
CEASUL ÎNTÎI

Tropar, glas T SHwV
30!12'!! AmY0 _111'!!!! Av?Ş i       a cum şi pu  ru rea     şi    i   în  ve    cii   ve   ci lor A min

5' v!!!1a1'!!!O'!!! Av?2'!!!/!11vC um tevomnu mi      ce   ea ce eşti  pli   nă dehar        ce   er că ai ră să    rit

q!P@w!A          v?          2'!!!!11avq!0P@Soa re     le   drep   tă ţii        ra   ai că ai  o drăs    lit   floarea ne     stri    că

w!Kv?01o1}!00!!3'!!!A!A         v?                    q!ciu   nii       Fe   cioa     a      a      ră  că      ai  ră ma  as  ne stri ca tă          Mai că

001o1}!AmY0mx00q!1ko's!0\!prea  cu     ra      a     a      tă       că      ai      a    vut  în  sfi     in    te    le     ta

!Y     q@10v!!w!0'!!A    v?      3ms1q!O'!0le  bra  ţe    Fiu    pe Dumne ze ul   tu   tu ror       pe     A      ce  la  roa gă-L să

!!YO@a0'v!!!2'!!Kv?mîn tu  ias   că su  fle te le  noa as tre

3z00011'!!!!!111amY       01P a     şii   mei    în    drep  tea  a ză-idu pă cu vîn  tul   Tău          şi     să

10!!O@a0'!!3}!!U@a v?          nu    mă stă pî neas  că    toa   a  tă   fă     ră de le    gea

311'!!!1j1q!O'!!!Y AmY!X111I z      bă    veş   te măde  cle     ve ti rea  oa  me ni lor şi   voi    pă   zi

@0'!!!O@a v?          po    ru  un ci le Ta    le

q!11O'!!!!111amY 0!111'F a   ţa   Ta     a      ra tă o pes te   ro   bul   Tău       şi   voi în     vă     ţa

!!00'!!!O@a v?              a  în drep  tă    ă  ri le   Ta   le

11100'!!1O!110!!OS ă    se  um    ple    gu  u ri  le    noas tre  de   la      u    da Ta Doam

@amY0j1O'!!1'!! Am<C0j11'!!!!2'!!ne         ca     să      la  ud pu te  rea Ta       toa      tă       zi   ua marecu vi  in ţa

!A          v?          Ta
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CEASUL AL TREILEA

Tropar, glas T SHwGyM
00!110 [!A00!110!!!Ab<?     m<?Ş i       a cum şi pu    ru   rea  şi      în  ve cii   ve     ci   lor A min

0m1O'!     !        !       !    1aq!2'!!0!!O0am<?N ăs    că    toa re deDum ne zeu    tu eşti vi   ţa cea a   de vă  ra     tă

O~'!!!!O0'b!!!0os@a                 b<?                   10!1/1maca   re ai o drăs lit     ro    o dul vi   e       e     ţii            ţi       e    ne  ru   găm 

100!2'!! A01'!!!O0a m<?0!11roa     gă     te  Stă  pî   î  nă  cu    Sfi  in ţii  A pos   toli          să   se  mi     lu

q!s0a m<?    0'_11q z b\!\ 0   b<?                                                                                                                                                                                                          Kia    as    că           su   u  fle   te      le    noa       as       tre                         

m<?
pm!111a10!!!!1a             m<?           q!2'!!D om nul Dum ne    zeu    bi    ne es te cu vîn tat           Bi  ne   es te cu

0\!11O@1}b!!p!0     k   b<?        010! /vîn       tat Dom  nul     zi    ua    în   toa te zi  le  le            să     fa     că pri

11m01'!!!O0 a          m<? 00q@112'in    cioa    se     ce    le  a  le noas   tre         Dum   ne    ze   ul    mîn    tu      i

!!A!A              m<? 00w!p!00\!!11q zb\!rii noas tre       Dum   ne     ze  ul nos tru Dum    ne     ze ul mîn    tu      i         i i

\ 0   b<?                                                                                                                                                                                                          Krii 



