Utrenia Duminicii a 33-a după Rusalii

ce

După partea de început strana cântă pe melodia troparului versului de rând 5:
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 5.

Crucea Domnului să o lăudăm, sfânta îngropare cu cântări să o cinstim și
Învierea Lui să o preamărim; că a înviat pe cei morți, ca un Dumnezeu,
prădând stăpânirea morții și tăria diavolului, iar celor din iad lumină le-a răsărit.
Mărire…,

Doamne, mort Te-ai numit, Cel ce ai omorât moartea; în mormânt Te-ai
așezat Cel ce ai deșertat mormintele. Sus, ostașii au străjuit mormântul, jos, pe
morții cei din veac i-ai înviat, întru tot puternice și necuprinse, Doamne, mărire
Ție.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, munte sfânt și de Dumnezeu umblat; bucură-te, rug însuflețit
și nears; bucură-te, ceea ce ești una lumii pod către Dumnezeu, care pe cei
morți îi treci la viața veșnică! Bucură-te, neîntinată Fecioară, care fără
ispită bărbătească ai născut mântuirea sufletelor noastre.
După Ectenia mică, a doua serie de Sedelne, pe tropar vers 5.

Doamne, după Învierea Ta cea de a treia și după închinarea apostolilor,
Petru a strigat către Tine: „Femeile au luat îndrăzneală, iar eu m-am temut;
tâlharul, Dumnezeule, Te-a cuvântat, iar eu m-am lepădat de Tine. Oare mă vei
mai chema pe mine încă ucenic, sau iarăși mă vei arăta vânător adâncului? Ci
mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, Dumnezeule, și mă mântuiește".
Mărire…,

Doamne, în mijlocul celor osândiți Te-au pironit călcătorii de lege și cu
sulița coasta Ta au împuns, o îndurate! Şi îngropare ai luat, Cel ce ai stricat
porțile iadului, și ai înviat a treia. Alergat-au femeile să Te vadă pe Tine
și au vestit apostolilor Învierea, prea înălțate Mântuitorule. Pe care Te laudă
îngerii: Binecuvântate, Doamne, mărire Ție.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Neispitită de nuntă, mireasă, de Dumnezeu Născătoare, care întristarea
Evei întru bucurie ai întors, te lăudăm credincioșii și ne închinăm Ție, că
ne-ai scos pe noi din blestemul cel de demult. Roagă-te și acum neîncetat, cu
totul lăudată, prea sfântă, ca să ne mântuim noi.
Îndată, Polieleul.

Psalmul 134, pe antifonul versului 4:
Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul, Aliluia!
Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru.

Lăudaţi pe Domnul, că este bun Domnul; cântaţi numele Lui, că este bun.
Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe Israel spre moştenire Lui.
Că eu am cunoscut că este mare Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii.
Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
A ridicat nori de la marginea pământului; fulgerele spre ploaie le-a făcut; El scoate
vânturile din vistieriile Sale.
El a bătut pe cei întâi-născuţi ai Egiptului, de la om până la dobitoc.
Trimis-a semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor lui.
El a bătut neamuri multe şi a ucis împăraţi puternici:
Pe Sihon împăratul Amoreilor şi pe Og împăratul Vasanului şi toate stăpânirile
Canaanului.
Şi a dat pământul lor moştenire, moştenire lui Israel, poporului Său.
Doamne, numele Tău este în veac şi, pomenirea Ta în neam şi în neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său şi de slugile Sale se va milostivi.
Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti.
Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea.
Urechi au şi nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie toţi cei care ii fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.
Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul;
Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul; cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe
Domnul.
Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuieşte în Ierusalim, Aliluia!
Psalmul 135, pe antifonul versului 8:
Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui.
Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui.
Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui.
Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.
Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.
Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui.
Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui.
Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui.
Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor, că în veac este mila Lui.
Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui.
Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui.
Cel ce a despărţit Marea Roşie în două; că în veac este mila Lui.
Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui.
Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui.
Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui.
Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui.
Cel ce a omorât împăraţi tari, că în veac este mila Lui.
Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui.
Şi pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.
Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui.
Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui.
Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui.
Şi ne-a mântuit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui.
Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui.
Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.

Îndată Stihurile alese din psalmi cu Mărimurile (Pripelele) polieleului, pe melodie proprie.

