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Luna Noiembrie în 26 de zile. Sfântul Cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor 
 
Primul rând de Sedelne, gl. 4, „Cu Duhul în biserică...” 

ce>d x 
 sssf’dd DaaGzsdjFDad>da 
            Cu    os     te  neli  cu u post  și     cu      ru   u   gă  ciu  ne       fi   ind 

ssf’d d DaaGzsdjFDad>jsaa 
   cu    ră   țit  că tre Cel Prea sfânt   te   e   a   pro pii         și    te   sfin  țești  

sfdsdzaddaa;daazaGd d D)j 
  cu    Du hul  Cu   vi   oa   se Ste  li     an!   în  cer     cu     în   ge   e  rii   des 

aaGzsdjFDad>szsdaazaGddD)j 
   fă    tân     du  u   te  sfin  te       cân    ta   re   în     tre     it  sfâ ân tă  lui 

saaGzsdjF Dad>jsaafdxddj 
 Dum   ne    zeu     î    în  năl  țân du-I       ne    în     ce    tat  roa gă-L  să ă  ne 

aaaGDsazad d d F d dajaaG 
  mân   tu     ias   că   și     pe     noi  cei ce  cu  dra gos  te  pe    ti     ne     te 

ja, ad>  
 cin  stim.                              

 

 Slavă..., Și acum...,  

sssf’dd DaaGzsdjFDad>s 
            Să    nă    zu    im  no  oi cei sme  riți     cu   u  gră   bi  re          că     

ssf’ddDaaGzsdjFDad>jsaa 
  tre   Fe  cioa ra Ma ri   a     cea   prea  a  cu   ra  tă         și     cu    po     că       

fdsdzaddaa;sfdazaGddD)ja 
  in  ță  din  tot  su  fle tul stri  gând  Stă   pâ  nă   a      ju   tă ne dar  și    ne 

aGzsdjFDad>zsdaazaGddD)jaaG 
  fii     mi    i   los   ti  vă        sâr  gu   ieș     te     că  pie e rim   de   gro    za 
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zsdjFDad>jsaasxddjaaa; 
   ve   e   pă  ca  te        nu     pă    ră      si      pe     ro  o  bii   tăi     de   șerți     

sazaddfddajaaGja,ad>  
  că   spre    ti     i  ne  U   na sin  gu   ră     nă    dăj   du    im.  

  

 
Al doilea rând de Sedelne, gl. 8, „Pre înțelepciunea și Cuvântul...” 

cn 
ssxaQcsdazad d d aaa;ks 

           Cu    văr       sa      a    re   de     la   a crimi ți-ai cu    ră      țit     al   tău 

xaQcsdszaqd dasgs; lbdsΦΓ[s; d 
      su      u  flet  Pă   rin  te  Ste   li      a    a   ne         de   pa     a    timi   iz         

azad  D  d af’d dzad Djaaasd 
  bă      vi   tu te-ai pe   tre   cu t-ai cu   în   ge  rii  cel   ce    ești    la      u    da  

azadddaazaGddzadDlbjaafd 
   pă    rin   ți lor  și mân    gâ     ie   re  a   mai  ci lor       pe  prunci  din moar te 

zaqddaaGsdSds;vgsssf7da 
grab  ni  că  Pă     rin    te  i-ai  iz  bă  vit          pen  tru     a    cea  as  ta   

aFDdssSddaa;vgsΦΓjaa 
  pe    ti   ne  te   fe    ri    ci  im  cu  un    glas          Sfi    in   te    Cu     vi   

zadDsdzaGdds;vgsszaGddzadDa 
   oa   a  se   lă    u    dă  mu te toți        prăz   nu   ind  cu cre  di   in  ță   po 

sFds;JgaGxdda;vgsafjaa 
  me   ni  rea  ta   cea  a  sfâ      â  ân   tă           cu    dea  din  sul    ne     ru 

zaqdndd]s;cd>daazad d f d sszsd d 
  gă   ăm ți  i    e          să   mij    lo   cești  că tre Dom nul  pen   tru    no  oi  pă 

dzaqdndd]s;cn 
că    to   o   o   o  șii. 
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 Slavă..., Și acum... 