CEASUL AL ŞASELEA

Tropar, glas T SW                       t
00!110 [!A00!110!!!Ab<?      m<?Ş i       a cum şi pu    ru   rea  şi      în  ve cii   ve     ci   lor A min

0m@aos010!1n'!!A1m`X10'!!!C ă    nu     u      a     vem    în drăz nea    a lă pe   en  tru mu ul te pă     

w!0pb!sO]@kb<?0100010@/osca   te  le    noa    a     as    tre     pe    Cel    ce     S-a năs   cut   din    ti      i

0ma            m<? q@11O'!0!11'!! A!A             m<?             0wne           roa gă-L Năs   că     toa re   de Dum ne     zeu  Fecioară           că    mult

\!000p!2'!!0! }1\1b!S1]!!q z!poa  te     ru     gă   ciu nea Ma  ai cii spre îm blîn       zi   i     i   rea Stă pî  nu

!K                     b  <? 01000w!!!1'!! +11q z!!lui         Nu    tre      ce    cu     ve     de rea ru gă ciu   ni le   pă     că   to şi  lor

1/1m1a{! A                m<?            !S11O'Q!s00@o1}Prea   cu     ra    tă        că mi    los     tiv     e     es      te     şi    poa    a      a

!!11P0k. /<?1'!!_10! }1`X1'!te să mîn    tu      ias      că          Cel   ce a a pri  mit     a    pă  ti     i    mi    i

!_s1knoa{!Km           m<?            peen tru         no     o   oi  

Tropar, glas                     TSWt
0   m   @aos0!        11'!     !         11100!    !  D e    gra    ab    să   ne    în    tîm   pi ne   în     du     ră      ri      le   Ta le    

1a{!A    m<?   00002'!Q!sO]@a      b <?  010Doam ne        că     am    să     ră     ci     it  foa    a      ar    te           A      ju     tă

w!001@10000'_0os0am<?no uă Dum ne     ze     u      le    Mîn    tu    i       to    o rul   no     os    tru 

00q@O'!!!A                    b<?              300!2'!!!11pen   tru   sla  va    nu me lui Tău      Doam  ne      iz   bă veş  te ne şi cu     ră  

O   !        0    1'!    !       !        1 a{    ! A            00         Up ]!s      0        o   !ţeş  te   pă     ca    a   te  le noas  tre  pen   tru      nu     u      u      me      e   le

OS     !K             m<?            Tă   ău
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CEASUL AL NOUĂLEA

glas        T SHrC      NU
00000000nCŞ i acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

q     !    0    1      1-'          !         !         q           !          0    OS       @00    1C el   ce  pen    tru    noi Te-ainăs  cut din  Fe    cioa    ră     şi     răs    tig

1'-!!00'!!`O\!+1   a  n    C        03!111a0ni   re ai  răb    da    a  a at   Bu      nu     le           Ca   re  le     cu   moar  tea   

051'!!!1001 51'!!00q z!          !      !   1pe  moar  te ai căl cat     şi      În     vi      e   rea ai a      ră    tat ca un Dum ne

1am<C 1'-!!011@1q!000a#`Ozeu       nu  tre ce  cu    ve     de   rea    pe    cei  ce i-ai     zi     dit    cu   u   mî        

\!+1an C     0!os00q!000'!!1O!na     Ta         a    ra    a      tă     iu     bi  rea  Ta    de     oa meniMi los      ti ve      

11'!      !      0151'  !          !         !            !      11aUS!_1Opri    meş  te  pe Năs    că    toa    a reade Dum ne   zeu    ce     e  e  ea   ce  Te-a    

\!+1an        C      !os000'!!11am<C!    X1151'   !       năs    cut       ca    a      re     se     roa găpen tru     noi    şi   mîn   tu     ieş    te

!    0   0   q        !           O          @a   0     15    1      '   !      !A        US    !     _`       OMîn tu      i       to  rul  nos   tru     pe   no      ro o  dul    de      e  ez  nă    ă     dăj

\!+1an        C du   it

q!11-'!!00q!0q zI'!! }`O'!N u   ne  lă      sa   pî nă  în     sfîr   şit pen tru    nu   me    e le  e   Tău  cel