Stih 1 : Fericit bărbatul care se teme de Domnul întru poruncile Lui va voi foarte (Ps
111,1).
Stihira : Mărimu-te pe tine, Sfinte Ioane, Înaintemergătorule al

Mântuitorului, și cinstim preacinstita aflare a capului tău.
Stih 2 : Întru pomenite veșnică va fi dreptul ; de auzul rău nu se va teme (Ps 111,6).
Stih 3 : Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața Lui spre cel drept privește (Ps
10,7).
Stih 4 : Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți (Ps 91,12).
Stih 5 : Că Tu binecuvântezi pec el drept, Doamne, căci cu arma buneivoiri ne-ai
încununat pe noi (Ps 5,12).
Stih 6 : Veseli-se-va dreptul de Domnul și va nădăjdui spre Dânsul și se vor lăuda toți
cei drepți la inimă (Ps 31,12).
Mărire…,

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.
Îndată, Binecuvântările Învierii, pe tropar vers 5.
În timpul cântării Binecuvântărilor Învierii, preotul cădește altarul și toată biserica.
Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale (Ps 118,12).

Adunarea îngerească s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei morți socotit
fiind, și puterea morții stricând, Mântuitorule, și împreună cu Tine pe Adam
ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i.
Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale.

Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecați, o ucenițelor?
Grăit-a îngerul cel ce a strălucit la mormânt, către mironosițe; vedeți voi
mormântul și înțelegeți, că Mântuitorul a înviat din mormânt.
Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale.

Foarte de dimineață mironosițele au alergat la mormântul Tău, tânguinduse; dar înaintea lor a stat îngerul, și a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai
plângeți, ci spuneți apostolilor Învierea.
Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale.

Mironosițele femei, cu miruri venind la mormântul Tău, Mântuitorule, au
plâns; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: De ce socotiți pe Cel viu cu cei
morți? Că a înviat din mormânt ca un Dumnezeu.
Mărire…, a Treimii.

Închinămu-ne Tatălui și Fiului acestuia și Spiritului celui Sfânt, Sfintei
Treimi întru o ființă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne.

Și acum…, a Născătoarei.

Pe Dătătorul de viață născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit
și bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit, și pe cei căzuți din viață la aceeași
i-a îndreptat, Cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire Ție, Dumnezeule!
După Ectenia mică, se citește Ipacoiul.

De îngereasca vedere spăimântându-se cu mintea și cu dumnezeiasca
înviere luminându-se la suflet, mironosițele au binevestit apostolilor: Vestiți
întru neamuri Învierea! Domnul împreună lucrând cu minuni și dăruindu-ne nouă
mare milă.
Apoi Sedealna Înaintemergătorului (a Polieleului), pe antifon vers 4.

Înaintemergătorule, Irod înnebunind cumplit ți-a tăiat cinstitul tău cap cu
sabia, ca un întunecat de patimă, ticălosul; iar noi credincioșii, cu dragoste îl
sărutăm.
Mărire…, Și acum…, a Născătoarei.

Moise te-a văzut pe tine, ceea ce ești fără prihană, foc odrăslind în rugul cel
nears, care luminează sufletele și nu le arde, dar mai ales le umple de roua
harului.
Treptele, vers 5.
Antifonul I.

Când sunt necăjit ca David cânt Ție, Mântuitorul meu: Mântuiește
sufletul meu de limba vicleană.
Viața pustnicilor fericită este; a celor ce se întraripează cu dumnezeiescul
dor.
Mărire…, Şi acum…,

Prin Spiritul Sfânt se țin toate cele văzute, împreună cu cele nevăzute, că
însuși stăpânitor fiind, cu adevărat și El este unul din Treime.
Antifonul II.

La munți, suflete, să ne ridicăm; mergi acolo de unde vine ajutorul.
Mâna Ta cea dreaptă atingându-se și de mine, Hristoase, de toată
înșelăciunea să mă păzească.
Mărire…, Şi acum…

Sfântului Spirit, teologhisind, să-i zicem: Tu ești Dumnezeu, viața,
dorirea, lumina, mintea, Tu bunătatea, Tu împărățești în veci.
Antifonul III.

Pentru cei ce mi-au zis mie: În curțile Domnului vom merge; de
multă bucurie umplându-mă, rugăciune înalț.
În casa lui David cele înfricoșătoare se lucrează, că acolo este focul,
care arde toată mintea cea întinată.
Mărire…, Şi acum…,

În Sfântul Spirit este vrednicia cea începătoare de viață, din care
toate cele ce viază se însuflețesc, precum în Tatăl, împreună și în Cuvântul.
Prohimen, vers 5.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii
Tăi până la sfârșit (Ps 9,32).
Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea (Ps 137,1a).

