
CANON DE MÂNGÂIERE
către Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru...
Strana: Amin. Slavă Ţie... Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime...
Tatăl nostru.
Doamne miluieşte (de 12 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu
3 închinăciuni).

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-
mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i
drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare;
făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine
şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de de-
mult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gîndit. Tins-am
către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn
celor ce se coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea.
Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăj-
maşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul
meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău,
Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bună-
tate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu
sînt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
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Dumnezeu este Domnul. Glas 4 T. 

  z    D um ne zeu es te Dom nul şi S-a a ră tat no o uă bi

        ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru nu me le Dom nu lui
(de trei ori)

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

      C a pe în tâ â i ii ne tru peş ti lor ce te şi pă mân

 te e ni i lor scă pa re şi spri jin vă lă u dăm Ar han ghe li lor

  şi vă ru găm stin geţi fo cul pa a ti mii cel a prins de Ve

 z      3li ar şi de toa te scâr be le iz bă vi ţi ne grab nic şi pe

 Hris tos ru ga ţi-L pen tru noi să ne dea no o uă ier

(de două ori) Slavă. Şi acum. Asemenea: ta re gre şe e li lor

       33N ici o da a tă nu vom tă cea Prea cu ra tă noi ro bii tă

       ăi a ves ti pu te ri le ta le că î na in tea Dom nu lui te

   z      rogi pen tru noi din ma rea is pi te lor să ne ri di ce de

 z  3    3gra bă cu ha rul pă zin du ne ne în ti naţi de pă ca te de

 la ti ne Stă pâ nă nu ne de păr tăm că tu ne iz bă

2



     ve e eşti din toa te ne vo o i le

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea
îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de
păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea
mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti
Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am
zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele neară-
tate şi cele ascunse ale înţepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi; spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bu-
curie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele
mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule,
şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu duh
stăpînitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la
Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul
mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei de-
schide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot
nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dum-
nezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune viţei pe altarul Tău.

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

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

z    3D o i me de În geri dum ne ze ieşti sfin te Mi ha i i

 z  3 le şi a le su le Ga vri il din pa timi scă pa ţi ne cu

    ha a rul ce îl a veţi de la Dom nul Oş ti ri lor
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3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

   z         S lu jindDum ne ze u lui Prea î nalt şi la tro nul sla a

 z   3 vei stând Ar han ghe li lor slă viţi din toa tă ne vo ia iz bă

  vi i ţi’i pe cei ce pu ruri vă cân tă cu dra gos te

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

z    M ai ma rii Oş ti ri lor În ge reşti ma re Mi ha i i

 z   333le şi slă vi tu le Ga vri il de di a vo leas ca ră u

  ta a te cu o cro ti ri le voas tre scă pa ţi ne

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

z     S ă la şul sfin ţi rii lui Dum ne zeu sfin ţeş te Fe cioa a ră

z   3 în ti na tul su fle tul meu şi’l sca pă de toa tă în şe la

 a rea di a vo leas că ce vi ne a su pra lui

Cântarea a III-a. Οὐρανίας ἁψίδος. (Doamne, Cela ce ai făcut) 
3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

   N e gră i te le ra a ze le stră lu ciţi pu ru rea
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   z Sfin ţi lor Ar han gheli ai sla a vei ce lor ce vă cin stesc des

    co pe rind pe pă mânt mân tu i toa rea că ra a re şi spre

   via ţa veş ni că po vă ţu in du ne

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

    Î n tă ri ţi’i a su u pra ce lui vi clean pu ru rea pe

 z cei ce vă cer a ju to o rul şi ru gă ciu ni le cu mij

   lo ci ri le ce le fier binţi a le voa as tre la tro nul Stă

  pâ nu lui dum ne ze ieş ti lor

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

        A ai creş ti ni lor gra ab nici a pă ră to ori ne tru

 3 peşti sun teţi Mi ha i le slă vi i te şi Ga vri i i le

   cel sfânt să nu în toar ceţi a cum prea sfin te fe ţe le voa as

  z tre de la cei ce vă cin stesc o vo ie vo zi lor

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

   z   F e ri ci tă Fe cioa a ră pe Dum ne zeu ai năs cut
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        Cel ce-a ri di cat cu-a Sa mi i lă bles te mul cel a mar ci

   de-al vi clea nu lui sfat mă iz bă veş te de gra a bă a lun

Şi aceste două tropare.  z  gând cu ha rul tău bol dul pă ca tu lui Asemenea: 
  zI z bă vi i i ţi’i pe ro bii voş tri Ar han ghe li lor ai

