Utrenia Duminicii dinaintea Nașterii Domnului

ce

După partea de început strana cântă pe melodia troparului versului de rând 4:
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 antifon vers 4.

Căutând la intrarea mormântului și nerăbdând strălucirea îngerului,
mironosițele, cu cutremur s-au mirat, zicând: Au doar a fost furat Cel ce a
deschis tâlharului raiul? Au doar s-a sculat Cel ce și mai înainte de
patimă a vestit Învierea? Cu adevărat a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind celor
din iad viață și înviere.
Mărire…,

Cu sfatul Tău cel de bunăvoie crucea ai răbdat, Mântuitorule, și
în mormânt nou oamenii cei muritori Te-au pus pe Tine, Cel ce cu
cuvântul ai așezat marginile lumii. Pentru aceasta, vrăjmașul fiind înlănțuit,
moartea cumplit s-a prădat și cei din iad toți au strigat Învierii Tale celei de
viață purtătoare: Hristos a înviat, Dătătorul de viață, Cel ce rămâne în veci.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Spăimântatu-s-a Iosif, lucrarea cea mai presus de fire văzând; și a socotit cu
mintea la ploaia cea de pe lână, la zămislirea ta cea mai presus de fire, de
Dumnezeu Născătoare, la rugul cel nears în foc, la toiagul lui Aron ce a odrăslit;
și mărturisind logodnicul și păzitorul tău preoților, a strigat: Fecioara naște și
după naștere iarăși rămâne fecioară.
După Ectenia mică, a doua serie de Sedelne, pe antifon vers 4.

Înviat-ai din iad ca un nemuritor, Mântuitorule, și împreună ai ridicat lumea
Ta întru Învierea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru; zdrobit-ai întru tărie puterea
morții, arătat-ai, Îndurate, tuturor învierea. Pentru aceasta Te și mărim, Unule,
Iubitorule de oameni.
Mărire…,

Dintru înălțimile cele de sus coborându-se Gavriil, și la piatră venind, unde
era Piatra vieții, cu albe veșminte fiind îmbrăcat, a strigat celor ce plângeau:
Încetați voi tânguirea cea cu plângere, cele ce aveți pururea bună dorire
dimpreună, că Cel pe care il căutați a înviat cu adevărat. Pentru aceasta, spuneți
Apostolilor că a înviat Domnul.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.
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Spăimântatu-s-au, Curată, toate cetele îngerești de înfricoșătoarea taină a
nașterii tale; cum Cel ce ține toate numai cu voia, în brațele tale ca un om se
ține, și primește început Cel mai înainte de veci; cu lapte se hrănește Cel ce
hrănește toată suflarea cu negrăită bunătate. Pe tine, ca pe Maica lui Dumnezeu,
după adevăr, lăudându-te, te mărim.
Nu se cântă Binecuvântările Învierii, ci Polieleul.
În timpul cântării Polieleului, preotul cădește altarul și toată biserica.
După Ectenia mică, Sedealna Părinților (Polieleului), pe antifon, vers 8.

Sărbătorirea Părinților celor dumnezeiești să o cinstim credincioșii cu
bucurie, amintind pe Adam și pe Abel, fericind pe Set și pe Enos; lăudând pe
Enoh, pe Noe, pe Sem și pe Iafet, și pe Avraam, care mai înainte de Lege cu
credință a strălucit; pe dumnezeiescul Isaac, pe Iacob și pe Iuda, pe Levi și pe
Iosif cel înțelept să-i mărim și cu credință să zicem: purtătorilor de Dumnezeu
Strămoși, rugați pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu
dragoste sărbătoresc sfântă pomenirea voastră.
Mărire…, Și acum…, a Înainteserbării.

Din sânurile părintești Te-ai coborât cu nespusă desfătare, luat-ai asupra Ta
mai presus de fire sărăcia noastră, Iubitorule de oameni. În peșteră ai binevoit a
locui, Doamne, și ca un prunc lapte ai supt, Cel ce ești Ziditor și Domn. Pentru
aceasta, povățuiți fiind magii, îți aduc Ție daruri ca Stăpânului făpturii; și
păstorii și îngerii se minunează grăind: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, pe
pământ pace și între oameni bunăvoire.
Treptele, antifon vers 4.
Antifonul I.

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine, ci Însuți mă
sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.
Cei ce urâți Sionul, rușina-vă-va însuși Domnul; că așa veți fi uscați,
precum iarba de foc.
Mărire…, Şi acum…,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță; se
luminează întru Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.
Antifonul II.

