
Canonul Sîmbetei Mari glas           T după D. SuceveanusHwyGCîntarea I. Irmos: Pe cel ce cu valul mării

0Me ! 3   !      ! 0os0a  133!    O' !    !0am<?               P e     Cel ce  cu  va lul mă      ă     rii      a   +   a    co   pe  rit   oa re cînd

000!   O'!   !     !A        b<?      011a{      !   0!110pe    pri    go    ni  to    rul ti ran     sub    pă   mînt L-au a   co pe     rit     fe

q!p!  11'!   !   !A           b<?            1~1O'!   !     0'N!     !      3z M@cio  rii ce   lor ce   s-au mîn tu it         ia     ră    noi  ca fe cioa   re le Dom  nu

20@1am<?33\!1210[\!\0!K b<?lui    să    cîn   tăm      căci cu     sla a vă   S-a  pro     o       slă ă      vi     it

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

3'M!                !              !1100w!0!10! Am<?              0D oam ne Dum ne ze     ul    meu  cîn     ta   re  de    pe tre     ce    re        şi

1'!     !   !11q  !  q    Q z_q!A         b<?            3'!    !  11la     u dă de  în   gro     pa  re voi  cîn      ta    Ţi    e         Ce lui ce mi-ai des

q!1'! !  1O'!  !0  N!  1' !  !A                     1 M2' !        !O@chis  in tră    ri le   vi      e     ţii cu în   gro  pa  rea Ta   şi    moar tea şi  ia    dul

0\!        !1110[\!\0!K b<?cu   moar tea Ta  +  ai      o      o      mo o       rî    ît

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh

eM!      00@os0a!0'!!1a  b<?   11q!S us  pe  Ti    ne-n  sca     a     un    şi jos în mor mînt      cu    nos   cîn  du

02'!          !      !11'!!!Ab<?    3e!0! !         q         !   22Te     ce  le mai pre sus   de    lu u me     şi    ce   le  de sub pă mînt Mîn tu  i

pz_q!A         b<?              1~001q!0'N!      !A                01 M1to      rul    lu  mii      s-au    cu     tre    mu    rat de moar tea Ta  că    mai   pre

q!1'               !              !  O@am<?        033\00[!!11qzsus de gînd Te-ai vă zut  mort       în    ce    pă       to      o     ru le de      vi      a

!!\0!K b<?a  a      ţă     ă
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1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

1 M~0!!0os011'!!Am<?    0!!11C a       să  um pli toa      a     te     de     sla   va Ta    Te-ai po go rît     în

q!  00! ` 01' !  !  !A       b<?                  11p z_3'  !    !ce   le  de     de   su ub tul     pă mîn tu lui       că     de     Ti       ne   nu  s-a+as

2q!1O'!     !        !Am<?   0331'N!    !A                    01 M1qcuns   fi  rea mea cea  din A dam    şi     în   gro   pîn  du Te m-ai   în     no     it

!1~0!           !           !A   m<?      33p_11qz!!\0!K b<?pe  mi      ne cel că zut      iu    bi    to       ru    le    de     oa   a  a    me   eni

0Me ! 3   !      ! 0os0a  133!    O' !    !0am<?               P e     Cel ce  cu  va lul mă      ă     rii      a   +   a    co   pe  rit   oa re cînd

000!   O'!   !     !A        b<?      011a{      !   0!110pe    pri    go    ni  to    rul ti ran     sub    pă   mînt L-au a   co pe     rit     fe

q!p!  11'!   !   !A           b<?            1~1O'!   !     0'N!     !      3z M@cio  rii ce   lor ce   s-au mîn tu it         ia     ră    noi  ca fe cioa   re le Dom  nu

20@1am<?33\!1210[\!\0!K lui    să    cîn   tăm      căci cu     sla a vă   S-a  pro     o       slă ă      vi     it

Cîntarea a III-a. Irmos: Pe Tine, cel ce ai spînzurat
HwG

0Me!q!003 pz_e!1'!           !A c      !    `pP e      Ti  ne Cel ce  ai    spîn   zu   rat      pe    a   pe  tot  pă mîn tu ul  fă

!0'!!Ac<?    04'M!!e!0a03q!p!11'ră   ţi    ne re      făp     tu    ra vă zîn du Te     răs   tig   nit   în lo  cul Că     pă

!!!Ab<?     1~311'!           !               !           !              11a`XO'!!!Am<?        3ţî  î  nii       de    mul tă    spai mă s-a cu prins stri   gî   înd nu   es te sfînt    fă

0p)s11qz!!\0!K b<?ră     nu u  mai   Tu   Doa  a am   ne  e

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e
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0M00e! 000pz_e    !A                         !          c0 1Î în     chi    pu      i    ri le     în    gro    pă      rii    Ta   le le-ai  a      ră

