Vecernia Duminicii a 26-a după Rusalii
(Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina).
18 noiembrie 2012;
Sfinții Martiri Platon și Roman (+305).
(V 7; L 2; Ap Efseni 5,8-19; Ev Luca 12,16-21)
La : Doamne, strigat-am…
Psalmul 140, pe versul 7, 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 7 propriu-zis..
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Veniţi să ne bucurăm în Domnul, Cel ce a sfărâmat puterea morţii şi a
luminat neamul omenesc, împreună cu cei fără de trup, zicând: Ziditorule şi
Mântuitorule al nostru, mărire Ție.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Cruce și înmormântare ai răbdat, Mântuitorule, pentru noi; şi cu moartea,
ca un Dumnezeu, moartea ai omorât. Pentru aceasta, ne închinăm învierii Tale
celei de a treia zi. Doamne, mărire Ție.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Apostolii, văzând învierea Ta, Ziditorule, s-au mirat, grăind lauda
îngerească: Aceasta este mărirea Bisericii, aceasta este bogăţia împărăţiei. Cel
ce ai pătimit pentru noi, Doamne, mărire Ție.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

De ai şi fost prins, Hristoase, de către bărbaţii cei fărădelege, dar Tu eşti
Dumnezeul meu şi nu mă ruşinez. Bătut ai fost peste spate, dar nu mă lepăd; pe
cruce ai fost pironit şi nu tăinuiesc. Întru învierea Ta mă laud, că moartea Ta
este viaţa mea. Atotputernice şi iubitorule de oameni, Doamne, mărire Ție.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea
(Ps 129,3-4).

Proorocia lui David împlinind, mărirea cea părinteasca învăţăceilor, în
Sion, o a descoperit Hristos, lăudat și preamărit arătându-se pururea, cu Tatăl şi
cu Sfântul Spirit. Mai întâi adică, fără trup ca un Cuvânt, iar mai pe urmă,

pentru noi întrupându-se şi omorât fiind ca un om, şi înviind după voia Sa, ca un
iubitor de oameni.
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperata sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Coborâtu-Te-ai la iad, Hristoase, precum ai voit, prădat-ai moartea ca un
Dumnezeu şi Domn, şi ai înviat a treia zi, împreună înviind pe Adam din
legăturile iadului şi din stricăciune, pe cel ce strigă şi grăieşte: Mărire învierii
Tale, Unule, Iubitorule de oameni.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul
(Ps 129,6b).

În mormânt ai fost pus, ca şi cel ce doarme, Doamne, şi ai înviat a treia zi,
ca un puternic, întru tărie, împreună înviind pe Adam din stricăciunea morţii, ca
un atotputernic.
Apoi 2 Stihiri ale Martirului Platon, vers 8.
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).

Fiind plin de înțelepciune, cu gând bărbătesc ai răbdat tăierea mădularelor
și spintecarea trupului, focul cel de neîndurat, foamea și moartea, așteptând
gloria cea veșnică și neîncetată, care era gătită ție, și mai înainte ai văzut
fericirea cea pururi vecuitoare.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Trecând cu vederea peste toate simțurile și mutându-ți cugetul către viața
cea de sus, cu gând cugetător de Dumnezeu și cu suflet bărbătesc, ai nesocotit
deșertăciunea și slăbiciunea celor ce văd. Pentru aceasta fiind strujit și cu foc
fiind ars pentru Hristos, mucenice, preavitejește ai răbdat.
1 Stihiră a Mucenicului Roman, vers 4.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Cu sihăstria aprinzându-te, cu nevoința întărindu-te, cu multele chinuri
ungându-te, te-ai făcut sabie cu două ascuțișuri, tăind taberele demonilor,
Romane, podoaba luptătorilor, dumnezeiasca laudă a cinstitei Biserici și
frumusețe a celor ce în a lor sânge s-au săvârșit, prealăudate.
Mărire…, a Martirilor, vers 6.

Înfricoșătoare și uimitoare sunt biruințele mucenicului Tău, Doamne, că
râvnind îndrăznirea pescarilor și teologhia țesătorului de corturi, cu cuvinte și cu
fapte a surpat poveștile lui Platon și flecăreala stoicilor. Că fiind jupuit, și
tăindu-i-se capul, cu vărsarea sângelui lui a înecat pe vrăjmaș. Iar acum tu,
lauda mucenicilor, cel ce ai propovăduit cu îndrăzneală numele cel mare al lui
Hristos, făcătorule de minuni Platone preafericite, cere să se dea sufletelor
noastre mare milă.
Și acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 7 .

Maică te-ai cunoscut mai pe sus de fire, Născătoare de Dumnezeu, şi
Fecioară ai rămas mai pe sus de cuvânt şi de înţelegere. Și minunea naşterii tale
limba nu poate tâlcui; că neobișnuită fiind zămislirea, Preacurată, necuprins este
și chipul naşterii; că unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Pentru
aceasta, pe tine toţi știindu-te Maică a lui Dumnezeu, ne rugăm ţie cu deadinsul:
Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
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, tropar vers 7.

Înviat-ai din mormânt, Mântuitorul lumii, şi deodată cu trupul Tău
împreună ai ridicat pe oameni, Doamne, mărire Ție.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Celui ce a înviat din morţi şi a luminat toate, veniţi să i ne închinăm; că din
tirania iadului ne-a dezlegat prin învierea Sa cea de a treia zi, viaţă dăruindu-ne
şi mare milă.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

La iad coborându-Te, Hristoase, moartea ai prădat, şi a treia zi înviind, pe
noi împreună ne-ai înviat, pe cei ce preamărim învierea Ta cea atotputernică,
Doamne, iubitorule de oameni.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Înfricoşător Te-ai arătat, Doamne, în mormânt zăcând, ca şi cel ce doarme;
înviind a treia zi, ca un puternic, pe Adam împreună l-ai înviat, pe cel ce strigă:
Mărire învierii Tale, Unule, Iubitorule de oameni.
Mărire…, a Mucenicului, vers 6.

Cărbune dumnezeiesc te-ai aprins de la Domnul cel atoatețiitor, mare
mucenice Platon, toată înșelăciunea nebuniei idolești arzând-o, iar pe toți
credincioșii luminându-i cu învăpăierile minunilor. Pentru aceasta și noi întru
pomenirea ta astăzi, cu inimă veselă și cu gând cugetător de Dumnezeu, lăudăm

minunatele tale lupte, prin care ai surpat puterea diavolului la pământ, cerând ca
să dobândim prin tine curățire de greșeli și mare milă.
Și acum…, a Născătoarei, același vers.

Făcătorul şi Răscumpărătorul meu, Preacurată, Hristos Domnul, din
pântecele tău ieşind. întru mine îmbrăcându-se, din blestemul cel de demult pe
Adam l-a mântuit. Pentru aceasta, ţie, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu şi
Fecioarei cu adevărat, fără tăcere strigăm, ca şi îngerul: Bucură-te! Bucură-te
Stăpână, ajutătoarea şi acoperemântul şi mântuirea sufletelor noastre.

La Tropare
Troparul Învierii, vers 7.

Stricat-ai cu crucea Ta moartea, deschi-ai tâlharului raiul, plângerea
purtătoarelor de mir o ai schimbat, şi Apostolilor Tăi a propovădui le-ai
poruncit; că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.
Mărire..., al Mucenicilor, vers 4.

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au
dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta pe chinuitori au
învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile
lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
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 !

