Vecernia Duminicii a 16-a după Rusalii
(Pilda talanților).
10 februarie 2013
Sfântul Mucenic Haralambie (+202);
Sfânta Scolastica (+547).
(V 3; L 3; Ap 2 Corinteni 6,1-10; Ev Matei 25,14-30)
La : Doamne, strigat-am…
Psalmul 140, pe versul 3, propriu-zis.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la versul rugăciunii
mele, când strig către Tine (Ps 140,1), auzi-mă, Doamne!
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea
mâinilor mele, ardere de seară (Ps 140,2). Auzi-mă, Doamne!
Se pun Stihirile pe 10.
3 Stihiri ale Învierii și 4 Stihiră a lui Anatolie, pe versul 3 propriu-zis..
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Cu crucea Ta, Hristoase Mântuitorule, puterea morţii s-a stricat şi
înşelăciunea diavolului s-a pierdut; iar neamul omenesc, prin credinţă fiind
mântuit, cântare Ție totdeauna aduce.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Toate s-au luminat cu învierea Ta, Doamne, şi raiul iarăşi s-a deschis; şi toată
făptura lăudându-Te, cântare Ție totdeauna aduce.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Preamăresc puterea Tatălui şi a Fiului şi laud stăpânirea Spiritului Sfânt;
Dumnezeirea cea nedespărţită şi nezidită, Treimea cea de o fiinţă, care împărăţeşte
în veacul veacului.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Cinstitei Tale cruci ne închinăm, Hristoase, şi învierea Ta o lăudăm şi o
mărim, căci cu rana Ta noi toţi ne-am vindecat.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps
129,3-4).

Lăudăm pe Mântuitorul, care din Fecioară s-a întrupat; că pentru noi s-a
răstignit şi a treia zi a înviat, dăruindu-ne nouă mare milă.

Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a
sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

La cei ce erau în iad, coborându-se Hristos, a binevestit, zicând: Îndrăzniţi,
acum am învins. Eu sunt Învierea, Eu pe voi vă voi scoate, sfărâmând porţile
morţii.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Cei ce stăm cu nevrednicie în preacurată casa Ta, cântare de seară înălţăm,
dintru adâncuri strigând: Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai luminat lumea cu
învierea Ta cea de a treia zi, scoate pe poporul Tău din mâna vrăjmașilor Tăi,
Iubitorule de oameni.
Apoi 3 Stihiri ale Mucenicului, vers 6.
Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El; şi El va mântui pe Israel de toate fărădelegile
lui (Ps 129,7-8).

Din tinerețe dându-te pe tine cu totul Stăpânului, pe El L-ai iubit și ai mers pe
urmele Lui; și curățindu-te de toată întinăcinea patimilor, te-ai îmbogățit cu
dumnezeiescul har, a săvârși vindecări și a lucra minuni uimitoare. Și te-ai făcut
mucenic, rămânând neclintit la toate năvălirile osândirilor, cu puterea Celui ce s-a
jertfit pe Cruce. Pe Acela neîncetat roagă-L pentru sufletele noastre.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Cu piroane fiind pironit fericitul trup cel preatare și nebiruit, pătimitorule
Haralambie, și-ai păzit sufletul neînduplecat și cugetul neîntinat, că dragostea
dumnezeiască te înflăcăra dinăuntru și te îndemna să suferi tot felul de chinuri,
mucenice purtătorule de biruință, părtașule al patimilor lui Hristos. Pe Acela roagăL, cu îndrăzneală, pentru sufletele noastre.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Nevoindu-te, ai moștenit bucuria cea preastrălucitoare și mărirea cea mai
presus de orice cinste și veselia cea veșnică, preotule cuvioase, cinstite luptătorule,
preaviteazule ostaș, cel ce ai înecat cu totul oștile și taberele balaurului, cu
curgerea sângelui tău; cu harul și cu dumnezeiasca rugăciune, morți ai înviat cu
adevărat și cu îndrăzneală te rogi pentru sufletele noastre.
Mărire…, a Mucenicului, vers 4.

