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Canonul Sfântului Grigorie Decapolitul 
Cântarea întâi,       glas 1   Pa 

Podobie: Hristos se naște, Slăviți-L... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№чЂчттссЦ         тчöттÚŨşчссс 
            Pur     tă      to    ru   le  de  Dum   ne   zeu  Gri   go   ri   e       pe     dă     tă     to   

чтсöтЛöттсчт                    т                  тÚŨşччЁöт           т           т�чöт 
  rul   de   bi   ne  roa gă-L să    fi      e   mi  los  tiv       no     uă     ce       lor  ce  prăz  nu      

с№иттÚŨşцитчöттссчцтссöт   т          тцтт¡ 
   im   a  cum   sfân  tă  po  me  ni  rea     ta    şi     ce   re   ier    ta  re  de  pă  ca 

сцттссчØūŃŞчссö             т                                т                            тсчтц           т                т 
   te    ca   în tru   la       u     de       să     cân   tăm  lui  Dum  ne  zeu   căci  cu  sla  vă  S-a  

Ёöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                        ŨşŨşŨşŨş 
  Prea     slă       vit 

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№Птсчцт         тчöттÚŨşчсссöттЛ 
             Vă   zând vi    a      Ńa     ta   în  ge  reas      că      Ce     la      ce    toa  te  le    ve   

ччтссöтчцт          тчö     т                     тÚŨşчЁö             т                       т               т�                             тÚ   
   de     a    as   cul    tat   ru   gă   ciu  ni   le    ta          le        şi     în   ger  tri  mi  Ńând 

сж�чттссчЎчтсцтчтчöттÚŨşчс 
   sa     bi   e   de  foc   Ńi-a    dat       tă   in  du-Ńi   pa  ti    mi   le    i     ni mii      pen   tru    

сОтчтссöтЦтт¡сцфсчхчØūŃŞч 
    a   ceas  ta   cu   ne   gră    i     tă    sla            vă   cânŃi  îm   pre     u          nă         să 

ссö             т                                  т                                  тсчт     ц          т               тЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                   ŨşŨşŨşŨş 
  cân   tăm  lui  Dum  ne  zeu   căci  cu  sla  vă  S-a  prea     slă      vit. 
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ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   

ч№чЂчттссчö�                 т                      тÚ            Ũş       чЂö  т                   тс 
             Cu     căl    du    ră    ai   a    ler    gat    la   Dum  ne  zeu       do   rind  de  mă   ri 

счцттчö        т              тÚŨşчЁöттт�сöттчси№öтт           Ú                               Ũş 
  rea   cea   fă  r      ă  de  moar te      pă     rin       te  Gri  go   ri   e   sfin    Ńi  tu te-ai      

чссОтччöттссцфсØчц       тчö     т                  
   cu     în     frî    na  rea   şi     ne  pri  hă    ni    rea    i      ni    mii     şi     la   uzi    în  tru  

т сцтт¡сцфссØūŃŞчссö      т                               т                                т    счт 
 ve   se    li                e     ne    în      ce    tat        să    cân   tăm  lui  Dum  ne  zeu   căci  cu  

цт                          тЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                        ŨşŨşŨşŨş 
 sla  vă  S-a  prea     slă       vit. 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
ч№ЂöттсхМттчö                          т                     тÚŨşччЂöт                       т      с          
  To     ia   gul lui    A    a    ron    ce  a    în  frun  zit      ră      dă    ci    na  din   Ie      

ЛöттчöттÚчссöт                             т                 т�сöттÚс�жтчöттÚŨşци 
  sei    a  în   chi  pu  it    mai   na     in   te  Prea cu    ra       tă,  Floa rea  lu       mii       ca   

тччöтцттсцфссØūŃŞчцтчöтт¡сс 
re    a      ră   să   rit  pe Dum  ne  zeu   în    tru    pat        pe   ca   re   roa            gă-L   ne     

фсЛсöтттсчтсцтт                т      Ёöттãт¡ч   Ø                                                                                                  ŨşŨşŨşŨş 
  în      ce    tat     pu  ru rea Fe  cioa  ră  pen   tru   cei  ce  a  ler  găm  la  ti        ne. 
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Cântarea a 3-a, 