ssxaQcsdazadddaasgs;k 
          Mul     țu       mi      i    re   cu     la    a   u  dă  îți      a       du  u   cem   o,    

sxaQcsdszaqdddaaa;lbdsΦΓj 
 Stă       pâ      â   ne   ca     vă  du  va cu  cei    doi  bani        că   da     a   ruri 

aazad d f’ Ddaf’ddzadDlbdaa 
   re    văr    sa  t-ai spre mi ne  ro  bul  tău cel ne vre  ed nic      și   de   grab 

sdaazs d zaGddzadDjaafda 
m-ai   a   ju     tat    din  tru  toa   te ne   vo    i  le  din   tru   pri   mej dii   și  

aGsdSds;vgsfdf7daaFDd Sdd 
 boli    iz   bă  vin  du  mă          cu  gra  bă stri ig   că    tre    ti  ne Fe cioa  a  ră 

aafDvgsΦ;ΓdazaddssdzaGd d 
 prea   cu    ra   tă        roa    a   gă   pe     Fi    ul tău  și    Mi  los   ti   vul  Stă 

zad DlbsasFDJgaGxdda; vgaf 
  pân  al meu        să    dă     ru   ias  că   de  e  gra      a   a   bă           ier    ta 

jaazaqdddaGj; cd>sazad d fd d d 
 re     de    gre    șa    a  le  le  me    le           că   spre    ti   ne  îmi pun toa  a  tă   

xdzaqd nd d]s;cn 
   nă   de  ej  dea  a  mea. 
 

După Polieleu, al treilea rând de Sedelne, gl. 3, „Dumnezeieștii credințe...” 
vg 

 Fdxacsds;JaafDvgFdxacs 
          Glas  al      Du     u    hu  lui   Pă    rin     te   sfin te         a   ră      ta     a  

d s; JaafD vgdaaasszsd d 
tu  te-ai  prin   cu     ră     ți   e        și   de     pa    timi    iz     bă     vi   in  du-ți 
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dgIf’ddDqpsaaaszsd d aaa 
 vi  i    a  ța  a  ta         și     în      lă     caș     ce  resc  să  lăș   lu     ind      a   
s;azaddszsdddgIf’ddDqpaedqzaqdd 
 cum   Pă     rin   te Cu   vi    oa  se Ste li  i   a   a   a  ne         ți    e    bu  nu  le 

sxacsd d daaGs;szaqd ddfja; 
   ru       gă      ă   mu  ne  iz   bă    veș    te    din    pa  timi și ne voi   pe   toți     

zadxdTda; 
   ro    o    bii ii   tăi. 

 

 

 Slavă..., Și acum... 

afdxacsds;JaafDvgafd 
            Lă   caș Cu      vâ     ân   tu  lui  te-ai  fă     cut   U   na         Fe  cioa  ră      

xacsds;JaafDvgsdaaas 
     Ma    ai    ca  Lui    și  Prea    cu    ra   tă       prin  cu   ră     ți       a      ta 

szsd d dgIf’d d Dqpaaasszsd d 
   pe     î    în geri  i-ai  co  vâ  âr  șit        și      pe     noi     în     ti     na   ții  cu 

aaas; daazaddszsdd dgI f’dd 
  ră      țeș    te     ne  căci  cu     pă     ca    a  te  gro    za  a  ve ne-am  în   ti  i 

Dqpaedq zaqddsxacsdddaaGs;szaq 
nat        de   a   vier  me lui   o        sâ    ân  dă  ne  iz  bă     veș   te     și     dă 

d d d fjaszadxdTda; 
ne  tu  tu  ror  bo    ga     tă     mi    i     la   a   ta. 
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După Sf. Evanghelie, Stihira gl. 2, 
td

 

 sfdazadddDsΦΓ[s;sfdaaG 
          Miș   că   ri    le     cu   u  ge  e  tu  lu     ui    tău  spre  pa  za   po    run 

ddFds;xdd]aaGddDad>fdaF  d  s d 
ci lor Du  hu  lui     po  o    or    nin  du  u  le         în  ger  în  trup  te-ai   a    ră 

azah{ ddg1`5xDh{ba[ds;ab>Asdafd 
   ta      a   a   at pe  e    e      pă ă    ă    ă  mânt         și     cu   lu    mi  noa  se   

szaqdxdΔDxaQvd]aDad>sfjassΦΓ[ 
   le     ta   le   fap  te      bu   u     u   ne         pe    cei  ce    nă     zu     ie    esc 

jafdazaGDxdd]axDdjba[ds;ad>d 
 cu   cre   din  ță   la      ti    ne  i-a   a    ai      lu  u   mi     i      i   nat        pe        

aafdzadd]s;dsaazaJaaF 
  cei    bol  navi de  pa   a   a  timi i-ai  tă     mă     du     it     cu    ru     gă   ciu   

