Utrenia Duminicii a 23-a după Rusalii

ce

După partea de început strana cântă pe melodia troparului versului de rând 3:
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă (Ps 117,27a); binecuvântat
vine întru numele Domnului (Ps 117,26a) (de trei ori).
Se cântă troparele cu care am încheiat vecernia.

este cel

După Ectenia mică, prima serie de Sedelne, pe tropar vers 3.

Hristos din morţi a înviat, începătura celor adormiţi, începătorul zidirii şi
făcătorul tuturor celor făcute; firea cea stricată a neamului nostru întru Sine o a
înnoit. Nu vei mai stăpâni de acum, moarte, că Stăpânul tuturor puterea Ta o a
zdrobit.
Mărire…,

Cu trupul moarte gustând, Doamne, amărăciunea morţii o ai tăiat cu
învierea Ta, şi pe om împotriva ei l-ai întărit, blestemul cel de demult nimicind,
apărătorule al vieţii noastre, Doamne, mărire Ție.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

De frumuseţea fecioriei tale şi de prealuminată curăţia ta, Gavriil mirânduse, a strigat către tine, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce
ție? Ce te voi numi pe tine? Nu mă pricep şi mă minunez! Pentru aceasta,
precum mi s-a poruncit, strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar.
După Ectenia mică, a doua serie de Sedelne, pe tropar vers 3.

De neschimbarea Dumnezeirii Tale şi de patima Ta cea de bunăvoie,
Doamne, spăimântându-se, iadul s-a tânguit: Mă cutremur de Ipostasul cel
nestricat al trupului, văd pe Cel nevăzut în chip tainic luptându-se cu mine.
Pentru aceasta şi cei pe care îi ţin, cântă: Mărire, Hristoase, învierii Tale.
Mărire…,

Taina cea necuprinsă şi neînțeleasă a răstignirii şi cea de negrăit a învierii,
o cuvântăm credincioşii; că astăzi moartea şi iadul s-au prădat, iar neamul
omenesc întru nestricăciune s-a îmbrăcat. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm:
Mărire, Hristoase, învierii Tale.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Cel necuprins şi nemărginit, pe Cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu Spiritul, în
pântecele tău L-ai cuprins tăinuit, Maică a lui Dumnezeu. Una şi neamestecată
lucrare a Treimii am cunoscut, că e preamărită în lume prin nașterea ta. Pentru
aceasta, cu mulţumire strigăm: Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar.
Îndată, Binecuvântările Învierii, pe tropar vers 5.
În timpul cântării Binecuvântărilor Învierii, preotul cădește altarul și toată biserica.
După Ectenia mică, se citește Ipacoiul.

Spăimântând cu vederea, rourând cu graiurile, îngerul strălucitor a zis
purtătoarelor de mir: Pentru ce căutați pe Cel viu în mormânt? A înviat,
deşertând mormintele. Cunoașteți pe Cel neschimbat, ca schimbător al

stricăciunii; ziceţi lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoşătoare lucrurile Tale, că ai
mântuit neamul omenesc.
Treptele, vers 3.
Antifonul I

Robia Sionului tu o ai scos din Babilon; şi pe mine din patimi la viaţă mă
scoate, Cuvinte.
Cei ce seamănă în austru cu lacrimi dumnezeieşti, secera-vor cu bucurie
spice de viață veșnică.
Mărire…, Şi acum…,

Prin Spiritul Sfânt toată buna dăruire, precum prin Tatăl şi prin Fiul,
împreună străluceşte, întru care toate viază şi se mişcă.
Antifonul II.

De n-ar zidi Domnul casa virtuţilor, în zadar ne-am osteni; dar ocrotindu-ne
El sufletul, nimeni nu va strica cetatea noastră.
Cei ce din rodul pântecelui, prin Spiritul, fii s-au făcut Ție, ca şi Tatălui,
Hristoase, sunt pururea sfinţii.
Mărire…, Şi acum…

Prin Sfântul Spirit se vede toată sfinţenia, înţelepciunea, că dă fiinţă la toată
făptura; Acestuia să ne închinăm, ca şi Tatălui şi Cuvântului, că Dumnezeu este.
Antifonul III.

Cei ce se tem de Domnul umblă fericiţi în cărările poruncilor, că vor mânca
tot rodul cel de viaţă.
Veseleşte-Te, Începătorul păstorilor, văzând pe fiii Tăi împrejurul mesei
Tale, purtând stâlpări de fapte bune.
Mărire…, Şi acum…,

În Sfântul Spirit este toată bogăţia măririi, din care vine darul şi viaţa la
toată făptura; că împreună este lăudat cu Tatăl şi cu Cuvântul.
Prohimen, vers 3.