Podobie: Fiului celui născut... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№чМфОтÚЁссöтттцÙтссöттãт¡ 
            Pe     pă    mânt    vi      a   Ńă    ca     şi      în   ge  rii  a  vând ai    a    flat   lu  mi   

чØŨşчссчтссØЄссччтОЄØŨşч 
   na         şi     păr   taş   lor  te-ai  fă   cut   bu     cu    rân    du     te   cu  dân   şii        al 

чЂхфсцтЁöттÚūŃŞфсссö                    тчтцф 
   că     lu          gă    ri     lor  în     tâ   iu  le       şi     pro    o     roc  dum  ne   ze  iesc  fi     

ссØ                                           чö                       т                          Ц         тЁöттãт¡ч           Ø                                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  ind  strigi  Sfânt eşti  Dum  ne   ze        u         le.  

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№цЙфОтÚссссöтцттччöтЁö 
             Vi   clea   nul    ba     la   ur    a      su    pra     ta  pă   rin       te   săl    bă   ti    cin    

ттãт¡чØŨşтсссчтПтÚЄссчтОЄØŨş 
      du       se      prin  ru     gă    ciu    ni    le    ta   le   ca     A      vi    ron   pie   ri   t-a   

чЂхфсцтЁöттÚūŃŞфсссöттцфс 
   um   brin       du    te     ha  rul  Du   hu  lui     şi      vin    de     ca   re  la  toŃi   dă    ru   

сØчöтссöт  т                     тЁöттãт¡чØ                                          ŨşŨşŨşŨş 
  ind    în     Ńe   lep    Ńi         te  Gri   go        ri         e 

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   

ч№чМфО                   тÚссссöттсöтчтЁöт 
            Pe    Hris    tos    ca   Dom nul   şi      Fă     că     to  rul  a   toa   te   câş  ti    ga 
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тãт¡чØŨşссччтсО                       тÚ                                 тцтчтсцЄØŨş 
 tu       l-ai        pe    El      gră    i    tor    a    vân  du-L  în    i    ni    ma   ta  pur   tân  du-L  

ччЂхфсцтЁöттттссØūŃŞфсссö 
   ai     cer   tat         ne    cu    ra   te    du huri cu pu te  rea   Lui        şi    s-au    su    pus 

ттц    ттЛчØūŃŞччöттсцттЁöттãт¡чØ                                                                                                 ŨşŨşŨşŨş 
  Ńi  e   toa  te pă   rin    te         ca     u    nui  u     ce   nic      ves   tit       al       Lui 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
ч№цтМфОтÚссссöт                    тцт                     т            Ёö     т  

             Că    ma  ră   prea   cu    ra   tă    a      în     tru    pă   rii  Cu  vân  tu  lui    ne   gră 

тãт¡чØŨşчсссцтÚЄссчтОЄØŨşчч 
  i         tă         şi      îm     pă     ră  tea  scă   lo     cu     in     Ńă    de  tai   nă         te     nu  

Ђхфс                    ц                тсчсöттÚūŃŞфсссöтчтц 
  Mim      sca    un  drept măr  tu     ri     sin   du  te     şi      bu    cu    rân   du   ne   de  naş 

ттЛфссØтЦ           тссöттãт¡чØ                                       ŨşŨşŨşŨş 
 te rea   ta    te    mă   rim   a    lui  Dum  ne    zeu  Mi rea      să. 
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Cântarea a 4-a, 

Podobie: Toiag din rădăcina lui Iesei... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№цитчтсöттссØтОтчЦтчöттÚŨş 
            Po    run  ci    le   A     ce   lu  ia    pă   zind  pe  toa  te  le-ai   so   co   tit  ni mic  

сссчччц                     т                           тчö                     т                              тÚчссö              т               т                         т�           т 
   lu     mi    nân    du     te     cu   dra  gos  tea  lui  Hris  tos  fru   mu     se   Ńea  lu  mii  ai    

ссØ�чссчтОЄØŨşчссчттцтМ 
   lă     sat     în    pus     ti      e   fu    gi   t-ai        de     la    Dom   nul  în  vă   Ńa  tu   te-ai 

фОтÚчЂчц                      т                                  т                               тссчнчтсцтт 
  pă    rin  te    li     ma     nul   cel  mai  pre  sus   de     lu    me       ai  câş   ti    gat  fe  ri 

сöт                                   тЁöттãт¡чØ   ŨşŨşŨşŨş 
    ci   te  Gri  go         ri         e.   

