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Facerea  lui  Ioan Monahul  
Cântarea  1, glasul al 8-lea: 

 
 чöΩтсцÙтттĦссØŪŞч№сччттÚс�с 
            “A    pa   tre  cân d-o ca pe   us    cat        şi     din     ră      u     ta       tea    e     gip 

цÙтттĦссΩØŪŞччччцтссØŬŠфссцт 
  te   ni lor  iz   bă     vit,       is      ra       e      li    tea  nul  stri    ga:       Iz     bă     vi     to  ru 

тчччЛöт      т             цĥ                  т                                   т                             т          Ħсñ                                                                                                                                                                   ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
 lui   şi    Dum   ne    ze   u  lui  nos  tru  să-i  cân  tăm” 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud.* 
 ЄΩЂчтсцÙÙтттĦссØŪŞч№сччттÚ 
            Pre     ti     ne  pă    zi    tor  su  fle  tu  lui   meu       şi      fo     lo      si     to       rul 

с�сцÙтттĦссØΩŪŞЄЂчччцтчö              тсс 
  şi-al   vi     e   Ńii  în drep  tă    tor       pe    ca     re   te-am  pri   mit  de   la   Hris  tos    te 

чхчØŬŠфсссöттЛöттцĥтттĦсñ                                                                                                            ŪŞ             ŪŞ             ŪŞ             ŪŞ    
   la         ud,      dum  ne     ze    ies   cu  le   în   ger  a  tot  stă pâ  ni   tor.   

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ЄΩПтсц       Ù                        т                                     т                                  тĦ                    ссØŪŞс№цтчт              тÚс 
            Vo   ind  ca    pe   oa  meni  să  mân   tu    ieşti,      ai    pus  tu   pre    în       geri  pă 

с�ц Ù                    т                 т                               тĦ             ссΩØŪŞчччц                      т              тсссØŬŠфс 
    zi   tori   şi   în  drep   tă    tori        şi      lu     mi   naŃi  po  vă   Ńu      i     tori        ca     re   

                                                 
* În toate traducerile româneşti apare stihul: „Sfinte îngere, păzitorul vieŃii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu 
pentru mine, păcătosul.”; pe lângă acest stih, până în 1974 apare si acrostihul din limba greacă: „Pre tine îngerul 
meu păzitor te laud”, la care s-a renunŃat în revizuirile mai noi ale Ceaslovului sau ale CărŃilor de rugăciuni unde 
apare acest Canon. Am păstrat însă acrostihul pentru că se potriveşte mai bine notaŃiei. 
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сцттчЛöттчöтчñ                                                                                                                                                                                                            ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  pre   noi  la  fri   ca     Ta  ne  po  vă   Ńu   iesc.  

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ЄΩ          П                     тсцÙтттĦссØŪŞч№сччтттÚс 
                    De  noap  tea  cea  nea gră  fi ind  cu  prins,      şi      a      co     pe  rit       de   în  
с�цÙтттĦссΩØŪŞЄчЂччччцфсс 
   tu    ne   ri cul  pa   ti     mii       lu     mi    nea    ză    mă    cu     lu    mi    na    po     că 

чхчØŬŠфссцттЛöттчöтчñ                                                                                                                                                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   in          Ńei        în   drep   tă     to  ru  le     şi   pă  zi   to   rul  meu.  

    ччцттссчтссĥö              тт          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfân       tu  lui  Duh.  

 ЄΩЂчцÙтттĦссØчсц№т   ччттÚс� 
             Po   top    cu    ti   nă  şi  în    tu     ne    ric      de  gân duri  ru     şi    noa      se    în     

сцÙт                            т                 тĦссΩØŪŞЄЂччччцтсчхчØ 
   tru   mi  ne  se-a dă  pos  tesc,      şi     min   tea    de  Dum  ne   zeu des  păr    Ńin     du-mi 

ŬŠфссцттЛöттчö          т                           чñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      ci     tu      u     su  că  le   dar  pă  zi    to   rul   meu. 

 ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor  A   min. 

                                                                                                                    ЄΩПтсцÙтттĦссØŪŞчс№ччттÚс�с 
         Tu   eşti   li   niş    ti  rea Stă pâ   na   mea        şi      a     dă    pos   ti        rea   ce    lor 

                          цÙ                        т           т             тĦссΩØŪŞЄЂчччцфссчхчØŬŠ 
prinşi  în   pă  ca    te   mari,      a     lerg    că    tre     a     Ta    a      dă    pos     ti          re 

фсс                     ц                 тцттчöтсцĥт        тò                                                                                                                                                                                             ŪŞŪŞŪŞŪŞ                                                 
   fi     ind    cu  prins  de  vi   fo rul    a   mul   te   pa       timi.  
 
 



 3 
Cântarea  a 3-a 

 

 цΩ тП№тттттÚЁΩчтссØчØцĥтттĦсØŪŞч 
      „Doam  ne Ce   la  Ce ai  fă cut  ce     le   de   dea    su    pra  cru  gu lui ce  resc        şi 

ччцтссч                           ц            Ùт                т                  чöтчØ                ŪŞ           ч с         Лч    ф 
   ai      zi    dit  Bi    se     ri      ca,    Tu   în   tă     reş   te   mă         în     tru     dra   gos   tea 

сØŬŠс�ч          т          тЁöттÚ    т     тсОтччöттттÚŧŞЂΩч 
  Ta       mar    gi   nea do   ri    ri  lor  şi  cre  din   cio  şi    lor    în   tă   ri       re        U    nu 

ссц                        т                       чтчöтчñ                                                                                                                                                                                         ŪŞ                ŪŞ                ŪŞ                ŪŞ    
   le     de    oa  meni   iu   bi    to   ru   le.” 

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
    чЂ№чт           т�тÚЁöΩтссчтссö                        т            тÚŪŞчч 
              Fi    in     Ńă  din  Ńă râ    nă   şi   din   a    mes  tec  de  pă  mânt  eu  am    pen   tru 

счхчØтссöт             т                        тчØŪŞч�цтссс ö              т                       тÚ   ūşт           т 
   a     ceas       ta   de  pă  mânt   m-am li  pit        Ci     o   fo   lo     si      to rul  meu  în drep     

сОтччöт т                    т                                 тÚŧŞЂΩсссöт        тÚ      тссöтттĦсñ 
   tă    to  rul   şi    pă   zi  to rul  meu     în   toar    ce    pof  ta mea că  tre   ce       le  ce reşti. 

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 чссц№т       т        т    ттÚс⅝сΩцÙтттĦссØŪŞс�с 
              Zi     ua     şi  noap tea cu fap te le    ce      le    re   le  te   a    mă  gesc        te   mâh 

сöт                       т                 тсØūşфсОтчöтçтттÚŧŞЂΩсссöтт 
 nesc  şi  te-n  tă  rât       dar    te    rog  nu   sta   de    par     te       ci      mă    a       ju        tă 

чтссöт        т                         тĦ                                       сñ                                                                                                                                                                                                ŪŞ       ŪŞ       ŪŞ       ŪŞ    
 spre  a     mă    fa        ce  mai  drept. 