Ca un preot cu totul legiuit ai jertfit lui Dumnezeu jertfă de laudă, slujind
Stăpânului și Ziditorului tău, după ale Cărui patimi te-ai și făcut râvnitor, de
Dumnezeu înțelepțite Haralambie; că te-ai adus pe tine însuți jertfă bine primită,
Celui ce pentru tine s-a adus pe Sine jertfă lui Dumnezeu și Tatălui. Drept aceea în
locașurile cele cerești, în Biserica celor întâi-născuți te veselești împreună cu El.

Aceluia te rogi neîncetat, ca să ne mântuim de urgie și de întristare noi, cei ce
cinstim pomenirea ta cea întru tot cinstită, și cu dragoste fierbinte ne închinăm
cinstitului tău cap, care izvorăște minuni nenumărate și alungă departe molima
ciumei, dăruindu-ne nouă mântuire și vindecare.
Şi acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 3.

Cum să nu ne mirăm de nașterea ta cea dumnezeiescă-omenească, cu
totul cinstită? Că ispită de bărbat neluând, ceea ce ești cu totul fără prihană,
ai născut fără de tată pe Fiul cu trup, pe Cel născut din Tatăl mai înainte de
veci, fără de mamă. Care nici cum n-a răbdat schimbare, sau amestecare, sau
despărțire, ci a păzit întreagă deosebirea celor două firi. Pentru aceasta,
Maică Fecioară, Stăpână, pe Acesta roagă-L să mântuiască sufletele celor ce cu
dreaptă credință te mărturisesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
Prohimenul şi stihurile zilei, vers 6.

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat! (Ps 92,1a)
Stih 1: Îmbrăcatu-s-a Domnul întru putere şi s-a încins (Ps 92,1b).

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat!
Stih 2: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat!
Stih 3: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat!
Paremia 1.

Din proorocia lui Isaia (43,9-14), citire.

Acestea zice Domnul:
Neamurile toate laolaltă să se adune şi să se strângă popoarele! Care dintre ele
ne-au dat de ştire aceasta şi ne-au făcut proorocii? Să-şi aducă martorii şi să
dovedească, să audă toţi şi să zică: "Adevărat!"
Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, şi Sluga pe care am ales-o, ca să ştiţi,
să credeţi şi să pricepeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi nici
după Mine nu va mai fi!
Eu, Eu sunt Domnul şi nu este mântuitor afară de Mine!
Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am mântuit şi Cel ce am prezis şi nu sunt
străin la voi. Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul.
Eu sunt Dumnezeu din veşnicie şi de aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate să
iasă de sub puterea Mea şi ceea ce fac Eu, cine poate strica?"
Aşa zice Domnul, Mântuitorul vostru, Sfântul lui Israel: "Pentru voi trimit
prăpăd la Babilon, ca să-i pun pe toţi pe fugă, pe aceşti caldei aşa de mândri pe
corăbiile lor.
Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Ziditorul lui Israel, Împăratul vostru!"

Paremia 2.

Din Înțelepciunea lui Solomon (3,1-9), citire.

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele.
În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din
lume li se pare mare nenorocire.
Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace.
Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină
de nemurire.
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la
încercare şi i-a găsit vrednici de El.
Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a
primit.
Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte, aşa
vor fi.
Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împărăţi
întru ei, în veci.
Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în Domnul; cei
credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor
Lui.
Paremia 3.
Din Înțelepciunea lui Solomon (5,15-23; 6,1-3a), citire.

Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi
Cel Atotputernic are grijă de ei.
Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea
strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său; asemenea unui scut,
îi va acoperi.
El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor Sale ca să
răsplătească vrăjmaşilor.
Din dreptate El Îşi va face platoşă şi din judecata cea nefăţarnică Îşi va face
coif.
Din sfinţenia Sa va face pavăză nebiruită;
Iar din cumplita Sa mânie va face sabie ascuţită şi lumea va porni război
împreună cu El împotriva celor fără de minte.
Săgeţile fulgerului Său vor porni bine îndreptate şi vor lovi în ţintă, zburând
din arcul puternic încordat al norilor.
Mânia Lui, ca o praştie, va azvârli noian de grindină; apele mării se vor
întărâta asupra lor şi râurile îi vor îneca vijelios.