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ц№и                                т                    тцтсöттссчтс            цтЦтчöттÚ 
         Pom  te-ai să  dit   în    va  lea  în   frâ    nă     rii   a     dă   pat  cu   ha  rul   Du  hu  lui   

ŨşсссцтччтчöттÚцÙтт�тссØ№Ũşчч 
      Iar    a     cum   roa  de  de    fap  te    bu       ne   şi  de tă  mă   du    iri         în      na   

ЂчцтттссчнцттсöттЁöттãт¡чØ ŨşŨşŨşŨş 
   in     te     pu  ne po  me   ni    rea    ta    prea  cu  vi   oa   se Gri   go       ri         e 

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   

ч№цитчтсöттссØтсцтЦтчöттÚŨş 
          Din  vâr  sta   ti   ne    re   Ńi lor    fi    ind   cu  blîn    de  Ńe   cu  sme  re   ni  e 
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чччсссчтчöттÚччцÙтт�тсс№Ø 
   şi     cu     ne      ră     u      ta     te   îm    po  do  bit  iu      bi   tor  al  po run  ci    lor 

чсО                        тттчØŨşЁöттцЙфОтÚцитттс 
  lui   Hris   tos te-ai a  ră  tat         şi  mai  na  in      te     iu    bi  t-ai  fri ca de Dum  ne 

сØтсцтчттЁöттãт¡чØ  ŨşŨşŨşŨş 
  zeu  în    ce    pu  tul   în   Ńe  lep  ciu                  nii. 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
ч№цитчтсöттссØтсцтсöттчöттÚ 

            Pe     ti   ne  fru  mu   se  Ńea  lui   Ia   cov  cu  sfin   Ńi   te   gla  suri te   lă   u  dăm 

ŨşчсссчтттÚссöттт�тчХ°�чØчс 
      Ce     ea     ce     lu    mii   ai năs cut   Lu    mi  na cea  în tru  pa            tă      ca     re 

счтсцЄØŨşтсссöтцтЙфОтÚЂч 
     es     te  din   Lu    mi   na       ce    lu     mi    nea  ză   su  fle    te    le     ce  lor   ce     cu 
ц             т                   т               тссØчцттц                               т                              тЁöттãт¡чØ  ŨşŨşŨşŨş 
dra  gos  te  po   me   nesc    a    sfin  Ńi lor  Lui prăz  nu     i                    re.   
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Cântarea a 5-a, 

Podobie: Dumnezeu fiind păcii... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№чцЙфОтÚчсссöттссØūŃŞтс 
            Cu     lu     mi     na   Tre     i   mii  prea   în     Ńe     lep  te stră  lu   cind     gân  dul 

цтттсХ°ттчöттÚŨşчсссчтчöтцт 
 tău l-ai lu  mi   nat        şi-ai în   tu  ne  cat      în      tă    râ      tă     ri    le   ce   le    re   le 

тччö�ттссØ№ŨşчссчтсОтÚщсс 
  a    le     de        mo   ni     lor        şi     du      re    rea  chi   nu     i   rii     ai    so     co 

счтОЄØŨşсусцфсссöтттсчч 
   ti     t-o   u   şoa   ră          a      prin  zân   du     te     cu    foc  du hov ni  cesc prea   mi 

тцттЁöттãт¡чØ  ŨşŨşŨşŨş 
 nu   na  te  Gri  go        ri         e. 

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№цтМфОтÚчсссчцтттсу 
            Pă    rin   te   cu      vi     oa   se   în    stră    i      nân   du-Ńi  gân     dul de   ce 

чт                    т                                   тÚŨşссЛöттчöт                    тчЁööттт�тсс№ØŨş 
   le  pă  mân teşti     de     ce   reş   ti  le    bu  nă  tăŃi  Gri     go       ri  e  te-ai  li    pit    

ччссчтсОтÚщсссчтсцЄØŨş 
   şi      de      a     co     lo   câş   ti     ga  t-ai  prea  lu    mi     na     tă  stră  lu     ci    re 

чсссччцтчттЁöттãт¡чØ  ŨşŨşŨşŨş 
  prin   cu      ră     Ńi      e     fă    cân  du   te   lu  mi   nat      pre       ot. 