1an      C0!11011'!!0q!11'!!0sfînt       şi   nu  stri    ca     le     gă     tu   ra Ta  şi     nu de  păr    ta    a  mi  la    

I'!`O\!1 a    nC            00001'!!!11Ta     a     a   de         la    noi         pen    tru    A      vra    a  am cel iu bit    de     

O!A     !011\11'!  !   000   I'!`O'Ti   ne şi pen    tru     I        saac  ro  bul Tău şi Is     ra      i        i  il  Sfîn     

\!1k   n C   tul   Tău
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OBEDNIŢA

Psalmul 102
glas               T  grabnicsHrCdupă tălmăcirea părintelui diacon Cornel Constantin Coman

#?000 3 cz0q  !  00  !   1  O    @acCB   i     ne    cu    vin    tea   ză    su  fle  te     al  meu pe  Dom  nul

00!     1  1a0q     z@    acC                  0001q     z@3 `bi     ne   cu vân   tat   eşti Doam ne         bi     ne     cu   vin   tea   ză    su

000       !             !             O       @avV             01'!Q    z_11w@fle     te     al  meu pe Dom nul       şi    toa  te  ce   e  le   din    lă     un  trul

1avV                          e        zc!       !       !      }1' -     !     !K                    cCmeu        nu me  le cel sfânt al Lui.

0C001q     z@3 `000     !             !       O    @avV              B   i      ne     cu    vin   tea  ză    su    fle    te     al meu pe Domnul

!   c0112    '  !       !        !  } 1' -     !!! }1kcCşi  nu     ui     ta    toa  te răs plă ti     i  ri  le Lui.

0C00111a0a lw   z!  0!}   0]10P e     Cel    ce     cu    ră   ţeş te     toa  te  fă    ră  de     le     gi

0p       z@abB@1110!w z ! }Q    z!}0]\1!1]le    ta    le       pe   Cel    ce     vin   de    că toa  te bo   li  le       ta    a   a 

@kcCle.

0C00011a0a lbB! }112    '!! }1' ~P e Cel    ce      iz    bă    veş te      din stri   că     ciu   ne vi   a

!!!AvV             01'!  !   011\1!1]@avV        01' -!a ţa ta        pe   Cel   ce te   în    cu     nu      nea   a    a    ză        cu     mi   lă

!!! }11 CkcCşi cu în du   rări.

0C011a0a lbB      0! }1q!   2    ' ~!     !     !A vV           !P e    Cel     ce    um   ple         de   bu nă    tăţi do   ri    i  rea ta     în

0e     z!   !   011q        z!!!AvV     ! c1q! }11'!  !!KcCno     i   se vor ca     a     le    vul tu ru lui   ti  ne    re   ţi   le     ta    a  a le.
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0C03z0a l  nN                   011'!! }q        z@a        bB             @00C el     ce     fa     ce        mi    los     te   ni  e Domnul      şi    ju     de

3'!!111am<C    p       z !   !   !}    11a0      !              !}    \1!1]ca    a tă  tu    tu    ror        ce lor ce li   se     fa    ce strâm bă    ta    a   a 

@kcCte.

0C0r     z@labB   ! }11a0!1q      z`!!  1'!!AvVC u     nos   cu    te       a  fă    cut    că     i   le    Sa  le lui Mo   i  se

2a C0 !      ! 111am<C        W   z!}    11'!!!KcCfi      i    lor lui Is     ra     il          vo    i   le     Sa    a  a  le.

0C11 labB          @111' `!   !        q    z!AvV!1q!Î    n    du    rat        şi   mi    los    tiv   es te Dom nul   în de lung răb

1q   @2a0  !      !A        vV                  q  ! 000Q     z_11dă   tor    şi   mult  mi  los tiv       nu  pâ nă     în   sfâr    şi   it Se    va     iu

1avV                      3' C!I'!    !     !   !}11kcCţi          nici   în vea  ac Se va mâ ni     a.

4z C00al@2000a@!11a1' `!  !N u     du    pă    pă   ca     te     le    noas  tre   a  fă    cut    no    o  o

!A   vV               2a C0!!1110! }q    z@a!   !   11a1'!  uă     nici    du   pă fă ră     de     le     gi    le noas tre  a răs plă   tit     no    o

!!KcCo uă.