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
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 чссс№чтçтттÚсуΩчтссØччö 
             Su    pus  sînt     gri    jii      şi  mîh    ni      rii    că       ne  po  că      it      şi      ne 

тсцĥ       т            тÚŪŞччсчхсØтсцт                                       т                                           т        чØŪŞч� 
 în  drep  tat  pe trec     pen   tru     a     ceas        ta   dă    ru    ie      şte-mi   a   cum       să 

чссц                                   т                                т                т       ĦсØūşт           тсО            тçттттÚŧŞЂΩс 
  mă    po     că   iesc  cu-a  de  vă   rat       şi  să    te     bu  cur    pe  ti       ne       a       pă 

сцттчтсцĥ               т                          тò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
                                                           ră    to       rul   şi   pă    zi     to  rul  meu. 
 ччцттссчтсЦ    Ù              т          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfăn  tu  lui  Duh.  

 чссц№ттçт                      т                  тÚс⅝сΩсччцт тÚŪŞч 
             Ce     la      ce  vezi  fa  Ńa  Dom nu  lui   Ca    re      şa     de     în    ce      ruri       şi      

счхчØтс        ц        т      Ù       тÚŪŞчцтчЂ�чттОттÚ 
   se      ui         tă    pe   pă  mânt cu gân dul      şi-l    fa   ce    pe    el      de  se  cu   tre mu ră 

ūşфсОттттÚŧŞЂΩчссцттчцттò                                                                                                                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
     pre    A      ce  la  tu   roa    gă-L     să     mă   mân   tu    ias  că  sfin  te    în  ge  re.   

    ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor  A   min. 

 чссц№ттт                            тÚ                                       ЁΩччс      цÙ    ттĦсØŪŞ 
              În   min    te    cu  get  şi   în  cu  vânt     ha    rul   lui   Dum  ne   zeu am  lu   at  

чччцфссчхчØчöтсцттчØŪŞч� 
  ca      pe   Stă    pâ   nul     cu   nos   cân       du-L   cu  fap   te   bu  ne  să-L cin stesc     iar 

сссчöттОттÚūşттсО           тччöтçт                    т                                                 тÚ                    ŧŞ 
   eu     cu    pa     ti    mi  le    ha      rul   am  o   mo   rât,  pe   Stă    pâ   nul   de  făi  mând 

ЂΩсссöттчц           т                                  тò                                                                                                                                                                                                   ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  mă    mi     lu     ieş       te   Stă    pâ   na  mea. 
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S E D E L N A, S E D E L N A, S E D E L N A, S E D E L N A, glas 2                                    ū   ū   ū   ū                                —— ——                                                                     џźƒźƒźƒźƒ    
Podobie: „Cel ce Te-ai înălŃat pe Cruce...”        

    ūŃťф-ссчцÙтттÚчсЛчöЌсØūŃťфс 
                Pă      zi     to    rul    su   fle tu lui   şi       al    tru     pu      lui   meu,     cel     a 

сцтччсцÙтттÚсЛчЌОтÚūŃťфс 
  les    mi   e    de     la   Dum   ne  zeu, dum   ne   ze    ies     cu       le     în  ger     ur   mând 

чсс     цттцфсЛтÚцтсЛöттцтт 
  lui  Dum   ne   zeu  treci cu  ve  de   rea   prea  sfin  te  toa  te   gre    şe    li   le   su  fle  tu    

тсчØсчЌсØūŃťЦ               т       ссЛ     öт          тц     т   т       тсØ 
lui  meu   ce     lui     ti        că     los        şi   mă    iz     bă    veş   te  de  cur  se  le   în   şe 

счЌсØūŃťфцтссчччöтЌсссØ 
   lă      to       ru    lui         şi    fă   mi  los     tiv    pe   Dum  ne   ze      ul     tu     tu    ror 

ччцтЁöттттсЛфхчñ                                                                                                                                                                                                                    ūŃť      ūŃť      ūŃť      ūŃť    
  ca      să   dea  ier   ta        re  la  ju    de     ca                 tă. 
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Cântarea  a 4-a 

 цΩфссчч              цтЁöттЦтчØŪŞцтчс 
                         „Tu  eşti    vâr    tu    tea   mea Doam ne  Tu  şi  pu   te  rea  mea,   Tu  Dum ne    ze  
счØс�чöтсöт                       тÚ           сöттЌсссччц             т 
   ul   meu,   Tu    bu   cu   ri     a  mea  Ce   la  ce     de     pă    rin    teş     ti      le     sâ  nuri  

сö                 Ω т                     т               тĦсØŪŞсчÙЌсссчччсчöт 
  nu  te-ai des păr  Ńit         şi      a     noas   tră     să      ră     ci      e      ai     cer     ce     ta 

тÚŪŞч�ччЂччтцтÚфсОт�тÚŧŞЂΩ 
t-o      pen   tru     a    ceas    ta     cu    pro  o   ro  cul   A     va   cum ÎŃi strig  łi    e:      Sla      

сссчтÚтчЂö                             т                            т   тЦтчñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   vă    pu     te     rii   Ta  le   de     oa  meni  iu  bi    to  ru   le.” 

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 цΩфсс            ч       чцтЁöттЦтчØŪŞччч 
            Ne    a      du    cân  du-mi   a    min  te  Mân tu   i     to  ru   le          de     în     fri 

ччцфссчхчØтсу�чччööттцÙтÚūşч 
   co     şă   toa  rea     ju     de     ca          tă    la    ca       re    voi   sta    î   na   in  te        şi 

тсцттЌсссчт                                                      ΩсцĥттÚŪŞс�ссч 
am   să   dau răs puns pen  tru    tot     lu    crul  şi       cu   vân      tul     nici    gân   din    du   

т             т              Л            фØ             т                         т          сО                     т             чö                т          тç        т                                 тÚŧŞчЂΩчсс 
mă  la  moar  tea  cea  făr'   de    ves   te   sunt  ne  în    drep  tat      dar    tu     în    drep   tă 

Ёöт                                 т                              тЛöттЦтчñ                                                                                                                                                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   to  rul  meu  pe   mi  ne  nu  mă  lă   sa. 

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 цΩфсЛтÚчöтсчЁöттЦтчØŪŞчч 
            Cu   de      a     din  sul  toa   tă   ră      u      ta   tea  o   am  pli  nit        din     ti 
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счхчØØтсу�чö      т         тÚūşчöттссчЦÙччΩ 
   ne     re          Ńe   şi   n-am    în   ce  tat        a   te   a    mă    râ      pe     ti     ne     a      pă       

ссöĥт              тÚŪŞтссчччÙЌчссцтÚŪŞч� 
   ră     to   rul meu  prin  cu    vin    te     şi     prin  fap      te    fă      ră      de    le   ge      dar 

ЂччöттÚттсЁöтчöтÙттÚŧŞЂΩссЁö   т                 т 

   nu    te     mâ   ni  a   ci mai  aş   teap  tă    lu   mi nân du mă       în     Ńe     lep    Ńin  du mă 

МöттЦтчñ                                                                                                                                                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
    şi     în  tă   rin  du  mă. 

    ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 чΩцфссчЁöттЦтчØŪŞччччц 
             Ur  mând  în    de   lung   răb   dă   rii Cu  vân  tu   lui        Ca     re      a      ve   nit 

тсчхчØчöтсс�чттЁöттÚūşччÙЌ 
 ca    să    che       me     pe  pă   că    toşi    la    po că    in        Ńă       şi      aş   teap     tă 

сссччöт                                                    ΩсцĥттÚŪŞч�ЂöттЁöттÚтОт 
   în    drep   ta     re     de   bu      nă    vo       ie        şi      nu  fa  ce    si        lă   şi    tu   în 

чöттттÚŧŞчЂΩчсЁöтччöтЛöттЦтчñ                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
 drep tă  to rul meu    pe    tre    ce    spre    mi  ne   cu    în    de   lun  gă răb  da  rea   ta.    