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   
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ц№тМфОтÚчЂöттсМччтсцт 
            Da  rul   vin     de    că  rii    a     mul  tor  ne   pu    tin      Ńe     Ńi  s-a   dat    Ńi   e 

тчХ°ттчöттÚŨşчци             т               тчö          т                 тÚчсссöч 
 pă   rin          te Gri   go   ri   e        şi   vin  deci pe  toŃi  de grab  a      su    pra     du    hu 

тсцтчтчöттчЁöттт�тссØ№Ũşчсс 
 ri   lor     ce  lor  ne   cu    ra        te  Ńi-a   dat  pu  te     re  Hris  tos        că      bi     ru    

сцтÚщчсссчтОЄØŨşсусцтссö 
   ind   fi  rea  te-ai în    vred   ni     cit    Cu   vi    oa    se       de-a     le    Du   hu   lui    da 

т                 тч            т                        тЁöттãт¡чØ  ŨşŨşŨşŨş 
     ruri  Cel  mai pre  sus  de  fi        re.  

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
ч№чМфОтÚчссцфссØūŃŞчтс 

            Pe     A      dam   stră  mo  şul   ce   prin    nă   rav    a      că    zut      l-ai   ri     di  

цттчХ°ттчöттÚŨşчсссчцттчöтт 
 cat Prea cu  ra          tă  Fe  cioa      ră      năs   când    Vi     a      Ńa   cea   i  pos  tat  ni  că 

тссцтсöтт                             т�                        т      ссØ№ŨşччсссцтÚ 
 din   fe   cio   res  cul  pân  te ce  prin Du  hul  Sfânt       şi     la     dum    ne    ze   ias   ca 

тчтсцЄØŨşчсусцтссöттчц              т                       т 
 şi    ne  stri  că   cioa   sa        şi      fă       ră    pa   ti    mă   hra       nă, Stă   pâ   nă  l-ai 

тЁöттãт¡чØ  ŨşŨşŨşŨş 
che  mat      pe        el. 
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Cântarea a 6-a, 

Podobie: Din pântece pe Iona... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№сичтцттчччцфссØчцтч 
          Prea    Bu     nu  lui  Domn    ce   a      să     ră    cit   pen   tru   noi     Pă    rin  te   Gri 

цфцÙ                                тчтссö                           т                               т       тЛ°ттÚŨşтЂчтсЛö 
  go    ri      e  te-ai   a    se   mă    nat  dum  ne ze    ie       şte   um  blând  în    cu   vi      in     

тЌссцфчх⁄ччсссöтттц           тт�Úч 
Ńă       şi     ne     a      go    ni    sea         lă     de     bu    nă      tă        Ńi   le  veş  ni  ce   um   

цт                            т                      тЛ°ттÚŨşчцитчттсМ¿çчт¡чØтс 
 plu  tu te-ai  Pă   rin       te      din    ca  re    a    ră  să   rit      Ńi                        e    ve   se   

сöтт                           т        Л°ттÚ                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş 
   li          e  prin   Du      hul. 

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

Чч№сиччтцт тчччцфсчхчØ 
                  O    dras  la- n   Ńe  lep  ciu       nii  din     în      ce   put   lu    ând    fri         ca   

чтсцфсчáттЁöтттсØöтÚŨşтЂччЛö 
  lui  Dum  ne   zeu,  în     va    lea   în  frî   nă   rii  în flo   ri  t-ai    Pă   rin     te    Gri    go 

тЌссцфсØ/ūŃŞЂöт                     т              т                                  тÚ                           �тЁöтттЛ°ттÚŨş 
 ri      e      ca     un   crin    a     les        bi  ne-n mi res mând  în    i    ni  mi  le   noa      stre         

цитчтМ¿çчт¡чØччтссöтттЛ°ттÚ                                                   ŨşŨşŨşŨş     
 veş nic  prea  mă   ri                       te     cu    dum ne    ze    ias  ca  ta  vi     a        Ńă.   