 3  3 sla vei de vă tă ma re şi pa ti mă pe cei ce vin cu cre di

  in ţă la sfânt lă ca a şul vos tru

  C u ra a a tă ca re prin cu vânt pe Cu vâ ân tul în chip

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

    sta ru gâ ân du-L ca u na ce ai în drăz ni re de ma ai că ă

 ă ă 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

Sedealna. Glas 2 T. Πρεσβεία θερµή. (Rugătoare fierbinte)
  3z S că pa re fi ind şi spri jin cre din cio şi lor la voi a ler
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 z  gând stri gân du vă slă vi ţi lor iz bă viţi de cur se le şi

 vi clea nul laţ al vrăj ma a a şu lui pe cei ce vin cu dra gos

 3z te la voi mai ma a rii oş ti ri lor Stă pâ nu lu u ui

Cântarea a IV-a. Εἰσακήκοα Κύριε. (Auzit-am Doamne) 
3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

    z  G a vri i le slă vi tu le şi tu Mi ha i le prea stră lu

 2 2 ci tu le de la Dom nul mij lo ci ţi ne sfân tă lu mi na

 re Vo ie vo zi lor

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

   z  A a’m pli ni vo ia Dom nu lui da ţi ne tă ri e dum ne ze

 2 ieş ti lor vă ru găm dar Vo ie vo zi lor cei din tâi ai oş

   ti lor Stă pâ nu lui

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

       z  Î în bi se ri ca voas tră stând cea prea lu mi na tă o Vo ie

  2 vo zi lor lă u dăm cu gla suri ve se le a ju to rul vos
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   tru cel ne’n târ zi at

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

       zC a un leu nă pus tin du se să mă’n ghi tă grab nic şar pe

 2 2le ca u tă ci tu Mai că de tur ba rea lui sca pă mă Stă

Cântarea a V-a. Φώτισον ἡµᾶς. pâ nă cu pu te rea ta (Luminează-ne pe noi) 
3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

    F o cul cel de sus ca re ar de spi nii pa ti mii cu mij

        lo ci rea voas tră să-l re văr saţi în al meu su u u flet Ar han

  ghe li lor ai Dom nu lui

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

      S câr be şi’n tris tări îmi a du ce mi e în ge rul cel că

      zut din în ge reş ti le oş tiri ci voi mai ma a a rii oş ti rii

  de sus scă pa ţi mă

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

    H ar îmi stră lu ciţi dez le gând toa te ur ze li le ce lui
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      rău şi min ci no os şi vi clean din al meu su u u flet cu to tul

 o Vo ie vo zi lor

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

        C e ea ce-ai năs cut pe Lu mi na ce-a ve nit în trup cu stră

3       lu ci rea ra zei dum ne ze ieşti mă lu mi nea a a ză Stă pâ

Cântarea a VI-a. Τὴν δέησιν.nă pe mi ne cel că zut (Rugăciunea mea) 
3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

        z   L u mi i i na dum ne ze ias că pur tân d-o Mi

33 ha i le şi tu la fe el Ga vri i le de în tu ne ri cul

 3cel din lă u un tru să-i iz bă viţi tot dea u na slă vi ţi lor pe

   cei ce vă cins tesc a cum în bi se ri ca voas tră slă vi ţi lor

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

   z  M ‘a fu u und a cum sub în tre i te le va luri şi

         cel rău spre a dâ ân curi mă tra ge ci voi ve nind pe a ri pi

    le voa as tre să mă pur taţi din al ia du lui pân te ce Ar han
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            ghe li lor prea slă viţi spre li ma nul cel li in al Stă pâ nu lui