Dndd]Fdd]s;ssfDdg1`5xDh{ba[ds; ab> 
ni  le  e   ta  a   a    le    Cu     vi     oa  se Pă  ă     ă      ri  i    i     in   te 

saFdsssxdh{aaa;szsda 
   iz     bă   veș  te  ne     a      șa     dar    și      pe    noi    cei     ca  re   te      

azadFddd1`5pv1`5pj;ad>ssfdszaqd 
 cins   tim  pe  ti  ne cu cre   di      in    ță           și     din  toa  tă  ne     vo   ia 

ddaGddDxad]aa;ad>sdafdszad 
și  ne  ca  zu  ul  ne     sca   a    a      pă          prin  ru  gă   ciu  ni    le     ta    a   

dda;fgarsszs;h{ddgaGxDh{ba[ds, 
 a   a   le          prea    fe     ri     ci   i te  Ste    li        a  a    a    a   ne. 
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La Canoane, după cântarea a 3-a 

Sedelna, gl. 1, „Mormântul Tău...” 
qk>x 

 da; _asdzsddazaGddFDak>da;a 
         Cu   to     tul     ai    u   rât de șer tă     ciu   ni  le  lu  mii       și   nu    mai 

sdzsddaaGsdjFDak>ssfηds 
 pe  Hris  to os L-ai  iu    bit    Ste   e   li    a   ne          în    pus   ti   e    ai        
zsddsΦΓ[xddddsarsd dssΦΓ[dDak> 
   lo   o  cu    i      it      și  i  cu pri  ve   ghe   rea te-ai în  de     le    et   ni cit  

szaQdd dΦΓ[d d  xd daaGsdjFDak>zaQ 
  iar    no    o  uă  pe   e  pă mânt te-ai a   ră    tat    ca   a    un   în  ger       pri 

d ddΦΓ[d D d d aaasdjFD daj 
 in  vi  a    a   ța  ta  cu dra  gos    te     și      bu   u   cu    ri   e   cu   to    ții 

aaGja, 
  noi     te   cins  tim. 

 

 Slavă..., Și acum...  

da; _asdzsddazaGddFDak>da;a 
         Pe    ti     ne     te   ru   gă ăm  O,  Fe   cioa  ră Ma ri   a        lă    ca    șul 

s d zsddaaGsdjFDak>sfηdzsd d 
 prea sfin  ți    it  al  Stă   pâ     nu    u  lui  nos tru        pe   noi cei   de  ez  nă 

sΦΓ[xdd dDarsddsΦΓ[d D ak>szaQdd 
   dă    ăj     du  i  iți  și   cei    cu   u  pă   ca    a    te plini        ne    sca   a  pă 

dΦΓ[dDxddaaGsdjFDak>zaQd ddsΦΓ[ 
Ma  ai  că  și   ne  iz   bă     ve    ște  e   că   nu mai        tu  ești pă că   to     o   

d D ddaaGsdjFD dajaaGja, 
și  lor  o cro   ti     toa    re   e   și    bu  nă  nă  dej   de   creș   ti     ni    lor.   
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după cântarea a 6-a 

Condac, gl. 4, „Arătatu-te-ai astăzi lumii...”   
ce> 

 asa1`5jaazaddDsaQssxdd 
       Ca     o     stea prea   lu      mi    noa   a  a  să   pe     ti     ne     a       vâ  ân 

1`p5xsd]s;qks1`5jsaazaddD s 
   du         u    u    te          Bi       se    ri     ca   Ste     li       a    a   a   ne  Prea 

aazaqdxdd1`5pxsd]s;qksaazaGdd 
  mi      nu     na   te   Sfi  i     i          i     in   te          se     ve      se    leș  te stri 

z`3dDcdfηdasgs;xXsdddzaqdndd]s,cd 
gând   a  șa:       tu ești  Pă     ri   in   te         la    a  u  da   sfi  in  ți  i   lor. 
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Luminânda, gl.3, „Cu Duhul în biserică...” 
vg 

 azad d Tdf ’h]/.AszaQdd daGj;vga 
             Răb     da  rea  ta   a    fo ost  mai    pre     su    u  us  de   cu    get             și 

zadddaGodd DAszaQddd aGj;vgsA 
  pla    a   tă  lu    a     a   a  t-ai    în       su     tit    de  e  la  Dom  nul             și    Dum        

szaqd d dx TdΦΓ[DqdjafdaaGoddD a 
   ne     ze    eu  Ste  li       a    a    ne         Cu    vi      oa  se    pă       ri     i   in  te   deci 

zad dsdzad  Da[xsh].cnaQsas 
    și   pe  noi   cei   ce    te  cins   ti      i           i    im         slo      bo     zeș     te 