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii
Tăi până la sfârșit.
După Exclamaţiune, cântăreții, pe tropar vers 5:
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 cincea (Luca 24,12-35).
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 Înaintemergătorului, pe tropar vers 2.

Proorocule al lui Dumnezeu și Înaintemergătorule al harului, aflând capul
tău ca un trandafir preasfințit din pământ, vindecări luăm totdeauna; pentru că
iarăși propovăduiești, ca mai înainte, pocăința în lume.
Icosul Înaintemergătorului.

De la Domnul mărturie luând, Ioane, mai presus decât toți oamenii ai fost.
Pentru aceasta mă spăimântez a-ți aduce ție cântări de laudă; însă de dragoste
fiind împins am luat asupră-mi îndrăzneala cântării. Deci nu mă socoti nevrednic
a-mi fi mie ajutător, prealăudate, ca să pot încununa creștetul tău cel sfânt, de
trei ori fericite; că tu propovăduiești pocăința în lume.
Sedealna Triodului, antifon vers 4.

Smerenia a înălțat pe cel rușinat de rele, pe vameșul ce a suspinat și a
strigat către Ziditorul: Milostivește-Te! Iar semeția a surpat din dreptate pe

ticălosul fariseu ce a grăit cu trufie. Deci să urmăm celor bune, depărtându-ne de
la rele.
Mărire…,

Smerenia, odinioară, a înălțat pe vameșul ce a strigat cu plângere:
Milostivește-Te! și l-a îndreptat. Lui să ne asemănăm toți cei ce am căzut întru
adâncul răutăților; să strigăm Mântuitorului dintru adâncul inimii: Greșit-am!
Milostivește-Te, Unule Iubitorule de oameni.
Și acum…, a Născătoarei.

Primește Stăpână, degrabă, rugăciunile noastre și la du Fiului tău și
Dumnezeu, Doamnă cu totul fără prihană. Scapă de primejdii pe cei ce aleargă
către tine; strică uneltirile, surpă semeția celor ce se întrarmează
nedumnezeiește, Preacurată, asupra robilor 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 , tropar vers 4.

Să fugim de vorbirea cea trufașă a fariseului și să ne învățăm smerenia
vameșului, cu suspine strigând către Mântuitorul lumii: Milostivește-te spre noi,
Unule Îndurate.
Alt Condac, vers 3.

Suspine ca ale vameșului să aducem Domnului, și la El să cădem noi
păcătoșii, ca la un Stăpân; că El voiește mântuirea tuturor oamenilor și dă iertare
tuturor celor ce se pocăiesc. Că pentru noi s-a întrupat, Dumnezeu fiind
împreună fără de început cu Tatăl.
Icos

Pe noi înșine, fraților, toți să ne smerim, cu suspine și cu tânguiri să batem
cugetul, ca atunci, la judecata cea veșnică, să ne arătăm acolo credincioși
nevinovați, dobândind iertare; că acolo este în adevăr odihna, pe care să ne
rugăm acum să o vedem. Acolo durerea, întristarea și suspinele cele din adânc
sunt îndepărtate, în Edenul cel minunat. Al cărui făcător este Hristos, Dumnezeu
fiind împreună fără de început cu Tatăl.
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).

Viaţa şi Calea, Hristos, din morţi înviind, a călătorit împreună cu Cleopa şi
cu Luca, de care a şi fost cunoscut în Emaus, la frângerea pâinii; ale căror
suflete şi inimi erau arzând, când la grăia lor pe cale şi la tâlcuiau Scripturile ce
erau pentru El. Cu care să strigăm: A înviat şi s-a arătat lui Petru.
Mărire..., a Înaintemergătorului.

N-a îngăduit pământul a ascunde capul tău. Căci cu glasul celui ce strigă ai
vădit într-un chip oarecare aflarea lui, Ioane, Înaintemergătorule, întru care te
lăudăm pe tine.
Şi acum..., a Triodului.

Să fugim de grăirea cea trufașă și înrăutățită a fariseului, și să ne învățăm
smerenia vameșului cea preabună, ca să ne înălțăm, strigând către Dumnezeu,
împreună cu acela: Milostivește-Te spre robii Tăi, Cel ce Te-ai născut din
Fecioară, Hristoase Mântuitorule, și răbdând crucea de voie, ai ridicat lumea cu
dumnezeiasca Ta putere.
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 8.
Ale Învierii 4, pe vers 5.

