

TROPARE



Troparele de obşte ale sfinţilor

LA UN PROOROC
Tropar, glasul al 2-lea:

Prăznuind pomenirea proorocului Tău (N), Doamne, printrînsul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

LA UN APOSTOL
Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole sfinte (N), roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea
iertare de greşeli sufletelor noastre.
LA MAI MULŢI APOSTOLI
Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinţilor apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea
iertare de greşeli sufletelor noastre.

LA UN ARHIEREU
Tropar, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării
te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta
ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte
Ierarhe (N), roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

LA MAI MULŢI ARHIEREI
Tropar, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după
blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.
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LA UN SFINŢIT MUCENIC
Tropar, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind,
lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele
înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu
credinţă răbdând până la sânge, sfinţite mucenice (N), roagă-te
lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
LA UN MUCENIC
Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne (N), întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuieşte sufletele
noastre, Hristoase Dumnezeule.
LA MAI MULŢI MUCENICI
Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având
tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele
noastre, Hristoase Dumnezeule.
LA O MUCENIŢĂ
Tropar, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, (N), strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele
meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună
mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc
pentru Tine, ca să împărătesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca
să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe
mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei,
ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
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LA UN MĂRTURISITOR
Tropar, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule ale Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri
de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba
călugărilor cea de Dumnezeu însuflată (N), înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
LA UN CUVIOS
Tropar, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu
suspinurile cel dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-au făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, (N),
părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
ALTUL, TOT LA UN CUVIOS
Tropar, glasul 1:

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai
arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru (N); şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci
pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă
Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine;
slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
LA O CUVIOASĂ
Tropar, glasul al 8-lea:

Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând
crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la
trup, ca este trecător; ci să poarte grĳă de suflet, de lucrul cel
nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, cuvioasă (N), duhul tău.
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