    ччцттссчтсЦ    Ù              т          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfăn  tu  lui  Duh.  

 чΩцтч      ö     т      ссчЁöт                          тЦтчØŪŞччч 
             De  par   te   de Dum  ne    zeu    pă     ca  tul  m-a  le   pă  dat         pe    mi    ne 

цтсчхчØфссц�фЁö          т                                        тÚ                                ūşччÙЌ 
  ro  bul   ne   treb       nic   dar     I       i     sus  Stă     pâ  nul  meu      m-a   pri   mit      cu 

чсссччΩсцĥ     т                   тÚŪŞч�чсссчт 
  mi     los     ti      vi     re      şi   m-a    fă    cut  al  Său      iar     eu     le      pă  dând   ha  rul 
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тÚфсОтчöтçтттÚŧŞЂΩчссЁö                                    т                                 т                      тЛö 
lui   te    scâr  besc  în   că  pe      ti       ne       al   meu    pă     zi     tor  dum  ne   ze   ies    

т            т    Цтчñ                                                                                                                                                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
cu  le    în   ge   re. 

    

    ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ŪŞ    ŪŞ    ŪŞ    ŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor   A   min. 
 чΩчöтсс                      ц                 т чтцÙ            т      тĦсØŪŞчччч 
             Cu     a    de   vă     rat  Dom nul  S-a  fă   cut Îm  pă   rat        cu     îm    pă    ră       

цфссчхчØфчссц�ттЁöттÚūşттс 
  Ńi      e      ce     nu    ca         de     şi    pre   cum  psal  mis tul gră   ieş       te    din ti    ne     

цÙтЌсссчö  т                  Ωт     сØŪŞччсссö   �        т                  т                Л 
 Mai ca     lui  Dum   ne    zeu   S-a  îm  bră  cat        în    tru   prea   fru   moa  să  po   doa 

фØт             тсЁöт           чö            тÙттÚŧŞЂΩссЁ    öт            т           тЛöт            т 
  bă  în trup  cu     ca   re  moar  te    a   lu  at        şi       a     sur    pat  îm  pă  ră    Ńi    a + a   

чöтчñ                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  ces   te    ia. 

 
Biserica din Onceşti – sec. XVII. 
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Cântarea  a 5-a 

 ŪŞтΩсЁöтçттĦсØтĦссчтсЁччöтÙ 
            „Pen  tru    ce  m-ai   le  pă   dat  de    la     fa      Ńa   Ta  Lu     mi    nă     ne   a    pu 

тÚŪŞч�ччссцфЁчттЛ°ттÚūşтΩчЂöт      т 
 să        şi    m-a    a      co     pe    rit    pe    mi     ne   ti  că    lo       sul    în    tu     ne    ri cul 

ЦтчØŪŞф№чсс                     Л�                               тчччцтчç�тс 
  cel  stră  in        ci   mă-n  toar   ce   Doam  ne    şi     la      lu     mi  na   po      run          ci 

сцтÚŪŞΩцтсЁöтЦ                        т             Лöттчöтчñ                                                                                                                                    ŪŞ      ŪŞ      ŪŞ      ŪŞ    
  lor    Ta  le       că    i     le      me  le    în  drep  tea  ză  le    ro   gu   mă.”    

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 чΩцттĦсцтсцттÚччцттсцтс 
             Pe     ti  ne  pă   zi    tor  câş   ti    gân du  te    îm   pre    u   nă vor  bi    tor  şi    îm 

сцттЦтчØŪŞч�цтчсссöттÚūşчцΩф 
  pre    u   nă  pe  tre  că   tor        pă    zin  du  mă   sfin    te     în    ge  re      cu    mi   ne 

чсссö          т                            т               чц          т                      т                             тĦ        сØŪŞч№чöттчсс 
   că     lă      to   rind   şi   îm   pre     u   nă   lo   cu   ind        şi      ce        le    de   mân    tu 

с�чтсцтç�тссц                              тÚŪŞΩччссЁöт     т 
    i      re     î     na    in   te      pu   ru   rea    pu  nân du-mi    ne     cu    nos    că    tor   fi ind 

тЛö      т                          т              чöтчñ                                                                                                                                    ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
 ier   ta   re  cum   voi   a   fla. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 чΩсчтсц  т                         тÚ                         тссчцтччтс 
             Cu    mul   tă   în   drăz   ni  re stând  î    na     in     tea   sca   u    nu    lui   A   tot 

чтсцĥттÚŪŞч�сссччöттÚттсцтс 
  stă   pâ   ni    to   ru  lui      şi      îm    pre     u     nă    dăn  Ńu ind la  Îm  pă    ra  tul   făp 
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цΩĥттÚŪŞф№чссЛ�тчцт      �                       т                                 ссцтÚŪŞΩч 
  tu        rii      tu     a       ju     tă      to  rul  meu  roa  gă  te   să-mi  dea    ier    ta   re       de     

сссччтÚтчöтссöĥт                тò                                                                                                                                    ŪŞ  ŪŞ  ŪŞ  ŪŞ    
   ră      u      tă     Ńi       le  me  le   fă    ră    de     nu      măr. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 чΩчтсЁöттчØØчöтссЁöтччтЛö 
            Mun   ci    le    şi     chi  nu  ri    le     ca   re    mă    aş    teap  tă  mai    î     na    in  

ттчöтчØŪŞч�чсссч     т                  т        ЛфØūşфсс 
 te  vă  zân  du   le         şi      de     îm    pie    tri    rea,  ne  bu    ni     a         şi      or     bi 

чтΩсЁччтÙтÚŪŞф№чссЛ�тчцт� 
  rea mea  fă     cân   du     Ńi    se   mi   lă       tu     te     în     tris   tezi  şi    sus  pini  fi   ind    

тссцтÚŪΩŞччссЁöт       т    тЛöт                    тчöтчñ                                                                           ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
plin  de   mâh   ni  re        şi      te    tân    gu   ieşti  Iz  bă  vi   to  rul  meu  pu  ru   rea.  

 ччцттссчтссĥö              тт          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfân       tu  lui  Duh.  

 чΩтссчтсцттÚчцтсЁччöт 
            Nici  în tr-un ceas   nici  în  tr-o   cli       pă   sau   şi  mai   pu    Ńin    de    cât    a  

ÙтÚŪŞч�ччсссчттЛ°ттÚūşтΩссц            т 
  ce   ea       nu  te-am  lă     sat    pe     ti      ne  pă  zi    to       rul     şi    fă      că    to   rul 

чöтцĥттÚŪŞф№ччссЛ�тчтЌссцÙттΩĦ 
 meu  de   bi      ne       de    mi    ne     să      te    bu  curi   şi   să      te     ve     se   leşti  şi  să    

сØŪŞчссЁöт         т              тЛöттчöтчñ                                                                                                                                    ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
 salŃi        fi      ind    eu    pu   ru rea stri  cat  cu  pă   ca   te    le. 

 ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor   A   min. 
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 чΩсöтЎтссчöтсЁöтÙтÚÚŪŞч�цтчс 
          Prunc  nou s-a   a    ră     tat    Cel  ne   cu   prins cu min  tea      din   ti   ne    ce     ea 

сцфЁччттЛ°ттÚūşтΩччссцттч 
   ce   eşti   cu     to     tul    fă   ră  pri   ha       nă    Cel  ce      a      pus   pă    du  ri   le    şi   

             ц             т           т                тĦсØŪŞф№чссЛ�тчÙЌсс              ц                                    тÚŪΩΩŞ 
 mun  Ńii  cu  ho  tar        Ce    la      ce     su     flă   ri    le    vân      tu     lui    le   schim  bă 

ччссЁöт           т     тЛöттчöтчñ                                                                                                                                    ŪŞ             ŪŞ             ŪŞ             ŪŞ    
   şi     mul    Ńi     mea  ste   le  lor  şi    ro   ua  le   nu  mă   ră. 
 
 
 
 
 

Cântarea  a 6-a 
 
 

 ŪŞчΩтсхЁâт              чØ          т‹ссöтт                 ц Ù         тÚчцтЦÙЄ 
               „Ru   gă   ciu             nea  mea  voi  văr    sa  că  tre Dom nul   şi   Lui voi  spu  ne  

ссöттÚтÚŧŞŞсжчΩö      т                        тÚ            чссöт            тссØŬŠтсс 
  scâr    be  le  me le       că    s-a  um  plut  de     ne    voi  su  fle   tul   meu     şi    vi      a    

ч             т                       т ЛöттчöтчØŪŞЂ-ччöттчсссØŧ5ŃŞ чö 
   Ńa  mea  de  iad  s-a  a    pro  pi   at          ci     ca      I     o  na   łi      e     mă    rog       din 

тссöт                                          т                                               ΩтЛöттЦтчØØ                                                                                                                                                                                                   ŪŞŪŞŪŞŪŞ                                 
stri   că    ciu  ne  Dum  ne   ze   u   le  scoa  te   mă.”  

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 тΩсхЁâтчØт‹ссчттçсчтÚччцт 
           Pă    zin              du  mă   şi    oş    tin    du  te-mpre     ju    rul  meu   a      le   dra  ci  
ЄссöттÚтÚÚŧŞсжчΩттччсчхчØŬŠфсс 
  lor   por   niri  în toar ce      şi     nă   vă  li    ri      le      u      râ          te         nu     în    ce 
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сöттЛöттчöтчØŪŞчЂ-ччöттчсссØØŧ5ŃŞ 
   ta   pă  zi    to  rul meu  pu  ru  rea        de    par    te     de   la  mi   ne     să     le    duci   

тсцтчтттΩЛö                                  т                                тчöтчØ                                                                                                                                                                 ŪŞ                   ŪŞ                   ŪŞ                   ŪŞ    
       că    pe    ti   ne  cald  fo lo  si    tor  te-am  a    go  ni   sit.   
 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 тΩсхЁâтчØт‹ссöт          т          цÙ          тÚцтччØЄс 
          Mir  scump          tu   eşti  şi    cu     bu  nă  mi reas mă  nu  te   scâr   bi     de     a 
сччöттÚтÚÚŧŞсжчΩ        т            тÚччцтсчхчØŬŠф 
  mea   în     ti    nă ciu ne      pâ   nă-n sfâr şit   nu    ple   ca   de   la      mi        ne        ci 

сссö                      т                       тЛöттчöтчØŪŞчЂ-ччöттчс 
   pă     zi    tor  să-mi fii   pu  ruri ne  de  păr  tat        că     nu     se     în    ti  nea  ză    soa 

ссØØŧ5ŃŞчтсцтчтттΩЛöттчöтчØ                                                                                                                                                                                                                          ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
    re     le      când  pe  ste    lo  curi  în   ti  na  te    tre  ce  lu   mi   na   sa.  

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 тΩсхЁâтчØч�тссöттцÙтÚцтчЄс 
           Pe    ce                la   ce      a    co   pe     ri   t-a  cu   a   pe   ce   le   mai   de   dea 

сччöттÚтÚÚŧŞсжчΩöттчччссчØŬŠфс 
   su    pra     a    le  Sa  le       tu     roa      gă-L  fo    lo     si      to     rul   meu    să-mi  dă  

ссöттчтссöтç�сØŪŞЂ-чöттчсс 
  ru      ias  că  har   a   iz     vo    râ            la     crimi       ca   prin  a   ce   lea     i       ni 

сØØŧ5ŃŞтсцтттΩМöт       т                ч ö                 тчØ                                                                                                                                                                                                                          ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  ma      cu    ră   Ńin  du se, să     va   dă  pe  Dum  ne  zeu 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
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 чöΩтсхЛâтÚф�ссцтсччттçсч 
             Ne  tru   pe               şte  ca    cel     ce   eşti  cu   rat    şi      fă    ră  ma      te     ri 

тÚттссчöтÙттÚÚŧŞсжчΩт                          тÚччцтЛчØŬŠ 
 e  stai  î    na     in     tea  Ce  lui  cu rat       şi    câş   ti  gând  în    drăz   ni  re   mul    tă 

фсссöттчтсцĥттÚŪŞччЂö-ттчсс 
   şi     că    tre    Dân      sul   a   pro   pi     e        re       pe     A      ce  la  roa  gă-L   cu   dea             

чхчØØŧ5ŃŞчтсцт                        т                     ΩтМöфØцĥ     т  т                т Ń          сØ                                                                                                                                                                                                                          ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   din       sul        să   dă    ru    ias  că  mân tu     i      re     su  fle  tu  lui  meu. 

 ччцттссчтссĥö              тт          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfân       tu  lui  Duh.  

 чΩтсхЛâтÚч�тссчттЁöттÚччч 
             În  frun  ta               rea   şi    ru    şi     na    rea  să   a     co  pe  re   a       le    vrăj    

цтччØЄссöттÚтÚÚŧŞсжчΩчöттччсчх 
  ma  şi   lor     fe    Ńe      în      tu  ne  ca te,       ru    şi      na        te    şi      în     ti      na       

чØŬŠфччсссöт                т Ú                Лöт                 т               чö              тчØŪŞччч 
   te       când  se     va     des   păr    Ńi   de  trup   su  fle  tul  meu  sme  rit        în    drep   tă     

Ђö-ттчссчхчØØŧ5ŃŞчтсцт               т            тΩМöфØч 
   to  ru   le    tu    să-l     a      co       peri        cu   a     le     ta   le   lu  mi    na     te      şi    

чö                                т   сцłт                тÚ                                                                                                                                                                                                                          ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
 prea  sfin   te      a        ripi. 

 ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor   A   min. 
 цΩтччтсхЛâтÚт‹сцфцÙÙтÚчччц 
             Ce  ea   ce    eşti mai  sfân             tă  de   cât  sfin   Ńii    în  geri   şi    mai   pre   sus    

тчöтсØфцтттÚÚŧŞсжчΩттÚчччцтсчх 
 de   he  ru  vimi   şi     de  se ra  fimi     tu   min tea mea cea   pe    pă   mânt tâ   râ     toa  



 14 

чØŬŠтссöтсöттчЛöттчöтчØŪŞччЂ-öтт 
   re      mai  pre   sus  de  pof  ta cea  tru   peas că   a    ra    tă    o          ri      di    cân  du  o   

чсссØØŧ5ŃŞтсцтттΩМöфØØччöтсцłттÚ                                                                                                                       ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   de     la      pă   mânt   că   tre   dra gos tea cea  sfân  tă     şi    dum ne    ze    ias       că. 

 
 

 
  
  
 
 CONDACUL    „Cele de sus căutând...” 