Spiritul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor şi ca viscolul îi va
vântura. Astfel fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va răsturna
scaunele celor puternici.
Ascultaţi deci, regilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi, care judecaţi
marginile pământului.
Băgaţi în urechi, voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu
mulţimea popoarelor voastre".
Pricepeţi că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul şi puterea de la Cel Preaînalt.
La Litie.
Stihiri vers 1.

Veseliți-vă în Domnul cetăți ale Eladei și săltați bucurându-va, ținând în sânuri capul
mucenicului Haralambie, ca pe o comoara de mult preț, nedeșertată. Cu care și noi scoțând din el
în toate zilele râuri de vindecări, ne mântuim de boala ciumei cea a tot pierzătoare, mulțumind lui
Dumnezeu, purtătorului de grijă și Mântuitorului sufletelor noastre.
Bine luptându-te lupta cea dumnezeiască, mucenice Haralambie, locuitor al cerurilor ai
ajuns și te rogi pentru lume, preafericite. Și trupul tău cel prearăbdător l-ai lăsat pe pământ mijloc
de mântuitoare vindecare celor ce se apropie și se ating de el cu dragoste; iar Elada a câștigat
bogăție necheltuită și comoară prețioasă preacinstitul tău cap, prin care dobândește cu adevărat
cele dorite, cu umbrirea harului dumnezeiesc cel din tine.
Aprins fiind de credință și de dragoste fierbinte către Stăpânul tău, și de mărturisirea lui
Hristos slujindu-te ca de o scară, te-ai suit la grădinile cele cerești; și de acolo, cu harul cel dat ție
de la Dumnezeu privești la cei ce săvârșesc cinstită pomenirea ta, și care laudă nevoințele tale
cele pline de vitejie și îmbrățișează cu dragoste preacinstitul tău cap, mucenice Haralambie.
Săgețile cele ascuțite ale vicleanului le-ai bontit, sfinte, cu împotrivirea luptelor tale și ai
rușinat pe șarpele,, începătorul răutății și pe unealta lui, pe nelegiuitul Sever. Că sprijinindu-ți
mintea de piatra cea neclintită a credinței, ai rămas nemișcat. Drept aceea împotrivirile
nelegiuirii nu au putut întoarce tăria dreptei tale credințe. Pentru care te bucuri cu îngerii în
ceruri și te rogi neîncetat pentru cei ce cu cântări cinstesc cu dragoste preacinstitul tău cap.
Mare mucenice și luptătorule al lui Hristos, Haralambie preaviteazule, cu cugetul tău cel
plin de putere și propovăduit cu glas mare în timpul chinurilor tale pe adevăratul Dumnezeu,
defăimând cele de față ca pe niște lucruri trecătoare. Și acum bucurându-te în ceruri împreună cu
îngerii, roagă neîncetat pe Hristos, pe Care L-ai mărturisit cu îndrăzneală Fiu al lui Dumnezeu, să
dea pace lumii și să alunge dintre oameni molima ciumei cea atotpierzătoare, mântuindu-ne pe
noi cei ce cu credință și cu dragoste îmbrățișăm cinstitul tău cap și sărbătorim sfântă pomenirea
ta.
Întărindu-ți spiritul cu putere, dumnezeiescule mucenice, ca pe un lucru de nimic ai socotit
chinurile din partea celor fără de Dumnezeu și cu bărbăție te-ai avântat în lupte; și luminată
fiindu-ți mintea de Dumnezeiescul Spirit ai rușinat pe împăratul cel nelegiuit și pe cei ce te
pedepseau pe tine, osândelor i-ai supus și dreapta credință ai întărit. Și acum, în ceruri,
împodobindu-te cu răsplătirile suferințelor tale, necurmat aduci cântare de preamărire Sfintei
Treimi și te rogi pentru cei ce cu credință și cu dragoste cinstesc pomenirea ta.
Mărire, vers 5.
Veniți toți iubitorilor de mucenici să ne ospătăm întru preacinstita sărbătoare a purtătorului
de biruințe și spiritual să sărbătorim; că astăzi ne cheamă preacinstita sărbătoare a sfântului

