Utrenia Sărbătorii Sfântului Marelui Mucenic
Dumitru.

ce

Îndată cântăreții încep să cânte pe melodia troparului versului 3:
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă (Ps 117,27a);
vine întru numele Domnului (Ps 117,26a) (de trei ori).

binecuvântat este cel

Troparele cu care am încheiat vecernia
După Ectenia mică, prima serie de Sedelne, antifon vers 4.

Pomenirea ta, mărite mucenice Dumitru, a luminat astăzi Biserica lui
Hristos, și pe toți i-a adunat, cu cântări după vrednicie, să te laude pe tine de
Dumnezeu înțelepțite, ca pe un ostaș adevărat și pierzător de vrăjmași. Pentru
aceasta cu rugăciunile tale mântuiește-ne pe noi de ispite.
Mărire…,

Lauda luptei, mucenice Dumitru, întru Hristos îmbrăcându-te, ai biruit pe
vrăjmașul cel neputernic. Că înșelăciunea celor fără de lege, întru dânsul
surpând-o, ai fost celor credincioși îndemnător spre evlavie. Pentru aceasta cu
cinste sărbătorim pomenirea ta.
Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Nădejdea cea neînfruntată a celor ce nădăjduiesc în tine, ceea ce
una ai născut mai presus de fire cu trup, pe Hristos Dumnezeul nostru,
pe Acesta roagă-L cu sfinții apostoli, să dăruiască lumii curățire și pace,
și nouă tuturor mai înainte de sfârșit îndreptarea vieții .
Apoi, după a doua Ectenie mică, a doua serie de Sedelne, vers 4.

S ă s ă v â r ș i m a s t ă z i c u b u n ă c i n s t ir e s ă r b ă t o a r e a l u i Du mi t r u
p u r t ă t o r u l d e l u p t e , c a c e l c e s e r o a g ă n e î n c e t a t l ui Hr i s t o s , s ă
d e a t u t u r o r p a c e ș i ma r e mi l ă .
Mărire…, vers 5.

Cu credință neîndoită purtătorul de lupte al lui Hristos, îndrăznirile tiranilor
surpându-le bărbătește, vitejește pe cel viclean a biruit. Și răsplătirile pentru
chinuri, darea de minuni a luat de la unul Dumnezeu, Care răsplătește pe cei ce
se luptă; Căruia se și roagă să ne miluiască pe noi.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, acelașii vers.

Bucură-te ușa Domnului cea neumblată! Bucură-te zidul și acoperământul
celor ce aleargă la tine! Bucură-te limanul cel liniștit și care nu ști de nuntă!
Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tău și Dumnezeu; nu înceta a te ruga
pentru cei ce cântă și se închină nașterii tale.
După Polieleu se cântă, pe melodie proprie Psalmii aleși și Pripelele.

Stih 1: Dumnezeu este scăparea noastră și puterea, ajutor întru necazurile cele ce ne-au
aflat pe noi foarte (Ps 45,1).
Pripeală: Veniți iubirorilor de mucenici, să lăudăm pe Izvorâtorul de mir,

Dumitru, zicând : Pe râvnitorul Mântuitorului.
(Această pripeală se repetă după fiecare stih).
Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa, împrejurul Ierusalimului (Ps 78,3).
Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși toată ziua (Ps 43,24).
Stih 4: Socotiți suntem ca niște oi de junghiere (Ps 43,24).
Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă (Ps 65,11).
Stih 6: Sfinților celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru
dânși (Ps 15,3).
Mărire…, a Treimii.

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: Mărire
Ție, Dumnezeule.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Și prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire Ție, Dumnezeule.
După Ectenia mică, Sedealna Polieleului, vers 3.

Pe tine mucenicul Domnului cel foarte milos te rugăm cu credință Dumitru;
mântuiește-ne pe noi cei cuprinși de toate felurile de primejdii. Vindecă rănile
sufletelor și ale trupurilor noastre. Sfarmă pornirile vrăjmașilor noștri, sfinte.
Împacă viața noastră, ca pururi să te mărim pe tine.
Mărire..., vers 4.

