
CANON DE MÂNGÂIERE
către Sfântul Ioan Rusul

Dumnezeu este Domnul. Glas 4 T. 

       Dum ne zeu es te Dom nul şi S’a a ră ta at no uă

       bi ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru nu me le Dom nu lui

Troparul Sfântului, Glas 4 T. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. (Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce)

3         3C ă tre os ta a şu ul lui Hris to os cel prea vred nic să a ler

     333 3gă ăm to oţi cre din cio o şii stri gân du’i Din tul bu ra re bu nu le şi

    mul te ne voi pu ruri iz bă ve eş te ne în drăz ni ind că tre Dom

 z      nul grab nic ri di cân du ne cu vi oa se din boa lă şi pe

    3 A ce la roa gă’L să ne dea Sfin te I oa a ne ier ta rea

(de două ori) Slavă. Ταχύ προκατάλαβε. gre şa a le lor

          C he mâ ân du te Dum ne zeu în lă ca şul ce resc ţi nu t-a

 3    z   |şi tru pul tău cel pă mân te esc ne stri cat I oa ne slă vi tu le

       că în du râ ând ro bi a cum în dea am nă şi Pa vel cas nic

   z   a ju un s-ai Sfin te lui Hris tos îm pă ra tul A ce lu ia

  roa gă te ier ta re so li in du ne. sau lin du ne e e e
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Şi acum. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

            N ici o da a tă nu vom tă cea de Dum ne ze eu Năs că toa re

33     3a ves ti i noi ne vre ed ni cii pu te ri le ta le că de nu

  ai fi stă tut î na i in te ru gân du te pen tru noi

        ci ne ne-ar fi iz bă vit din tru a tâ â tea pri mej dii sau ci i

   33ne ne-ar fi pă zit pâ nă a cum slo o o o o bozi de la ti ne Stă

   3 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

Canonul. Glas 8 T. Cântarea I-a. Ὑγρὰν διοδεύσας.   (Apa trecând’o)

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

    C um pli te ne ca a zuri a flân du mă su fle tul şi

 z      tru u pul în spre ti ne mi le a runc ru gân du mă Sfin te

      Cu vi oa a se din strâm to ra re de gra ab iz bă veş te mă

  S fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi
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        A l tru pu lui vi i for mă tul bu ră fă ră con te

 z    ni i re ci ru gân du te ca un bun îm pa că’l de gra bă

   cu se ni i nul cel de la Dom nul I oa a ne slă vi tu le

33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

    V i cle ne le ce e te di a vo leşti lup tă Cu vi

 z    oa a se fă ră mi lă pe ro bul tău a lun gă’i I oa ne

       cu pu te e rea Cru cii pe Dom nul ru gâ ân du’L cu dra gos te

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

    F e cioa ră şi u u şa lui Dum ne zeu u şi le des

  z 33 3chi i de’mi stă pâ ne ştii mi los ti viri din por ţi le ia du lui

     Stă pâ â nă pe mi ne cel o sân di it ri di cân du mă

Cântarea a III-a. Οὐρανίας ἁψίδος. (Doamne, Cela ce ai făcut) 
  S fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

   D in ne vo ie şi boa a lă şi din ne caz sca pă mă

   z şi din în tris tă ri le lu u mii Sfin te ru gân du te că
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    tre Hris tos Dum ne zeu prea mi los ti ve I oa a ne şi îm

   păr tă şeş te mă mi i lei A ce lu ia

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

     D e vi cle ne le sfa a turi a le vrăj ma şi lor sca pă

 3 3   mă ce lor ce cu pâ re Pă ri in te oş tesc a su pra mea

      în tru ni mic în tor când fu ri a lor cea de fia a ră spri

    ji nul creş ti ni lor o o, prea slă vi tu le

33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

      Î în ţe lept în gri ji in du’ţi lă ca şul su u fle tu lui

3   şi îm po do bin du’l cu râ âv nă prea fe ri ci tu le

    şi ha rul Du hu lui Sfânt în lă un tru pri mi in du’l stâlp de foc

 z    slă vi tu le eşti cre din cio şi lor

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

   3 A m că zut Prea cu ra a tă din cu ră ţi i e ne

   3    treb ni cul şi m’am în ti nat ne bu ne eş te cu des frâ nă ri
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  3  3le ci tu năs când pe Hris tos Ju de că to rul a toa a te