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

Doamne, pecetluit fiind mormântul de cei fără de lege, ieșit-ai din
mormânt, precum Te-ai născut din Născătoarea de Dumnezeu. Îngerii cei fără
de trup n-au cunoscut cum Te-ai întrupat; ostașii cei ce Te-au străjuit n-au simțit

cum ai înviat; că amândouă s-au pecetluit față de cei ce ispiteau, și s-au arătat
minuni celor ce se închină cu credință Tainei; pe care noi lăudând-o, dă-ne nouă
bucurie și mare milă.
Stih: Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L întru tăria puterii Lui (Ps 150,1).

Doamne, încuietorile cele veșnice le-ai sfărâmat și legăturile rupându-le,
din mormânt ai înviat, lăsând cele de îngropare ale Tale întru mărturia
adevăratei îngropării Tale celei de trei zile; și ai mers mai înainte în
Galileea, Cel ce ai fost străjuit la mormânt. Mare este mila Ta,
Mântuitorule cel necuprins, miluiește-ne pe noi.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).

Doamne, femeile au alergat la mormânt să Te vadă pe Tine, Hristoase, Cel
ce ai pătimit pentru noi, și venind au aflat înger șezând pe piatra răsturnată
și către dânsele grăind: A înviat Domnul, spuneți ucenicilor, că a înviat
din morți, Cel ce mântuiește sufletele noastre.
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Doamne, precum ai ieșit din mormântul pecetluit, așa ai intrat și la ucenicii,
Tăi, ușile fiind încuiate, arătându-le lor patimile trupului, care le-ai luat,
Mântuitorule, îndelung răbdând; căci, ca Unul ce ești din seminţia lui David,
răni ai răbdat, iar ca un Fiu al lui Dumnezeu, lumea ai slobozit. Mare este mila
Ta, Mântuitorule, cel necuprins, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Apoi, 4 Stihiri ale Înaintemergătorului, vers 4.
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Preacinstitul tău cap a deschis porțile postului, prealăudate, și a pus înaintea
tuturor hrana cea dulce a dumnezeieștilor haruri. De care împărtășindu-ne cu
credință, asprimea postului o îndulcim și cu credință te lăudăm pe tine și strigăm
lui Hristos Dumnezeu: Isuse atotputernice, Tu ești Mântuitorul sufletelor
noastre.
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).

Miruri ca niște ape pururea curgătoare izvorând capul Înaintemergătorului
și pe masa cea de taină și dumnezeiască punându-se astăzi, dă mireasmă
spirituală și alungă scârba necazurilor și umple de veselie pe toți care strigă cu
credință: Isuse atotputernice, Tu ești Mântuitorul sufletelor noastre.
Stih: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul nostru, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi
până în sfârșit (Ps 9,32).

Tăiat-a capul tău ca o sabie preaascuțită capetele vrăjmașilor celor fără de
lege și a izvorât dumnezeiești haruri tuturor celor ce păzesc legile. Pentru
aceasta cu credință te lăudăm pe tine, Ioane, prietenul și Înaintemergătorul
Ziditorului și către El strigăm cu deadinsul: Isuse atotputernice, Tu ești
Mântuitorul sufletelor noastre.

Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (Ps 9,1).

Preacinstit capul Botezătorului Tău, Doamne, care s-a arătat astăzi din
pământ, cu glas de laudă scoțându-l la lumină și cu credință, spre rugăciune,
aducându-l, Iubitorule de oameni, noi păcătoșii robii Tăi, ne rugăm Ție, să
dobândim printr-însul în ziua judecății, de la Tine, ispășire și mare milă.
Mărire…, vers 8 propriu-zis.

Pe fariseul ce se îndraptățea pe sine lăudându-și faptele, l-ai osândit,
Doamne, și pe vameșul ce s-a smerit și cu suspine a cerut iertare, l-ai îndreptat.
Că nu primești gândurile cele mărețe și inimile cele zdrobite nu le defăimezi.
Pentru aceasta și noi cu smerenie cădem înaintea Ta, Cel ce ai pătimit pentru
noi: Dă-ne iertare și mare milă.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, pe tropar, vers 5 .

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 8:

Înviat-ai din mormânt şi legăturile iadului le-ai rupt; stricat-ai osânda
morţii, Doamne, pe toţi din cursele potrivnicului scăpându-i. Arătându-Te pe
Tine apostolilor Tăi, i-ai trimis la propovăduire, şi printr-înşii pacea Ta ai dăruit
lumii, Unule mult îndurate.