1'!           !p_O'!!!Ac<?   335'm!!2q!pz_tat   în mul ţind  ve   de    ni  i  le      iar    a    cum ce le  as   cun se   a        le

e!Am<?    21'!           !           !1a@3  21q!pz_q!Ab<?Ta   le      vă    zu   te le-ai fă cut   cu dum ne    ze    ias  că  băr     bă    ţi   e

1~q!11'!  !  !     !A             1~11@e z   !        !         !A  m<<?          0şi      ce lor din    iad Stă pî  î   ne   ca      re     stri   gă    nu   es te sfînt     fă

0p)s11qz!!\0!K b<?ră     nu u  mai   Tu   Doa  a am   ne  e

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh

0M2'!             !          30  !A                       ! c 0!2O@0 !       !3'Î în      tin   suŢi-ai pal  me  le şi-ai îm  pre  u   nat   ce    le    de păr ta

!       !      !    !A        c<?           1 M~  e   !    00!1p_e  !   0a     m<?              @te de de mult     şi       ia  ră  cu     în    fă  şu      ra     rea giul giu lui        Mîn

11q!00pz_q!Ab<?       1111'!  !  !tu       i      to   ru  le      şi      cu     mor mîn tul      ai    dez   le     gat  pe cei le

!A  b<?   e!1q              };!Sw z   !        !         !A m<<?         03   p)s11qz!!gaţi     ca   re stri     ga  au  nu   es te sfînt     fă   ră    nu u  mai  Tu Doa a am   

\0!K b<?ne    e

1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

0M0e!  pz_    q         !         11a0001'C!Î în     mor  mînt şi sub     pe  ceţi Te-ai cu  prins  Ne    mu     ri      to    ru

!_1~0!!!Ac<?     335'm!           !          !      12pz_ele     de    bu      nă   vo o  ie     că   pu    te   rea Ta Ţi-ai a    ră    tat     prin fap

!Am<?     !        !121'!!!q!Ab<?    e!2q@ez  !       !       !                          };!Ste   cu dumne    ze    ias   ca a  lu cra  re      ce lor ce   cîn   tă    nu es te  sfînt

111Y@w!Am<?    00p_11qz!fă      ră     nu     mai    Tu Doam ne     Iu      bi     to      ru     le     de     oa   a

!\0!K b<?a     me   eni
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0Me!q!003 pz_e!1'!           !A c      !    `pP e      Ti  ne Cel ce  ai    spîn   zu   rat      pe    a   pe  tot  pă mîn tu ul  fă

!0'!!Ac<?    04'M!!e!0a03q!p!11'ră   ţi    ne re      făp     tu    ra vă zîn du Te   spîn    zu   rat   în lo  cul Că    pă

!!!Ab<?     1~311'!           !               !           !              11a`XO'!!!Am<?        3ţî  î  nii       de    mul tă    spai mă s-a cu prins stri   gî   înd nu   es te sfînt    fă

0p)s11qz!!\0!K ră     nu u  mai   Tu   Doa  a am   ne  e

Cîntarea a IV-a. Irmos: Smerenia Ta
HwG

0Cq!  01a00!!O0!         !A             !A      c<?          1 M~0S me     re   ni  a      Ta    cea   dum ne ze ias   că   pe Cru ce      mai     na

33 !q!0@11am<?  0!0`01'!!!Ab<?in     te   vă zîn du  o      A    va   cum      spăi mîn tî     în  du     se    a stri gat

303p!2'!!q!11'!       !       !  !Ab<?    021Tu     ai     tă   iat   tă   ri     i  a  ce  lor pu   ter nici Bu nu le      îm   pre     u

w!3!1@1am<?3p_12qz!!\0!K   b<?nîn du Te   cu cei   din   iad      ca    un       A    tot    pu    te    e  er    ni     ic

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

q C!  00qU0!0'!!A       c<?           1 M~q!21A as  tăzi ai    sfin    ţit    zi       ua  + a  şa  ap tea       pe      ca   re  o     ai

w!0!1@1a0!!O01'!!!A       b<?             03bi   ne cu   vîn tat   în    tîi     cu    în ce  ta    rea     lu   cru ri lor      că     toa

00!O0'!!!1a!0!!1ab<?  1121't e      le   pre faci   şi     le în no ieşti  o dih nin du Te        Mîn    tu      i      to

!        !      0p_1110[\!\0!K b<?rul meu şi      ia      răşi ne-ai  zi      di      it       pe  e    no    oi