Strigat-am către Tine, Doamne, cu căldură, dintru adâncul sufletului meu; și
să-mi fie mie spre auzire dumnezeieștile Tale urechi.
Tot cel ce și-a pus nădejdea în Domnul, mai presus este decât toți cei ce-l
întristează.
Mărire…, Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura, spre
rodire de viață.
Antifonul III.
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Inima mea către Tine, Cuvântule, să se înalțe, și nimic nu mă va amăgi
din frumusețile lumii, spre dorirea celor de jos.
Precum are cineva dragoste spre maica sa, spre Domnul mai cu fierbinte
dragoste suntem datori.
Mărire…, Şi acum…,

Prin Sfântul Spirit este bogăția cunoștinței de Dumnezeu, a privirii la cele
înalte și a înțelepciunii; că întru Dânsul toate poruncile Tatălui le
descoperă Cuvântul.
Prohimen, vers 4.

Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă și ne mântuiește pe noi, pentru mărirea
numelui Tău (Ps 43,28).
Stih: Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit și părinții noștri ne-au spus nouă (Ps

43,1).

Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă și ne mântuiește pe noi, pentru mărirea
numelui Tău.
După Exclamaţiune, cântăreții, pe antifon vers 4:
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 șaptea a Învierii (Ioan 20,1-10).
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.
Începând cu 21 noiembrie, de Sărbătoarea Intrării în templu a Maicii Domnului și până pe 31
decembrie, se cântă Catavasiile Nașterii Domnului..
Catavasia I

Hristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe
pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L,
popoare, că s-a preamărit.
Catavasia III

Fiului, Celui născut fără străcăciune din Tatăl mai înainte de veci, și mai pe
urmă din Fecioara întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-I
strigăm: Cel ce ai înălțat fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne.
După Ectenia mică, Ipacoiul, tropar vers 8.

Îngerul a răcorit cuptorul tinerilor, iar acum a oprit plângerea femeilor,
zicând: Pentru ce aduceți mir? Pe cine căutați în mormânt? Înviat-a Hristos
Dumnezeu; că El este Viața și Mântuirea neamului oamenesc.
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Catavasia IV

Toiag din rădăcina lui Iesei și floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai
odrăslit, Cel lăudat din muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai întrupându-Te din
cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu. Mărire puterii Tale,
Doamne!
Catavasia V

Dumnezeul păcii fiind, Tată al îndurărilor, pe Îngerul sfatului Tău celui
mare L-ai trimis nouă, dăruindu-ne pacea; deci povățuiți fiind la lumina
cunoștinței de Dumnezeu, dis-de-dimineață venind, Te preamărim pe Tine,
Iubitorule de oameni.
Catavasia VI

Din pântece pe Iona, ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a
primit. Iar Cuvântul, în Fecioară sălășluindu-se și trup luând, ieșit-a lăsând-o
nestricată; că Cel ce n-a pătimit stricăciune, pe ceea ce L-a născut a păzit-o
nevătămată.
Ectenia mică, apoi, Condacul , pe tropar vers 1.

Veselește-te Betleeme, Efrata gătește-te, că iată mielușeaua, purtând în
pântece pe Păstorul cel mare, se grăbește să-L nască; pe Care văzându-L
purtătorii de Dumnezeu Părinți, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe
Fecioare, care îl hrănește cu lapte.
Icos

Văzând iubitorul de Dumnezeu, Avraam, lumina cea strălucitoare a nașterii
tale, Fecioară, și Isaac pururi măritul și Iacob și toată ceata cea de Dumnezeu
aleasă a sfinților, se bucură; și au adus înainte făptura spre a ta întâmpinare, cu
cuvinte de bucurie. Că te-ai arătat mijlocitoare de bucurie tuturor, zămislind, în
pântece, pe Cel ce a fost văzut oarecând în Babilon, și pe tinerii cei aruncați în
cuptor fără dreptate, nearși i-a păzit, mai presus de minte. Pentru aceasta și cântă
Celui văzut în brațe de tânără Fecioară, lăudând pe Fecioara, care L-a hrănit cu
lapte.
Catavasia VII

Tinerii, în dreapta credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o
în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au
cântat: Dumnezeul părinților, eşti binecuvântat!
Catavasia VIII
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând, şi să-L

preaînălţăm pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire: că
n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul dumnezeirii pântecele
Fecioarei, în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: Să binecuvânteze
toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.
Apoi: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu îndură-te spre noi!
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Catavasia IX
Mărește, suflete al meu, pe Împăratul, Cel ce s-a născut în peșteră din Fecioara.

Taină străină văd și minunată, cer fiind peștera, scaun de heruvimi
Fecioara, ieslea sălășluire, întru care s-a culcat Cel neîncăput, HristosDumnezeu, pe Care, lăudându-L îl 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).