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   
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ч№сиччтцттчччцт                     т             сЛöтÚч 
            De    nea  muri    şi    a    ve       re   în    stră    i      na  tu  te-ai  cu     to   tul   de        

                             т                             тЁöтттЛ°ттÚŨşтЂчЛö                т            тц            т      тЛ⁄чØūŃŞ 
Dum  ne  zeu   în  Ńe lep   Ńi        te     pe    u    meri  cru  cea  lu   înd  fe  ri    ci      te 

чсссöт          т            т           т�ÚтсцтттЛ°ттÚŨşччцит 
 prin     în    frâ     na  re vie  Ńu ind  în    Ńe    lep      te  pă   rin       te       de  Hris   tos  a  

чтМ¿çчт¡чØччтссöтттЛ°т            тÚ                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş     
    pro  pi     e                        re     şi      la   El     mu     ta       re  lu    a        t-ai 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
ч№сичтцттчччцттЛчØчцф 

          Zbur   dă      ri   le    pa  ti  mi   lor    ti      ne    re   Ńi  lor  me     le     Fe   cioa  ră      

цÙттЁöтттЛ°ттÚŨşтЂчЛöтЌссфс 
  tu  po  to   leş   te  le  în    da      tă      şi    ce     re     Fi    u      lui    tău    şi   Dum    ne 

сØ⁄ūŃŞчсссöтт  т              т�Ú               тсцтттЛ°ттÚŨşчч 
  zeu        ca     mi    los     tiv  să fi e-a cum  că  tre   ro  bii tăi Cu   ra        tă       şi     pă 

цитчтМ¿çчт¡чØтссöтт                                   т          Л°ттÚ                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş 
 zeş  te    ne  de    toa                     te    u    nel     ti   ri   le  vrăj  ma        şe. 
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Cântarea a 7-a, 

Podobie: Tinerii în buna credinŃă... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№сучттЁöтЙфОтÚéчăăсссчĭĭс 
            Pă     zin    du-Ńi tu cre  din  Ńa     şi   pos    ti  rea   de     în      Ńe     le      ge   rea 

сöттччЌсссöттчöттÚŨşчЂхчч 
  cea  du hov  ni    ceas     că     fi     ind   plin  fe  ri    ci        te       cu     nu          na   drep 

чöтсчсöттÚūŃŞчтсцтчччöЌсс 
   tă   Ńii    ai      lu      a        t-o      de   la  Hris  tos  de  Dum   ne    zeu      în     Ńe    lep 

чöтЌØŨşчссчтсЛöттцттсчхчØūŃŞ 
   Ńi             te        şi       a    cum    te    o   dih  neşti  în  lo   ca şuri  lu   mi    na          te         

ч/ЂöтттцттÚ�тссöт                     т                тЛ°ттÚŨşччсс 
   cu   drep  Ńii îm pre  u       nă stră  lu   cind      prea slă   vi        te       Bi     ne     cu    vân 

сч                 тсцтттЁöтттЛфØ                                                                                                                                                                                      ŨşŨşŨşŨş 
  tat   eşti Dum  ne    ze       ul  pă   rin        Ńi  lor  no   ştri.  

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨŨŨŨşşşş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   
ч№сучттЁöтЙфОтÚéчăăсссчĭĭЁö 

            La      ce      ea   ce pe    ti   ne    în     vi      a    Ńă   te-a   în    dru   mat   gân    din   

т                      �ЌссцтчтсчтчöттÚŨşчЂхчØ 
 du   te       ai      re    nun   Ńat  la  fru  mu   se     Ńi    le    lu        mii       a     fla         t-ai  

чччöтсчсöттÚūŃŞчтсцчттсчтт 
  moş   te     ni   rea  cea    în     nal        tă     pen  tru   a   ceas    ta   lu  mi  nezi   şi   su  fle 

сс�т                 тÚŨşччссчтсЛöт                              т         цттс 
   te      le    tu  tu  ror      ca      re     te     la      u    dă    pe    ti    ne  Gri   go  ri   e    mă          
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чхчØūŃŞч/Ђöт                т                т           т�Úчтссöт                     т            тЛ°ттÚŨşч 
   ri          te         ne   spu  sei  în  năl Ńări  şi    lu     mi   nări  în vred  ni  cin      du-i      Bi 

чсссч                       тсцтттЁöтттЛфØ                                                                                                                                                                                      ŨşŨşŨşŨş     
   ne     cu    vân   tat   eşti  Dum  ne    ze       ul  pă   rin       Ńi  lor  no   ştri. 