Lăudămu-te pe tine cu credință, ca pe un viteaz luptător ostaș tare, al
Împăratului a toate Hristos. Bucură-te frumusețea și veselia mucenicilor!
Bucură-te steaua cea luminată a Bisericii; zidul și limanul celor ce aleargă la
tine, mare mucenice mărite Dumitru; păzește pe cei ce te laudă pe tine și-i
mântuiește de toată vătămarea și stricăciunea celui străin.
Și acum...., același vers.

Ca cel ce te-ai uitat pe pământ cu groază, l-ai cutremurat pe el cu puterea
Ta, și sufletele tuturor credincioșilor le-ai clătinat. Pentru aceasta strigăm Ție, ca
Dumnezeului a toate: Stăpâne îndelung-răbdătorule, lasă acum urgia Ta și nu
trece cu vederea cetatea și poporul; pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe
Tine, Hristoase.
După prima serie a antifonului, vers 4, prohimenul, vers 4.

Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel (Ps 67,36a).
Stih: Prin Sfinții care sunt pe pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile Sale
întru ei (Ps 15,3).

Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel.
Din Sfânta Evanghelie după Matei (10,16-22).

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în
mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.

Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în
sinagogile lor vă vor bate cu biciul.
La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi
păgânilor.
Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi
vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi;
Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care
grăieşte întru voi.
Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor scula copiii
împotriva părinţilor şi-i vor ucide.
Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în
sfârşit, acela se va mântui.
După Psalmul 50,
Mărire…, versul 2, propriu-zis.

Pentru rugăciunile ppurtătorului de lupte Dumitru, Îndurate, curățește
mulțimea greșelilor noastre.
Și acum…,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curățește mulțimea
greșelilor noastre.
Apoi, pe versul 6, propriu-zis :
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale,
curățește fărădelegile noastre (cf Ps 50,1-2).
Stihira: Astăzi ne adună sărbătoarea a toată lumea, a purtătorului de lupte.

Veniți dar iubitorilor de sărbătoare, luminat să săvârșim pomenirea lui, zicând:
Bucură-te, cel ce ai rupt haina păgânătății prin credință, și cu vitejia Spiritului
te-ai înfășurat! Bucură-te, cel ce ai stricat amăgirile călcătorilor de lege, cu
puterea cea dată ție de la unul Dumnezeu! Bucură-te, cel ce ai închipuit prin
mădularele tale cele împunse, fericita patimă a lui Hristos. Pe Acesta roagă-L,
podoaba purtătorilor de lupte Dumitru, să ne mântuim noi de văzuții și nevăzuții
vrăjmași, și să mântuiască sufletele noastre.
Urmează cântarea Canonului.
Catavasia I

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Spiritul, şi cuvânt voi răspunde
Împărătesei Maice, şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cânta minunile ei,
bucurându-mă.
Catavasia III

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi
îndestulat, care s-au împreunat ceată sufletească, întăreşte-i în dumnezeiască
mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.
După Ectenia mică, Condacul cutremurului, vers 6.

Mântuiește-ne, Doamne, pe noi toți de cutremurul cel
greu și de rănile cele nesuferite, pentru păcatele noastre.
Miluiește, Doamne, pe poporul pe ca re l-ai câștigat cu scump
sângele Tău, Stăpâne. Și cetatea Ta să nu o dai pierzării prin
cutremurul cel înfricoșător, că alt Dumnezeu afară de Tine nu
știm. Și strigă celor ce -Ți cântă Ție: Eu sunt cu voi și nimeni
împotriva voastră.
Sedealna sfântului, vers 8.

