Utrenia Duminicii de după Botezul Domnului

ce

După partea de început strana cântă pe melodia troparului versului de rând 7:
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 7.

Viaţa în mormânt a zăcut şi pecete de piatră s-a pus; ca pe un împărat
adormit ostaşii au străjuit pe Hristos şi îngerii L-au preamărit ca pe un
Dumnezeu fără de moarte, şi femeile au strigat: Înviat-a Domnul, dăruind lumii
mare milă.
Mărire…,

Cel ce cu înmormântarea Ta cea de trei zile moartea ai prădat, şi pe omul
cel decăzut cu învierea Ta cea aducătoare de viaţă l-ai înviat, Hristoase
Dumnezeule, ca un iubitor de oameni; mărire Ție.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Pe cel ce s-a răstignit pentru noi şi a înviat, Hristos Dumnezeu, şi a surpat
puterea morţii, neîncetat roagă-L, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, să
mântuiască sufletele noastre.
După Ectenia mică, a doua serie de Sedelne, pe tropar vers 7.

Pecetluit fiind mormântul, Cel ce eşti Viaţa, din mormânt ai răsărit,
Hristoase Dumnezeule, şi uşile fiind încuiate, înaintea învăţăceilor ai stătut,
Învierea tuturor, Spirit drept printr-înşii înnoindu-ne, după mare mila Ta.
Mărire…,

La mormânt alergând şi cu lacrimi mir aducând, şi ostaşii păzindu-Te pe
Tine, Împăratul tuturor, femeile grăit-au întru sine: Cine ne va răsturna nouă
piatra? Şi glas fără de trup au auzit, zicând: Înviat-a Îngerul sfatului celui mare,
Cel ce a călcat moartea. Atotputernice şi necuprinsule, Doamne, mărire Ție.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, de Dumnezeu Născătoare Fecioară,
limanul şi folositoarea neamului omenesc, că din tine s-a întrupat
Răscumpărătorul lumii; că singură eşti maică şi fecioară, pururea binecuvântată
şi preamărită; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pace să se dăruiască la toată
lumea.
Îndată Binecuvântările Învierii.
În acest timp, preotul cădește altarul și toată biserica.
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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!
Ectenia mică, apoi Ipacoiul versului de rând.

Cel ce ai luat chipul nostru şi cu trupul cruce ai răbdat, mântuieşte-mă cu
învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.
Treptele, tropar vers 7.
Antifonul I.

Robia Sionului din rătăcire o ai întors; şi pe mine, Mântuitorule, viază-mă,
scoţându-mă din robia patimii.
Cel ce seamănă în austru necazuri și postiri cu lacrimi, acela va secera
mănunchi de bucurie veşnică, pururea hrănitoare.
Mărire…, Şi acum…,

În Sfântul Spirit este izvorul dumnezeieştilor vistierii, din care este
înţelepciunea, înţelegerea, frica. Aceluia laudă, mărire, cinste şi putere se
cuvine.
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Antifonul II.

De n-ar zidi Domnul casa sufletului, în zadar ne-am osteni; că fără de
Acela, nici lucrarea, nici cuvântul nu se împlineşte.
Din rodul pântecelui, Sfinţii, mişcându-se de Spiritul, rodesc învăţături
părinteşti ale moștenirii de fii.
Mărire…, Şi acum…

Prin Sfântul Spirit au fiinţă toate; că înaintea tuturor Dumnezeu este,
stăpânirea a toate, lumina neapropiată, viaţa tuturor.
Antifonul III.

Cei ce se tem de Domnul, căile vieţii aflând, acum şi pururea se vor ferici
cu mărire neamestecată.
Împrejurul mesei tale ca nişte odrasle văzând pe fii tăi, bucură-te şi te
veseleşte, aducându-i la Hristos, mai marele păstorilor.
Mărire…, Şi acum…,

În Sfântul Spirit este adâncul darurilor, bogăţia măririi, adânc mare de
judecăţi; că întocmai mărit și închinat este cu Tatăl şi cu Fiul.
Prohimen, vers 7.

Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii
Tăi până în sfârşit! (Ps 9,32)
Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (Ps
9,1).

Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii
Tăi până în sfârşit!
După Exclamaţiune, cântăreții, pe tropar vers 7:
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 a opta a Învierii (Ioan 21,1-14).
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.
Cântăreții, pe versul 2, propriu-zis :

Mărire…,

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Îndurate, curățește mulțimea greșelilor
noastre.
Și acum…,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curățește mulțimea
greșelilor noastre.
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Apoi, pe versul 6, propriu-zis :
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale,

curățește fărădelegile noastre.