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh
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0C3q!001a!10!0'!!Ac<?      5'm!!B i     ru   ind Tu cu     pu     te   rea dum   ne    ze  i      i  rii       su fle tul

1a!!1`X1'!         !     !Ab<? 00r!S00O@a!Tău  de la  tru   up S-a des păr ţit     că      a       ru  u upt  a     mîn do    uă   le

0!!1ab<?   0300!  2'!  !A   m<?         00p_gă    tu ri le           a     mor   ţii      şi      a   ia   du lui      cu     pu     te      rea

11qz\!\0!K    b<?Ta    Cu    vîn     tu u      le    e

1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

q C!  000100!2'!!1'!     !  !Ac<?  0I a  dul în     tîm    pi     nîn    du     Te   Cu vîn   tu le s-a + a mă rît      vă

5'm!!P01'!!!A  b<?    0r!_1a0!2'!zîn  du Te  om     în    dum ne ze it       ră     nit  de    bă    tăi     şi     A   tot pu

U@ab<?   0033  111'!          !           1a      !!1w!Ater    nic        şi     de     în fri    co     şă      to  rul Tău chip   a ră mas    fă   ră

!A\0!K b<?de    gla  as

0Cq!  01a00!!O0!         !A             !A      c<?          1 M~0S me     re   ni  a      Ta    cea   dum ne ze ias   că   pe Cru ce      mai     na

33 !q!0@11am<?  0!0`01'!!!Ab<?in     te   vă zîn du  o      A    va   cum      spăi mîn tî     în  du     se    a stri gat

303p!2'!!q!11'!       !       !  !Ab<?    021Tu     ai     tă   iat   tă   ri     i  a  ce  lor pu   ter nici Bu nu le      îm   pre     u

w!3!1@1am<?3p_12qz!!\0!K   nîn du Te   cu cei   din   iad      ca    un       A    tot    pu    te    e  er    ni     ic
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Cîntarea a V-a. Irmos: Lumina cea neînserată
HwG

0M1'!!1110'!!A                  00111'!L u      mi  na cea ne     în     se      ra    a  tă a   dum ne     ze     ieş   tii

!2q  !  1'!    !         !       e    !A   m<?       0!  !  121'   !           !       w        !a  ră     tă   rii  Ta    le e Hris toa se       ce lei ce s-a   fă cut spre noi pen tru

0pz_q!Ab<?       1~0O0!w!pz_q!Am<?mi     los      ti     vi   re         I       sa     i    a     vă zîn  du  o       de  noap te

\0!S1]01'!       !   !Ab<?  0!1o1p!11'mî     î    î      ne   cînd a strigat      în    vi   a         a   vor    mor ţii  şi     cei

!          !    U 01'!              !         !A       b<?          04'  !   !    03\!11din mor min   te      se   vor scu la        şi     toţi  cei de pe    pă     mî înt se    vor

10[\!\0!K b<?bu      u       cu u      ra     a

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

0M01'!!1O0!w!03U01'Î în      no   ieşti pe pă mîn   teni   Zi    di  to   ru   le     fă   cîn    du     Te

!            !                !Ab<?   1~110!w!30!p!qQz_pă mîn tean    şi      giul  giul     şi mor mîn tul a     ra    tă   tai  na  ce   ea      ce

e!Am<?   33\0!S1]01p_!A  b<?    ! 1o1es   te       în   tru      Ti      i    i      ne    Cu    vîn      tu   le     că  sfe      et   ni

33!!1a!2q!1'!U31'!            !        !Ab<?  3'!   !cul  cel  cu vi  os   în sem nea ză sfa   tul Ce   lui  ce Te-a năs cut  Ca re m-a

111'!!O@3p_12qz!!\0!K b<?în     no      it    în tru Ti    ne   cu   ma      re    cu   vi      i     i  in    ţă     ă

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh

0M1'!!1111'!!p!011q!P rin   moa  ar  te  ai    pre     fă     cut   o mo  rî rea prin   în    gro    pa   re

pz_q!Ab<?         1~0111'!!11'!     !1'!stri      că   ciu nea       că    ne    stri    că    cios   ai fă cut    tru  pul pe  ca  re
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!     ! 1a m<?    !                !          122'!  !  !\1!S1]!!O01'l-ai lu  at        cu dum ne    ze    ias   că cu vi      i      i   in    ţă fă cîn   du-l   ne

!!!Ab<?   !1o10!O@aq!qQz_e!Am<?mu ri tor     că tru      u     pul   Tău Stă pî     ne   n-a vă zut   stri   că    ciu ne

11'!!0a`X1'!          !        !          !A  b<?  w_1110[!nici    su  fle tul Tă    ău n-a  ră mas în iad    ca       re    es      te     lu      u cru

