
Troparul Prorocului. Glas 4. Ὁ ὑψωθείς.
 

3P e vă ză to ru ul ne gră i te lor tai ne pe râv ni

 to o ru ul cel de foc şi Pro ro cul să îl cin stim cu la

3u de din su flet stri gând I li e slă vi i tu le cu a ta

mij lo ci re pu ruri iz bă veş te ne din ne voi de tot fe lul

din vă tă ma re şi din în tris tări şi din ne ca a zuri

şi toa tă pri mej di a

Al Născătoarei de Dumnezeu. Asemeni. 
 L a Năs că toa rea a Zi di to ru lui lu mii să a ler

gă ăm to oţi cre din cio şii strigându-i o, Mai ca Îm pă ra

tu lui Stă pâ nă de grab sca pă ne cu mi i la ta de ne

voi şi de boa lă şi toa tă pri me ej di a şi de chin şi

du re re ne în ce tat so lind la Fi ul tău Îm pă ră

  tea a să ier ta re gre şa le lo o or
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Canonul Prorocului. Glas Peasna Ia. Ἁρµατηλάτην Φαραώ. (Pe Faraon ce se purta în car).

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

S u fle tul meu cel o mo rât via ză mi-l ca pe al vă ă

du vei fiu şi îl lu mi nea a ză cu fo cul vir tu ţi lor

3şi des fă tă rii veş ni ce fă-l păr taş Pro o roa a ce cu ti

  33ne vrând eu ne vred ni cul a mă des fă ta fe ri ci tu le

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 M i nu ne ma re s-a fă cut la naş te rea ta Pro o ro

  cu le că su gând vă pa ie năs că to rul te-a vă zut şi

 scu te ce de foc a vând mi nu na te I li i e ci cu

so li rea ta sca pă mă pu ruri de vă pă i le ia du lui

3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

333C u a le ta le a ple cări spre Dum ne zeu Sfin te mă rin

 3du te ai râv nit cu râvnă Dom nu lui tău pu ru rea ci vo
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i le A ces tu ia şi pe mi ne cu râ âv nă a le’m pli

ni în tă reş te mă mân tu it I li e să te cins tesc

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
  C el de cât toa te mai pre sus lu ân du-Şi trup din prea

cu ra a tul tău trup şi om pen tru mi i ne ca mi ne fă

 cân du Se mij lo ci toa re mai pre sus de cât min ţi le

toa a te te-a a ră tat cre din cio şi lor o, Îm pă ră

tea să a ce ru lui

Cântarea a III-a. Οὐρανίας ἀψῖδος. (Doamne, Cela ce-ai înălţat). 
 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 O o mo râ t-ai pe po o pii cei de ru şi ne Pro ro

cu le fo cul râv nei ce lei spre Do om nul de sus aprin zân du

 te ci strig De fap te le de ru şi ne-a le me e le şi

    de fo cul ia du lui I li e sca pă mă
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 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

    S o li tor prea fier bi in te te pun pe ti ne la Dum ne

   zeu ce la ce din toa tă is pi i ta poţi să mă mân tu

  eşti plea că-ţi u re chea ta ru gă ciu ni lor me e le ne

   tre când slă vi tu le pe cel ce te cinstesc

 3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

 F ă că to rul a toa a te o di ni oa ră mă rin

du te hra nă ţi-a tri mis des fă ta a tă prin corb fe ri ci tu

   le ci des fă tă rii Lui ce lei veş ni ce Sfi in te

   şi lu mi nii bu nu le păr taş a ra tă mă

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
3   N e tre cu tă de ni i meni u şă ce duci că tre Dum ne zeu

u şa po că in ţei şi mi i e grabnic des chi de o
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3 3 şi cu ră ţeş te mă de’n ti nă ciu ni le me e le cu plo

 i le mi le lor ta le Stă pâ na mea

 C ăr bu nii cei ar ză tori mi nu na a tu le Tes vi

te e ne ai pa a ti mii cei tru peşti Slă vi tu le stin

   ge mi-i cu fo cul so li rii ta le e la Domnul

 Î în du ră te de Dum ne zeu Năs că toa a re Prea lă

u da a tă şi chi i nul meu cel tru pesc de grab con te

3 3    neş te mi’l şi vin de că’mi su fle teas ca a du re re e e e

Peasna a IV-a. Σὺ µοῦ ἰσχύς (Tu dară eşti).
 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

R âv na de foc bu nu le Domnul ple ca tu ţi-a la fe

me e ie pe ti ne tri mi ţân du te să te hră neşti cel ce ai

  3fu git când va de’n gro zi i rea fe me ii prea râv ni to

 ru le ci su fle tul meu ca re flă mân zeş te hră neş te-l
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 cu ce reş ti le da ruri slă vi tu le