Înviind Isus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă
viața veșnică și mare îndurare.
Stihira:

Urmează cântarea Canonului.
Până la întroptirea Sărbătorii, 14 ianuarie, se cântă catavasiile Botezului Domnului..
Catavasia I

Fundul adâncului l-a descoperit, şi pe uscat pe ai Săi i-a trecut, întru acelaşi
acoperind pe duşmani, Domnul, Cel tare în războaie, că s-a preamărit.
Catavasia III

Domnul, Cel ce dă cârmuitorilor noştri tărie şi înalţă fruntea unşilor Săi, s-a
născut din Fecioară şi vine la botez. Deci credincioşii să strigăm: Nu este sfânt
ca Dumnezeul nostru şi nu este drept, fără numai Tu, Doamne.
După Ectenia mică, Sedealna mucenicilor, vers 1.

În ape dimpreună ați luat fericitul sfârșit, înțelepților, înecând pe veliar în
ele, cu harul Dumnezeului nostru, mucenicilor. Pentru aceasta primind cununi,
ca niște purtători de biruință, vă veseliți cu cetele îngerilor, cu care, împreună,
aduceți-vă aminte și de noi.
Mărire…, a Cuvioșilor, vers 4.

Arătându-vă ca niște străini și ca niște trecători prin pustietăți și colibe
făcându-vă, ați sihăstrit cu adevărat, cuvioșilor, și împodobindu-vă goliciunea cu
îmbrăcămintea faptelor bune, v-ați asemănat patimilor lui Hristos. Pentru
aceasta ați și primit junghiere de la barbari.
Și acum…, a Sărbătorii, vers 4.
Cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, se îmbracă acum în apele
Iordanului, Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care Îl mărturisește, de sus,
împreună-șederea cu Tatăl, iar de jos, mărirea Domnului, care a venit peste El.
Acesta este Cel ce ne luminează și ne sfințește pe noi.
Catavasia IV

Auzit-am, Doamne, glasul Tău care a grăit: Glasul celui ce strigă în pustiu,
când ai tunat peste ape multe, mărturisind Fiului tău, cu totul fiind de față, și plin
fiind de Spiritul, a strigat: Tu eşti Hristos, înţelepciunea şi puterea lui
Dumnezeu.
Catavasia V

Isus, Începătorul vieţii, vine să dezlege osânda lui Adam celui întâi zidit; şi
curăţire, ca unui Dumnezeu, netrebuindu-I, pe cel căzut îl curăţeşte în Iordan,
întru care, omorând vrajba, dăruieşte pacea, care întrece toată mintea.
Catavasia VI
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Glasul Cuvântului, sfeşnicul Luminii, luceafărul Înaintemergător al
Soarelui, în pustiu strigă tuturor popoarelor: Pocăiţi-vă şi mai înainte vă curăţiţi;
că iată de faţă stă Hristos, mântuind lumea din stricăciune.
Ectenia mică, apoi, Condacul, pe tropar vers 7.

Nu va mai putea încă stăpânia morţii să ţină legaţi pe oameni, că Hristos a
venit, sfărâmând şi dezlegând puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas
se bucură, zicând celor cu credinţă: Sosit-a Mântuitorul, ieşiţi credincioşilor la
înviere.
Icos

S-au cutremurat cele de dedesubt astăzi, iadul şi moartea, de Unul din
Treime; pământul s-a cutremurat şi portarii iadului văzându-Te s-au spăimântat;
iar făptura toată, cu prorocii bucurându-se, cântă Ție cântare de biruinţă,
Răscumpărătorului nostru Dumnezeu, Celui ce ai stricat acum puterea morţii. Să
cântăm şi să strigăm: Pe Adam şi pe cei din Adam, lemnul acesta iarăşi i-a
ridicat. Ieşiţi, credincioşilor, la înviere.
Catavasia VII

Pe tinerii cei binecredincioşi care au intrat în cuptorul cel de foc, suflând
Spiritul cel răcoritor şi coborârea dumnezeiescului înger, i-a păzit nevătămaţi.
Deci în văpaie răcoriţi fiind, cu mulţumită au cântat: Prealăudate Doamne al
părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.
Catavasia VIII
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând, şi să-L

preaînălţăm pe Dânsul întru toţi vecii.

Taină minunată a arătat cuptorul Babilonului, care a izvorât rouă. Că în
repejuni Iordanul vrea să primească Focul cel netrupesc şi să cuprindă pe
Ziditorul cu trupul botezându-se; pe Care popoarele Îl binecuvântează şi Îl
preaînalţă, întru toţi vecii.
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii cu cântări cinstind-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.
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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.
Catavasia IX

Măreşte suflete al meu, pe cel ce în Iordan şi de la Ioan a luat botezul.

Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, şi se întunecă şi mintea
cea mai pe sus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare; însă fiind bună,
primeşte credinţa, că ştii dragostea noastră cea de Dumnezeu insuflată; că tu
creştinilor eşti folositoare, pe tine te mărim.
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).
Luminătoarea Învierii.

