
Troparul Înaintemergătorului. Glas 4 
 B o te ză to o ru u le al Do o mnu lui sla vei Dum ne

 ze ie es cu u le Pro roa a ce I oa ne Dum ne ze ieş te

bu nu le de-o par te lă sând toa te ră u tă ţi le să vâr

şi i te de mi ne din toa tă pri mej di a iz bă veş te mă Sfinte

 şi pe Hris tos în du ple că’L să’mi dea la ju de ca a

tă ier ta rea gre şa a le lor

Troparul Născătoarei de Dumnezeu. Asemeni. 
   N ici o da a tă nu vom tă cea de Dum ne zeu Năs că toa re

a ves ti i noi ne vre ed ni cii pu te ri le ta le că de

nu ai fi stă tut în na i in te ru gân du te pen tru

  noi ci ne ne-ar fi iz bă vit dintru a tâ tea pri mej dii sau

 ci i ne ne-ar fi păzit pâ nă a cum slo o o o o bozi de la

 ti ne Stă pâ nă nu u ne vom de păr ta că pe ro bii

tăi pu ru rea îi mân tu ieşti din toa te ne vo i le e e e
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Troparul Înaintemergătorului

prelucrat după Suceveanu. Glas 2.


P o me ni i rea drep tu lui cu la a u de

ia ră ţi e des tul îţi es te măr tu ri a Dom nu lui Î na

in te mer gă to o ru le că te-ai a ră tat cu a de

vă rat şi de cât Pro ro cii mai cins tit că şi a

bo te za în re pe juni pe Cel pro po vă du i it te-ai în

 vred ni cit Drept a ceas ta pen tru a de văr ne vo in du te

  bu cu râ ân du te bi ne ai ves tit şi ce e lor din iad

    pe Dum ne zeu Cel a ră ta at în trup Cel ce ri

 di i că pă ca tul lu mii şi ne dă no uă ma a re mi lă

sau cu încheiere mi i i lă ă ă ă ă ă
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Troparul Înaintemergătorului după Cornel diaconul. Glas 4


 P o me ni rea drep tu lui cu la a u de ia ră ţi

e des tul îţi e e es te măr tu ri a Dom nu lui

Î na in te mer gă to o ru le că te-ai a ră tat

cu a de vă rat şi de cât Pro ro cii mai cins tit

333că şi în re pe juni a bo te za pe Ce el pro po vă du it te-ai în

3 vred ni cit pen tru a cea as ta pen tru a de văr ne vo in

   du te bu cu râ ân du te bi ne ai ves ti it şi ce lor din iad

 3333pe Dum ne zeu Cel a ră ta at în trup Cel ce ri di i

 că pă ca tul lu mii şi ne dă no uă ma a re mi lă

sau cu încheiere mi i i lă ă ă ă ă ă

SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL



Canonul Botezătorului
Peasna Ia.Ὑγρὰν διοδεύσας (Apa trecând’o).

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

Cum pli te le gâ ân duri mă’n vă lu ie la ti ne îmi

   ca a ut mân tu i re şi a dă post tu dar Mer gă

to ru le ‘na i in te din toa tă boa la de grab iz bă veş te

 mă

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

F ur tu na de pa a timi mă tul bu ră mul tă mo

   ho râ â re cu prin zân du’mi su fle tul meu îm pa că’l

Pro roa ce cu so li i rea la Dum ne ze ul tău Sfi in te şi

 sca pă mă

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

Cu fri că pe Ce la ce a fă cut ce rul şi pă mâ ân

 tul Fe ri ci te L’ai bo te zat ci roa gă’L I oa ne
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pen tru mi i ne de vă tă ma re şi boa a lă scă pân du mă

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

C u tru pul bo le esc şi cu su fle tul ci tu cer ce

   tă ă rii şi’n gri ji rii dum ne ze ieşti mă în vred ni

 ceş te ca o bu u nă sin gu ră mai că a Do om nu lui Ce lui

Bun

Cântarea a III-a. Οὐρανίας ἀψῖδος. (Doamne, Cela ce-ai înălţat). 
3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