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   

ч№сучттЁöтЙфОтÚŨşăăсссчĭĭЁöт 
            Fi      ind    plini  de  pă   ca  te     şi    de    pa  timi      a      ler   găm    la      ti    ne 

тчЌссцтт    т                    тÚŨşЂхччЦтсчсö 
 pă   rin      te    mân    tu     i   re  că  u  tând    Sfin        te    Gri    go   ri    e       fi     ind    

ттÚūŃŞтсцтчöЌссЦтчöттÚŨşчссч 
  a  les   lui  Hris  tos Stă   pâ      nu     lui     a      toa  te  roa  gă  te      din   pră    păs    ti     

тсЛöттц            т                                 тсчхчØūŃŞч⁄сссöтт                     т                  тÚ� 
  i     le     ce   le  de  su  flet  pier  ză    toa        re         să     ne     ri      di        ce  pe  noi 

чтссöтттЛ°ттÚŨşччсссчтсцт 
   ca   să   cân  tăm  cu  u  mi    lin       Ńă:      Bi      ne     cu    vân    tat  eşti Dum  ne    ze  

ттЁöтттЛфØ                                                                                                                                                                                      ŨşŨşŨşŨş     
 ul  pă   rin        Ńi  lor  no   ştri. 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
т�ссцттЁöтЙфОтÚéчăăсссчĭĭЁö 

          De  Dum   ne   zeu Năs că  toa        re    Cu    ra   tă    îmi    cu     ră    Ńeş    te     ră 

ттчöттссчцтччтчöттÚŨşччЂх 
 ni  le    su   fle tu   lui   meu,   că    de   ri    le     în    pă   ca        te       şi    smin    te 
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чöтсчсöттÚūŃŞчтссчтÚфссц           т                 т 
    li    le    în    drep   tân  du le       că  tre   iz    voa    re   le   din   coap   sa   naş  te  rii 

чöттÚŨşччссЛöттцттсчхчØūŃŞч/с 
   ta        le        şi    spre    re    pe     ju   ni  le   ce   le  din   a    ceas         ta      căci    că 

ссöтт                                      т                                     т�ÚчтссöтттЛ°ттÚŨşчссс 
  tre     ti        ne  stri  găm  şi    a    ler   găm       că  tre  ti       ne        şi     te    che   măm 

чтсцт                 т                                  тЁöтттЛфØ                                                                                                                                                                                      ŨşŨşŨşŨş     
  pe   ti    ne    ce  ea  ce  eşti  pli        nă  de   da  ruri. 
 

 
 

Cântarea a 8-a, 

Irmos: Cuptorul cel răcorit... 
 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№сиöттччтсöтЙфОтÚчссцт 
           Mu     tân  du te   că    tre Hris  tos  pă   rin   te   sfin  te   Ńi      s-a    su   pus   iu 

счтчöттÚŨşччссöтЙфОтÚчсс 
   bi    rea  cea  mul      tă       ca     şi     lui     Mo    i     se     o      da  tă    a      se    mă 

сöттссччтчöтЁöтттчØŨşч чЂх 
  nân  du  te   A      ce    lu      ia  prin  bu   nă   tăŃi      ai tre  cut        la      pă    mân 

чтсчсöттÚтссчттчХ°т                  тчöттÚŨş 
  tul   fă   gă     du     in   Ńe  lor  bi   ru    ind    pe  cei  po  triv        nici cân tând  a  şa: 
   Canonul Canonul Canonul Canonul Sfântului Grigorie Decapolitul     C.T.Sfântului Grigorie Decapolitul     C.T.Sfântului Grigorie Decapolitul     C.T.Sfântului Grigorie Decapolitul     C.T.    



сссчтсцтччç3тссОтÚūŃŞЄч 
  Toa   te      lu     cru  ri    le   Dom nu   lui     pe      Dom  nul   lă     u      da  Ńi-L     şi   prea 

ссçсчáттЁöт                           т                т                   Л°ттÚ                                                                                                                                                                                                              ŨşŨşŨşŨş    
   în     năl         Ńa          Ńi-L pe   El   în  tru  toŃi  ve        cii. 