0C00111a0a lwz! 01'!  !     !A bB     @C  i      du    pă     î     năl ţi    mea   ce  ru lui   de  la pă mânt a

011q     z!2      ' ~!!!AvV      0Q   z)    S112      ' C!!K                    cCîn     tă    rit  Dom nul mi    i la Lui   spre   ce  ei  ce    se     tem  de El.

0Ce      z!A    011a0am<C               ! }1q!00 81'P   e    cât sunt de    de    par    te         ră  să     ri   tu  ri     le     de

!!1'!!!1GabB    @03z000!A0! }0]q! }la+a  pu    u  u u suri      de   păr    ta    t-a    de     la   noi fă    ră de    le   gi

11'!!!K                       cCle    noa    a as tre
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1 Cq         z! 1q         z@2à0!!AvV         0! c111aP re   cum mi lu    ieş te    ta    tăl    pe fii       a   mi  lu      it   Dom

00p   z!110@abB        @3z0!1w    z!p!nul    pe    cei  ce  se    tem    de   El        că    El     a    cu nos   cut  zi di  rea

1' `!  !   !A    vV              0Q        z_111a0001'  -C!  !   !      }noa   a as tră      a     du  u su    Şi-a + a    min   te     cã ţă     râ   â nă sun

1kcCtem.

3z C0al1q      z@    ]1a00@abB      3'     !          ! }       1a0O    mul   ca    iar   ba   zi     le      le    lui       ca floa rea câm   pu

@abB        ! }   1'  -!      !       !      }1kcClui        a   şa    va în flo  ri.

1 C1a0!   111a00   1'  `!          !             !         !A         vV                     !C  ã   duh    a    tre cut  prin  tr-în  sul     şi      nu    u va mai fi      şi

3z00  !          !   O@a1'  -C!    !      !      }1kcCnu    se     va  mai cu noaş te    în    că lo cul său.

#/3z C0alw   z1!0a0!   11'  !    !     !    !A         ,     < !     /y       zC!I ar    mi     la   Dom nu lui   din veac şi     pâ   â nă în veac spre cei ce

! }   1'  -!  !KcCse tem  de El.

0C11a00a l       bB              !111a00a lm<C                   1Ş    i     drep   ta    tea  Lui      spre fi     ii      fi      i     lor         spre

q     z-!  !   0a      001'     !        !         !A         b B                                         @0111a0!cei ce pă zesc    le     gă    mâ  ân tul Lui      şi-şi   a    duc     a    min   te    de

11a00@abB000! }11'!  !  !KcCpo    run    ci     le   Lui       ca     sã    le   îm pli    nea    a as că.

t      zc!111a#0w    z-!  !*   !    Q      z):             ScC0d01D o  om nul    în    cer     a    gă    tit sca u nul Să ău     şi     îm    pă

1q!w  z     !         !A       0!}0]\1!1]@kcCră     ţi    a Lui  pe toţi îi   stă pâ       ne     e   eş te.
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0C0011a11a001'     ~!        !      !     !A  vVB   i      ne     cu   vân   taţi    pe  Dom nul   toţi     î     în ge rii Lui

11'     !        !     O  @a11q      z!     !      1'   !     !A             vV                  Q         z_  1cei   tari   la vâr tu    te     ca     re    fa ceţi cu vân tul Lui        şi   i   a     u

11a001'  -C!    !        !      }   1kcCziţi   gla   sul     cu     vi    in te lor Lui.

0C0011a0q    z !           !    111a00B   i      ne     cu    vân  taţi  pe Dom nul toa te    pu    te      ri     le

@abB                 111@1am<C                          #}0]1'  -!     !      !      }1kcCLui       slu    ji      to    rii   Lui         ca    re     fa  ce ţi vo ia Lui.

0C00  1  1a0q      z@    1 1 1a00B   i     ne     cu    vân  taţi     pe  Dom nul  toa    te     lu    cru     ri

T0@abB                @03z0!11 `'    !     !     !A vV                                                                              s q c!11le   Lui       în    tot    lo    cul   stă pâ    ni     i rii Lui           bi  ne  cu   vin

P0am<C           1'   !!_2     '   !U@acCtea    ză          su   fle te e  al  meu pe Dom nul.