Spuneţi întru neamuri că Domnul a împărăţit, pentru că a întărit lumea, care
nu se va clinti (Ps 95,10).
Stih: Cântaţi Domnului cântare nouă (Ps 32,3).

Spuneţi întru neamuri că Domnul a împărăţit, pentru că a întărit lumea, care
nu se va clinti.
După Exclamaţiune, cântăreții, pe tropar vers 3:
Toată suflarea să laude pe Domnul! (Ps 150,6)

Toată suflarea să laude pe Domnul!
Toată suflarea şi toată făptura să laude numele Domnului!
Lăudaţi pe Domnul din ceruri! (Ps 148,1).

Evanghelia Învierii a treia (Marcu 16,9-20).
Preotul poate așeza Sfânta Evanghelie pe tetrapodul din mijlocul bisericii, pentru a fi sărutată de
credincioși și cădește Evanghelia.
Cântăreții citesc sau cântă: Învierea lui Hristos…
Apoi, Psalmul 50:
Urmează cântarea Canonului, pe antifon vers 4.
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 Mucenicului, tropar vers 4.

Făcutu-te-ai preoților strălucit purtător de lumină și părinților laudă și
cinste înveselitoare, sfinte sfințite mucenice Haralambie. Că tu păzești de
vătămare pe robii tăi.
Apoi, Sedealna Mucenicului, tropar vers 3.

Stâlp neclintit al Bisericii și sfeșnic nestins al lumii te-ai arătat, purtătorule
de biruință Haralambie; și strălucind mai luminat decât soarele, alungi
întunericul idolilor. Mucenice mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne
dăruiască mare milă.
Mărire…, tropar vers 1.

Cetele credincioșilor adunându-ne, cu evlavie să lăudăm, după vrednicie,
pe mucenicul lui Hristos, pe Haralambie cel mare, pe apărătorul dreptei credințe,
pe diamantul și supărătorul nelegiuiților, pe cel ce a propovăduit Dumnezeu a
toată lumea pe Hristos Dumnezeu-Omul.
Și acum…, a Născătoarei.

Marie, ceea ce ești locaș cinstit al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuți în
prăpastia cumplitei deznădăjduiri, a greșelilor și a necazurilor. Că tu ești
mântuirea păcătoșilor, ajutătoarea și apărătoarea tare, și mântuiești pe robii tăi.
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.
Ectenia mică, apoi, Condacul , vers 3.

Înviat-ai astăzi din mormânt, Milostive, şi pe noi din porţile morţii ne-ai
scos; astăzi Adam saltă şi Eva se bucură, iar proorocii dimpreună cu patriarhii
laudă neîncetat puterea cea dumnezeiască a stăpânirii Tale.
Icos

Cerul și pământul astăzi să salte și pe Hristos-Dumnezeu cu un gând săL laude; că pe cei legați i-a ridicat din morminte. Se bucură împreună
toată făptura, aducând Făcătorului a toate și Mântuitorului nostru cântări
vrednice; că astăzi pe oameni, din iad scoțându-i, ca un dătător de viață,
la ceruri împreună i-a ridicat și a surpat trufia vrăjmașului, iar porțile
iadului le-a zdrobit cu puterea cea dumnezeiască a stăpânirii Sale.
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!
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.
Ectenia mică,
Apoi 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).

Că Hristos a înviat, nimeni să nu se îndoiască; că s-a arătat Mariei, apoi a
fost văzut de cei ce mergeau la un sat. Și celor unsprezece cunoscători, cari erau
împreună, iarăşi s-a arătat; pe care trimiţându-i să boteze, s-a înălțat la ceruri, de
unde s-a şi coborât, întărind propovăduirea cu mulţime de semne.
Mărire..., a Mucenicului.

Dumnezeiește aprinzându-te de dragostea Împăratului a toate, vitejește ai
surpat pe șarpele cel mândru și pe tiranul cel fără de omenie, pe Sever cel fără
de minte l-ai înfruntat, o Haralambie, și plată ai luat de la Stăpânul tuturor.
Şi acum..., a Născătoarei.

Soare, care ai răsărit astăzi din mormânt ca un Mire din cămară și iadul lai prădat și moartea ai zdrobit, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, lumină
trimite-ne nouă, lumină care luminează inimile și sufletele, lumină care
îndreptează pe toți să umble în cărările poruncilor Tale și în căile păcii.
Îndată, pe versul 3, 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 8.
Ale Învierii 4, ale lui Anatolie 4, pe vers 3.

Stih: Ca să facă între ei judecată scrisă. Mărirea aceasta este dată tuturor cuvioşilor Lui
(Ps 149,9).

