⁄тсØūŃťчцфссчхчØчøïт¡цтт¡ 
    a      dă    pat                                şi    roa   dă      în     su      ti           tă      lui         

çч‼тцтс°øттсхМçтÚш¯с°øтчØũŃťсссц 
    Dum  ne  zeu                            ai                       a                     dus       pen    tru     a     ceas       

тт¡М¿тЌØч⅝Х°чØ*ūŃťцтсцтт¡чссØс°øт 
              ta              te      ru            găm       nu  în     ce     ta               Cu    vi      oa   

тт¡чØтсØĹĹЛ°тОтÚтХ³тЌØЛсøïт¡чöØЌс°øт 
             se    a     îm   blân          zi        pe                 Stă      pâ                  nul     Hris   

чØūşчććчцфсХ°чØччсØöш¯тçтAтсх⁄с 
   tos       pen   tru    noi   cei     ca              re      cu    cre    din               Ńă          te 

ЁöçтÚЌс°øтчØ                                                                                                                                                                       ūŃť 
              fe       ri                  cim. 

źƒч*чтссчáтÚчсцттттссñūŃť 
       Şi      a   cum   şi      pu    ru  rea    şi      în      ve  cii  ve  ci  lor   A    min. 

Лöу       *т         т    ц                  т                              т     сОттЌсØцÙттссцт 
             Toa   tă   nă  dej  dea  mea  spre    ti   ne  o       în    nalŃ  Mai  ca  lui Dum  ne    zeu  pă 

ОÙ           (тÚ          ч               цттссОЌсññш¯ððтХΩ‾‾т⁄òò 
   zeş  te    mă   sub  sfânt  a   co   pe     ră    mân     tul     tău. 
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Troparul, glas 1  Πα 

 
źƒчсссчцтчтцфссØчт         с 

                 Lo     cu      i       tor    pus    ti    u    lui    şi   în    ger     în    trup    şi    de    mi       

сØтсцтттсØūŃŞЄссцтссчáтÚтцт 
 nuni  fă    că   tor  te-ai a  ră    tat        de   Dum   ne  zeu  pur   tă      to      ru   le  Pă  rin   te     

тО                 т                                т тЛфØŨşчЛфчссчхчØттс 
 le  nos   tru  Ste  li     a      ne         cu    pos    tul     cu     pri     ve    ghe        rea   şi   cu   ru     

сцттцттЛфссØūŃŞЙ¿тЌчсссØ 
   gă   ciu  nea ce  reş   ti   le    da    ruri    lu    ând         vin          deci    pe    cei    bol    navi 

чцфссцтттчХ°ттчöттÚŨşЂчс 
   şi      su   fle      te      le     ce  lor  ce  a    lear           gă  la    ti         ne.      Sla     vă     Ce   

чöттцттсчхчØцтцттччч т             т 
   lui  ce  Ńi-a  dat  Ńi   e    pu      te          re,   Sla   vă   Ce       lui   ce    te-a     în     cu  nu  nat  

сЛфØŨşЂхчØцфссцÙттцттÚфсс 
   pe      ti     ne.       Sla          vă    Ce    lui     ce      lu   crea ză prin  ti        ne    tă     mă    du       

цтçттçчтòò 
  iri            tu  tu       ror. 
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