   z  mi los tiv a ra tă mi’L cu mij lo ci rea ta

Şi aceste două tropare. Asemenea. 
 zR i di i că ne de Dum ne zeu pur tă to ru le tot dea u u

 333 na din pri me ej dii şi din ne voi pe ce ei ca re te che măm

3  prea grab ni ce-a ju tă to ru le î în is pi te

 zÎ în du ră te de Dum ne zeu Năs că toa re prea lă u da a

 3 tă şi chi i nul meu cel tru pesc de gra ab con te neş te mi’l

3    s  şi vin de că’mi su fle teas ca a du re re e e e e

Doamne miluieşte. Glas 2 T
 

   Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e eş te

 Doamne mi lu ie e eş te
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Sedealna. Glas 2 T. Πρεσβεία θερµή. (Rugătoare fierbinte)
  3 C e ta te şi turn şi pa vă ză creş ti i ni lor te ştim

 z 3 ca un bun pe toţi a dă pos tin du ne ci stri găm Pă zeş te

33 ne Cu vi oa se I oa ne pe ro o o bii tăi şi din pri mej dii

    sca pă ne de grab Pă ri in te la Dom nul mij lo ci in du ne

Cântarea a IV-a. Εἰσακήκοα Κύριε. (Auzit-am Doamne) 
  S fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

    333V in de cări dă ru ie şte le ce lor ce a lear gă la a ju

 2 2to rul tău de mi nuni iz vo râ to ru le pe Hris tos ru gân

     du’L C u vi o su le

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

    D es fă tân du ne pu ru rea de tă mă du i ri le

   ta le bu nu le te cin stim prea mi nu na tu le să ru tând

   cu dra gos te i coa na ta
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33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

       33C u lu cra rea po run ci lor stră bă tu t-ai bu nu le no

     rul tru pu lui la lu mi na cea de ne pă truns pă trun zând cu

   Du hul râv ni to ru le

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

        D um ne ze u lui ne’n că put ca să’n că pă toa re Mai că

      fă cân du te a vir tu ţi lor dum ne ze ieşti ca să cu so

Cântarea a V-a. Φώτισον ἡµᾶς.li rea ta a ra tă mă (Luminează-ne pe noi) 
  S fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

    G rab nic în gră dind cu so li rea ta pe ro bii tăi cu bra

          ţul tă ău Prea pu ter ni ce sur pă’i slă vi i i i te pe di a vo

  lii cei a mari

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

      V in de că’i pe toţi fe ri ci te cu pu te rea ta de gâr

          bo vi re fri i guri slă bă no giri şi să nă ta a a a te ca un
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   bun dă ru ieş te le

33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

    S u fle tu lui meu să nă ta te dă’i şi tru pu lui şi în

      tă ri re bu u nu le ro gu mă Sfin te I oa a a a ne cu fier

  bin te so li rea ta

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

       C e te le ce reşti şi so bo rul mu ri to ri lor de ti ne

      Mai că fe cioa ră se bu cu ră Îm pă ră tea a a a sa şi po

Cântarea a VI-a. Τὴν δέησιν. doa ba zi di ri lor (Rugăciunea mea)


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

        3F ân tâ â â â nă de vin de cări şti in du te şi iz

33    33vor de bu nă ta a te I oa ne iz bă vi tor de du re re şi

 boa a lă şi pier ză tor al lu cră ă rii di a vo leşti de ră

      ul ce mă va tă mă mân tu ieş te mă gra ab nic Slă vi tu le
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  S fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

        3C o moa a a a ră te-ai a ră tat să ra ci lor şi stră jer

33     al cre din cio o şi lor Sfin te mul ta is pi tă de grab a lun

 gâ ân d’o şi iz go nind nă vă li i rea vrăj ma şi lor cu to ţii da

       ră te ru găm De ne ca zul cum pli it iz bă veş te ne.