 O o cro ti rea ta Sfi in te dă’mi ca un bun pu ru rea

 ce lui ce te chem Fe ri ci i te şi în drep tea ză mă

 cu mij lo ci rea ta că tre li ma nul cel paş nic din mâ

    na vrăj ma şu lui gra ab nic scă pân du mă

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

S u fle teas ca fur tu u nă ţi e mă rog ri si peş
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te mi-o şi cu mij lo ci rea ta Sfi in te vi fo rul bo li

   lor ca re mă’n vă lu ie grab nic a lun gă’l de par te

  de la mi ne ro bul tău Bo te ză to ru le

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

3M’au a juns Fe ri ci i te îm bol nă vi ri le tru

 pu lui şi chi nuri cum pli te şi fri i că tu dar a ju tă

  mă pe cel ce vin a cum şi îţi strig cu cre din ţă

  sca pă mă cu ha rul tău Bo te ză to ru le

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

F ă că to rul de bi i ne în mi tra ta a S’a cu prins

ci fa ce rii de bi ne Stă pâ â nă în vred ni ceş te ne

   pen tru că toa te poţi că L-ai pur tat Prea cu ra tă pe

  A tot pu ter ni cul Ma ai că în pân te ce
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A a lu un gă ne Bo te ză to ru le boa a la şi

tot ne ca a zul scă pâ ân du ne ca un bun pe to oţi cu

 so li rea ta de chi nul cel veş nic Prea mi i los ti ve

Î în du u 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 gra ab con te

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

Sedealna. Glas 4. Ταχὺ προκατάλαβε. T. 
 Co moa a ră de vin de cări tăi nu i tă’n pământ Hris to os

  ne-a des co pe rit dum ne ze ie es cul tău cap I oa ne Pro

ro o cu le toţi da ră la o lal tă de a fla a rea lui Sfin te

la u dă şi cân ta re lui Hris tos Îi a ducem că dă tă mă

du iri ca un Bun cu mij lo ci rea ta
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Peasna a IV-a. Εἰσακήκοα Kύριε (Auzii, Dumnezeule). 
3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

V a lul bo lii şi pa ti mii Sfin te po to leş te’mi cu

3 3mij lo ci rea ta că tre Ce la ce L-ai bo te zat oa re

 când în va lul I or da nu lui

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

33P e A dân cu’n du ră ri lor L-ai ves tit Pro ro cu le

3   mu ri to ri lor pe A ce la roa gă’L şi a cum şi de

 chi nul veş nic iz bă veş te ne

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

Do bân dind Fe ri ci tu le da ru ri le ta le şi

3mij lo ci rea ta mul ţu mind Bo te ză to ru le îţi cân

  tăm cân ta re de la u dă

3333Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min
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Che ză şi e nă dej di lor Mai că şi scă pa re pu

ruri a vân du te Năs că toa rea Ce lui Mi los tiv din tru

 tot ne ca zul ne iz bă vim

Peasna a V-a. Fă-ne luminaţi. 
3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

33Uum ple şi a cum cin sti to ri lor tăi ce re rea cel ce

    pă mân tul pro ro o cu le l-ai um plut tot de lu mi na cea

 ne a pu să cu ves ti rea ta

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

 33Sca pă ne de grab din pri mej dii Fe ri ci tu le cel ce

    Scă pa rea cea ve eş ni că ai ves tit Sfin te şi Pa cea co

 vâr şi toa re fi rii min ţi lor

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

 33V in de că de grab ne pu tin ţe le şi bo li le spre mij

PARACLISUL



  lo ci re mâ âi ni le ri di când cel ce cu mâ â na a tin

 s-ai creş te tul Stă pâ nu lui

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

 V in de că’mi şi-a cum Prea cu ra tă toa tă pa ti ma în

 vred ni cin du mă de gri ja ta şi să nă ta a te dă’mi cu

 so li rea că tre Fi ul tău

Peasna a VI-a. Vărsa-voi. 
3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

Din moa ar te şi stri că ciu ne smul ge mă ne stri ca re

3 z  3a gus ta a dă ru in du’mi şi din is pi te şi boli şi nă

2 3 pa as te şi fe lu ri te pri me ej dii ri di că mă ru gân

  du te lui Dum ne zeu fe ri ci te I oa a ne şi sca pă mă

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

P e ti i ne o cro ti tor şti in du te şi fier bin te
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3 z so li to or în pri mej dii pu ruri go nind al is pi te lor