Săltând, iubitorilor de Strămoși, și adunându-ne după datorie, să lăudăm
astăzi pomenirea Strămoșilor: a lui Avraam, a lui Isaac și a lui Iacob, din care
Hristos Domnul, după trup s-a arătat, pentru multa Sa milostivire.
Mărire...,

Pe Adam să-l lăudăm, pe Abel, pe Set și pe Enos, pe Enoh și pe Noe, pe
Avraam, pe Isaac, pe Iacob, pe Moise, pe Iov și pe Aaron, pe Eleazar, pe Iosua
Navi, pe Barac, pe Samson și pe Ieftae, pe David și pe Solomon.
Şi acum..., a Născătoarei.

Curată Fecioară, preanevinovată Marie, dumnezeiască mireasă, în vremea
cea înfricoșătoare pentru mine să-mi stai înainte și să te arăți mijlocitoare mie,
smeritului, pe lângă Fiul tău și să mă mântuiești de osânda aceea și de chinurile
toate.
Îndată, pe versul 4, 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 4.

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

C e l c e crucea și moartea ai suferit și ai înviat din morți, Atotputernice
Doamne, mărim Învierea Ta.
Stih: Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L întru tăria puterii Lui (Ps 150,1).

Cu crucea Ta, Hristoase, din blestemul cel de demult ne-ai slobozit pe noi
și cu moartea Ta pe diavolul care chinuia firea noastră l -ai surpat și întru
Învierea Ta toate le-ai umplut de lumină. Pentru aceasta strigăm către
Tine: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, mărire Ție.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).
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Cu crucea Ta, Hristoase, Mântuitorule, povățuiește-ne pe noi la
adevărul Tău și ne mântuiește de cursele vrăjmașului. Cel ce ai înviat din morți
ridică-ne pe noi cei căzuți prin păcat, tinzând mâna Ta, iubitorule de oameni,
Doamne, pentru rugăciunile Sfinților Tăi.
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Din sânurile Părintelui Tău nedespărțindu-Te, Unule-Născut,
Cuvântul lui Dumnezeu, ai venit pe păm ânt din iubire de oameni, om
făcându-Te fără schimbare, și cruce și moarte ai răbdat cu trupul, Cel ce ești
fără de patimi cu dumnezeirea; și înviind din morți, nemurire ai dăruit
neamului omenesc, ca un Atotputernic.
Apoi, 4 Stihiri ale Sfinților Părinți, vers 5.
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Înalță glasul tău după adevăr, Sioane, dumnezeiască cetate a lui Dumnezeu
și propovăduiește dumnezeiasca pomenire a Părinților, cinstind împreună cu
Avraam, pe Isaac și pe Iacob, pururi lăudatul. Că iată, mărim împreună cu Iuda
și cu Levi, pe marele Moise și pe Aaron cel minunat și lăudăm împreună cu
David, pe Iosua Navi și pe Samuel. Înainteserbarea dumnezeieștii Nașteri a lui
Hristos prăznuind-o cu cântări dumnezeiești, cerem să dobândim bunătatea cea
de la Dânsul, și să dăruiască lumii mare milă (de două ori).
Stih: Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele
Tău în veci.

Vino, Ilie, cel ce oarecând ai șezut în dumnezeiescul car de foc, și de
Dumnezeu înțelepțite Elisei și împreună cu Iezechia asemenea și cu Iosia
bucurați-vă și voi cinstiților doisprezece prooroci de Dumnezeu însuflați; săltați
împreună de sărbătoarea Nașterii lui Hristos și cântări de laudă aduceți toți
drepții. Tineri preafericiți, care ați stins văpaia cuptorului cu roua Spiritului,
rugați-vă pentru noi lui Hristos, ca să dea sufletelor noastre mare milă.
Stih: Că drept ești întru toate cele ce ai făcut nouă, și asupra cetății sfinte.

Arătatu-s-a pe pământ cea din veac propovăduită de prooroci prin cuvinte,
Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, pe care înțelepții patriarhi și adunările
drepților o vestesc. Cu care împreună saltă și adunarea dumnezeieștilor femei,
Sarra, Reveca, Rahila și cu Ana și cu mărita Miriam, sora lui Moise. Asemenea
se bucură împreună cu acestea și marginile lumii și toată făptura preamărire
aduce că Ziditorul tuturor și Dumnezeu vine să se nască cu trup și să dăruiască
lumii mare milă.
Mărire..., vers 8.

Adunarea învățătorilor Legii arată dumnezeiasca Naștere a lui Hristos, cea
după trup, binevestind harul celor ce au fost mai înainte de Lege, ca unora ce
prin credință au fost mai presus de Lege. Pentru aceasta pricinuitoare a slobozirii
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din stricăciune prin Înviere fiind, mai dinainte a propovăduit aceasta sufletelor
celor ținute în iad. Doamne, mărire Ție!
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, pe antifon, vers 4.

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.
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