Veniţi, toate popoarele, cunoaşteţi puterea tainei celei înfricoşătoare, că
Hristos, Mântuitorul nostru, Cuvântul cel dintru început, s-a răstignit pentru noi,
şi de bunăvoie s-a îngropat şi a înviat din morţi, ca să mântuiască toate. Aceluia
să ne închinăm.
Stih: Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L întru tăria puterii Lui (Ps 150,1).

Spus-au toate minunile păzitorii Tăi, Doamne; că adunarea deşertăciunii a
umplut de daruri dreapta lor, socotind să ascundă învierea Ta, pe care lumea o
preamăreşte; îndură-Te spre noi.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).

Toate s-au umplut de bucurie, luând dovedirea învierii; că Maria
Magdalena la mormânt a venit şi a aflat înger pe piatră şezând, cu veșmintele
strălucind şi zicând: Ce căutaţi pe Cel viu cu cei morţi? Nu este aici, ci a înviat,
precum a zis, mergând mai înainte în Galileea.
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Întru lumina Ta, Stăpâne, vom vedea lumina, iubitorule de oameni; că ai
înviat din morţi, dăruind mântuire neamului omenesc, ca să Te preamărească
toată făptura, pe Tine cel singur fără de păcat, îndură-Te spre noi.
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Ca pe o cântare de dimineaţă mironosiţele femei Ți-au adus lacrimile,
Doamne, că având miresme cu bun miros, la mormântul Tău au ajuns, grăbinduse să ungă preacurat trupul Tău. Îngerul şezând pe piatră le-a binevestit: Ce
căutaţi pe Cel viu cu cei morţi? Că moartea călcând, a înviat ca un Dumnezeu,
dând tuturor 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).

Strălucind îngerul la mormântul Tău cel făcător de viaţă, purtătoarelor de
mir a grăit: Deşertat-a mormintele Răscumpărătorul, prădat-a iadul şi a înviat a
treia zi, ca un Dumnezeu şi atotputernic.
Stih: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul nostru, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi
până în sfârșit (Ps 9,32).

În mormânt Te-a căutat, venind în prima zi a săptămânii, Maria Magdalena;
şi neaflându-Te se tânguia și plângea, strigând: Vai mie, Mântuitorul meu! Cum
Te-au furat, Împărate al tuturor? Iară doi îngeri de lumină purtători din lăuntrul
mormântului au strigat: De ce plângi, femeie? Plâng, a zis, că au luat pe Domnul
meu din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus. Dar întorcându-se și văzându-Te,
îndată a strigat: Domnul meu şi Dumnezeul meu, mărire Ție.
Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (Ps 9,1).

Iudeii au închis în mormânt Viaţa, iară tâlharul cu graiul a deschis raiul,
strigând şi grăind: Cel ce cu mine și pentru mine ai fost răstignit, și împreună cu
mine ai fost pironit pe lemn, şi Te-ai arătat mie cu Tatăl împreună pe scaun
șezând. Că Acesta este Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă.
Mărire…, vers 3 propriu-zis.

Magdalenei Maria, care a vestit învierea din morți și arătarea
Mântuitorului, necrezându-i ucenicii, au fost mustrați pentru învârtoșarea inimii;
dar fiind înarmați cu semne și cu minuni, la propovăduire au fost trimiși. Și Tu,
Doamne, la Începătorul luminii, Tatăl, Te-ai înălțat; iar ei au propovăduit
pretutindeni Cuvântul, cu minuni încredințându-L. Pentru aceasta, luminându-ne
printr-înșii, mărim învierea Ta cea din morți, Iubitorule de oameni, Doamne.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, pe tropar, vers 3 .

Preabinecuvântată eşti Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin Cel ce sa întrupat din tine iadul s-a zdrobit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva
s-a mântuit, moartea s-a omorât şi noi am înviat. Pentru aceasta cântând strigăm:
Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit aşa, mărire
Ţie!
Se deschid ușile Împărătești, se aprind toate luminile, iar preotul, îmbrăcat în toate ornatele,
stând în fața Sfintei Mese, primind cădelnița și cădind, zice cu glas mare::

Mărire Ție, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.
Preotul cădește altarul și toată biserica.
Cântăreții: Doxologia mare. Doxologia mare, după buna rânduială, ar trebuie să se cânte pe
antifonul versului de rând.
Apoi troparul, pe vers 4:

Astăzi mântuirea a toată lumea s-a făcut; să cântăm Celui ce a înviat din
mormânt și Începătorului vieții noastre; că stricând cu moartea pe moarte,
biruință ne-a dăruit nouă și mare milă.