2 3vi i for şi vă tă ma rea şi boa la şter gân du le a lun

 gă’mi Sfin te şi a cum stri că ciu nea şi pa a ti ma tru pu lui

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

  Î în groa pa pă ca te lor m’am pră vă lit şi-a ie şi

pz 3din tr’în sa nu sînt în sta re ci pe Hris tos Ca re-a scos pe pro

32 3ro o cul din tru a le i lor groa pă slă vi tu le pe Ca

 re tu L-ai bo te zat să mă scoa tă din tr’î în sa în du ple că’L

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

C e ta a te şi a dă post a vân du te şi scă pa re

pz   32su fle te lor Fe cioa ră şi’n strâm to rări Prea cu ra tă lăr

32 3 gi i me ne bu cu răm ne’n ce ta at de lu mi na ta ci o,

Stă pâ nă şi a cum din pri mej dii şi pa a timi ri di că ne
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A a lu un gă ne Bo te ză to ru le boa a la şi

tot ne ca a zul scă pâ ân du ne ca un bun pe to oţi cu

 so li rea ta de chi nul cel veş nic Prea mi i los ti ve

Î în du u 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 gra ab con te

33neş te mi’l şi vin de că’mi su fle teas ca a du re re e e e e

Condacul. Glasul al 2-lea T. 
Cin sti tul tău cap lă ca şu le al Ha a ru lui

co moa ră de preţ a flând Bo te ză to ru le din pă mânt

 sco ţân du o vin de cări lu ăm cu so li i i rea ta că po

că in ţa Sfin te o ves teşti în lu u me ca ’na in te

Slă vi i tu le
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Prochimenul. Glas 4 T. 
!SD re e e e ep tul ca fi ni i cul va în flo ri

(de două ori)  şi ca ce drul cel di Li ba an se va în mul ţi

Stih: Răsădit în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru va înflori.

T T  D re e e e eptu u ul ca fi ni cul va în flo ri

şi ca ce drul cel din Li ba an se va în mul ţi i i i

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

P en tru mij lo ci ri le Bo te ză to ru 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
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Stihira prosomie. Glas 6 T. Toată nădejdea.
P ro roa ce al Dom nu lui şi bu cu ri a a mea Sfin te

  pri meş te’mi prea bu nu le la u da şi ce re rea şi a

3ju u tă mă că ne voi pu ru rea şi cum pli te scâ â âr be

 3mă’m pre soa a a ră să mă bi ru ie smul ge mă ro gu te I oa

ne din mâ na vi clea nu lui din cur se le a ce lu ia

  3 ca un mi los tiv slo bo zin du mă ci roa gă’L pe Do o om nul

 ca un mij lo ci to or al tu tu ror şi toa tă

boa a a a la a lun gă mi’o mi e o sân di tu lu u u ui
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Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. (Tinerii ce mersese). 

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

33 33Aal stră mo şu lui za a pis în Ior dan să îl spe e

3le a pro pi in du Se vă zân du’L pe Cu vân tul de grab în

tâm pi nâ ân du’L I-ai stri gat Fe ri ci tu le Bi i ne eşti cu

 vân tat Dum ne ze e e e ul Pă rin ţi lor no ştri

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

33 33Că tre Mult mi los ti i vul Iu bi to rul de oa a

3meni roa gă te bu nu le pe ro bii tăi să’i sca pe de bo li

le cum pli i te pe toţi ca re Îi cân tă Lui Bi i ne eşti cu

 vân tat Dum ne ze e e e ul Pă rin ţi lor no ştri

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

V is ti er mân tu i rii şi li man şi o dih nă Sfin te I

3oa a ne te ştim şi grab ni că scă pa a re a ce lor din
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 pri me ej dii te ru găm dar Pro ro cu le vi fo rul bo

o lii de grab a ba te ni i’l Slă vi te

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

Ne pu tin ţa tru peas că ri si peş te-o Stă pâ nă şi boa

3la su u fle tu lui în da tă ce lor ca re râv nesc dum ne ze

  ia as că a co pe ri rea ta că pe Hri sto os L-ai năs cut

 pe Mân tu i i rea noas tră

Peasna a VIII-a. Τὸν Βασιλέα. (Pe Împăratul Ceresc). 