!\0!K b<?stră     i     in

1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

0M1'!!  11q!`X1'!        !        !A011q!I e     şind din ce ea     ce     nu  şti  i    e   de băr bat şi     îm    pun  gîn du

0!2q!1@w!pz_q!Ab<?  01~21Te    Zi di    to   rul meu  cu    su   li   ţa       în  coas tă      din     tru     a     ce

0@2w!30!p!11'!  ! !    !Ab<?   0!1ea  +  ai    fă   cut  în no     i     re   E  vei fă     cîn  du Te A dam      a   dor mi

o1!10!q!21'!!qQz_q!Ab<? 1~i    ind mai pre   sus   de  fi   re cu  somn fă că tor   de       vi     a   ţă        şi

01q!1'!       !             q        !  0p z_e!Am<?        3p_ri     di    cînd vi  a     ţa din somn şi din   stri      că    ciu ne      ca    un      A

11qz!!\0!K b<?tot    pu     te    e  er    ni  ic

0M1'!!1110'!!A                  00111'!L u      mi  na cea ne     în     se      ra    a  tă a   dum ne     ze     ieş   tii

!2q  !  1'!    !         !       e    !A   m<?       0!  !  121'   !           !       w        !a  ră     tă   rii  Ta    le e Hris toa se       ce lei ce s-a   fă cut spre noi pen tru

0pz_q!Ab<?       1~0O0!w!pz_q!Am<?mi     los      ti     vi   re         I       sa     i    a     vă zîn  du  o       de  noap te

\0!S1]01'!       !   !Ab<?  0!1o1p!11'mî     î    î      ne   cînd a strigat      în    vi   a         a   vor    mor ţii  şi     cei

!          !    U 01'!              !         !A       b<?          04'  !   !    03\!11din mor min   te      se   vor scu la        şi     toţi  cei de pe    pă     mî înt se    vor

10[\!\0!K bu      u       cu u      ra     a

7

www.stavropoleos.ro



Cîntarea a VI-a. Irmos: Lumina cea neînserată
HwG

eM!0a   U   01'!   !    !     01'!  !    11a!  `X 1P rins a  fost   dar     nu      a fost ţi nut în    pîn   te ce  le    chi    tu u  lui

0'!!Ab<?   11qQz_q!Ab<? 1 Cq!0!12I      o  na     că      al    Tău chip   pur   tîn du-L   al     Ce  lui ce     ai  pă    ti

1'!              !                   q   Q z_   O'!   !   !Ac<?            1 M~030!1osmit   şi Te-ai dat   în     gro  pă    ă ă  rii        ca     din    tru    o    că  ma       a

0a!2'!!1a!  !       1`X1'!   !    !A   b<?   1'!!1oqră   din fia    ră ie şind  şi stri gî   înd stră   je ri lor     cei  ce pă   zi      iţi    ce

! 1O'!   !  0!  10[!A         m<?                  1'!                 !            !1110[le  de    şar    te şi  min  ci  noa     a    se       mi   la voas tră o     aţi     pă      ă

\!\0!K b<?ră ă       si     it

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

0M0e!0a  !   `   10!            !         !A  b<?     01'  !!1O o     mo     rît  ai fost   da ar  nu  Te-ai des păr ţit      Cu    vîn   tu le  de

1a0!0`X10'!!A  b<?  00q!11pz_tru    pul   pe ca     a   re     l-ai   lu at       că     de     şi    a   su     fe      rit     stri

q!Ab<?   1 Cq!00q!pz_O'!!!Ac<?   1 M~  0ca   re       lo     ca  şul Tău   în   vre mea Pă      ti     mi    i   i  rii        ci      şi

! 1o0011' !   !A      m<?              !               !           11q!0!`Xa   şa       a     un      i     pos    tas    e  ra      al dum ne     ze      i    rii  şi     a al

1'!        !      !Ab<?      0000!1o11'  !    !A   m<?          q!tru  pu lui Tău      că    în      tru     a   mîn do       o     uă   u   nul eşti      Fi ul

011'!    !00\!11qz\!\0!K b<?şi   Cu    vîn  tul lui Dum  ne     ze eu Dum  ne    zeu şi i       o    om

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh
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0M30!!  1a         m<?                     @10!  1O'!  !   !Ab<?G re    şea     la   lui A dam           a    fost     u     ci  gă    toa   re de om

01'!!11a!`X10'!!A  b<?    1011'!!iar     nu +  u ci  gă     toa   re e   de    Dum ne zeu    că     de      a      şi     pă ti

!Ab<?    1 C01'!!1q   !  pz_   O'!  !  !Ac<?             1 M~0mit       fi     rea    tru  pu lui Tău  ce   lui  de      ţă    rî   î   î  nă        iar    dum