sfințit Haralambie, punându-ne înainte, ca pe o masă, vitejiile lui și prealăudatul său cap, din care
izvorăsc, ca niște râuri, vindecări tuturor celor ce cu credință se apropie de el și scot dintr-însul
vindecări sufletelor și trupurilor și scăpare din cele cumplite și mare milă.
Și acum…, a Născătoarei.
Fierbinte te rugăm, ca pe Maica lui Dumnezeu; ceea ce ești binecuvântată, roagă-te să ne
mântuim noi.
Ectenia proprie Litiei, din Liturghier.

La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, tropar vers 3.

Hristoase, Cel ce cu patima Ta ai întunecat soarele şi cu lumina învierii Tale
ai luminat toate, primeşte cântarea noastră cea de seara, Iubitorule de oameni.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Învierea Ta cea de viaţă dătătoare, Doamne, toată lumea a luminat şi făptura
cea stricată o a chemat. Pentru aceasta, de blestemul lui Adam scăpându-ne,
strigăm: Atotputernice, Doamne, mărire Ție.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Dumnezeu neschimbat fiind, cu trupul pătimind, Te-ai schimbat; pentru care
făptura, nerăbdând să Te vadă răstignit, cu frică s-a tulburat şi, suspinând, laudă
îndelungă răbdarea Ta; şi coborându-Te în iad, a treia zi ai înviat, dăruind lumii
viaţă şi mare milă.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Ca să răscumperi din moarte neamul nostru, Hristoase, moarte ai răbdat; şi a
treia zi, din morţi înviind, împreună cu Tine ai înviat pe cei ce Te cunosc pe Tine
Dumnezeu, şi lumea ai luminat, Doamne, mărire Ție.
Mărire…, a Mucenicului, vers 4.

Pe diamantul cel înțelept al răbdării, pe preaviteazul nevoitor, pe care dreapta
atotputernicului Dumnezeu l-a încununat cu două cununi: a preoției și a
muceniciei, pe Haralambie, cel preamare între mucenici, să-l lăudăm, fraților. Că
acesta biruind pe vrăjmașul, mare semn de biruință a ridicat împotriva înșelăciunii.
Și acum cere în ceruri, de la Dumnezeu, să dea iertare de păcate și mântuire din tot
felul de boli celor ce cu căldură aleargă la el și sărută cu evlavie sfântul său cap și
săvârșesc cu dragoste pomenirea sa cea de peste an și cer prin el, de la Dumnezeu,
bunătate și mare milă.
Și acum…, a Născătoarei, același vers.

Caută spre rugăciunile robilor tăi, ceea ce eşti cu totul fără prihană, potolind
pornirile cele rele împotriva noastră, din tot necazul mântuindu-ne; că pe tine
singură te avem ancoră tare şi neclintită, şi a ta ocrotire am dobândit. Să nu fim

ruşinaţi, stăpână, cei ce te chemăm pe tine. Grăbeşte la rugăciunea celor ce cu
credinţă strigă către tine: Bucură-te, Stăpână, ajutătoarea tuturor, bucuria şi
acoperământul şi mântuirea sufletelor noastre.
La Tropare
Troparul Învierii, vers 3.

Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti, că a făcut
biruinţă cu braţul Său, Domnul; călcat-a cu moartea pe moarte, începător învierii
morţilor s-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare
milă.
Mărire..., al Mucenicului, vers 4.

Arătatu-te-ai, înțeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui
Hristos, și ca un sfeșnic pururi luminos al lumii, ai strălucit în lume prin mucenicie,
fericite, și ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea, roagă-te lui Hristos cu
îndrăzneală, ca să ne mântuiască pe noi.
Și acum..., a Născătoarei, același vers.

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de
Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat: Dumnezeu întru unire neamestecată
întrupându-Se, şi crucea de bună voie pentru noi luând; prin care, înviind pe cel
întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.
La Dezlegarea finală se pomenesc și Sfinții zilei !

