Vecernia Duminicii a 17-a după Rusalii
(a Femeii cananeence).
17 februarie 2013,
Sfântul Mucenic Teodor Tiron (+sec IV).
(V 4; L 4; Ap 2 Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev Matei 15,21-28 )
La : Doamne, strigat-am…
Psalmul 140, pe versul 4, 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 4 propriu-zis..
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Crucii Tale celei făcătoare de viață neîncetat închinându-ne, Hristoase
Dumnezeule, Învierea Ta cea de a treia o mărim, că printr-însa ai înnoit firea
noastră cea stricată, Atotputernice, și suirea la ceruri ne-ai arătat, ca un bun și de
oameni iubitor.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Osânda lemnului neascultării ai dezlegat-o, Mântuitorule, pe lemnul crucii
de bună voie pironindu-Te, și în iad coborându-Te, Puternice, legăturile
morții ca un Dumnezeu le-ai rupt. Pentru aceasta ne închinăm Învierii Tale celei
din morți, întru bucurie strigând: Atotputernice Doamne, mărire Ție.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Porțile iadului le-ai sfărâmat, Doamne, și cu moartea Ta împărăția morții
ai stricat, și neamul omenesc din stricăciune l-ai eliberat, dăruind lumii viață,
nestricăciune și mare milă.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Veniți popoare, să lăudăm, Învierea cea de a treia zi a Mântuitorului, prin care
ne-am mântuit din legăturile iadului cele nedezlegate, și nestricăciune și viață
am luat toți, cei care strigăm: Cel ce Te-ai răstignit și Te-ai îngropat și ai înviat,
mântuiește-ne pe noi cu Învierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps
129,3-4).

Îngerii și oamenii, Mântuitorule, laudă Învierea ta cea de a treia zi, prin care sau luminat marginile lumii, și din robia vrășmașului toți ne-am mântuit, cei care
strigăm: Făcătorule de viață, Atotputernice Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi cu
Învierea Ta, Unule iubitorule de oameni.
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a
sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Porțile cele de aramă le-ai sfărâmat și încuietorile le-ai zdrobit, Hristoase
Dumnezeule, și neamul omenesc cel căzut l-ai înviat. Pentru aceasta cu un glas
strigăm: Cel ce ai înviat din morți, Doamne, mărire Ție.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Doamne, nașterea Ta cea din Tatăl, este fără de ani și veșnică; iar
întruparea din Fecioară, negrăită și neînțeleasă de oameni; și coborârea
la iad înfricoșătoare a fost pentru diavol și pentru slugile lui; că moartea
călcând, a treia zi ai înviat, nestricăciune dăruind oamenilor și mare milă.
Apoi 3 Stihiri ale Mucenicului, vers 2.
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).

Dar, aducător de bogăție, te-a dat lumii pe tine, Hristos, ca un Dumnezeu
făcător de bine, Care a primit cinstitul tău sânge, mucenice Teodor, care s-a vărsat
pentru El și pentru râvna credinței către Dumnezeu, l-ai adus ca un dar. Aceluia
stând acum înainte cu îndrăzneala dreptei credințe, mucenice, scapă pe toți cei ce
aleargă la tine.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Turn întărit ești, care alungi departe năpădirile potrivnicilor, apărător nebiruit
al celor ce te laudă pe tine; sprijinitor grabnic, ocrotitor fierbinte și mântuire
grabnică; ajutor de obște, mijlocitor preatare, fericite, și mântuitor gata tuturor
celor ce te caută cu credință, fericite Teodor.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Având pârâul desfătării și apa iertării pe Hristos cel blând și făcându-te cu
adevărat mucenic al Lui, mântuiește-mă de pâraiele nelegiuirii; liniștește-mi apa
cea de neîndurat; potolește viforul ispitelor; întoarce-mă iarăși către liniștea cea de
sus, vrednicule de fericire Teodor.
Mărire…, a Mucenicului, vers 2.

Pe tine cel ce porți nume de dumnezeiești daruri, te cinstesc de trei ori, fericite
Teodor; că arătându-te luminător neapus al luminii celei dumnezeiești, ai luminat
cu chinurile cu chinurile tale toată făptura; și arătându-te mai puternic decât focul,
ai stins văpaia și capul vicleanului balaur l-ai sfărâmat. Pentru aceasta spre
chinurile tale Hristos plecându-se, a încununat dumnezeiescul tău creștet, mare
mucenice pătimitorule. Ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te cu
dinadinsul pentru sufletele noastre.
Şi acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 4.