33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

        P ă ri i i in te iz bă vi re pu ru rea te a răţi

    ne min ci noa a să’n pri mej dii şi mân tu i re scă pa re şi

 spri i jin vin de că tor al du re e ri lor tru pu lui iz vor de bi

    ne cu vân tări fe ri ci te I oa a ne slă vi tu le

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

3     33C u bra a a ţe le cu ca re Mai că L’ai pur tat lui Hris

    tos Prea cu ra a tă a ra tă’I pi roa ne le şi cu nu na şi

   Cru u cea su li ţa fie rea bu re e te le tres ti a şi ce lo ra

   ce mult gre şim mi los tiv în tot cea a sul a ra tă ni’L
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Şi aceste două tropare. Asemenea: 
Şi aceste două tropare. Asemenea. 

 zR i di i că ne de Dum ne zeu pur tă to ru le tot dea u u

 333 na din pri me ej dii şi din ne voi pe ce ei ca re te che măm

3  prea grab ni ce-a ju tă to ru le î în is pi te

3  3  C u ra a tă ca re prin cu vânt pe Cu vân tul în chip ne tâl

 33  cu it L-ai năs cut în zi le le din u ur mă nu în ce ta ru

       s gân du’L ca u na ce ai în drăz ni re de mai că ă ă ă ă
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Doamne miluieşte. Glas 2 T 
   Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e eş te

   Doam ne mi lu ie e eş te

Toată suflarea. Glas 2 T 
 T oa tă su fla a a rea să la u de e pe Dom nul

 T oa tă su fla a rea să la u de pe Do om nu u u ul

Doamne miluieşte de 12 ori. Glas 2 T 
    Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie eş te

    (de 3 ori, a patra oara aşa)Doam ne mi lu ie e eş te

    Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie eş te

    Doam ne mi lu ie e e e e e eş te e

Doamne miluieşte şi Toată suflarea



Condacul. Glas 2 T. Τοῖς τῶν αἱµάτων σου. (Cu ale sângiurilor tale)

3 V in de că tor prea is cu sit al du re e ri lor şi scu

 3ti tor în ne caz a ră tâ ân du te din boli şi ne voi iz bă veş

        e eş te ne cu mij lo ci ri le ta le ru gă mu te pă

Prochimenul.zrin te I oa ne slă vi tu le Glas 4 T. 
     C in sti i i tă î na in tea Do om nu lui moar tea Cu vi

  o su lui Său

C in sti i i i i i tă î na in tea Do om nu lui

     moar tea cu vi o su lui Să ă ă ău

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte.

Aliluia. Glas 2 T 
 A a li lu u i a A li lu u u i i a A li

(de două ori) lu u i a a a a

Evanghelia după Luca (6, 17-23)
În vremea aceea a stat Iisus la loc şes, şi mulţime de ucenici ai Săi, şi
mulţime mul-tă de popor din toată Iudeea şi din Ierusa-lim şi de pe ţăr-
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mul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să’L asculte pe Dânsul şi să se
vindece de bolile lor; şi cei chinuiţi de duhuri necurate, şi se vindecau. Şi
toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea dintr’Însul şi îi
vindeca pe toţi. Iar El, ridicându’Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi cei
săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu; fericiţi care flămânziţi
acum, că vă veţi sătura; fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde; fericiţi
veţi fi când vă vor urî pe voi oamenii, şi când vă vor osebi pe voi şi vă vor
ocărî şi vor lepăda numele vostru ca viclean din pricina Fiului omului.
Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă săltaţi; că, iată, plata voastră multă este în
cer.