2 c0q_=11O@`0am<C       #`   2    '!!S la     vă    Ta  a  tă   lui     şi    Fi    u    u  lui        şi    i   Sfâ ân tu

!             !A                           cC            luiDuh .

20q_=1aO0am<C       01}!!2'_!   Ş  i       a    cu um şi    pu ru    rea       şi      în   ve cii  ve e  ci   lor.

!             !AcCA min.

2 c0!+1p!`X2')          S_acC                 4'!!11a#B i  ne   cu vin  tea   a  a   a   a  a ză         su   fle te  al    meu  pe

`pUS]@01m0q!    # 1`X1'!     !   US@a          mMe  Do   om   nul    şi    toa    te     ce  le din    lă     ă    u  un tru ul  meu

3cz!S11OS!S11=s!A         m<C                      0'v!!1p)                               dO S     ]nu  me  le     cel   sfâ   â ânt  a      a     al  Lui       bi   ne cu vân   ta  a   at    

@am1'-!!!+=s!KccCeşti Doa   a  a  a  am  ne.
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Psalmul 145, glas leghetos        T  grabnic (după tradiţia athonită)

B
0b04a0!}1q z!                           @11a_!          !        !         !A             bBS la     vã    Ta   tă  lui   şi  Fi   u  lui     şi   Sfâ ân tu lui Duh.

t bz!0al1a000!01'   !    !     !Am<C              01                                                                                                L a    u  dă     su    fle     te     al meu pe   Do   o om nul      lă      u

q z!}1q z!0!+2       '!     !    !Am<C           @4z0   !}          0]O'  !!                                                                                      da voi  pe Domnul în   vi    a     a ţa mea   cân   ta    voi Dum ne    ze    u lui

!Am<C        w z- !   !       !        !KbB                                                                                                meu     pâ  nă ce voi fi.

rzb! +1q z!     00   !+2  '!   !  !Am<C             2p!+1P]/N u  vă  în   cre de ţi în    cei  pu   te e er nici     în    fi   ii  oa       a

!           !          !Am<C         01q -z!!p z!             !              !+1o@kbBme ni lor       în    tru    ca  re nu  es  te mân tu  i        i   re.

0bt z!                    @11a.B/            @001q -z!!01'I e     şi  va  du   hul   lui         şi    se     va    în   toar ce  în pă    mâ

!          !             !K   bB         ân tul lui .

0br z!+1q z!               @11a.B/       @1q -z!    !    !   !KbBÎ  n    zi   ua+a     ce   ea vor   pie    ri         toa   te   gân  du ri le lui.

0b04a    w z!!A0!+O'!!!11a.B/        9z0                                                                                                F e      ri     cit  că  ru ia Dum ne ze   ul lui I   a     cov        es     te

!+11'!    !       !Am<C       1q -z!       !    0p z !                    !               03'!    !       !KbBa   ju     to   o rul lui    nă   dej dea lui spre Dom nul Dum ne    ze    e  ul lui.

1bq z!!11a`1a0!+11'!    !     !A m<C                      9z                                                                                               S pre   Cel  ce  a  fă     cu   ut   ce    rul   şi   pă   mâ   â  ân tul       ma

01q z-!  !    0010               !         !        !KbBrea     şi    toa  te ce  le      ce    sunt  în  tr-în se le.

0br z!+1q z!0!+O'   !              !                !A m<C !}        111aS pre   Cel ce   pă   zeş te   a   de vă rul în veac   spre Cel    ce     fa

0!+1q    !9z01'  !           !        !A              m<C                   0001q -z!                             ce    ju  de     ca  tă  ce    lor     nă  păs tu iţi       spre  Cel     ce   dă   hra  nă

U' !                 !                  !KbBce   lor flă mânzi.
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q zb!1q z!!q!00'8!!11abBq z!0                                                                                                D om nul dez  lea gă pe cei  fe  re     ca   a ţi în o   bezi     Dom nul în

!}     0]q!  1'g     .!    !    !AL    .>7z! B+1q z!        !        !11a.B/                    9z                                                                                      ţe lep ţeş te   o      o or bii      Dom nul ri     di  că pe cei că   zuţi       Dom

0!+2a0     !               !                 !A      m<C                       9z01q z-!    !   1'!             !              !A    bBnul   iu  beş te    pe cei drepţi   Dom  nul    pă    zeş te  pe  ce    ei stră ini.