@`5pdaa;vgA3azaqd`35pddDqddss 
    ne     e     a      cum            din     a      dân  cul     pa   a  ti  mii       cu   ru      gă 

zaQdddaGj;          vg 
   ciu   ni   i   le    ta      le 

 

Slavă..., Și acum... 

sazaddssTdf ’h]/.AszaQdddaG 
              Cu   sme     re    ni   e    ne     în   chi  nă ăm   ți         e        și    cu  u  cre  din 

j;vgazadddaGoddDAszaQdddaGj; vg 
  ță               i       coa   na ta  o    să    ă  ru tăm  Prea  cu      ra    tă  ă  Fe   cioa   ră 

Asszaqdddx TdΦΓ[D qdsaGodd Dazad 
   de     Dum   ne    ze   eu Năs că  toa   a    re           și       su    u  fle  tul    și      tru     u 

d dzad Da[xsh].cnaQas@`5pdaa; vg 
pu  ul    no   os  tru    u          u    u          pri     meș     te        i      iz    bă     viri  

A3azaqd`35pdd DqddsszaQdddaGj; 
  din       u       râ    te      pa   a   a  timi      din   is       pi    tiri    și   i  pri   mej   dii. 
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La Laude, stihiri pe 4, gl. 8, „O, Preaslăvită minune...” gl. 8 cnaqqq q lb     

FJaasdzad  d fjaaGsj  
          Su   fle   tul    tău    cu   ră   ți    in du-ți  cu   os    te    neli    pus   ni              

a;lb  saf: d d  f7  d aszs d  d  d  DCD  
cești            și     cu    da  rul  Lui  Dum  ne  zeu     a    cum te-ai  lu  mi  nat             

aeazaddda;qpassΦ[Γssdaf  
   fe     ri      ci   te Ste li  an           că      u      râ     â    t-ai   de   șer  tă   ciu   
d d d Dqpssafddsfja; qpaa 
nea lu  u  mii   și     pe   vrăj  ma șul pri  ve  ghe   ri    lor           cu      să       

zaGd d zsdDszaqdd)JaazaGd d d  d D 
  gea  ta  l-ai  bi  ru  it   Pe     ti     i  ne   te     lă      u    dăm   și  te prăz  nu  im    

sEa szsdzadDΦΓ9           lb 
  cin    sti      te   Ste   li    a     a  ne.   

 
FJaasdzaddfjaaGsja; 

         Prun  ci    lor    noș   tri   vi     a    a  ță  le    dă    ru   iești    și    pe  maici       

lbdaaf:ddzadDsfd zsdd d  DCDfe 
       de   în    tris   ta   re  a   ma   a  ră  cu    da  rul   tău  le  iz  bă vești     Cu    

azaddda;qpaaasd d D sfd a 

   vi     oa  se sfin te dând       să      nă     ta     te  prun ci  lor   că   tu  din prun 

f:dd1̀ 5sja;qpsaazaGdsddzad 
  ci   e  ai  fost   vas    a    les          pen   tru      a    cea  sta  îți  ce rem  ți    i    

 
 
 
 

Utrenia Sfântului Stelian     C.T. 



10 
 

Dzaqdd)Jaaa;sszsdxd d DCDss 
 e   roa   a  gă   te    Lui   Hris  tos   Dum   ne    ze   ul    no   os  tru      să     do   

sEaszsdzadDΦΓ9lb 
 bân   dim    îm     pă  ră    ți    a  Sa. 

 
safJaassdzaddfja 

            Cu    vi     oa   se    pă     rin     te    Ste  li     a    a  ne  pra  vi     la          

aasja; lbaf:ddDsf dsxsd 
  Du    hu     lui    ur  mând         cu    râv  na  a  ta  pe Dom nul  Hris     to   os     

xd d DCDaezaqddsfja; qpsfdas 
 L-ai  ur mat       și      mi    i  rul  sfin  țe   ni     ei          cu    fap  te   le     ta       