0!  1os0a      0!11'!   !  `X1'!  !  !A       b<?             11ne    ze   i         i    rea   +  a     ră mas    fă    ră pă ă    ti   mi  i  re        că    stri

11'!Qz_e!Am<?      !  !   11q  ! 00p z_că     ciu  nea cea   din   Ti   ne      o  ai pre     fă    cut   în tru     ne    stri      că

q!Ab<?   0000!1o1!!11q!1'ciu  ne       şi    din    tru     În    vi   e        e      e     re ai   a      ră     tat  iz  vo

!!O@a   m<?           1'!!!11qz!!\0!K b<?rul vi   e     ţii          ce   e lei ne stri  că    cioa  a  a se     e

1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

0M00q!0os0a!12'!       !         !              !A      b<?            1aÎ îm     pă     ră      ţi  t-a   ia       a    dul   pes te   nea mul o me nesc    dar

!`X10'!!A  b<?   3  e!2'!!0q!pz_q!Ab<?n-a a   ră    mas  în veac   că    Tu pu  ter   ni ce  pu    nîn du  Te      în  groa pă

01 C0q!00q!pz_   O'!  !  !Ac<?            1 M~ecu    pal    ma    cea în  ce      pă    toa  re  de      vi      a     a  a  ţă         ai    rupt

!0!wQz_q!Ab<?     1~30!11O'!      !    !în  cu     ie  to    ri        le  mor ţii        şi      ai pro   po vă     du      it   ce lor ce

!1a!  `X1'!!!A  b<?    0!1o1!!11O'!!dor meau a  a   co   lo în iad     Iz    bă  vi        i      i    rea ne min  ci     noa  să fă

1'!!Am<?   0001'!!!11qz\!\0!K                 b<? cîn  du Te     Mîn   tu       i       to    ru le în tîi     scu    lat     di in    mo  orţi
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eM!0a   U   01'!   !    !     01'!  !    11a!  `X 1P rins a  fost   dar     nu      a fost ţi nut în    pîn   te ce  le    chi    tu u  lui

0'!!Ab<?   11qQz_q!Ab<? 1 Cq!0!12I      o  na     că      al    Tău chip   pur   tîn du-L   al     Ce  lui ce     ai  pă    ti

1'!              !                   q   Q z_   O'!   !   !Ac<?            1 M~030!1osmit   şi Te-ai dat   în     gro  pă    ă ă  rii        ca     din    tru    o    că  ma       a

0a!2'!!1a!  !       1`X1'!   !    !A   b<?   1'!!1oqră   din fia    ră ie şind  şi stri gî   înd stră   je ri lor     cei  ce pă   zi      iţi    ce

! 1O'!   !  0!  10[!A         m<?                  1'!                 !            !1110[le  de    şar    te şi  min  ci  noa     a    se       mi   la voas tră o     aţi     pă      ă

\!\0!K ră ă       si     it

Cîntarea a VII-a. Irmos: Negrăită minune      
HwG

0M0e!0@os0a  q!0U01'!!N e      gră     i    tă  mi    nu      u    ne     Cel  ce  a      iz      bă     vit încup

!Ab<?  1~011'!!q!!!q!Ab<?    003'!Utor       pe      cu     vi      o   şii fe ciori di in vă pa   ie       în    mor  mînt Se  pu

0aq!pz_q!Ab<?   111q!1@11'!ne   mort fă  ră      su    fla  re     spre  mîn    tu       i  rea noas tră    a      ce   lor

!    !        !A   b<?   01~1w!0a  .<?/$32'!!O'!        !           !  `ce cîn tăm    Iz      bă      vi     to    ru  le        Dum ne    ze    u le   bi ne +eşti cu u

1a\0!K b<?vîn        ta     at

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e
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0Me!0@os00\0!S1]01'!!!Ab<?R ă     ni   tu  s-a    ia       a    dul    pri      mi     i   ind    în       i   ni ma sa

04'!  !   !    10U01'!!!A  b<?    30!  ! 1ape    Cel  ce S-a ră nit     în    coas    tă     cu    su li ţa         şi      a   su spi nat

@q !11q!10  !     !      !Ab<?      112q!1to    pin du se     de     fo  cul cel   dum  ne ze iesc  spre   mîn   tu     i  rea noa

@11'!    !    !      !Ab<?     01~1w!0a  .<?/$32'!stră   a      ce   lor ce cîn tăm    Iz      bă      vi     to    ru  le        Dum ne    ze    u