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

        z   S că pa a a re vă a ră taţi în pri mej dii şi-a

3       33ju tor când prea cum pli i ta tur ba re a ce lui rău ce răc neş te

  ca le e ul ne îm pre soa ră cu to tul slă vi ţi lor în ce

23  2     pă tori ai oş ti lor ne tru peşti a le Dom nu lui Sa va ot

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

        z   C a Ma a ai că a Dum ne ze u lui nos tru şi

  33      3fier bin te so li toa a re la Dân sul de Dum ne zeu Năs că toa

    re Fe cioa a ră de în tris ta tul meu su flet a tin ge te cu

   ha rul tău îm bel şu gat şi cu mi lă şi’l mân gâ ie ro gu mă

Şi aceste două tropare. Asemenea: 
  zI z bă vi i i ţi’i pe ro bii voş tri Ar han ghe li lor ai

 3  3 sla vei de vă tă ma re şi pa ti mă pe cei ce vin cu cre di

  in ţă la sfânt lă ca a şul vos tru

  C u ra a a tă ca re prin cu vânt pe Cu vâ ân tul în chip
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 3     ne tâl cu it L-ai năs cut în zi le e le din ur mă nu în ce

    sta ru gâ ân du-L ca u na ce ai în drăz ni re de ma ai că ă

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

3 F i ind în tâ ii vo ie vozi ai pu te e ri lor şi’n dru

 3mă tori ai creş ti ni lor pu u ru rea de pa timi şi boa lă scă pa

        a ţi ne cu mij lo ci ri le voas tre ru gă mu vă slă

Prochimenul.z vi ţi lor în geri ai Dom nu lu u ui Glas 4 T. 
zC el ce fa ce pe în ge rii Săi du u huri şi pe

  slu ji to rii Săi pa a ră de fo oc

C el ce fa ce pe î în ge rii Săi du u huri şi pe

   slu ji to o rii Săi pa a ră de fo o oc

Stih: Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui

Apostolul

Din Epistola către Evrei a SfântuluiApostol Pavel, citire

Fraţilor, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri, şi orice călcare de poruncă
şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi
nepăsători la o astfel de mântuire, care, luând început din propovăduirea Domnului,
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ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o, pe când Dumnezeu întărea mărturia lor, cu
semne şi cu minuni şi cu multe feluri de puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite
după a Sa voie? Pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare, despre care
vorbim. Iar oarecine a mărturisit undeva, zicând: “Ce este omul, că-l pomeneşti pe el,
sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe el cu puţin faţă de îngeri, cu
slavă şi cu cinste l-ai încununat şi l-ai pus peste lucrul mâinlor Tale. Toate le-ai supus
sub picioarele lui”. Dar prin aceasta, că a supus lui toate, înţelegem că nimic n-a lăsat
nesupus. Acum însă, încă nu vedem cum că toate i-au fost supuse. Iar mai micşorat cu
puţin faţă de îngeri vedem pe Iisus, încununat cu slavă şi cu cinste, din pricina morţii
pe care a suferit-o; astfel că, prin harul lui Dumnezeu, El a gustat moartea pentru
fiecare om. Căci, ducând pe mulţi fii la mărire, I se cădea Aceluia, pentru Care sunt
toate şi prin Care sunt toate, să desăvârşească prin suferinţă pe începătorul mântuirii
lor.

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

(de două ori) a a

 A a li lu u i a A li lu i i a A li lu

  i a a a
Stih: Lăudaţi pe Domnul din ceruri; Lăudaţi-L pe El întru cele înalte.
Stih: Lăudaţi-l pe El toţi îngerii Lui.

Evanghelia după Luca.

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Cel ce ascultă de voi, de Mine ascultă, şi cel ce se
leapădă de voi, se leapădă de Mine ; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce
M-a trimis pe Mine. Şi s-au întors cei şaptezeci cu bucurie, zicând: “Doamne, şi de-
monii ni se supun în numele Tău”. Şi le-a zis: “Am văzut pe satana ca un fulger căzând
din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată put-
erea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile
vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, El S-
a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al
pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit
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pruncilor. Aşa, Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta”.

Pentru rugăciunile. Glas 2 T 
   S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh.

  2 P en tru ru gă ciu ni le Ar han ghe li lor Tăi Mi i los ti i ve

1      cu ră ţeş te mul ţi mea gre şe e li 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 reideDum ne zeu Mi i los ti

1     i ve cu ră ţeş te mul ţi mea gre şe e li 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

    Ta a le cu ră ţe eş te fă ră de le gea mea.