 ч-чЁöттçт          т             ссцттОтÚūŃťťтсчЁöт 
          Slu     ji       to       rul   lui Dum  ne    zeu   şi   pă  zi   to  rul    cel  prea   a      les    al  

                        т                         т          тхОтчØūŃťф‼чсччОтнф⅝сс-чч 
meu  pe  treci    pu  ru  rea        îm   pre     u     nă     cu     mi  ne    pă    că     to     sul,    iz 

сЛöтттÚÚūŃŃťф⅝чсс-чтсцтÚчсЛöтттÚ 
   bă    vin  du      mă     de    toa    tă      fa     ce  rea   de   rău         a       di     a    vo  li  lor 

ч:тссч   т                 тÚũŃťчсОтт<Ќ⅝ссс-ØūŃťч 
 dar   în  drep   tea    ză    mă  te  rog      la      că     ră   ri  le    Dum  ne     ze   ieşti        si 

цттĦссчхчØч:öттчçттсΩØХ‾àтò     ⁄                                                                                                                                                                                        ūŃťūŃťūŃťūŃť 
 lin   du mă   la      vi     a           Ńa    cea  ne stri   că      cioa      să. 

 
 
 

 
 
 
 



 15 

Cântarea  a 7-a 

 ŪŞЛ�öтт                  т                                                            тÚЂΩчсØччтссöтттĦсØŪŞ 
               „Ti   ne  rii  cei ce-au mers  din   Iu    de     ea     în   Ba   bi     lon      oa  re  când 

ччцтсчхчØтЛöттчöттÚŪŞŞф№ссЛ�ö т 
   cu    cre   din  Ńa   Tre    i          mii   vă   pa   ia  cup  to  ru  lui      ei     au     căl    ca   t-o 

              т                            т    çттÚŧŞŞччЂΩччçсчááтччЌсс 
stri gând     a  şa:    Dum  ne     ze     ul      pă        rin           Ńi    lor    noş     ştri    bi     ne 

Ёöĥтт                 т   Ħсñ                                                                                                                                                       ŪŞŪŞŪŞŪŞ     
   eşti     cu  vân  tat” 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчЛö�ттттÚчЂöΩтссØчччöттсс 
                Mul    Ńi   mi le-n  tu  ne ca   te      a    le    tâl     ha     ri      lor    ce  lor  ne   vă    zuŃi  

чсöт    т                  тĦ                  сØŪŞччцтчсчхчØфссц 
   ce     cad  a  su  pra  mea       ca      re    ca   u    tă      să    tra          gă     şi      să     ră  peas 

фсööĥĥтттĦĦсØŪŞŞф№чссЛ�öтттçт                                 тÚ             ŧŞŞччЂΩ 
   că     su      fle  tul  meu      nu   lip     si      cu     sa   bi  a  cea    de  foc        iz      go   nin 

чттĦссцÙÙтЌссЁĥöтттĦсñ                                                                                                                                                       ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
   du  le  ca    un    pu   ter  nic     A      ju     tă     to        rul      meu.  

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞччЛ��öттттÚЂöΩтссØччтссöĥттÚ 
               Când   va  vrea  să  mă  ju  de  ce   Ju   de   că     to    rul     şi  Dum  ne  ze  ul  meu 

ŪŞŞцтччсчхчØфсссчöттчтссĥö 
      şi   să   mă     o     sân   deas       că    pe     mi     ne    cel     o  sân  dit  de  con   şti    in 

т                           тÚ                       ŪŞŞчф№ссЛ�öтччöттттÚŧŞŞчЂΩчцÙÙтч 
 Ńa  mea       tu   mai    în     na     in    te   de     ju   de  ca      tă       pe     mi    ne    nu  mă   ui   
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чЌсссØччтссö   ĥт                              тò                                                                                                                                                       ŪŞŪŞŪŞŪŞ     
   ta       Ce     la     ce    eşti     po    vă   Ńu    i      to   rul  meu. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчЛ�ö                                         т                     т     т            тÚччЂΩчсчтссĥöтт 
                 A     vân du-mi eu  tru pul  ma mă    iar     ti      na     ta     tă    şi    Ńă      râ        na 

                 тĦĦ        сØŪŞчччцтчсчхчØт           с     сö                  тчöтсöĥ 
stră  moş      prin   în     ru    di   rea   cu      a     ces        tea   la    pă   mânt  ne   în   ce    tat   

тттĦсØŪŞŞф             №   ччссЛö              �тччöтçтттÚŧŞŞЂΩч 
      ca        ut        ci   dă-mi    a      ju      tă     to   rul  meu   fă    ră     fri      că       să     mă 

цÙтччЌссЁĥöт           т         тĦсñ                                                                                                                                                       ŪŞ    ŪŞ    ŪŞ    ŪŞ     
  uit  şi     în     sus     la     fru    mu    se  Ńea  ce  ru   lui. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞччЛ�ö   т                 тт                 тÚ          чЂΩччсØччтс 
                Cel     ce   eşti  dul  ce   şi  fru  mos  plă   cut    şi     cu    min   te     stră  lu    ci  

сöĥттÚŪŞчцтсчхчØтссööтттчØŪŞŞф№чс 
   toa      re     să-mi  stai  î     na    in          te   lu    mi    nat   ca soa re   le        cu    pri     vi 

сЛö�тччöттçттÚŧŞŞЂΩччçсчááтччЌ 
   re      li    nă   şi      fa   Ńă  ve     se  lă        în   drep    tă         to           rul  meu  când   mă 

ссЁĥö          т          т              тĦ             сñ                                                                                                                                                       ŪŞŪŞŪŞŪŞ     
   vei     lu     a    de  pe  pă  mânt. 

 ччцттссчтссĥö              тт          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
      Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfân       tu  lui  Duh.  

 ŪŞчччЛö�тт�тÚчЂΩчччöтссч 
                Pen   tru    mul   Ńi   mea iu  bi   rii    de    oa   meni   şi     mi  los    ti      vi     rea   
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сöĥттÚŪŞчччцтсчхчØфччссц       т 
   mi       lei       să     mă     a     co peri  pe     mi         ne    cu    a      co     pe     ră   mân tul    

тчтссöĥттÚŪŞŞф№ччссЛ�ö           т            т  тçт                                              тÚ     ŧ   ŞŞч 
 a     ri    pi   lor     ta         le     când  voi    ie      şi     din  trup,  pă  zi  to     rul  meu      ca  

чЂΩчцтчцÙтччЌссЁöĥтттĦсñ                                                                                                                                                           
   să     nu    văd   fe   Ńe   le      ce   le   u       râ       te      a      le     dra        ci       lor.   

 ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor   A   min. 
 ŪŞцтччЛö   �      т           т          ттÚчЂΩччтссч 
                Ce  ea    ce    eşti  poar  tă  ce   reas      că   şi      u      şă    de  mân   tu     i       re                                   

чцтччтсцĥттÚŪŞЄЂчччч  ц                                т                      с 
   şi    sca  ră    în     Ńe   le     gă    toa      re      pe     ca     re     S-a    po    go    rât  Dum  ne 

сØфсссöттччöтцтссöĥттÚÚŪŞŞф№ч               с 
  zeu    şi    S-a     su     it        om  cu     în   du   ră   ri    le      ta         le      mă    în    vred     

сЛ�öттç�тÚŧŞŞчЂΩчçсчááтччЌсс 
   ni    ceş   te  Cu    ra     tă       pe    mi     ne         ro          bul  tău    de       îm    pă     ră 

счсöĥĥтттĦсñ                                                                                                                                                       ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
    Ńi      a      ce        ru  ri   lor.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Cântarea  a 8-a 
 

 ŪŞ     с�ччöттт              тÚсуссчáтссΩöттÚŪŞŞ             тс 
               „Al     hal     de   i  lor cup tor   ne     bu    neş          te,   de   şap   te  ori     pe  cin 
ссччтссöтÙ          тÚŪŞччЂ�чтЁöттÚ 
   sti     to    rii     de  Dum ne   zeu  ar  zân du-i     dar    vă    zân   du-i   pe   a    ceş  ti   a 

ЄсссччсΩĥöтттŃсØŪŞф№чсссØЄч 
  de      o     pu     te     re    mai   ma  re mân tu  iŃi        Ce    lui    Mi     los    tiv    şi     Iz   

с�ссчáтссöΩттÚŪŞччЂчтц          т ÚÚ           фс 
   bă     vi     tor          au  cân    tat   a   şa:       ti     neri   bi     ne    cu  vân  ta  Ńi-L   lă     u 

счсöфØŪŞчОтссцÙ           т                  тсöт                т                т                ЛфØŪŞ 
  da    Ńi-l     pre  oŃi,       po    poa re   prea ΄năl    Ńa  Ńi-L  pe   El   în  tru toŃi   ve    cii.”    

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчс�ччöт                       т                 т               тÚсуссчáтссΩöттт 
                 Pre    ti      ne    du  pă Dum ne zeu  te-am  lu     at            de   la     El   fo  lo  si 

сØŪŞŞчтсссччöтЛöттчöтчØŪŞчсс 
  tor        po   vă   Ńu      i      tor,    a      ju    tă   tor   şi   a    pă   ră   tor      prea    sfin   te 

с�чтцттЁöттÚЄсссчччöтссöΩĥт 
    în    ge   re  pen tru  a   ceas      ta   nu     în    ce     ta,     te     rog    po  vă    Ńu     in   du 

тÚŪŞф№чсссØЄчс�ссчттсΩØŪŞЂ       ч 
mă      şi      să    mă     în    veŃi   ce     le      cu     vi     oa     se   să  le   fac        şi    să-mi     

тцтÚÚфссччсöĥттÚŪŞччОтссцÙ 
  lu   mi nezi tu  min   tea   mea, sfin    te      în   ge  re      în     na      in  tea   lui   Hris  tos     

                 т                     тсöт          т                                т  чØŪŞ 
mân  tu    it    a  flân  du  mă. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
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ŪŞчс�ччччöттттÚсуссчáтссöΩттÚ 
    Când   sca    u     ne     le      se  vor  a  şe  za   des    chi    zân          du   se    căr   Ńi  le       

ŪŞŞчтссчхчØтссöтттчØŪŞчЂ�чт 
       Şi  Cel  vechi  de    zi          le   va    şe    dea  să  ju  de   ce         pe    oa   meni  cu  pu 

Ёöтт    Ú                                 ЄсссчсöΩĥттÚŪŞф№чсссØЄч 
    te  rea Sa  stând   în     na     in     te     în    ge  rii      şi     pă    mân   tul    tot    se     va         

с�ссчсöΩĥттÚŪŞчсссöт                       т        цтÚттсс 
   clă     ti      na    de     fri       că.       A    tunci   a      ra   tă  spre  mi  ne  a  ta   iu     bi  

ччсöфØŪŞччОтссцÙттсöтттЛфØŪŞ 
   re      de    oa  meni     îm   blân  zin  du-L pe  Hris  tos  iz  bă   veş  te mă de   ghe  nă.          

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчс�ччöттттчсуссччтсчáá 
                  A     cum   în   chip      ne vă zut  mă     în     con   joa    ră     ca    al    bi 

тссöΩĥттÚŪŞŞччцттсссØчтссöттЦÙ 
 ne    le     fa   gu  rii      u       râ    to   rii  de  Dum  ne    zeu   şi   pier  ză     to   rii  di    a 

тÚŪŞчссс�чттЁöттÚЄсссчсöĥΩттÚŪŞ 
voli      ca     niş    te     pă   sări   ră  pi   toa       re   ca    niş    te    vulpi   vi     cle        ne 

ф№чсссØЄчсссöтÚŪΩŞчччц             т        с 
   şi     ca    mân   că     to    rii     de    car     ne   cru   dă      ca     niş     te    pă  sări  mân 

ссöттц         тÚÚ    фссч   ч  сö         фØŪŞчОтсс 
   că    toa  re  de stâr  vuri  îm   pre    ju    rul   meu  zboa   ră         a      co  pe   ră     mă  

цÙтттссöтттчØŪŞ 
  în   ge  re  pă   zi     to   ru  le  al   meu. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
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 ŪŞчс��чтт                               т                                                                т    Ú            суссчáтΩсöттĦсØŪŞŞч 
                 Iz     voa    re  de  la crimi dă-mi   ca      să     cur         gă    ne   în  ce   tat        ca 

ччцтсчхчØчтссöтттЛфØŪŞчс 
   să     mă  spe  le    pe    mi         ne    din  creş  tet    pâ  nă  la  pi  cioa   re        ca     îm     

ссö�ттÚфсчтссΩĥöттÚŪŞф№чсссØЄч 
  bră   cân  du mă  în     hai   na   po   că     in        Ńei     cea    mai   lu     mi     na    tă     de     

с�ссчтсцΩттÚŪŞчЂчтцтÚÚ         Є     с          с 
   cât    ză     pa    da   şi    mai   al        bă       să     in    tru    în   că   ma  ra   lui   Dum   ne 

счцфØŪŞчОтссцÙтттссöтттчØŪŞ 
   zeu   Cu  vân  tul        cin   stin  du   te     pe    ti   ne  a   pă   ră     to   ru  le  al   meu 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
                                                                                                                                 ŪŞ     с�ччöттт              тÚсуссчáтссöΩĥттÚŪŞŞчц 
               Lo    cu     in   Ńă  lui Hristos  fi      ind     i            ni    ma   mea  a  cum   prin   pa 

тччöтссчхчØччтссöтттчØŪŞч 
timi   vi    a     Ńă    de     fi      in         Ńe      ne    cu  vân   tă    toa  re am ur   mat       ci 

чссс�öттÚЄсссчсöΩĥтттŃсØŪŞф№чч 
  mă     în     tă      re       şte   a       ju     tă      to    rul    su   fle tu lui  meu       vi      a   Ńa-mi 

сссØЄчс�ссчтссΩöттÚŪŞччЂч 
   cu     ră     Ńeş    te,     o      tă    mâ     ia     ză  şi-o  stro   peş      te       cu     mi    res    me 

тцтÚÚЄсссчöтссöфØŪŞчОтссцÙ 
   şi  cu  mi  ruri  de     ru     gă   ciuni   şi   cu   ră      Ńi      e          să     fi    e     lui   Hris  tos 

ттсöтт                  т        ЛфØŪŞ 
ia  răşi   ca   să  cu bun  mi   ros. 