!O'  ! !       !   `1a\0!K b<?le  bi ne +eşti cu u vîn        ta     at

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

0Me!30@os0a0!\1!S1]01'!B o     gat  es te   mor   mî     în    tul     că   pri    mi     i  ind    în     tru    si

!!Ab<?  1~011'!!00'!!!1a    b<?        0 11i  ne      pe      Fă     că      to    o rul  ca    pe   un a dor mit         s-a  +   a      ră

q    !  pz_e!A       @11q!pz_q  !Ab<?    11tat dum ne      ze    ias că  vis    ti      e      ri    e   de       vi    a    ţă     spre   mîn

1q!1@11'!  !     !       !Ab<?     01~1w!0a  .<?/tu      i  rea noas  tră    a      ce  lor ce cîn tăm    Iz      bă      vi     to   ru  le

$02'!!O'  !       !           !      `1a\0!K b<?Dum ne     ze     u le   bi ne +eşti cu u  vîn   ta     at

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh

0M31210!                     !1a           !`31'!     !         !Ab<?   2D u     pă    o      bi    ce   iul pen tru morţi pu u ne   re   în mormînt    a

0q!0'!   !      !   1a   b<?       3 0!  !   1a     !   w    Q z_qpri    mit Vi  a      ţa tu tu ror          şi      l-a +  a  ră  tat     iz vor    În      vi     e

!Ab<?   111q!1@11'!        !       !           !Ab<?    31~1rii     spre  mîn    tu       i  rea noas tră    a      ce   lor ce cîn tăm    Iz    bă       vi

w!0a  .<?/$02'!!O'!        !        !`1a\0!K b<?to   ru  le        Dum ne     ze     u le   bi ne +eşti cu u vîn        ta  at
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1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

r M !  !q!00@os\011p_!A    b<?    U u    na e ra dum ne    ze      i        i        rea   lui   Hris   tos      în  iad

0121'! !  2 q!0'!!q!Ab<?    1~0O@şi      în   mor  mînt şi  în E    den ne de   es păr  ţi   tă      îm   pre     u      nă

0q!pz_q!Ab<?  111q!1@11'!cu     Ta  tăl  şi      cu   Du hul    spre  mîn    tu       i  rea noas tră     a     ce   lor

!  !    !Ab<?    01~1w!0a  .<?/$    3   2'!!O'!  !     !    `ce cîn tăm    Iz       bă      vi     to    ru  le        Dum ne   ze     u le bi ne+eşti cu u

1a\0!K b<?vîn        ta     at

0M0e!0@os0a  q!0U01'!!N e      gră     i    tă  mi    nu      u    ne     Cel  ce  a      iz      bă     vit încup

!Ab<?  1~011'!!q!!!q!Ab<?    003'!Utor       pe      cu     vi      o   şii fe ciori di in vă pa   ie       în    mor  mînt Se  pu

0aq!pz_q!Ab<?   111q!1@11'!ne   mort fă  ră      su    fla  re     spre  mîn    tu       i  rea noas tră    a      ce   lor

!    !        !A   b<?   01~1w!0a  .<?/$32'!!O'!        !           !  `ce cîn tăm    Iz      bă      vi     to    ru  le        Dum ne    ze    u le   bi ne +eşti cu u

1a\0!Kvîn        ta     at

Cîntarea a VIII-a. Irmos: Spăimîntează-te înfricoşîndu-te 
HwG

0M01'!!1001a!`X10'!  !A     b<?         3S păi   mîn    tea   ză te  în     fri    co     şîn   du u   te      ce    ru le        şi

0!1@1a33p!11'!!!Ab<?    !1o1să    se cla     ti     ne     te   me    li     i   le    pă mîn tu lui    că   ia        a     a

330!w!0!O@a  m<?  0!111'!!1tă   Se    so    co  teş  te  în    tre cei morţi      Cel   ce  lo     cu    ieş    te în tru

2'!!1'!!A   m<?      @11q!00!wQz_qce     le î   na    al te        şi    în    mor mîntmic ca    un   stră  in   se      pri meş
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!Ab<?     011q!2'!          !         !     1a10Q z_q!Ab?<te       pe     ca      re     ti  neri bi  ne-l cu vîn taţi   pre    oţi     lă       u    da ţi-L

!1o1000!O@0!!!w!K b<?po poa       a     a      re    prea     î    năl ţa    ţi-L   în   tru u toţi ve  cii

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

0M1'!!11a!`X10'!!Ab<?011q!S tri     ca   tu s-a  lă     ca    şu ul cel    prea cu rat    dar     îm    pre    u  nă

00!1a10!   !   !A   b<?   0!1o10@1aa      ri     di cat    cor    tul  cel că zut     că    al  do       o     oi     lea    A   dam