Cu obiceiurile creștinătății îmbogățindu-te, înșelăciunea păgânătății
surpând, mucenice, ai călcat îndrăznelile tiranilor, și cu dumnezeiescul dor
mintea aprinzându-ți, înșelăciunea idolilor în prăpastie o ai afundat. Pentru
aceasta după vrednicie, răsplătirea nevoințelor ai luat facerea de minuni, și
izvorăști vindecări, purtătorule de chinuri Dumitru. Roagă-te lui Hristos
Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă
pomenirea ta.
Mărire...,

Împăratului veacurilor bineplăcând, de către tot sfatul împăratului celui fără
de lege te-ai ferit, mărite, și celor ciopliți n-ai jertfit. Pentru aceasta jertfă pe tine
însuți te-ai adus Cuvântului, Celui ce s-a jertfit, preatare pătimind. Pentru
aceasta și cu sulița în coastă fiind împuns, vindeci patimile celor ce vin la tine cu
credință, purtătorule de lupte Dumitru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare
de greșeli să dăruiască, celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
Și acum..., a cutremurului, vers 4.

Fiindcă te-ai milostivit și ne-ai mântuit pe noi de mânia cea de
nesuferit ce a venit asupra noastră, noianul iubirii de oameni arătându ne, Hristoase, acum bine mulțumim Ție. Ferește-ne pe noi cei pedepsiți
pentru toate relele noastre, care ne omoară, și caută spre noi
milostivindu-Te, Mântuitorule, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut
pe Tine.
Catavasia IV

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării tale celei de sus şi din
Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l, a strigat: Mărire puterii Tale, Doamne!
Catavasia V

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară,
neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate, şi ai născut
pe Fiul cel fără de ani, Cel ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă.
Catavasia VI

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi această sărbătoare dumnezeiască şi cu
totul cinstită a Maicii lui Dumnezeu, veniţi să înălţăm mâinile, mărind pe
Dumnezeu, Cel ce s-a născut dintr-însa.
După Ectenia mică, Condacul , vers 2.

Cu curgerile sângiuirilor tale, Dumitru, Biserica Dumnezeu o a
roșit, Cel ce ți-a dat ție tărie nebiruită; și păzește cetatea ta
nevătămată, că tu ești întărirea ei.
Icos

Pe marele mucenic, toți credincioșii adunându-ne, cu un glas să/l
lăudăm, ca pe un ostaș al lui Hristos și mucenic; cu cântări și cu laude
zicând Stăpânului și Ziditorului lumii: Mântuiește-ne pe noi de nevoia
cutremurului, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi mucenici. Întru Tine nădăjduim, să ne
mântuim de nevoi și de necazuri; că Tu ești întărirea noastră.
Catavasia VII

Înţelepţii lui Dumnezeu făpturii nu s-au închinat, fără numai Ziditorului,
iar îngrozirea focului bărbăteşte călcându-o, s-au bucurat, cântând: Prealăudate
Dumnezeul părinţilor şi Doamne, eşti binecuvântat!
Catavasia VIII
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând, şi să-L

preaînălţăm pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de
Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea o
ridică să cânte Ţie: Lăudaţi pe Domnul toate făpturile Lui şi-L preaînălţaţi întru
toţi vecii!
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstindu-o să o

mărim.
Preotul cădește altarul și toată biserica.
Stihurile (Cântarea Mariei: Lc 1,46-55):

Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu,
Mântuitorul meu.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimi şi mai mărită fără de asemănare
decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine,
cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
(Acest tropar se repetă după fiecare stih)

Că a căutat spre smerenia servitoarei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile.
Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, Sfânt să fie numele Lui şi mila Lui, din neam
în neam, spre cei ce se tem de El.
Făcut-a tărie cu braţul Său, Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a
umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.
Luat-a pe Israel, slujitorul Său, ca să-şi aducă aminte de mila Sa, precum a grăit către
părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.
Apoi: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu îndură-te spre noi!
Catavasia IX

Tot neamul pământesc să salte, fiind luminat cu spiritul şi să serbeze firea
minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta sărbătoare a Maicii lui Dumnezeu, şi

să strige: Bucură-te, preafericită, Născătoare de Dumnezeu, pururea curată
Fecioară.
După Ectenia mică, Luminătorile, pe melodie specială.
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru (Ps 98,10c) (de două ori).

Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că
sfânt este (Ps 98,5).

