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Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir.
Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, Allgegenwärtiger und alles Erfüllender,
Hort der Güter und Spender des Lebens, komm
und wohne in uns, reinige uns von allem Makel,
und rette, Gütiger, unsere Seelen.
Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher,

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte
pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule,
su�letele noastre.

erbarme dich unser (dreimal). Ehre sei dem Vater und

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,

dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt und immerdar

miluieşte-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser;
Herr, reinige uns von unseren Sünden; Gebieter,
vergib uns unsere Verfehlungen; Heiliger, siehe
unsere Schwächen an und heile sie, um deines
Namens willen.

Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne,
curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; S�inte, cercetează şi vindecă
neputinţele noastre, pentru numele Tău.
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Herr, erbarme dich (dreimal). Ehre sei dem Vater und dem

Doamne miluieşte (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului

Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt und immerdar und von

şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Amin.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute; und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, s�inţească-se
numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta
precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră
cea spre �iinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nachher diese Troparien:

Apoi troparele acestea:

Erwacht vom Schlaf, fallen wir nieder vor dir,
du Gütiger, und bringen dir den Lobgesang der
Engel dar, Starker: Heilig, heilig, heilig bist du,
Gott; durch die Gebete deiner Engel erbarme
dich unser.

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru
rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vom Lager und vom Schlaf hast du mich aufge-

Din somn şi din pat m-ai ridicat, Doamne, mintea
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