Vecernia Duminicii a 28-a după Rusalii
(a Sfinților Strămoși ai Domnului;
Pilda celor poftiți la cină).
16 decembrie 2012
Sfântul Proroc Agheu (+sec VI îCr).
(V 3; L 6; Ap Duminicii: Coloseni 1,12-18; Ap Strămoșilor:
Coloseni 3,4-11; Ev Luca 14,16-24)
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 3 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, sperata 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.
Apoi, 4 Stihiri ale Sfinților Strămoși, vers 8.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul
(Ps 129,6b).

Săvârșind astăzi, credincioșilor, pomenirea Strămoșilor, să lăudăm cu
credință pe Hristos, Mântuitorul și Domnul, Cel ce i-a mărit pe ei întru toate
neamurile și a săvârșit minuni uimitoare, ca Cel tare și puternic; și dintr-înși nea ridicat nouă toiagul puterii, pe cea singură care nu știe de bărbat, pe
dumnezeiasca fiică, curata Maria, din care a ieșit Floarea, Hristos, Cel ce a
odrăslit viață tuturor și hrană neîmpuținată și mântuire veșnică.
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).

Cel ce ai mântuit pe sfinții tineri din foc și pe Daniel din gura leilor; Cel ce
ai binecuvântat pe Avraam și pe Isaac, robul Tău, și pe Iacob, fiul acestuia; Cel
ce ai binevoit a Te face ca noi din sămânța lor, ca să mântuiești pe strămoșii
noștri care au căzut mai înainte, prin răstignirea și moartea Ta, rupi legăturile
morții și înviezi împreună pe toți cei ce erau morți din veac, care se închină,
Hristoase, împărăției Tale celei veșnice.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

În mijlocul văpăii, de roua Spiritului bucurându-se tinerii lui Dumnezeu ca
de un val de răcoare, umblau tainic într-însa, preînchipuind Treimea și
întruparea lui Hristos. Și ca niște înțelepți prin credință au stins puterea focului;
iar dreptul Daniel s-a arătat astupând gurile leilor. Pentru rugăciunile lor
milostivindu-Te, Iubitorule de oameni, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi de
focul cel nestins și veșnic și ne învrednicește să dobândim cereasca Ta
împărăție.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Credincioșii și sfinții Tăi tineri în cuptorul cel cu văpaie și cu foc fiind ca
într-o rouă, au preînchipuit în chip tainic venirea Ta din Fecioara, care fără
ardere ne-a strălucit nouă. Iar Daniel cel drept și minunat între prooroci, arătând
lămurit dumnezeiasca Ta a doua venire, a strigat: Privit-am până când scaunele
s-au așezat și Judecătorul a șezut și râul cel de foc s-a apropiat. Din care să fim
mântuiți, Stăpâne Hristoase, cu rugăciunile lor.
Mărire…, vers 6.

Pe toți Strămoșii cei mai înainte de Lege sa-i lăudăm astăzi, credincioșilor:
Pe Avraam de Dumnezeu iubitorul, pe Isaac cel născut din făgăduință și pe
Iacob și pe cei doisprezece patriarhi; pe David cel preablând și pe Daniel

proorocul doririlor, lăudând împreună cu ei și pe cei trei Tineri care au prefăcut
cuptorul în rouă, și să cerem iertare de la Hristos Dumnezeu, Cel preamărit întru
sfinții Săi.
Și 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!
La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, pe 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 Strămoșilor, vers 3.

Veniți, iubitorilor de sărbătoare, să lăudăm în psalmi adunarea Strămoșilor:
pe strămoșul Adam, pe Enoh, pe Noe, pe Melhisedec, pe Avraam, pe Isaac și
Iacob; iar după Lege, pe Moise și pe Aaron, pe Iosua Navi, pe Samuel și pe
David; împreună cu care și pe Isaia, Ieremia, Iezechiel si Daniel și pe cei
doisprezece; cu aceștia, pe Ilie, pe Elisei, pe Zaharia și pe Ioan Botezătorul; și
pe toți cei care au propovăduit pe Hristos, Viața și Învierea neamului nostru.
Și acum…, a Născătoarei.

Mai presus de fire de la dumnezeiescul Spirit și cu sfatul Tatălui ai zămislit
pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce este din Tatăl fără de maică, înainte de veci; și
pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut și Prunc cu lapte L-ai
hrănit. Pentru aceasta nu înceta a-L ruga să mântuiască din nevoi sufletele
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..., Și acum..., a Strămoșilor, același vers.

Întru credință pe Strămoși i-ai îndreptat, printr-înși logodindu-Ți mai
înainte Biserica cea din păgâni; sunt lăudați întru mărire sfinții, că din sămânța
lor este rodul care Te-a născut pe Tine mai presus de fire. Cu rugăciunile lor,
Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.
La Dezlegarea finală se pomenesc și Sfinții zilei !