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

  N o rii cum pliţi mă’nvă lu iesc ai pă ca te lor şi’a le

vie e ţii va luri în tre i te mă în vi fo rea ză şi i

   preacum plit îmi su flă’m po tri i vă su fla rea a tot vi

 clea nu lui ci Sfin te Pro o roa ce că lă u ză fi mi

   e la li ma nul cel bun în drep tân du mă

3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

S u fle tu lui dă să nă ta te şi tru pu lui că tre

Do om nul Cel ce toate bo li le a a lun gat Sfin te mij lo

  cind şi a ju tă mi i e I li e prea mi nu na

 tu le fă ră de vă tă ma re a vi e ţii smin tea lă

 să o trec iz bă vi re a vân du te
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 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
 R oa gă te dar Mai că cu toa te Pu te ri le cu Pro

ro o cii şi cu Mu ce ni cii şi cei cu vi oşi şi cu

  Sfin ţii toţi şi slă vi ta cea a tă a sfin ţi lor A po

 os toli să a flu mân tu i re ti că lo sul de mi ne

şi să scap de vă pă i le ia du lui

Peasna a V-a. Pentru ce lepădat-ai. 
 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 N ăs că to rii de ploa ie Sfin te în cu ia t-ai de râv

    n’a prin zân du te ci su fle tul pu u ruri cel us cat de vă pă

 i le pa ti mii cu dum ne ze ie eş ti le ploi Pro ro o

   cu le a da pă-l mij lo cin du-mi ier ta re gre şa le lor

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 A a ră tân du te pre ot Sfin te jun ghi a t-ai cu sfin
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    te le ta le mâini pe po pii mâ ni ei ce fă ceau u râ ciuni Tes

 vi tea nu le ci de tot pă ca a tul şi u râ ciu u

  nea prea cum pli tă ne a tins Pro o roa ce pă zeş te mă

3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

 M i nu na t-ai no ro dul a pe le ar zând cu slă vi

    tă che ma rea ta lu crul să vâr şin du-l prin cre din ţă ci pu ru

  rea ro gu mă i ni ma a pri in de-mi cu râv na cea adum

   ne ze ias că ne cu ra te le pa timi ar zân du le

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
 P es te ti ne ca ploa ia preadum ne ze ies cul Cu vânt

 po go râ tu S-a ci roa gă-L Fe cioa a ră pi că tu ra cu ra

 tă a la cri mii cei de po că i in ţă să îmi tri mi

  i tă şi să spe le mur dă ri a cea rea a pă ca te lor

Peasna a VI-a. Ἱλάσθητί µοι (Îndură-te mie). 
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 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

D e mi ne cel ce-am gre şit fă ră de min te în du ră te

e e e şi de o sân da de veci Cu vân tu le sca pă mă

pen tru ru gă ciu ni le ma re lu ui I li i e şi-a le

 Mai cii Ta le Bu nu le

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

P ă zeş te su fle tul meu în cu ră ţi e Pro ro cu le

   e e e şi ca un râv ni tor de râv na lui Dum ne zeu um ple-mi

3da ră cu ge tul ca să sca ap I li i e de smin te li

 le vrăj ma şu lui

3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

P os ti t-ai de pa tru zeci de zi le ca lea slă vi tu le

e e e cu o mân ca re fă când ci Sfin te’n tă reş te mă

să mă în frâ nez şi eu de la ră ă u ta a te râv ni
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 to ru le al Du hu lui

 3333 Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

C u mi lă cra pă-mi de grab Stă pâ nă u şi le mi le lo

   o o or că u şă te-ai a ră tat U şii cei dum ne ze ieşti

şi măr tu ri sin du mă voi in tra a Fe cioa a ră do bân

 dind ier ta re ro bul tău

 C ăr bu nii cei ar ză tori mi nu na a tu le Tes vi

te e ne ai pa a ti mii cei tru peşti Slă vi tu le stin

   ge mi-i cu fo cul so li rii ta le e la Domnul

 C u ra tă ca re prin cu vânt pe Cu vân tul în chip ne

tâl cu it L-ai năs cut în zi le le din ur mă nu în ce

   ta ru gân du’L ca u na ce ai în drăz ni re de mai că ă

 ă ă
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După Sfânta Evanghelie. Glasul al 2-lea T. 
S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

P en tru mij lo ci ri le Pro o ro cu lui Tău Mi los ti ve

  cu ră ţe eş te mul ţi i mea gre şa le lor noastre

Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min,
33 P en tru mij lo ci ri le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi

333  los ti ve cu ră ţe eş te mul ţi i mea gre şa le lor noastre

Stihira prosomie. Glas 6 T. Toată nădejdea.
 I i li i e de Dum ne zeu în ţe lep ţi te e Pro roa ce