32   V o ia Zi di to ru lui o îm pli niţi o o Ar han gheli

 slu ji tori fă ră de trup fă cân du vă pu ru rea î în tru

!3pă rii Lui Mi ha i il bu nu le Ga vri il slă vi i te
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    ca în tâ â ii în tre în ge rii oş ti lor Dom nu lui pe cei

      ce cân tă ă ăm i iz bă vi ţi ne zdro bind în tă râ tă ri le

 z   şi pu te rea rea a vrăj ma şu lui să ier te pă ca a a tul ce

   3 rând că tre Pă rin te le ce resc ce lor ce vi i in cu e

   vla vi e că tre voi slă vi ţi lo o or

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

 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)


3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi
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 A a tră i în tru Dom nul îm pli nin du’I po run ci le în tă

    zri i ţi ne-a cum cu dra gos te şi fri că şi toa tă cu vi i in

  z     2   ţa o Ar han gheli ai Dom nu lui să moş te ni im mân tu iţi vi

  a ţa ne e sfâr şi tă

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

 D e a Dom nu lui sla vă des fă tân du vă pu ruri îi lu mi

  zna aţi ne gră it prea ma re Mi ha i le şi sfin te Ga vri i i

 z   le pe cei ca re vă la u dă şi vă cins te esc a ler gând la

  sfânt lă ca a şul vos tru

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

 D aţi tă ri e-m po tri va u râ to ru lui dia vol să-l bi ru

   zi im ne’n ce tat cu ha rul de la Dom nul slă vi ţi lor Ar ha an

 z 3  gheli tot dea u na cân tân du-I Lui Bi ne cu vân tat eştiDum ne

  ze e 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
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 A i năs cut Prea cu ra tă pe Stă pâ nul a toa te Mân tu i

    3    z     to o rul Hris tos pe Cel ce dă vi a ţă ce lor cu prinşi de moa ar

   z            te Năs că toa re de Dum ne zeu şi min tea mea cea moa ar tă din

Cântarea a VIII-a.pa timi î în vi a z’o (Auzit-am Doamne) 
3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

 zD o i me sfâ â ân tă de Vo ie vozi şi Ar han gheli

       ce reţi pa ce mân tu i i re şi mi lă pen tru cei ce câ

    ân tă în sfânt lo ca a şul vos tru

3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

 zO o di ni oa a a ră a ta bi se ri că sfân tă

       ai scă pa t-o Mi ha i i le slă vi te sca pă mă dar gra

    ab nic de prea vi clea a na cur să

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

 zB u cu ră gra a ab nic o Ga vri i le slă vi te

       2a mea i ni mă cu ha a rul prea dul ce şi scoa te’mi a fa

16



    a ră a ma rul ră ă u tă ţii

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

 zC a Năs că toa a a re de Dum ne zeu şi Fe cioa ră

        te cân tăm tot dea u u na Stă pâ nă sca pă ne din pa a timi

   şi toa tă î în tris ta 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) 
3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

 z   D e cor tu ri le sla vei păr taşi să ne fa a ceţi

      prea lu mi no şi lor în geri ai lui Hris tos cu mij lo ci

  ri le voa as tre pu ruri slă vi ţi lor
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3  A r han gheli ai lui Dum ne zeu ru ga a ţi vă pen tru noi

 z   D e pa timi şi’n tris ta re scă pa ţi ne gra ab nic

       do i me sfân tă de în geri ai Dom nu lui şi’m pă ră ţi

   ei ne fa a ceţi păr taşi slă vi ţi lor

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

 z       C u cei fă ră de tru puri ne’n ce taţi ru ga a ţi’L pe

      Dum ne ze ul cel U nul slă vi ţi lor să mi lu ias că

    de-a pu u ruri ob ştea creş ti ni lor

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

 z  3Î în tâ iu le’n tre în geri slă vi te Mi ha i i le

      şi Ga vri i le Ar ha an ghe le mi nu nat de ne pu tin

  ţă şi boa a lă pu ruri scă pa ţi ne

 z       C ân tăm mi le le ta le cea pli nă de da a ruri la

z      mij lo ci ri le ta le a cu um a ler gând să nu ne

Apoi, îndată cântăm:    laşi în ne ca a zuri Mai ca luiDum ne zeu
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 z C u vi ne se cu a de vă rat să te fe ri cim Năs

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

    cu to o tul ne vi no va a tă şi Ma a ai ca Dum ne

  ze e u lui nos tru.