Glas 2 T 
   S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

   P en tru rugă ciu ni le Cu vi o su lui Tă Mi los ti ve

 cu ră ţe eş te mul ţi i mea gre şa le lor noas tre.

     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

    P en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi los

ti ve cu ră ţe eş te mul ţi i mea gre şa le lor noas tre.

Prosomia de după Psalmul 50. Glas 6 T, Ὅλην ἀποθέµενοι. (Toată nădejdea)

   M i lu ieş te mă Dum ne ze u le du pă ma

33re mi la Ta şi du pă mul ţi mea în du ră ri lor
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    Ta a le cu ră ţe eş te fă ră de le gea mea.

 2   N u lip si i pe ro bul tău de o cro ti rea a ta Sfin te

 I oa ne slă vi tu le ci sfă râ mă ro gu te cu tă ri i a

!ta ca un bu un pu ru rea să ge ţi le toa a a te şi’n

  3 3drăz ne e e li le vi clea nu lui şi boa la go neş te o şi is

   333 pi ta toa a a tă ă şi pa ti ma nă va la ri si pin du o

    z    3 cea sa ta ni ceas că cu ha rul tău ca să cânt cu râ â â âv nă

3  3so li rea ta cea că tre Dum ne zeu bi ne pri mi i i i

   tă A ce lu ia o prea mi nu na a a tu le e e e

Doamne miluieşte. Glas 2 T 
 z  33z Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu

 ieş te

 33z 33z Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te

 33z  z D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu

 ieş te
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 33z  33z    zs D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie e

Cântarea a VII-a. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. !Ke eş te e (Feciorii lui Israil, strămutaţi din Iudeea)


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

 B u cu ri e şi pa ce dă ru ieş te le pu ruri prea mi nu

    zna a tu u le I oa ne ce lor ca re te la u dă cu râ âv

 z   3nă şi Îi stri gă Stă pâ nu lui Bi ne cu vân tat eştiDum

   ne ze ul Pă rin ţi i lor noş tri

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

 C u lu mi na ta Sfin te în tu ne ri cul i ni mii ri si

  zpe eş te e mi’l că ia tă vin Pă rin te la sfân ta ta i coa a

 z    3 nă şi cân ta re strig Dom nu lui Bi ne cu vân tat eştiDum

   ne ze ul Pă rin ţi i lor noş tri

33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

 D in ne caz şi is pi tă şi pri mej di e bu nu le slo bo

   zze eş te e ne şi-a lun gă ne Pă rin te dră ceas ca vă tă ma a
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 z   3 re să stri găm dar Stă pâ nu lui Bi ne cu vân tat eştiDum

   ne ze ul Pă rin ţi i lor noş tri

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 Z i di to rul făp tu rii în tru ti ne Fe cioa ră S-a ză mis

    3    z    3li it ne gră it So leş te dar ier ta re la Cel năs cut din ti i

 z   ne mij lo cind pen tru ro bii tăi de Dum ne zeu Năs că toa a re

Cântarea a VIII-a.   prea bi ne cu u vân ta tă (Auzit-am Doamne)


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

 zÎ în tin de mâ â â â na ce lor cu prinşi de-a vi e ţii

      tul bu ra re Pă ri in te I oa ne ca scă pând din toa te

    să la u de e pe Dom nul

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

 zM oaş te le ta a a a le iz vo râ toa re de mi ruri

       să ru tân du le Sfi in te I oa ne Dom nu lui cân ta a re
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   cân tăm în tru u toţi ve cii

33 333L ă u dăm pe Ta tăl pe Fi i ul şi pe Sfân tul Duh pe Do om nul

 zH a rul tri mi i i i te’l cel de la Dom nul Pă rin te

       2cân tă re ţi lor tă ăi fe ri ci te ca în tru toţi ve e cii

    să la u de e pe Dom nul

 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 zD e’n ti nă ciu u u u ne i ni ma spa lă’mi cu ba ia

         po că in ţei Fe cioa a ră cu ra tă ca în tru toţi ve e cii

   să’ţi cânt mi lo os ti vi rea

 3333333 3S ă lă u dăm bi ne să cu vân tăm şi să ne în

3     chi năm Dom nu lui cân tâ â ân du-I şi prea î năl ţân

   ân du-L în tru u toţi ve cii.