źǺЄчсссчччźƒƒчч             öтсцÙ                              т                               тсØ                                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
                                                                                                                                                                                                  Bi     ne     cu    vân  tăm  pe Tatăl pe Fiul       şi    pe   Sfân  tul Duh Dum ne  zeu.     
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 ŪŞс�чччöттттÚчсуссчáччтс 
                 În    drep   tă     tor  şi  pă  zi  tor   fo     lo      si      tor            şi      iz    bă   vi 

сĥöΩттÚŪŞŞчсчхчØтссöт            т                    т          ЛфØŪŞЂö        �т                    т             т 
   tor  al meu     pă     zi     to         rul   ti     că     lo   su  lui meu  su   flet      când  mă va scu 

сØфссчтсцΩфØŪŞф№№чсссчтссΩö 
   la     din   pă   mânt   la    ju   de     ca   tă         în    fri     co     şă     to     rul  glas  al    trâm    

ттÚŪŞчсссöттцтÚÚфссччсöфØŪŞч 
 bi  Ńei      a     tunci   a    proa  pe  de  mi  ne  tu     să    stai  blând   şi     ve   sel         cu 

  чО                т         сссчáттсö                              т                                          т              тЛфØØŪŞ  

   nă    dej  dea  mân   tu     i       rii   de păr  tân du-mi  mi  e   fri    ca. 

 ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor   A   min. 
 ŪŞс�чччöттттÚчсуссчáтссöΩттÚ 
                 Mă   mi     lu     ieş        te  în dar  cu     bu      nă     ta           tea  cea    ma       re 

ŪŞŞцттсссчсöтчттЛфØŪŞчЂ�тЁö 
     Ce  ea  ce   ai      năs   cut    Iz      vo  rul  mi  los  ti    vi     rii        că    vred  nic  de   mi     

ттÚфссччтссöΩĥттÚŪŞф№ччсссØЄ 
 lă sînt  dar   nu    am  ce-Ńi    a    du   ce     Ńi          e       că      a      le     me     le     bu  nuri 

чс�ссØØсöΩттÚŪŞчЂччтцтÚÚ                     т                    т   сс 
 nu-Ńi  tre    bu    iesc   nici de cum    ca     Ce     ea     ce    ză  mis   li  t-ai  pe  Dă   tă     to 

ччцфØŪŞçèОтссцÙ    т                      т          сöтттЛфØ 
   rul    de     bi   ne             şi  Mân  tu     i      to  rul, Cea   pli       nă  de  da   ruri.   
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Cântarea  a 9-a 
 

                                                                                                                                              ŪŞчΩччç�сссØчтссöĥттÚŪŞччс 
               În    fri     co       şa       tu    s-a     ce    rul   de    a     ceas      ta       şi     s-au   spăi 

сçсфЁ�ØччттЁöттÚūşттссØсĥöтттс 
 mân       tat           mar   gi      ni   le  pă  mân  tu lui   că Dum ne   zeu    oa  me ni lor   tru 

цÙтттĦссØΩŪŞчцтссЁöттт‹чØūşЄчсс 
 peş  te S-a  a    ră     tat         şi    pân te    ce     le     tău       s-a fă  cut       mai   în     că     pă 

цÙтссöΩтттĦсØŪŞч№ччç�с�сО           тÚ чч 
  tor  de  cât     ce        ru  ri    le         de   Dum  ne       zeu   Năs   că     toa  re   pen  tru 

чö�тссцтÚŪŞΩчцтссцфсö     ĥ      т                 т         тĦ     сØŪŞŪŞŪŞŪŞ                                                                                                                                                                                                                                            
   a     ceas  ta    te     mă   re  şte       so   bo  rul   în     ge   resc   şi    nea  mul  o me  nesc. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчΩ                                       ц                   тçттсссØцĥтттĦсØŪŞчсц                    ф 
               De-a  dreap  ta     su  fle   tu    lui    meu  ce  lui  ti  că   los         să     te   văd  stând   

ссс�ч         т         тЁöттÚūşттссчсĥöттттĦссØΩ 
   lu     mi    nat    şi  blând  pe   ti       ne    a   ju    tă     to     rul     şi    fo  lo  si  to   rul  meu       

ŪŞ     чсссöфЁöттÚ‹ūşЄсссчцĥΩ                     т              тÚŪ  Ş            ч№ 
     când   va     ie      şi    din    mi        ne      cu     a      ne     vo    ie     su   fle  tul        şi     

ччç�с�ссчтсцфØŪŞΩчссцттчö 
   iz      go     nind    pe   vrăj    ma    şii   cei   a    mar  nici       pe    cei     ce    ca   u  tă     să 

тсцĥт                 тÚ                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
 mă   a     pu       ce. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчΩччччç�ссцÙтт          тĦссØŪŞчс 
                 Ca     un   dum   ne    ze      iesc    slu     ji     tor  al  lui Dum ne  zeu        ce     la 
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сц�тттсØттсцÙтттĦссΩØŪŞчцтссс� 
   ce   faci  vo  i  le   Lui  ce  le    ce   reşti şi dum ne  ze   ieşti       ai   mul  tă    în   drăz    ni  

чтЁöттÚфссчччöтсцĥΩттÚŪŞч№ч 
   re     că  tre  Dân     sul sfin    te     în     ge     re    pen  tru   a     ceas     ta        cu    căl 

цтçт                          т                           с�сОтÚчччç�тссцтÚŪŞΩч 
  du  ră    roa  gă-L  pen    tru   mi  ne   ca   mân    tu       in     du  mă   prin   ti   ne       să 

сцфссцттчöтсц ĥ                  т                    тÚ                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   te     la    ud     fo     lo   sind  şi  a     co  pe   ră   mân  tul  tău. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞччΩчöттĦсссчтссĥöттÚŪŞч            ц         тч 
                 În     toa    te    zi         le     le      ce      le  din   vi       a   Ńa mea    prin  mul  tă    de 

ссс�ч      т                                     тÚ                           ūşфсцÙ         т                 т  тĦссØΩŪŞчсссö� 
   şer    tă     ciu    ne  tre  când      de   sfâr   şit m-am a pro  pi     at          ci     pă     zi      to 

фЁöттÚūşЄччссцÙтттĦссΩØŪŞчссц 
  rul  meu  te  rog   să-mi  fii     a       ju     tă    tor  şi   a  pă   ră     tor       când   voi    a     ju 

т        тчöтсцĥттÚ                                                                                                                                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
un  ge   la    ju    de    ca        tă. 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчΩчöттсссчЦÙтссĥöттÚŪŞссс� 
                 Ră    tă     ci         ri      le    min    Ńii   me   le,  gre    şe    li   le        je      fu     i        

ччттЁöттÚūşччöттсцÙтттĦссØΩчØŪŞчч 
   ri      le    ră  u     tă    Ńi  le       şi      cu   ge  te    le    ce   le  ne  ru   şi     na     te         a       le 

цтссс�чттцÙтÚфсцÙтттĦссΩØŪŞч№ч 
 gân  du   ri     lor     ce    lor  ne  cu  ra   te   şi    spur   ca  te  nu  în   ce     ta          a      ju    
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чцтЦÙЌс�сОтÚчцтÙЌссцтÚŪŞΩч 
   tă     to  rul  meu     a      le      în   toar  ce    în    cu  ge   te       şi     gân  duri   bu  ne      de 

цтсссчöттЦÙ               тÚ                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
  fo  cul    u     mi     lin    Ńei   ro  di   toa  re 

 ЄЂчцтччöтссчсöĥттò                                                                                                                                                                                                  ŪŞŪŞŪŞŪŞ  
     Pre    ti      ne    în   ge   rul  meu  pă   zi     tor     te     la         ud. 
 ŪŞчΩчцтЦÙЌсссчсĥöттÚŪŞчсцт 
                  I       i      su   se    U      nu    le      năs   cut  Prea    bu  nu le       bi      ru    ieş  te  

тчссц�ттÚттссчöтсцΩттÚŪŞчссс� 
 cu   mi    los    ti      vi rea Ta mul Ńi  mea   cea   ne  mă   su     ra       tă        a      ră      u       tă 

чч         т Ú               тÚттссчтцÙт             т                       тĦссΩØŪŞч№чцт� 
   Ńi      lor  me  le  cu ru   gă     ciu    ni   le    ce   le dum  ne  ze   ieşti        a      le     ce  lui   fă       

с�ссØччç�тчссцтÚŪŞΩцтчссс 
   ră     de    trup   pă    zi        to    rul  meu   din  prun  ci   e        U   nu   le     Iu      bi     to       

ч ттЦÙ                          тÚ                                                                                                                                             ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   ru   le  de   oa  meni.  