Marea Tiberiadei, odinioară, pe fiii lui Zevedeu, pe Natanael, cu Petru şi cu
alţi doi şi pe Toma, i-a avut la pescuire; care după porunca lui Hristos, în partea
dreaptă aruncând mrejele, au prins mulţime de peşti. Pe Care Petru cunoscânduL, a înotat către Dânsul. Cărora, a treia oară arătându-se, şi pâine le-a arătat şi
peşte pe cărbuni.
Mărire...,

Cântând cu dragoste sfințita sărbătorire a lui Ermil, cugetătorul de
Dumnezeu, și a lui Stratonic, toți lăudăm pe Hristos, Care s-a botezat astăzi de
mâna lui Ioan în apele Iordanului, și a preamărit pe aceștia împreună, ca pe ai
Săi dumnezeiești mucenici.
Şi acum..., a Sărbătorii.

Ziua de astăzi s-a făcut zi de lumină neapusă, că Hristos, Adevărul, a venit
acum de s-a arătat. Să-L lăudăm pe El cu cântări și cu glasuri, după cuviință, ca
pe Ziditorul și Stăpânul. O, ce taină nouă! Făcătorul lui Adam de bunăvoia Lui
s-a arătat om.
Îndată, pe versul 7, 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, vers 7.

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

Înviat-a Hristos din morţi, dezlegând legăturile morţii. Binevesteşte,
pământule, bucurie mare! Lăudaţi, ceruri, mărirea lui Dumnezeu.
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Stih: Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L întru tăria puterii Lui (Ps 150,1).

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domn, lui Isus, Cel
singur fără de păcat.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).

Învierii lui Hristos închinându-ne nu încetăm; că El ne-a mântuit de
fărădelegile noastre; Sfânt este Domnul Isus, Cel ce a arătat învierea.
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă? Că, pentru noi
Dumnezeu este intre oameni; pentru firea cea stricată Cuvântul trup s-a făcut şi a
locuit întru noi, pentru cei nemulţămitori, Făcătorul de bine; pentru cei robiţi,
Răscumpărătorul; pentru cei ce şedeau întru întuneric, Soarele dreptăţii; pe
cruce, Cel fără prihană; în iad, Lumina; în moarte, Viaţa; Învierea pentru cei
căzuţi. Către Care să strigăm: Dumnezeul nostru, mărire Ție.
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Porţile iadului le-ai sfărmat, Doamne, şi stăpânia morţii ai surpat, cu
puternică tăria Ta; şi împreună ai ridicat pe morţii cei ce din veac dormeau în
întuneric, cu dumnezeiască şi mărită învierea Ta, ca un împărat al tuturor şi
Dumnezeu atotputernic.
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).

Veniţi să ne bucurăm în Domnul şi să ne veselim întru învierea Lui; că pe
cei morţi împreună i-a ridicat din legăturile cele nedezlegate ale iadului; şi a
dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viaţă veşnică şi mare milă.
Stih: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul nostru, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi
până în sfârșit (Ps 9,32).

Îngerul strălucind a şezut pe piatra mormântului Celui de Viaţă primitor, şi
femeilor mironosiţe a binevestit, grăind: Înviat-a Domnul, pe cum mai înainte a
zis. Spuneţi învăţăceilor Lui că va merge mai de voi în Galileea, iar lumii
dăruiește viaţă veşnică şi mare milă.
Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (Ps 9,1).

Pentru ce ați nesocotit Piatra cea din capul unghiului, o, călcătorilor de
lege? Aceasta este Piatra pe care a aşezat-o Dumnezeu în Sion, Cel ce din piatră
a izvorât apă în pustie şi nouă, din coasta Sa, ne-a izvorât nemurire. Aceasta este
Piatra care din muntele cel fecioresc, fără de poftă bărbătească, s-a tăiat, Fiul
Omului, Cel ce va să vină pe norii cerului Cel vechi de zile, precum a zis Daniel;
şi veșnică este împărăţia Lui.
Mărire..., Stihira Evangheliei, vers 6 propriu-zis.
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După coborârea la iad şi după învierea din morţi, întristaţi fiind învăţăceii,
pe cum se cădea pentru despărţirea Ta, Hristoase, la meseria lor s-au întors; şi
iarăşi, luntrea şi mrejele, dar, de pescuit, nimic! Ci Tu Mântuitorule, ca un
Stăpân al tuturor arătându-Te, ai poruncit să arunce mrejele de-a dreapta. Și
îndată cuvântul faptă s-a făcut şi mulţime mare de peşti şi cină minunata gata pe
uscat; din care împărtăşindu-se atunci învăţăceii Tăi, învrednicește-ne și pe noi
să ne desfătăm acum cu sufletul, Iubitorule de oameni, Doamne.
Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, pe tropar, vers 7.

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:

Învit-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.
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