   P e Îm pă ra a a tul ce resc pe Ca re Îl la u dă

       2ce te le în ge re eşti lă u da ţi-L şi prea î năl ţa a ţi-L

Cântarea a IX-a. Κυρίως Θεοτόκον.în tru u toţi ve cii. (Fecioară preacurată) 
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 z   F e cioa ră prea cu ra tă cei mân tu iţi prin ti i ne

  de Dum ne zeu Năs că toa re te măr tu ri sim cu ne tru

   peş ti le ce e te pe ti i ne mă rin du te

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

 z   33L u cea făr Cu vi oa se al Soa re lui drep tă ă ţii

    pe ti ne Sfin te I oa a ne te măr tu ri sim şi Îl slă

     vim cu cre di in ţă pe Do om nul mi nu ni lor

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

 z   A ju u tă Fe ri ci te ce lor cu prinşi de va a lul

       33fur tu nii re le lor lu u mii a ces te ia să gea ta pu ruri

  frân gâ ân d’o cea a a vrăj ma şu lui

33    S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

 z   33P ri meş te’mi dar cân ta rea şi ce re rea Pă ri in te

      şi de cum pli te le re e le pă zeş te mă şi de pă cat

   mi los ti i ve cu ca al dă so li rea ta
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 3     Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 z    33 N ă dej de şi scă pa re te ştim în tru is pi i te

      de Dum ne zeu Năs că toa a re noi ro bii tăi şi so li toa

   re fier bi in te la Fi i ul tău pu ru rea

Apoi, îndată cântăm:

 z C u vi ne se cu a de vă rat să te fe ri cim de

      Dum ne zeu Năs că toa a re cea pu ru rea fe ri ci i tă şi

    cu to o tul fă ră pri ha a nă şi Ma a ai ca Dum ne

  ze u lui nos tru.

    P pe cea mai cin sti tă de cât He ru vi mii şi mai pro

3 3333    3slă vi i tă făr’ de-a se mă na re de cât Se ra fi mii ca

     re fă ră stri că ciu u ne pe Dum ne zeu Cu vân tul ai

    z  3 3năs cut pe ti ne cea cu a de vă rat Năs că toa a a a re de

     Dum ne ze eu te mă rim.
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Megalinariile, asemenea: 
 z     S ă ge ţi le-a prin se a ba te le de la noi Pă ri in

z  te a le du hu lui ne cu rat fier bin te Tre i i mii

z      ru gân du te I oa ne cân ta re să’ţi a du u cem prea

 fe ri ci tu le

 z      P e stea ua Bi se ri cii lui Hris tos ca re stră lu ce eş

z  te tu tu ror în ţe le gă tor pe prea mi nu na a tul

z    I oan dum ne ze ies cul să’l fe ri cim cu to o ţii cin

   sti in du’l cu la u de

 z @  z  P a ce mij lo ceş te la Dum ne zeu tih nă su fle teas că

      z  şi răb da a re pâ nă’n sfâr şit har şi mân tu i re ce

        lo ra ce cu râ âv nă îţi lă u dăm Pă ri in te Sfi in te mi

 nu ni le

 z       P e cei ca re vin la lă ca şul tău ru gân du se ţi i

z   e de is pi te îi a pă ră de ce le vă zu u te
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z       şi ce le ne vă zu te I oa ne fe ri ci i te cu u o

 cro ti rea ta

 M a ai ca Zi di to o ru lui tu tu ror Stă pâ nă a

      lu u mii ru gă ciu u nea pri meş te o 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

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

 z      z 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

z   C u toa te oş ti ri le în ge reşti cu Bo te ză to o

 z    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

stu i i i i im
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Troparele de după Otpust. Glas 2 T. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. (Când de pe lemn)