în ge ru le pă mân tesc ce res cu le o mu le râv ni to

o ru le gră beş te şi sca pă ne de toa tă smin tea a la

 3şi pri me ej di a ru gă mu te şi strâmto ră ri le vrăj ma şi

 lor noş tri cu ha rul tău şi toa tă boa la vin de că şi ier

  ta re ce re gre şa le lor şi, o, Tes vi te e e ne scă pa
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rea ce lor bi ne cre din cioşi ca un prea bu u un iz bă

  veş te ne de o sân da ia du lu u ui

Peasna a VIIa. Θεοῦ συγκατάβασιν. 
 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

   C u foc po go rât din cer che mând pe Domnul jert fa cea sfâ

33ân tă ai ars în tru râv na cre di in ţei fi in du-ţi mi lă

 de ti că lo o sul no rod ci din vă pă i le ia du lui

 ro gu te mă iz bă veş te de grab şi mân tu ie eş te

 e mă

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

     S ă vezi te-ai în vred ni cit I li e fa ţa lui Dum ne ze

33eu în Ta bor roa gă-L dar să mă ie er te toa te pă ca te

 le cu ve de e rea trecând şi’n vred ni cin du mă’n zi ua cea

de a poi ne o sân dit a ve dea slă vi tă fa a ţa a
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 Lui

 3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

3 U um blând eu netrebnicul pe ca lea vie ţii în şe lă ciu

u nii slu jesc ci tu Sfin te pe mi i ne cel ce cu vo

 ia mă cla tin ca a un ne bun şi mă a plec spre tru peş

 ti le des fă tări mă în drep tea ză de grab fo lo si to o

  rul meu bun

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
 P e ti ne te fe ri cesc mă rind Fe cioa ră slă vi tă na aş

te rea ta în vâl toa rea vi e e ţii a ju tă mi e

 în vi fo ra a tu u lui şi dă ru ieş te’mi stră pun gerea

 i ni mii cu ră ţi toa re de toa te’n ti nă ciu u

 ni i le
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Peasna a VIIΙa. Ἑπταπλασίως κάµινον. 
 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

 V as te cu nosc al Du hu lui în că pă to or fe ri

 ci tu le în ger pe pă mânt su flând al râv nei foc ce resc

  cre din ţa cea rea gonind şi pe’m pă raţi pe fa a ţă mustrând

 şi un gân pro roci şi cu cu ţi tul tă in du’i pe

 pre o ţii ru şi nii ci îţi strig De ru şi nea cea ca re

 va să fi i e pă zeş te ne I li e

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

  P e ti ne cel ce te-a aprins râv na Do om nu lui ce ru

lui car de foc la ce ruri te-a lu at slă vi tu le Din re

    le şi min tea mea să o ri dici în ca a rul de foc cel cu

  pa tru cai cel al vir tu ţi lor ta le şi-a mer ge

 la lo ca şul cel ce resc mij lo ceş te-mi Stă pâ nu lui a
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  toa a te I li e Tes vi te ne

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

    V iu a ră tând cu vân tul tău ai în chis ce rul a plo ua

 as tăzi cu cu vân tul tău şi mi e ro gu mă des chi de-mi dar

 u şi le po că in ţei Pro roa a ce de grab tri mi ţân

du-mi ploi de u mi lin ţă în su flet şi dă-mi şi mân tu

 i re ca să la ud pe Dom nul în veci prea î năl ţâ ân

  du’L şi bi ne cu vân tân du’L

Lă u dăm pe Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfân tul Duh

 pe Do omnul

   T a tă lui să ne în chi năm deo po tri i vă şi Fi u

 lui şi dum ne ze ies cu lui şi sfân tu lui Său Duh Tre i mii

 cei veş ni ce în tr-O dum ne ze i i re cântând Ce lei de
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 un tron de o fi in ţă şi sfân tă pu ter ni că în

toc mai şi în toc mai cin sti tă în veci prea î năl ţâ

   ân d-O şi bi ne cu vân tân d-O

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
  C e lui din ti ne a ră tat Prea cu ra a tă Stă pâ na

3mea lui E ma nu il Cel ce po că in ţa a’n vă ţat cin sti

3 3 rea cea vred ni că de Dum ne zeu cu le e ge punând grab nic să-I

 so leşti să-mi cra pe u şa drep tă ţii şi’n du ple că-L spre

mi ne să îmi dea mân tu i re ca pu ru rea să-L la

  a ud pe El în tru toţi ve cii

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând
şi preaînălţându’L pe El întru toţi vecii.