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   
с№иöттччтсöтЙфчОтÚчссцч 

           Ves  tea gra  iu     ri   lor   ta   le    ce     le     cu    mie  re  prea   fe     ri     ci     te 

тсчтчöттÚŨşчПтчöтсöттчМфОтÚ 
 pă   rin    te  Gri   go   ri   e       în    tot   pă  mân  tul   a    ie  şit  prea    cu     vi     oa  se     

сссöттЛчтчöтЁöтттчØŨşчЂхч 
   şi      mi     nu   ni  le    ta     le    şi    lu   mi    na   te  ra  ze  le         şi      fap        te 

ччöтсчсöттÚчтсцфчХ°ттчöттÚŨş 
   le     ta    le    ce     le      bu       ne   au  stră  lu    cit   la    mar          gi  nea  lu        mii     

сссчтсцтччç3тссОтÚūŃŞЄч 
  Toa   te      lu     cru  ri    le   Dom nu   lui     pe      Dom  nul   lă     u      da  Ńi-L     şi   prea 

ссçсчáт          тЁöт        т                                 тЛ°ттÚ                                                                                                                                                                                                              ŨşŨşŨşŨş 
   în     năl         Ńa          Ńi-L pe   El   în  tru  toŃi  ve        cii. 

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   
с№иöттцттсöтЙфОтÚчссцтсöт 

          Moa  şte  le  ta  le   iz   vor  de    vin   de     ca  re    s-a    a      ră    tat  pă   rin  te 

чöттÚŨşчПтчöтсöттМфОтÚчсссö 
   tu   tu  ror     cu    ca   re  spa   lă     i     ni  ma  mea   mur   da  ră   bu     nă     mi   reas 
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ттссччтчöтЁöтттчØŨşЂхчтсч 
mă lui  Hris   tos    pe    mi   ne    a    ră   tân       du       mă        min       tea  mea  ve     se 

сöттÚтссчттцтчХ°ттчöттÚŨşсс 
  leş   te  o  ca    să     la      ud  po  me  ni  rea   ta           şi  să  strig  a  şa:     toa    te 

счтсцтччç3тссОтÚūŃŞЄ  чсс 
   lu     cru   ri   le   Dom  nu   lui    pe     Dom   nul   lă      u     da  Ńi-L      şi    prea   în     năl   

çсчá             т              тЁöт                  т            тЛ°ттÚ                                                                                                                                                                                                              ŨşŨşŨşŨş 
       Ńa           Ńi-L  pe   El   în  tru toŃi  ve        cii. 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
с№иöттччтсöтЙфОтÚччссцт 

            Cel   ce  e   de     să  vâr   şit         pes    te    toa  te   şi     ne     pi     pă     it   cu 

счччтчöттÚŨşПтчöтсöттчМфОтÚ 
   fi     rea    şi     cu    fi    in        Ńa       mi   e    pi    pă    it   s-a  a    ră     tat    din    ti   ne 

чсссöттЛöттЁöтттчØŨşчЂхчч 
   ne     is      pi      ti   tă  de  nun  tă  cu   trup     în  fă   şat       pe     ca          re     le 

чöтсчсöттÚчтссчфцттсХ°тт 
 roa  gă-L  cu   dea    din      sul   să  mân   tu    ias     că    pe   cei  ce  te   la            u   dă    

чö              т                  тÚŨşсссчтсцтччç3тссО 
  cu   cân  tări:   toa     te     lu     cru  ri    le   Dom nu   lui     pe     Dom   nul   lă     u      da 

тÚūŃŞЄчссçсчá           т               тЁöт                   т                           тЛ°ттÚ                                                                                                                                                                                                              ŨşŨşŨşŨş 
Ńi-L     şi    prea   în     năl          Ńa         Ńi-L  pe   El   în  tru  toŃi  ve        cii. 
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Cântarea a 9-a, 

Irmos: Taină străină văd... 