1~0!!q!0!12O'!        !       !      !w!0OQcel      ce   lo cu ieş  te   în   tru   Î    năl   ţi  me S-a po go rît   la   A   dam   cel

_1am<?   q!00U01'!   !   !A b<?    011qdin   tîi          pî   nă  la     că     mă     ri      le    ia du lui     pe     ca      re     ti

! 2'!      !     !     1a           10    Q z_q   !A     b?<      !   1o10neri bi  ne-l cu vîn taţi   pre    oţi     lă       u    da ţi-L     po poa       a     a      re

00!O@0!!!w!K b<?prea     î    năl ţa    ţi-L   în   tru u toţi ve  cii

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh

0M0  1'!   !110!`X10'!  !A        b<?         01Î în     ce      ta    t-a în drăz  nea    la     u  u   ce     ni    ci lor        iar     I

121'!   !  pz_e!0!11'!!!Ab<?  3!1o     sif    cel din A    ri      ma   te    a  s-a + a   ră     tat     i ni mos    că  vă  zî

o10!q@12q!O'!!P@am<?  03î     înd  mort   şi gol  pe  Dum  ne    ze  eu Cel pes te  toa      te        L-a    ce

2'!!!11'!                 !              !A   b<?   011q!  2'!          !       !     1a           ru   ut şi L-a în     gro pat stri gînd   pe     ca      re     ti  neri bi  ne-l cu vîn taţi

10    Qz_q   !A     b?<      !   1o1000!O@pre    oţi     lă       u    da ţi-L      po poa       a     a      re    prea     î    năl ţa    ţi-L   

0!!!w!K b<?în   tru u toţi ve  cii
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1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

1'M!    !  11a  0!   0`X10'  !  !A            b<?                  1~!wO o    mi nu ne     no     uă     o  bu     u  nă     ta     a  te           o     ne spu

Qz_q  !A               b?<        0!1o 10! 0!111'!să      răb  da   re     că    de bu        u    nă     vo    ie  Se   pe cet     lu     ieş    te

!  !  1a   m<?   !!11q!0!11O'!!!A     m<?  !1sub pă mînt    Cel ce lo     cu     ieş  te  în    tru  Î      năl     ţi      i  i me      şi  Se

11'!              !            !  1a   00!  !1`X1'!!!Ab<?   321hu   leş  te Dum ne zeu    ca     şi  cum ar fi      i    în    şe lă tor    pe  ca     re

q! 2'!         !      !     1a                        10    Q z_q   !A            b?<          !   1o1ti neri bi  ne-l cu vîn taţi     pre    oţi     lă       u    da ţi-L       po poa       a     a

000!O@0!!!w!K b<?re    prea     î    năl ţa    ţi-L   în   tru u toţi ve  cii

X          0M001100000000S ă      lă      u    dăm    bi     ne     să     cu    vîn   tăm    şi      să    ne

000003310[!Am<?           s           0!111'în    chi năm Dom   nu    lui  cîn    tî      în   du-i          şi   prea î     năl      ţî

!             !           0!      !   !    w!K b<?îndu-L în  tru u toţi ve cii

0M01'!!1001a!`X10'!  !A     b<?         3S păi   mîn    tea   ză te  în     fri    co     şîn   du u   te      ce    ru le        şi

0!1@1a33p!11'!!!Ab<?    !1o1să    se cla     ti     ne     te   me    li     i   le    pă mîn tu lui    că   ia        a     a

330!w!0!O@a  m<?  0!111'!!1tă   Se    so    co  teş  te  în    tre cei morţi      Cel   ce  lo     cu    ieş    te în tru

2'!!1'!!A   m<?      @11q!00!wQz_qce     le î   na    al te        şi    în    mor mîntmic ca    un   stră  in   se      pri meş

!Ab<?     011q!2'!          !         !     1a10Q z_q!Ab?<te       pe     ca      re     ti  neri bi  ne-l cu vîn taţi   pre    oţi     lă       u    da ţi-L

!1o1000!O@0!!!w!Kpo poa       a     a      re    prea     î    năl ţa    ţi-L   în   tru u toţi ve  cii
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Cîntarea a IX-a. Irmos: Nu te tîngui pentru mine, Maică  
HwG

4 M0!   ! q!0P@w!A    m<?            11'!!1N u      te    tîn gu  i  pen tru     mi      ne   Mai că       vă     zîn  du mă în

p_w!0am<?              @2'!        !         11q   !  2'!  !  q!groa    pă    Fi   ul tău          pe    Ca  re M-ai ză   mis     lit  în  pîn   te ce  fă   ră

pz_q!Ab<?   000!1o100!!1am<?de       să  mîn ţă      că     Mă   voi  scu  la       a     şi     mă    voi pro slă vi

p !  11O'!  !    q   !S0a                 0'  !                  !                !1a      b<?            03şi  voi în      vi      a     în tru sla  a  a   vă       ca  un Dum ne zeu         pe   cei

