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strana 1

  S pre cer ri dic o chii i i ni mii me le la Ti ne Mân

 tu i to ru le mân tu ieş te mă cu stră ă lu ci rea Ta

Stih (Sabin): Către Tine am ridicat ochii mei, Cel ce locuieşti în cer.
strana 2

  S pre cer ri dic o chii i i ni mii me le la Ti ne Mân

 tu i to ru le mân tu ieş te mă cu stră ă lu ci rea Ta
Stih (Gabi): Iată, ca ochii robilor la mâinile stăpânilor lor.
strana 1

 M i lu ieş te ne pe no oi cei ce-Ţi gre şi i im Ţi e

    mult în tot cea sul o, Hristoa se-al meu şi ne dă

 chi i puri mai ‘na in te de sfâr şi it să ne po că i im
Stih (Cozariu):Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi

strana 2

 M i lu ieş te ne pe no oi cei ce-Ţi gre şi i im Ţi e

    mult în tot cea sul o, Hristoa se-al meu şi ne dă

 chi i puri mai ‘na in te de sfâr şi it să ne po că i im
Stih (Roger):Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare.
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strana 1

  S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

 Sfâ â ân tu lui Duh a îm pă ră ţi i se cu vi ne

a sfin ţi şi a miş ca făp tu ra că Dum ne zeu es

te de o fi in ţă cu Ta a tăl şi cu Cu vâ ân tul

strana 2

 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci

 lor A min

 Sfâ â ân tu lui Duh a îm pă ră ţi i se cu vi ne

a sfin ţi şi a miş ca făp tu ra că Dum ne zeu es

  te de o fi in ţă cu Ta a tăl şi cu Cu vâ ân tul

Al treilea antifon strana 2

 C ei ce nă dăj du ie esc în tru Dom nul se a sea

 mă nă mu un te e lui ce lui sfânt ca re nici cum nu u se clin
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 tesc de bân tu ie li le lui Ve li ar
Stih (Sabin): Cei ce nădăjduiesc întru Domnul; ca muntele Sionului cei ce
nădăjduiesc întru Domnul.
strana 1

 C ei ce nă dăj du ie esc în tru Dom nul se a sea

 mă nă mu un te e lui ce lui sfânt ca re nici cum nu u se clin

 tesc de bân tu ie li le lui Ve li ar
Stih (Duca): Nu se va clinti în veac cel ce locuieşte în Ierusalim.

strana 2

 Î în tru fă ră de legi mâi ni le lo or să nu-şi tin dă

 ca a re dum ne ze ie eş te e vi e ţu iesc că nu va

 lă sa Hris tos to ia a gu lui sor ţul Să ău
Stih (Cozariu) Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor peste sorţul drepţilor,
ca să nu-şi întindă drepţii întru fărădelegi mâinile lor.
strana 1

 Î în tru fă ră de legi mâi ni le lo or să nu-şi tin dă

 ca a re dum ne ze ie eş te e vi e ţu iesc că nu va

 lă sa Hris tos to ia a gu lui sor ţul Să ău
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Stih (Roger): Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi la inimă;
strana 2

  S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

 Î n Sfân tul Duh es te în ce pă to ri a vi e e

ţii şi cin stea că toa te ce e le e zi di te ca un

  Dum ne zeu ce e es te le în tă reş te îm pre u

nă le pă zeş te cu Ta tăl şi cu Fi i i ul
strana 1

 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci

 lor A min

 P rin Sfân tul Duh iz vo răş te toa a tă în ţe lep ciu

nea de a i cea es te da rul A po os to li lor

şi cu chi nuri de bi ru in ţă se în cu nu nea ză

 Mu ce ni i cii strana 2 şi Pro o ro cii văd
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Sabin: Prochimen, glasul al doilea.

strana 1

  S coa lă Te Doam ne Dum ne ze ul meu cu po run ca

pe ca a re ai po run cit şi a du na re de no roa de

 Te va în con ju ra a
strana 2

  S coa lă Te Doam ne Dum ne ze ul meu cu po run ca

pe ca a re ai po run cit şi a du na re de no roa de

 Te va în con ju ra a

Stih (Cozariu): Doamne Dumnezeul meu întru tine am nădăjduit,
izbăveşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc.

TOŢI

  S coa lă Te Doam ne Dum ne ze ul meu cu po run ca

pe ca a re ai po run cit ...

    şi a du na re de no roa de Te va în con ju ra a a a
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