0b0r z!+1q z!!!11a.B/                   @9z00                                                                                                P e     or    fan  şi pre    vă du vă va pri    mi           şi    ca    lea    pă

1q z-!!     0'!        !  o@kbB     că    to  şi lor  o   va pie   er  de.

0b004a       11a'!         !        !}1a.B/             !}11a0!                                                                        Î m     pă     ră     ţi     va   Do omnul în veac   Dum ne    ze  ul  tău

01'!!!Am<C11a_'!           !           !           !KbB   Si     oa    a  a ne      în    nea  am şi  în neam.

0b04a      01'!     !      !A         0a0011a_'!!!                                                                  Ş  i       a    cum   şi     pu    u ru rea  şi     în    ve     cii    ve   ci lor.A

4a       B0@11a1a~'!!A.B/    !}0]1a01}!   !                                                                                                U nu    le   Năs   cut    Fi    u le      şi  Cu   vân   tul   lui Dumne

!Am<C            9z011'a_!!0   1'!   !    !K          bB               001~1a~                                                                  zeu      Ce    la      ce    eşti  fă ră  de    moa   a ar te şi     ai     pri     mit

0a0!}         0]101'!   !     !Am<C                0a0011a1                                                                                      pen   tru  mân tu     i     rea    noa   a as tră       a     Te     în    tru    pa    din

1'a!       !      09z0     1} !        !        !Am<C                     11a_'    !      !    09z  !    !                                                                 Sfân ta Năs că   toa    rea    de Dum ne zeu şi    pu   ru rea Fe  cioa ra Ma

3'!!!KbB0a0004a0@11a.B/          0!}1                                                                                      ri     i   i  a    Ca     re     ne  schim  bat Te-ai în   tru    pat şi   răs tig

1a0!11a'!          !      01'!!!Am<C       11'a_!    !  9z1}nin    du  Te Hris  toa se Dumne    ze     e  u le      cu  moar tea pe moar  te

!       !      !K       bB              rz@11a11a001'!    !   !A.B/                        !}1                                                                                  ai căl cat     U    nul   fi    ind   din  Sfân   ta    Tre     i      i   i me       îm pre

1a`0    !!A!1a~'!0!!11a.B/         @11'-!!          !}u    u  nă  slă vit cu Ta   tăl  şi   cu Du hul Sfânt     mân  tu     ieş te ne pe

10

www.stavropoleos.ro

!K        bBmin.

0a!KbBno   oi.



Fericirile,  glas                         Macarie  ieromonahul 
HrCT d  4000000000000Î n   tru  Îm    pă    ră  ţi      a   Ta   po   me  neş    te ne

00000000000000 m<CDoam  ne cînd   vei   ve     ni     în    tru Îm    pă    ră     ţi      a     Ta

T s00q!11@O@a011'!!qF e     ri  ciţi cei să    raci   cu    du  hul   că     a     ce  lo ra es  

!000q!0'!!11a m<Cte  Îm    pã     ră     ţi   a   ce   e  ru  ri     lor

T                                           Td004000a                                                                                                    s011'!          !        !           !F e      ri     ciţi   cei     ce   plîng           că     a     ce   ia  se vor mîn 

11a m<C   gî     ia

T                                    Td00400a                                                                                                             s011'@00@F e      ri     ciţi   cei  blînzi           că     a      ce     ia   vor   moş  te

11O@a   m<C   ni    pă   mîn  tul

T                                          d0040000000000F e      ri    ciţi    cei    flă mînzi  şi      în     se    ta ţi   de   drep    ta 

T  0   s011' !    !      !       !  11a m<Cte              că      a     ce   ia se vor să  tu     ra

T                                                  Td0040000a                                                                                                              s011'!          !       F e      ri     ciţi    cei  mi    los  tivi              că    a      ce    ia  se