 D e şap te ori cup to o rul de ti ra a nul Hal de i

lor pen tru cin sti to rii de Dum ne zeu ne bu ne eş te s-a
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   ars pe ca re vă zân du-i dar cu o pu te re mai ma a

 re pă ziţi Pe Iz bă vi to rul şi Zi di to rul stri

 ga t-a ti neri bi ne cu vân ta ţi’L pre oţi lă u da ţi’L

po poa a re prea î năl ţa a ţi’L pe El întru toţi ve cii
Peasna a IX-a. Ἐξέστη ἐπὶ τοῦτο. 

!Î în fri co şa a tu s’a ce ru de aceasta şi s’au

 spăi mân tat mar gi ni le pă mân tu lui că Dum ne zeu oa

  me ni lor tru peş te S’a a ră tat şi pân te ce le tă ău s-a fă

 cut mai cu prin ză to or de cât ce e ru ri le de Dum

! ne ze eu Năs că toa re pen tru a cea as ta te mă reş te

 so bo rul în ge resc şi nea mul o me nesc

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

   Î în boa a re prea sub ţi re pe Dum ne zeu a-L ve dea pe

cât e cu pu tin ţă te-ai în vred ni cit tru u pul sub ţi
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  in du ţi-l mai în tâi cu ne vo in ţe pustniceşti Sub ţi

  a ză da ar cu so li rea ta gro si i mea min ţii me le

 şi ra a za po că in ţei o Tes vi te ne stră lu ceş te mi-o

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

Cum a a pe le Ior da nu lui le-ai tre cut cu co jo cul

 de mult despăr ţin du le a şa şi’a cum pu hoa a ie le pă

  ca tu lui cel cum plit u su că-mi grab nic bu nu le tri mi

  ţân du-mi plo o i le la cri mii de-a pu u ru rea în su flet

 Pro roa a ce mi nu na te mij lo ci toa re a le Ha ru lui

 Sfin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

Smin te e li le vi e e ţii go nin du le şi ne

ca zul cum plit al vrăj ma şi lor ne le giu iţi boa la cea

  din su flet şi cea din trup Sfin te I li e vin de c-o
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 cu a ta so li i re ca un preabun strig ţi i e cu

 cre din ţă din ve eş ni ca o sân dă cea a ghe e nei iz

 bă vin du mă

 3333Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

R ă pi in du te la ce ruri ca un slă vit în do it ai

lă sat ha rul Du hu lui lui E li sei prea a dum ne ze ies

  33cu le ci cu el ne în ce tat so leş te le bu nă bi ru

   in ţă de la Hris tos a ce e lo ra ce pu ruri i coa a na

  ta să ru tă şi cu e vla vi e te la u dă

 3333 S i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min,
N u tre e ce ru gă ciu u nea ro bi lor tăi Mi los

ti vă Stă pâ nă a ce ru lui ci ne’n ce tat roa gă pe’m pă

   ra a tul zi di ri lor pen tru cei bi ne cre din cioşi să
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 ne dea ier ta a re gre şa le lor şi pa a ce su fle

  teas că păr ta aşi Îm pă ră ţi ei şi stră lu ci rii Lui fă

 cân du ne

Cuvine-se şi Megalinariile

 V e niţi pe Pro ro cul cel râv ni tor cel ră pit la ce e

   ruri în că ru ţa cu pa tru cai pe Sfân tul I li i e

Î na in te mer gă to o rul Ve ni rii cei de-a do o

   ua a Dom nu lui să-l cinstim

R ă pin du te ca a rul cu pa tru cai la ce ruri slă

   vi i te Tes vi te ne de pe pă mânt pâ nă azi te poar tă

ca să mergi î na i in tea Ve ni rii cei de-a do o ua

   de foc râv ni to ru le

D a a rul vin de că rii de la Hris tos lu ân du-l I li i

   e pa ti ma cum pli tă tă mă du ieşti ci ce lor ce pu ruri
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te chea mă cu cre di in ţă su fle tul şi tru u pul tă mă

 du ieş te le

 Cu toa te oş ti ri le în ge reşti cu Bo te ză to o rul

   cu A pos to lii cei slă viţi şi cu tot so bo rul Sfin ţi lor

  Stă pâ â nă Fi u lui tău te roa a gă toţi să ne mân tu

  i i i im

Stihira de final 
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!C ea a ta a or to doc şi lor ve niţi gla suri să’n năl

ţăm de cân ta a re cu Îm pă ra a tul Da vid pe slă

svi tul ves ti tor al lui Hris to os ci in stind pe Pro ro cul

 dum ne ze ie esc pe Sfân tul I li i e şi că tre a ces ta toţi

cu ma re gla as să stri găm Sfin i te e cu so li rea

ta ca al dă pe cei ce cân tăm cu cre din ţă sca pă

ne din toa te ră tă ci ri le
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