 ччцттссчтссĥö              тт          т Ħ              сñ                                                                                                                                                              ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
             Sla     vă    Ta  tă  lui   şi     Fi      u   lui    şi    Sfân       tu  lui  Duh.                                                    

                                                                                               ŪŞчΩöттчсссчтссöĥттÚŪŞччссс�ö 
           Toa       tă   nă    dej    dea   mea  de  mân  tu      i         re        du   pă    Dum  ne    zeu  

фЁöттÚ               тсчтсцĥттÚŪŞΩссс�чттцÙтÚūşч 
 spre    ti        ne  am  pu    s-o  pă    zi    to  rul meu    pur   tă      to    rul  meu de gri  jă       şi   

чтсцΩĥттÚŪŞч№ччцтçттс�сОтÚчц            т 
   a    pă    ră    to   ru  le       ne     în     ce    tat   te    roa  gă  pen   tru    mi  ne   lu    înd  ru      

чç�тссцтÚŪŞΩччссцттчöтсцĥттÚŪŞŪŞŪŞŪŞ                                                                                                                                                                                                                                      
   gă      to     ori   îm   pre    u   nă        şi     a       ju      tă   tori  pe cei   fă   ră    de   tru      puri. 
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 ччцфссчØччтсцт          т             тĦ         сñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŪŞŪŞŪŞŪŞ 
    Şi      a   cum    şi     pu    ru    rea     şi      în   ve   cii    ve   ci  lor   A   min. 

 ŪŞчΩччç�ссЁöфсØтччсссöтт 
                  Î      nal    Ńă       frun   tea    creş    ti     ni    lor   şi   sur     pă     în    tăr      tă    ri  le 

чцĥттÚŪŞчссц�ттЁöттÚчччöттссч 
   pă    gâ  ni  lor      de   Dum  ne   zeu Năs că  toa      re  mân    tu    ind  ne  bi    ru     i       tă 

сĥöΩ       т    тÚŪŞч№чцтç�с�ссØчсĥöΩтттĦсØŪŞчч 
   tur  ma ta       în     tru    ca   re     nu     me     le    tău    cel    ma   re  şi  cin  stit       es      te 

 ссцттЛöт                        т ЦÙтò                                                                                                                     ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
   lă      u     dat  şi  mă  rit   cu  cre  din  Ńă. 

 

Stihiri specialeStihiri specialeStihiri specialeStihiri speciale  

  
Podobie: „Casa Efratului...” 

 ŨťО№ттс�чöфс№ØчсОтччöттцтÚŨťч 
               În  ge  rul  lui   Dum  ne   zeu   cel     ce   stai  fă    ră     mij       lo   ci   re        în  

чцтчö⅝ттссØ№чччцтсссöш¯Ђ½тÚūł 
   na    in  tea  Sfin      tei  Tre   imi     a      te     ru     ga  nu   în      ce     ta  

чö                  т                     т                 тО          т                 тÚ                                                                                                                                                 ŨťŨťŨťŨť    
  pen  tru  mi  ne   ro  bul  tău. 

 ŨťОÙфс�чöфсØ№чсОтччöттцтÚŨťчч 
              Ce    la      ce     ai     lu     at     de     la   Dom nul  tă     ri         e   pu  ruri      a      pă 

цтччч⅝öттссØ№чцтсссöш¯Ђ½тÚūłт сö       т 
  zi   su   fle    tul   meu  nu în   ce     ta      cu     a    ri    pi      le     ta                le     pe   el     a 

          т            т         О     т                т          Ú                                                                                                            ŨťŨťŨťŨť    
 co  pe   rin       du-l. 
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 ŨťОÙфс�чöфс№ØчсОтчöттцтÚŨťччц 
              Har  fi      e      lui   Hris  tos   Cel     ce     pu  su  te-a      pre  ti   ne       pă    zi     tor           

тч⅝öттссØ№чцтсссöш¯Ђ½тÚūłччччö          т           т 
 al   su   fle  tu   lui   meu    şi     ar  mă  spre  vrăj   ma            şul       de   Dum  ne    zeu  cin  sti 

тО               т                    тÚ                                                                                                                                               ŨťŨťŨťŨť    
 te    în   ge   re    

 ŨťОÙфс�чöфОтÚ<тссОтчöттцтÚŨťчч 
               Tu  mă    în    vred   ni    ce  şte  să   do   bân  desc îm  pă        ră    Ńi   a        lui   Dum  

ччö⅝ттссØ№чцтсссöш¯Ђ½тÚūłтсö                             т           т          т 
  ne    zeu      cea  de    sus,   cu     ti   ne   îm    pre     u               nă    să   cânt  Tre  i  mii   

О                  т       тÚ                                                                                                                                                  ŨťŨťŨťŨť    
 Sfin        te. 
 
 Slavă... 

 ŨťсцÙфс�чöфс№ØчöтссОтттц     т               чØØŨť 
               Lu   mi   nă      a      do   ua    eşti    du  pă  Dum  ne   zeu, o,  pă  zi   to  rul  meu 

ччцтч⅝ ö                    ттссØ№чччцтсссöш¯Ђ½тÚūł 
 ne    -nce   tat   a    ju  tă-mi ca   să    văd   dum  ne    ze     ias         ca     lu     mi              nă 

чччö                т           т           тОттÚ                                                                                                                                                    ŨťŨťŨťŨť    
   în     tre     it   stră  lu  ci   toa       re.  
 
 Şi acum... 

 źŜс№цтцÙфс�чфО              тÚ<тссОç�тцтÚŨť 
              Stă   pâ   na   în    ge    ri     lor   şi-a  noas tră de  Dum  ne    zeu   Năs   că   toa  re  

чччцтчö⅝ттсс№Øчсссöш¯Ђ½тÚūłчö             т                 т 
   nu    în      ce    ta   Fe  cioa ră  a     ru     ga     pe    Fi      ul     tău                       pen  tru  mi   

тźŽО              тÚ                        ç�чш˚сñ                                 №                                                                                                                ŨťŨťŨťŨť 
 ne      ro   bul       tău. 
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Rugăciune: 
 Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet şi al vieŃii mele celei ticăloase, nu 
mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc 
diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna mea 
cea slabă şi neputincioasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Aşa, sfinte îngere al lui 
Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu 
câte te-am scârbit în toate zilele vieŃii mele şi orice am greşit în această zi. Acoperă-mă în această 
noapte şi mă păzeşte de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe 
Dumnezeu; şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic 
să mă arate pe mine, robul Său, bunătăŃii Sale. Amin 
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