!2 C ea a tă ă cre din cio şi lor ve niţi să ne în chi năm

s    cu cre di in ţă şi cu e vla a a vi i e i coa nei slă vi tu

       z   lui I oan din E e e vi a cu ră ţin du ne bu ze le

      şi o chii şi fru un tea ru gân du ne fra ţi lor cu mij lo ci i i

            ri       le     lui              vre  ed nici  de     sfâr    şi   tul cel   pa   aş   nic          şi mân tu   

                 Ki         tor să    ne     fa    că          pe    Mân    tu     i    to   rul  în   du    rân  du ni’L

!2 S fi     in    te  e    cu      so     bo  rul  în     ge   resc       şi    cu    Pur     tă     to

3       rii  de chi   i     nuri    su    fle    tul     tă     ă  ău  cel    cu    rat          I       oa    ne  se   bu

         z       cu ră    în tru  lă      ca      a  a   şul     ce    resc                şi       cu   cea  ta Pro   ro  ci  lor

3          3                       şi     toţi Cu vi    o     o     şii               şi   dum    ne   ze    ia  scă ob ştea I     e       ra         

                               3 a  ar  hi       lor              ia      a  ră     pă     mân   te   nii cu    râ âv   nă          tru pul tău 

                 Kcel     fă   ră   stri    ca    re           cu     cân   tări   îl    la   u  dă  Slă     vi     tu   le

21



glas 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν



Cea a a a a tă ă cre e di in cio şi i lo o or ve e e

  niţi să ă ă ne în chi nă ăm cuu cre e di i i in ţă

şi cu u u e e e vla vi i e i coa a a a a nei

  slă ă vi tu u lui I oa a an di in E e e e e vi i i i

   a cu ră ţi i in du u ne bu ze le e e e şi o o

  chi i şi i fru u u un tea ru gâ â â â â ân du ne e

   fra ţi i lor cu mij lo o ci i i i i rea a a a lui

   vre e e e ed ni ici de sfâr şi i tu ul ce el pa a a aş nic

şi i i mân tu i to or să ă ne e fa a a a că pe

  Mân tu i to o rul î în du u u râ â ân du u u ni’L.

stihiri la Sfântul Ioan Rusul



S fi i i i i in te e cu u so o bo ru ul î î

 în ge e e resc şi i i cu pur tă to o ri i de e

 chi i i i nuri su fle e e tu u ul tă ă ău cel cu u

 rat I oa a a a a a ne se e bu cu u ră în tru u u

  lă ă ca a a a a şu ul ce e e resc şi cu cea a a

ta a Pro ro ci lo o o or şi to oţiCu u vi i o o o o şii

 şi i i i dum ne ze e ias că ă ob ştea I e e ra a a

   ar hi i i i lor ia a a a a ră ă pă mân te e ni i

cu u râ â â âv nă tru u u pul tău cel fă ă ră ă

 stri i ca a a a re cu cân tări îl la a u dă ă slă ă ă

vi i i i tu u u le

stihiri la Sfântul Ioan Rusul



Şi aceste tropare, acelaşi glas 

                  S tă     pâ  nă pri me    eş te   ru     gă     ciu     ni le  ro    o  bi lor tăi            şi

 z       ne       iz      bă     ve     eş  te     din   toa   tă ne  vo    ia  şi  ne      ca     a zul

                          T oa     tă nă dej dea mea spre     ti    ne  o       î     nalţ        Mai    ca   lui   Dum

                               ne     zeu            pă      zeş   te mă sub a co    pe ră  mân tul tău

33 3  z     P en     tru     ru    gă    ciu      ni      le    tu   tu ror sfin ţi lor Tăi   Doa  am ne

333                                   şi    a    le Năs că  toa  a   a   rei de Dum ne zeu         pa cea Ta   dă ne   o      no   o

        33                              uă           şi   ne  mi    lu       ie    eş  te pe noi      ca    un   sin gur în du     ra      a    at
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