!       !        11a   m<C   vor mi  lu      i 

T                                                                  Td0040000000                                                                                s01                                                                                       F e     ri      ciţi   cei     cu   raţi    cu     i      ni    ma            că      a

1@000'!          !            11a m<Cce    ia    vor    ve   dea  pe Dum ne   zeu   

T                                                                  Td0040000000                                                                                s01                                                                                       F e      ri    ciţi    fă     că      to     rii    de     pa    ce            că     a

1@q!        000'!          !            11a m<Cce    ia   fii  lui Dum  ne    zeu  se vor  che   ma 
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T                                                                          Td0040000000q!                                                                                  s0                                                                                       F e      ri     ciţi   cei    pri     go   niţi   pen   tru  drep   ta  te          că

11'!!q!000000'!!11a m<Ca      ce lo  ra es te  Îm    pă     ră     ţi      a    ce    e  ru  ri     lor

T                                           d0040000000000F e      ri     ciţi  veţi    fi   cînd    vã    vor     o      că     rî     şi     vă

T0000000000000              s0vor    pri    go     ni     şi     vor    zi     ce    tot    cu     vîn   tul   rău           îm    

0    q      !      p z    !             !          !              `           0 @O@a cCpo   tri va voas tră min ţi ind pen  tru   Mi   ne

T                                                                  Td0040000000a                                                                                               s0q                                                                                             B u     cu    ra      ţi     vă     şi    vă     ve     se     liţi             că   pla

!      q         !                 1'!!!11O@a   m<Cta voas tră  mu  ul tă es  te   în     ce   ruri

1!1@111'!!00'!!11am<CS la vă  Ta   tă  lui    şi     Fi    u lui  şi    Sfî   în tu  lui  Duh

00q!O@000q!0'!!11am<CŞ i       a   cum şi   pu   ru  rea     şi     în   ve cii  ve ci lor  A   min
Virgil Ioan Nanu

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

400'_11O@0011'      -!           !            ! P o     me    ne eş te     ne   Stă    pî    ne  cînd   vei  ve     ni    în tru Îm 

!         !  O' !!!A        cCpă ră   ţi    a  a Ta

40\!11O@0011' - !    !     !     !        !P o     me    ne eş   te     ne Sfin  te   cînd vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta
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t     !       11'!!00'_11O@    am<C             \PC ea  ta    ce    rea  as că  Te     la   a   u   dă     şi     zi    ce          Sfî înt

1`O'            !                !         !        !1am<Cq!11 '!!0Q z_`X1 'Sfî  întSfînt Dom nul Sa va  ot     plin es   te    ce   rul şi   pă   mî în tu  ul   de

!       !         !A        cCsla va Ta
Stih:

T d0004z000000000A pro    pi      a      ţi     vă   că     tre    El     şi     vă   veţi   lu  

T00am<C!1a0000am<C s2 -'!  !   !!11am<Cmi    na       şi   fe     ţe    le    voas   tre              nu   u se vor ru  şi     na

1     !       11'!!00'_11O@    am<C             \PC ea    ta ce   rea  as că  Te   la   a   u   dă     şi     zi    ce         Sfî înt

1`O'            !                !         !        !1am<Cq!11 '!!0Q z_`X1 'Sfî  întSfînt Dom nul Sa va  ot     plin es   te    ce   rul şi  pă   mî în tu  ul   de

!       !         !A        cCsla va Ta

t!1@111'!!00'!!11am<CS la vă Ta   tă  lui    şi     Fi    u lui  şi    Sfî   în tu  lui  Duh

1  !       q       !        0 O         @000P0        @ 1    am  <C             C ea   ta sfin ţi  lor     în geri    şi     a +  ar     han  ghe li    lor 

0q       !11'    !            !           !           !              01    '   !        !        !          O @c   C \4!cu   toa te ce     reş  ti  le pu teri  Te     la   u dă  şi    zi   ce          Sfî înt 

1`    O  '              !                   !                 !           !          1am<   C           q!11 '     !      !0Q z_`XSfî  înt Sfînt Dom nul Sa va   ot         plin es te     ce  rul şi  pă   mî  în tu  ul

1'!!       !  A              cCde   sla va Ta
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