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

 D e a ju to o rul cel de la ti ne Pro roa a ce

3 nu’i lip si fe ri ci i te I oa ne pe cei ce te roa a

 gă ci grab nic ce er ce tea ză’i

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi
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Tă mă du i i re îm bel şu ga tă dai Sfi in te

3 ce lor ca re îţi ce er cu cre din ţă şi’ţi cân tă cu râ âv

 nă şi dra gos te e Slă vi te

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

 P e-al mân tu i i rii În ce pă tor fe ri ci i te

3 pe Hris tos roa gă’L pu u ruri I oa ne scă pân du ne Sfi in

 te de veş ni ce e le chi nuri

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

Toa tă is pi i ta ză dăr ni ceşti Prea cu ra a tă

 şi a lungi nă vă li i ri le bo lii cân ta re dar a

du u cem mi los ti vi i rii ta le
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Peasna a IX-a. Κυρίως Θεοτόκον. Fecioară preacurată 

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

zA a la cri mi lor me le cur ge re n’o tre e ce ce la

 ce’n cur ge ri le e I or da nu lui pe Dum ne zeu bo te za a

 t-ai Bo te ză to ru le

3 33 3Bo te ză to ru le al lui Hris tos roa a gă te pen tru noi

z33 3Cum pli ta ră u ta te cea de la vrăj ma a şul ce ne’n

 ce tat mă a pa a să a lun gă mi-o şi bi ru in ţă a su u

   pră’i dă’mi Fe ri ci tu le

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

zT ă ri e fă te grab nic du hu lui meu Sfi in te ce lui

 cu prins de a dâ ân cul pă ca tu lui ca să te la ud cu râ âv

 nă Bo te ză to ru le

3333Si a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min
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zF e cioa ră bu cu ri ei mă în vred ni ce eş te că

 3bu cu ri ei prea pli ne te ştiu să laş şi în tris ta rea a

Cuvine-se şi Megalinariile lu un gă’mi cea a pă ca tu lui

 R oa a dă su fle tea as că n’am do bân dit o Prea fe

ri ci i te nu mai frun ze fă ră de rod gol de toa tă

 bu na lu cra re’mi za ce du u hul ci ro di tor Pro roa a

 ce fă ă mă vir tu ţi lor

A al Dom nu lui sla vei Bo te ză tor sfeş ni ce cu ra a te

al Lu mi nii Ce lei ce reşti sfeş ni cul a prin de’mi pe

 cel al min ţii me e le cel stins cu trân dă vi i a

 şi lu mi nea ză mă

 R o o gu te Pro roa a ce să nu mă treci Sfin te cu

 ve de e rea pe ne vred ni cul ro bul tău a fun dat cu

to tul în pa ti mi le lu u mii din moar tea su fle tea
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 as că tu dar ri di că mă

  R oa a gă te Pro roa ce lui Dum ne zeu pen tru tot no

 ro o dul ce te chea a mă Slă vi tu le ca re le

a lea ar gă la ti ne cu cre din ţă şi-a lun gă’i toa tă

 boa a la şi’m pre su ră ri le

M a ai ca zi di to ru lui tu tu ror Stă pâ nă a lu

 u mii ru gă ciu u nea pri meş te ne şi so leş te

pu ruri la Cel năs cut din ti i ne fii dar mij lo ci toa

 a re Ma ai ca Stă pâ nu lui

 D in ti i ne Năs că toa re de Dum ne zeu Dum ne

zeu Cu vâ ân tul în tru pân du se ne gră it co vâr şeşti

Fe cioa ră oş ti rea cea ce rea as că ţi e dar îţi a

 du u cem cân ta a re de la u dă

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

Stihira de final 

G ra ab ni i ic din is pi te şi ne voi scoa te mă

sslă vi te I oa a ne ro gu te bu u u nu u le

  scă’n za dar vrăj ma şii mei ur zesc a su u u pra a mea

şi pân desc ca pe’o pa să re vo ind să a pu u ce su fle tul

s ro bu lui tău Bo te ză to o o ru u le Nu u mă ă ă pă

33ră si mi los ti i ve ci cu noas că bi ne Pro roa a ce

că tu mă pă ze eşti Fe ri ci tu le
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