Proorocul David, care dinspre tine este al lui Dumnezeu părinte, cu dulce
cântare despre tine mai înainte a glăsuit, mărire ție făcându-ți: Stătut-a
împărăteasa aproape de-a dreapta Ta. Că pe tine, Maică, pricinuitoarea Vieții te-a
arătat Dumnezeu, care, fără de Tată, din tine a se face om a binevoit, ca iarăși să
zidească chipul omului cel stricat de patimi; și oaia cea rătăcită, pierdută
prin munți, aflând-o, pe umeri ridicând-o, la Tatăl să o aducă și, după voia Sa, cu
puterile cerești să o unească de Dumnezeu Născătoare; și lumea să mântuiască
Hristos, Cel ce are mare și bogată milă.
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!

La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, antifon vers 4.

Doamne, suindu-Te pe cruce, blestemul nostru cel strămoșesc l-ai șters; și
coborându-Te în iad, pe cei legați din veac i-ai eliberat, nestricăciune
dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta, cântând, mărim Învierea Ta cea
făcătoare de viață și mântuitoare.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Fiind răstignit pe lemn, Cel ce ești Atotputernic, toată zidirea ai
mișcat; iar pus fiind în mormânt, pe cei ce sălășluiau în morminte i-ai înviat,
nestricăciune și viață dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta, cântând, mărim
Învierea Ta cea de a treia zi.

Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Poporul cel fără de lege dându-Te lui Pilat, Hristoase, Te-a osândit la
răstignire, nemulțumitor Făcătorului de bine arătându-se. Dar, de bunăvoie
răbdând îngropare, ai înviat a treia zi, Puternice, ca un Dumnezeu, dăruindu-ne
nouă viață fără de sfârșit și mare milă.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Cu lacrimi, femeile ajungând la mormânt, pe Tine Te-au căutat, iar
neaflându-Te, plângând cu tânguire, au strigat zicând: Amar nouă, Mântuitorul
nostru, Împăratul tuturor! Cum Te-au furat? Ce loc ține trupul Tău cel de viață
purtător? Iar îngerul către dânsele a răspuns: Nu plângeți, ci mergeți de vestiți, că a
înviat Domnul, dându-ne nouă bucurie, ca un îndurat.
Mărire…, a Mucenicului, antifon vers 2.

Harul minunilor tale cel de Dumnezeu dăruit, mucenice Teodor, îl așterni
peste toți cei ce aleargă la tine cu credință. Pentru care te lăudăm pe tine zicând: Pe
cei robiți îi răscumperi, pe bolnavi îi vindeci, pe cei săraci îi îmbogățești și
mântuiești pe cei ce plutesc cu corăbiile; alergarea spre cele zadarnice a slugilor o
oprești și descoperi pagubele celor cărora li s-au făcut; pe ostași îi înveți să se
ferească de robie; pruncilor le dăruiești cu milostivire cererile; fierbinte ajutor te
afli celor ce săvârșesc sfințită pomenirea ta. Cu care, preasfințite nevoitorule, cere
de la Hristos mare milă și pentru noi cei ce lăudăm mucenicia ta.
Și acum…, a Născătoarei, același vers.

O, minune mai nouă decât toate minunile cele de demult! Că cine a cunoscut
maică să nască fără bărbat și să poarte în brațe pe Cel ce cuprinde toată făptura? A
lui Dumnezeu este voia, Cel ce s-a născut; pe Care ca pe un prunc, Preacurată, în
brațele tale purtându-L, și îndrăzneală de maică spre Dânsul câștigând, nu înceta
rugându-L pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască și să mântuiască sufletele
noastre.
La Tropare
Troparul Învierii, vers 4.

Predicarea Învierii cea luminată înțelegând-o de la înger ucenițele Domnului,
și lepădând tânguirea strămoșilor, Apostolilor, lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a
moartea, înviat-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.
Mărire…, al Mucenicului, vers 2.

Mari sunt faptele credinței! În izvorul văpăii ca într-o apă de odihnă sfântul
mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, ca o pâine plăcută Treimii

s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele
noastre.
Și acum..., al Născătoarei, vers 2.

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare
de Dumnezeu. Cu curăția fiind pecetluită și cu fecioria păzită, cu adevărat Maică
te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeul cel adevărat; pe Acesta roagă-L să
mântuiască sufletele noastre.

La Dezlegarea finală se pomenește și Sfântul zilei !