Mucenice al lui Hristos Dumitru, precum oarecând mândria lui Lie și
înălțarea și îndrăzneala cea dobitocească o ai surpat cu har dumnezeiesc și pe
viteazul Nestor la locul de luptă l-ai întărit cu puterea Crucii, așa și pe mine mă
întărește totdeauna cu rugăciunile tale, purtătorule de lupte împotriva demonilor
și a patimilor celor de suflet pierzătoare.
Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei.

Pe Domnul Care s-a întrupat din curat sângele tău, Fecioară Maică
preacurată, roagă-L neîncetat pentru noi robii tăi; ca să aflăm har și ajutor în
ziua nevoii. Păzește neamul omenesc de groaza înfricoșătorului cutremur și de
primejdii ferindu-l, cu rugăciunile tale cele de Maică.
Îndată, pe versul 5, propriu-zis, se cântă Stihirile de Laudă, precedate de Stihurile lor.
Toată suflarea să laude pe Domnul (Ps 150,6). Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L
pe El întru cei de sus! (Ps 148,1) Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule! (Ps 64,1)
Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui (Ps 148,2). Ţie se cuvine
cântare, Dumnezeule! (Ps 64,1)
Se pun Stihirile pe 4, vers 5.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Vino mucenice al lui Hristos la noi, celor ce ne trebuie a ta
milostivă cercetare și ne apără pe noi cei loviți cu amenințările cele
tiranice și cu nebunia cea cumplită a eresurilor! De care ca niște
robiți și goi suntem alungați, din loc în loc adesea trecând și rătăc ind
prin peșteri și prin munți. Deci, îndură -te, prealăudate, și ne dă nouă
iertare; alină viforul și potolește mânia cea asupra noastră, rugând pe
Dumnezeu, Cel ce dă lumii mare milă (de două ori).
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Zid întărit care nu te temi de armele vrăjmașului, te -ai dat
nouă, năvălirile barbarilor zădărnicind și asuprelile bolilor
potolind. Așezământ nestricat și temelie nemișcată. Păzitor și
folositor și apărător ai fost cetății tale, Dumitru. Pe care și acum,
fericite, fiind cumplit primejduită și jalnic bântuită, cu
rugăciunile tale o mântuiește, rugând pe Hristos, Cel ce dă lumii
mare milă.
Stih: Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L în chimvale de strigare.
Toată suflarea să laude pe Domnul! (Ps 150,5-6).

Toată virtutea luând împreună, ceata purtătorilor de lupte s-a arătat; de unde
desfătarea vieții celei nestricate și fericite, după vrednicie au moștenit. Între care

împodobit fiind după vrednicie, minunate Dumitru, și cu urmarea lui Hristos cinstit
fiind, și lăudându-te cu asemănarea suliței, roagă-te mai stăruitor să ne mântuiască
pe noi cei ce te cinstim pe tine, de patimi și de cumplite primejdii, cu căldură
rugând, pe Cel ce dă lumii mare milă.
Mărire..., vers 4.

Pe cel ce și-a câștigat cu sulițele harul coastei Mântuitorului, cea împunsă
cu sulița, din care ne izvorăște Stăpânul apele vieții și ale nestricăciunii; pe
Dumitru să-l cinstim, cel înțelept întru învățături și purtător de cunună între
mucenici; cel ce prin sânge a plinit călătoria pătimirii și prin minuni a strălucit la
toată lumea. Pe râvnitorul Stăpânului și milostivul iubitor de săraci. Pe
folositorul Tesalonicenilor, în multe și adesea cumplite primejdii. A căruia și
pomenirea cea de peste an cinstind, preamărim pe Hristos Dumnezeu, Cel ce
lucrează printr-însul tuturor vindecări.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, același vers.

Mântuiește-ne din toate nevoile noastre, Maica lui Hristos
Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Făcătorul tuturor, ca toți s ă strigăm
către tine: Bucură-te una folositoare a sufletelor noastre.
Cântăreții: Doxologia mare.

.
Troparul Sfântului, vers 3.

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe
tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă
îndrăzneț l-ai făcut pe Nestor; așa Sfinte Dumitru, pe Hristos Dumnezeu roagă-L
să ne dăruiască nouă mare milă.