ΦΓ[dsd d  s;qpfdazad f7 d a;aa  
   a    le   ai  do bân   dit         bu  nă   mi   reas mă Dom  nu    lui     ai       a        

asxddDqpzaqdddfJaaa;zaqddd  
  dus    cu    os  te neli       și   în  de lun ga   te   pri    ve    gheri   ți    i   e  noi   

 xdd DCD ssEfdzadDΦΓ9          lb  

   ne  ru  găm:      mi    los   tiv  fii   no   o  uă. 
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Slavă..., gl. 5, w;qe> 
 ssFddgaaba[d`35pxDh{ba[ds;qp 
             Cu      vi     oa   a  se  e   Ste       e         e      e      li        a   a     a     a    ne 

ssaGoedDs1z`5ddaa1`5pdxdda;sd 
   tu      pe      ca    a  lea   cea  strâm  tă  ă     a      sme     re      e     ni   i     ei     din prun 

A;ξφ:h{gaaba[d`35pxDh{ba[ds;qpss 
   ci        e    e   e     a        a        a      a      ai        u  u    u   um  blat            și       în 

A;DDsS:xdd]gxs;h{ba[ds; QKaQeaaza 
  peș   te  ră    în     tu      ne  e   e       ca   a     a      a    tă              ai     stră      lu      cit    

d d f  d sazaGddd Fdf7:xd daaΓaGo  
câș   ti  gând  îm    pă      ră        ți     i     i   a   Soa   a   re     lu   ui   dre       e      ep        

xDh{ba[ds;qk>dsaa;D DaGodzaGddxdd 
   tă  ă     ă      ă    ții          pen  tru      a      ceas  ta    te    bu    u   curi   a   a      a    a  

a;cd>sazaddfddA;ξφ:h{gaaba[d 
 cum            îm    pre      u    nă  cu  ce  te   le    ce      le    e   e    fă       ă        ă      ă 

`35pxDdjba[ds;qpFdaaaszAd d 
     ă        ră   ă   de      e      e  trup.         Ți    e    ne      ru      găm     în     zi    ua  prăz           

sS:dg1`5pxsd]s;F d Dxd d aΦΓaGoxD h] 
   nu     i     ri  ii     ta           a     a     le:   Roa  gă   te    Lu  ui   Du       u      um      ne  e    

ba[ds;qk>ddaafd D sazaddss 
    e      e   zeu         să  ne    iz      bă    vea  as   că    de      vă      zu   ții   și    ne      vă       

1`5pddjasgs; cd>sdaaaGodDzaGdd 
zu    u   u   ții    vrăj     ma   a   ași             să    în   de     păr      te    e   ze    de    la  a
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DsazadddA;2`5pddjgaaba[d`35p 
noi  toa     tă       pa    a  ti  ma  cea      vă    ă   ă    tă   ă     mă     ă         ă      ă       ă  

xDh{ba[ds; qpfedaafdzadDS:xdda; 
   toa  a    a     a    re            ca   să  prăz    nu     im  cu    ci   ins  te   po   me  e    ni   

xaQdUaGxDh]ba[ds;qk>ss1c`p5j;a;a;fd 
        i      i       i        rea  a    a     a    ta             slă      vi      ind   pre    Du       u     u     u      

AcsD dzAd]xsd].xdda;qk>ssfd ds 
    u        u   um  ne    e      e        ze    e      e    e    eu            Ca      re      es  te  mi   nu 

a;j;ΦΓ[sza;h]da, 
  nat      î       în    tru     sfi  in  ții   Lui.  
 
 

 

 Si acum..., gl. 5, Ke 

h saasfja;ssddzaqddda;qk> 
    Și     a     cum     și    pu   ru   rea     și     în    ve cii  ve   ci lor A  min 

ssfd1`5jFD)jaaf d d dNads 
  Fe     ri     ci  mu   te    pe    ti  ne   de  Dum    ne   zeu Năs că toa   a   re  Fe 

xdΔDqparazaGdddaa;fd d  d aGxddj 
  cioa ră        că     din      ti  ne  a  ră   să     rit   Soa re  le drep  tă     ții  ii Hris  

a;qkdazsdxdΔD0fηdaGs;zaQdxdΔDΦΓ}d< 
 tos        Dum ne    ze   ul   nos tru   Cel  ce   a      re     ma  re    mi  lă    ă    ă.  
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