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

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

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

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

    Dum ne ze eu te mă rim. Megalinariile, asemenea:


 V o ie vo zii Ce e te lor În ge reşti slu ji to rii ta

   z      ai nei ne gră i tei în o me niri Ma re Mi ha i i le slă

 3vi te Ga vri i i le de mun că şi Ghe e e nă mă rog scă

  pa ţi mă

 z       V ă pa ie şi foc în ţe le gă tor fi ind Mi ha i i le
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z    şi cu ra tu le Ga vri il ar de ţi’mi toţi spi i nii din su

z     flet şi din min te şi lu mi nă rii sfi in te în vred ni ci

 ţi ne

  z  z  B u cu ră te cânt cu o sâr di e vo uă ce pe Dom nul

  z  Îl slu jiţi în chi ip ne vă zut vă ză tori ai sla vei o

         glinzi a le Tre i i mii ce cu lu mi na sla a vei ne lu mi

 naţi a cum

z     T re e mu ră lu cea fă rul cel că zut de a voas tră sla a

 z    2vă Vo ie vo zi lor ne tru peşti ci de ar ză toa a re să

 z        ge ţi le lui pu ruri pă zi ţi ne cu ha a rul Dom nu lui

 ce ru lui

  z  3z  A a ri pi le voas tre pă zeas că ne Sfin ţi lor Ar hangheli

    de ba la a u rul cel cum plit ce ve ni nu’şi va ar să în

      su fle te le noa as tre şi’n iad să ne a şe e ze pu ru rea ca

 u tă
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2z    M i i lă ce reţi grab nic de la Hris tos no uă ce lor ca a

 z      z  re vă cin stim şi vă lă u dăm a ju to rul vos tru ce

               rân du-l tot dea u na slă vi ţi lor Ar ha angheli dum ne ze

  ieş ti lor

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

 z   2rul cu A pos to lii lui Hris tos şi cu tot so bo o rul sfin

     2 z  ţi lor Prea cu ra a tă Fi u lui tău te roa a gă toţi să ne mân tu

 zs i i i im 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

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru

Troparele de umilinţă glas T 
        A   M i lu ieş te ne Doam ne mi lu ieş te ne că ne

      pri ce pân du ne de nici un răs puns a ceas tă ru gă ciu ne

    A    3   !Sa du cem Ţi e ca u nuiStă pân noi pă că to şii ro bii Tă ă ăi
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Slavă. Asemenea: !  mi lu ieş te e ne e

       D oam ne mi lu ieş te ne că în tru Ti ne am nă dăj du

 30 A     it nu Te mâ ni a pre noi foa ar te nici nu po me ni

2 3    A  fă ră de le e e gi le noa as tre ci ca u tă şi a

3    3    cum ca un mi los tiv şi ne iz bă veş te de vrăj ma şii no

 A 3   A  3  oş tri că Tu eşti Dum ne ze ul nos tru şi noi sun tem po po rul Tău

  0    !  !to oţi lu crul mâi ni lor Ta a le şi nu u me le Tău che e

Şi acum. Al Născătoarei, asemenea:  mă ăm

            U u şa mi los ti vi i rii des chi i de o no o uă bi

            3ne cu vân ta tă Năs că toa re de Dum ne zeu Fe cioa ră ca să

    3     3 3nu pie rim cei ce nă dăj du i im în tru ti ne ci să

      ne iz bă vim prin ti ne din ne vo oi că tu eşti mân

Urmează ectenia şi otpustul;        tu i rea nea mului creş ti ne e esc după care cântăm îndată:

Troparul de după Otpust. Glas 2 T. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. (Când de pe lemn)
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 !2 M i in ţi ii cei din tâi v-aţi a ră tat vred nici slu ji tori

s şi ar ha an gheli o vo ie vo o zi i lor Mi ha i le slă vi

        z   tu le şi Ga vri i i le prea sfânt că pe te nii fi ind în cer

         şi jos pentru oa a meni pă zi tori şi’n drep tă tori că tre Hris to

        os Dum ne zeu smu ul geţi de la noi în tris ta a rea cu

! 3   3so li i rea fier bin te a voas tră şi de tot vrăj ma şul iz bă

Şi aceste tropare, acelaşi glas vi ţi ne

    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 de 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 mân tu ie eş te pe noi ca un sin gur în du ra a at
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