00!w!  0!  2'!  !   0 pz!   !    11 1 0[!  ce     cu   cre din  ţă   şi    cu dra gos te  pe      Ti  ne ne  în     ce     ta      at   Te

!\0!K b<?mă     re   esc

eM!00!     1q!0!  1~0!!!A                 b<?S la   vă Ţi      e  Dum ne    ze   ul nos  tru sla    vă  Ţi  i e

4 M0!        q@1'!!1a01q!P@1Î în     tru   stră  i    nă   Naş  te rea ta     de     du   reri scă  pînd  mai  pre

p_w   !A     m<?        !    !     !   11`  q !   00U01'sus      de     fi   re      m-am fe  ri      ci     it   Fi   ul meu  Cel     fă      ră     de

!   !      !A   b<?    0!1o10  !   q  !   01O'!           !          ! qîn ce put  iar    a  cu        u    um  Dum ne  ze   ul meu   vă    zîn  du Te mort fă

Qz_e!A m<?      011'!               !              !    w!   0p z_q  !A b<?   ră      su    fla  re      mă    sfă  rîm cum plit cu  sa   bi   a       în      tri   stă  rii

1~1q  !S0a   !110[\!\0!K b<?ci      Te   scoa  a  a   lă     ca  să    mă      ă      mă ă      re    esc

1 M~0q!011'!   !   !     O'!        !         !A                 b<?S la     vă    Ta  tă  lui     şi     Fi    u lui şi Sfîn tu lui Duh

2 M110!      !  qU@w!A   m<?   2'!!03M ă       a      co     pe ră mor mîn tul    vo    ind Eu      dar  se în  fri    co

O@1p_w!0am<?  0!!!110!1şea    ză   por     ta      rii     ia   du lui         vă    zî în du Mă  Mai    că   îm bră
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q!w!0!w!0pz_q!Ab<?   00!1ocat  cu  hai na sîn    ge  ra   tă   a      iz      bîn   di   rii      că      u     ci  gî        î

100     !    ! 1a  00pz_q!Ab<?   e!033înd    ca     un Dum ne zeu   pe    vrăj  maşi    cu Cru cea      ia răşi voi   în    vi

\!1110[\!\0!K b<?a  a   şi      te     vo     oi      mă ă      ri      i

1 M~1p!2'!!A      000!1~0!     !      !A                 b<?Ş i        a    cum  şi  pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve     ci   lor a min

0M11'!U@w!A   1~0!!O@1pS ă      se     bu   cu   re    făp    tu   ra   să      se   ve se leas   că   toţi   pă

_w!Am<?  #11a!os10[!        !             !A     b<?         030mîn    te   nii     că   vrăj   ma   şu   ul     ia     ad  s-a pră dat      fe     me      i

0!2'!!q!000pz_q!Ab<?   30!1le   cu  mi  ruri să ia  să  în     tru     în     tîm      pi   na  re     că    iz     bă ve

o1!1O'!!p!pz_e!Am<?   00p_e    esc   pe  A    dam  şi pe   E   va  cu      tot nea mul     şi       a      tre      ia

1110[\!\0!Kzi     voi      î       în       vi  i       a     a

0M10!11a00@11a!110P rea   sfîn    tă   Năs că    toa    re     de   Dum ne    zeu mîn tu  ieş     te

!        !        !A                 b<?ne pe noi

4 M0!   ! q!0P@w!A    m<?            11'!!1N u      te    tîn gu  i  pen tru     mi      ne   Mai că       vă     zîn  du mă în

p_w!0am<?              @2'!        !         11q   !  2'!  !  q!groa    pă    Fi   ul tău          pe    Ca  re M-ai ză   mis     lit  în  pîn   te ce  fă   ră

pz_q!Ab<?   000!1o100!!1am<?de       să  mîn ţă      că     Mă   voi  scu  la       a     şi     mă    voi pro slă vi

p !  11O'!  !    q   !S0a                 0'  !                  !                !1a      b<?            03şi  voi în      vi      a     în tru sla  a  a   vă       ca  un Dum ne zeu         pe   cei

00!w!  0!  2'!  !   0 pz!   !    11 1 0[!  ce     cu   cre din  ţă   şi    cu dra gos te  pe      Ti  ne ne  în     ce     ta      at   Te

!\0!K b<?mă     re   esc

16

www.stavropoleos.ro




	www.stavropoleos.ro
	Canonul Sîmbetei Mari
	C1
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9


