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Troparele iambice ale Praznicului Luminilor
Peasna Ia a Canonului iambic. Glas 2. 

 S la vă Ţi e Dum ne ze ul nostru Sla vă Ţi e

 C al că vâl toa a rea Is ra il cea a mă ă rii

 ca le us ca a tă mi nu nat a a ră ta tă

 iar lu ciul ne e gru pe tris taţi as cun zâ ân du’i

     mor mânt în a pe aş ter nut î îl pre fa ce

   prea pu ter ni că a Stă pâ nu u lui dreaptă

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

 Z ori lu mi noa a se mu ri to ri lor a as tăzi

 din spre pus ti i e spre Ior dan se e a ra tă

   creş te tul Doa am ne a ple când du’L sub soa a re

      din în tu ne e ric să îl smulgi pe e stră mo şul

 şi să cu ră ţeşti toa tă pa ta a zi di rii



canonul iambic al Epifaniei

S i a cum şi pu u ru rea şi în ve cii ve ci,
   lor A min

 C u în gro pa a rea Doamne’n a pe cu Ti i ne

    nou faci pe o mul cel stri cat cu u’n şe la rea

 că măr tu ri i a de la Ta tăl pri mi i tă

  A ces ta es te de o cins te e cu Mi ne

 Fi ul Meu iu bit Dum ne zeu Te e vă deş te



Canonul întâi cu Pripealele. Glas 6.

S u fle te-al meu mă re eş te pe cea mai cin sti i tă

     şi mai pro slă vi tă de cât oş ti le de sus

N u se pri ce pe toa a tă lim ba să te la u de vrednic

  şi se în tu ne că şi mi in tea cea mai pre sus de lu me să

ă te cân te ci ca o bu nă pri me eş te cre din ţa noas

    tră că ştii şi do rul nos tru u cel dum ne ze iesc Tu u dar

     a pă ră toa re eşti Mai că ce e lor ce te măresc

S u fle te-al meu mă re eş te pe Ce la ce pri mi t-a

   în I or dan bo te zul

grupul nectarie protopsaltul



S u fle te-al meu mă re eş te pe Cel la ce ce ru t-a

   de la I oan bo te zul

  V i no’n Du hul la cei ce s-au lu mi na at Da vi de

   A pro pi a ţi v-acum de Dum ne zeu cân tă zi când şi lu

mi na ţi vă as fel a stri gat pă rin te le A dam în tru că

 de re şi pe a ces ta Dom nul l-a a u zit ve nind

în cu ur ge rea I or da nu lui şi pe cel stri ca at în no

 i tu l-a

S u fle te-al meu mă re eş te pe Ce la ce ve ni t-a

   la I or dan pe Domnul

canonul iambic al Epifaniei



S u fle te-al meu mă re eş te pe Ce la ce de gla sul

 cel pă rin tesc măr tu ri si tu S-a

I i sa i a spă la ţi vă şi cu ră ţi ţi i vă zi ce

şi din na in tea Dom nu lui lă saţi tot vi cle şu gul

că tre a pa vi e mer geţi în se ta ţi lor [că] Hris tos

  stro peş te cu strop în no i tor [Pe] cei ce-a lea ar gă la Dân

sul cu credinţă şi în tru Du hul bo tea ză spre via ţă

veş ni că

S u fle te-al meu mă re eş te pe U nul din Tre i i me

 ce şi-a ple cat gru ma zul şi a pri mit bo te zul

grupul nectarie protopsaltul



M â na ta în tin zâ ân du-ţi Pro ro cu le I oa ne

    bo tea ză mă de gra bă

  C ei ce cre e dem pă zi ne vom cu ha ar şi pe ce te

că pre cum scă pau de în ge rul un gând e vre ii pra gul lo or

cu sân ge no uă tot a şa a ceas tă prăz nu i re sfântă

a naş te rii de-a do ua va fi no o uă ba ie de u un de şi

   ne a pu sa lu mi nă a Tre i i mii o vom vedea

L a să a cum I oa a ne, bo tea ză mă, că ia a tă

   vo ind toa tă drep ta tea să o pli nesc ve ni t-am

la Epifanie



Peasna a ΙΧa a Canonului iambic . Glas 2  
A as tăzi dar Zi di to o rul creş te tul Şi’l plea că mâi nii

  ce lei zi di te

 O o mi nu ni le mai pre sus de cât mi in tea

a le naş te rii ta le Fe cioa a ră Mai că

  prin ca re ia a tă do bân dind mân tu i i re

  ţi e îţi a du cem bi ne fă ă că toa rei

    mul ţu mind a cum cu ve ni ta a cân ta re

şi apoi stihul şi repetăm strofa

A as tăzi Bo te ză to o rul a fun dă pe Stă pâ nul

  în I or dan cu fri că

grupul nectarie protopsaltul



Aastăzi Mân tu i to o rul în re pe juni în groa pă

  pă ca tul o me ni rii

C â te Mo i si în rug în chi pu i i te

 le-a vă zut demult ia tă le-a cu um lu cra te

  că ne stri ca a tă naş te Fo cul Fe cioa a ra

 şi fă ră de ar de re El o pă zeş te

    cum şi a pe le I or da nu u lui as tăzi

apoi stihul şi repetăm strofa

A as tăzi dar Stă pâ â nul Fiu iu bit de Ta tăl Se măr tu

  ri seş te

canonul iambic al Epifaniei



Slavă.

Su fle te-al meu mă re eş te pe Dum ne ze i i rea

  în I or dan cu fri că şi ne des păr ţi tă

 U ungi de să vâr şind fi rea cea mu ri toa a re

 cu a Du hu lui Bu nu le pă ăr tă şi e

   şi’n curgeri sfi in te cu ră ţin d’o Stă pâ â ne

 stri când în tu ne ri cul de la vrăj ma şul

    o stră muţi a cum la vi a ţa a ce reas că

Şi acum.

S u fle te-al meu mă re eş te pri ci na mi nu na tă

    a mân tu i rii noastre şi repetăm strofa

grupul nectarie protopsaltul



o varianta mai veche

     T oa tă lim ba a se’n trea bă cum să-ţi cân te’n chipvrednic

şi toa tă min tea cea de sus se’n tu ne că Fe cioa ră ca a să

   cân te ci ca o bu nă pri meş te dar cre din ţa noastră

    că tu şi do rul nos tru ştii cel dum ne ze iesc Tu u dar a

     pă ră toa re eşti Mai că ce e lor ce te măresc

canonul iambic al Epifaniei
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