П№тссö         ттЛö          т           т                   чöт                                    т                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   

ч№цЙфОтÚŨşчсХ°чччтчöт                            тÚ                           Ũş 
            Ves    ti     ri     le      ta   le       şi     gra             iu     ri      le  dum  ne   ze ieşti 

ччссцтчччт                        т                 ци             тÚūŃŞщсссч 
  şi       în      vă     Ńă    tu   ri    le     ca     un  ful  ger grab nic       în    con   ju     ra    t-au  

тсцЄØŨşччЁöттттХ°чØччЂхчØч 
tot   pă  mân   tul       că     Tre    i    mii  în  U  ni            me     şi     U      ni          mii    în 

ччöтсчсöттччтЛ°тЌссØūŃŞчч 
  Tre    i    me    a      ne     în   chi na  ne-ai   a    ră   tat           tu     tu    ror       pă     rin 

тсцттчöтЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                                                                    ŨşŨşŨşŨş    
 te   Gri   go   ri   e   pro  po   vă        du       ind. 

П№тссö         ттЛö          т           т                   тссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
Sfin  te  Gri     go   ri   e   roa   gă  te  pen  tru   noi!   
ч№цЙфОтÚŨşчсХ°чччтчöттÚŨş 

           Sfin   Ńi     tu   te-a  Dom nul      din   pân            te     ce     fe   ri    ci         te 

чссцтттсссØūŃŞщсссчтОЄØŨş 
  şi       că    tre  Dân sul tu Ńi-ai  în   drep  tat        că    lă     to     ri      i     le    ta    le 

ччЁöттттХ°чØЂхчтсчсöтттцт 
   nu    mă    rân  du  te cu  sfin        Ńii     ca         re  dum  ne    ze    iesc  au vie  Ńu  it,  cu 

сöттссØūŃŞчцтччтцттЁöттãт¡чØ                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
   ei    te  în  dul   ceşti      de   sla   vă  prea   lă    u    da  te Gri   go        ri         e. 

ч№чЂчтссö         тчтцфссñ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
 Sla     vă     Ta     tă  lui    şi      Fi     u    lui   şi  Sfân  tu    lui   Duh.   
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ч№цтМфОтÚŨşчсХ°Цтсчтчöт        тÚ 
            Vi      a    Ńă    în      ge  reas  că       a     vând,         pe  Hris  tos  po   me   nin    du-L 

Ũşцтчссцтчттци                   тÚūŃŞщсссчтО 
     Cel  ce   S-a   răs    tig   nit pen  tru noi pe  Cru  ce       tu   răs    tig    nin  du-Ńi  vi    a   

ЄØŨşччЁö                т                                   т                            т           тХ°чØчЂхчччöтс 
  Ńa       te-ai   fă    cut  păr  taş  al  Sla           vei     şi    stând      în     na      in  tea   Lui 

чсöт               т                        тЛ°тЌссØūŃŞчтсцтччтсö 
   cu      în  ge  rii să-L  rogi         pen   tru   noi        cei   ce   cu   dra  gos  te    lă    u    dăm  

ттЁöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                                                                    ŨşŨşŨşŨş 
po  me   ni        rea      ta. 

Ђ№чт              тссчØччттсучтттÚ                                                                                                                                                                                                                                                          ŨşŨşŨşŨş 
  Şi      a   cum  şi   pu     ru    rea    şi      în    ve  cii   ve      ci   lor  A min.   
ч№цЙфОтÚŨşчсХ°чччтчöттÚŨş 

            Stă   pâ     nul    a     toa  te      năs    cân         du-L    fă     ră   să   mân      Ńă 

чссцтчччт           тцитÚūŃŞщсссчтО 
  şi       du     pă   naş  te    re     ai    ră  mas fe  cioa ră       şi   Prea   cu     ra     tă   Mi  rea 

ЄØŨşччЁöт                т                                        т                                               тссØч½ччЂхччч 
     să         pe     A      ce  la  roa  gă-L  ne-n  ce    tat    să    mân   tu     ias        că      pe    cei 
ччöтсчсöт�ттссØūŃŞтсц      тт                        т 
   ce    sca  pă   sub    al     tău         a   co  pe   ră   mânt     de    is    pi   te  le  vrăj  

Ёöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                                                                                    ŨşŨşŨşŨş 
                                                               ma       şu       lui.   
 
Am început lucrul la acest Caanon prin noiembrie 2010 şi l-am isprăvit în 30 martie 

2011, de ziua Sfântului Ioan Scărarul. Să fie spre folosul maicilor din Sfânta Mănăstire 
BistriŃa Vâlcii, dar şi tuturor celor ce vor să laude pe Sfântul Grigorie Decapolitul. 

     Pr. Cristian Todireanu. 
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