Vecernia Duminicii a 29-a după Rusalii
(a celor zece leproși)
Sf Cuvios Eftimie cel Mare (+473).
20 ianuarie 2013
(V 8; L 11; Ap Coloseni 3,4-11; Ev Luca 17,12-19)
13 ianuarie 2013
La : Doamne, strigat-am…
Primele 2 versete din Psalmul 140, pe versul 8, 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, 4 ale lui Anatolie, pe versul 8 propriu-zis.
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Cântare de seara şi închinare cuvântătoare aducem ţie, Hristoase: că bine ai
voit a ne milui pe noi, prin înviere.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa ta, ci binevoieşte a ne milui
pe noi, prin înviere.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Bucură-te, Sioane sfinte, maica bisericilor, lăcaşul lui Dumnezeu: că tu ai luat
întâi iertare păcatelor, prin înviere.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Cuvântul. cel ce din Dumnezeu Tatăl mai înainte de veci s-a născut, şi în anii
cei de apoi acelaşi din cea neispitită de nunta s-a întrupat, de buna voie răstignirea
morţii a răbdat, şi pe omul cel de demult omorât l-a mântuit, prin învierea sa.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps
129,3-4).

Învierea Ta cea din morţi o preamărim, Hristoase, prin care ai mântuit neamul
lui Adam din robia iadului; şi ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viaţă veşnică şi
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).

Mărire Ţie, Hristoase Mântuitorule, Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu, Cel
ce Te-ai răstignit pe cruce şi ai înviat din mormânt a treia zi.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Pe Tine Te preamărim, Doamne, pe Cel ce pentru noi de voie Crucea a răbdat,
și Ție ne închinăm, Atotputernice Mântuitorule. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta,
ci ne auzi și ne mântuiește pe noi prin Învierea Ta, Iubitorule de oameni.
Apoi, 3 Stihiri ale Cuviosului, pe versul 1.
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).

Părinte Eftimie, nașterea ta a vestit-o mai înainte îngerul cel trimis din cer, așa
cum a vestit-o și pe a lui Ioan, cel odrăslit din pântecele sterp; că aceluia te-ai
arătat râvnitor și asemenea cu obiceiul, sărac, fără casă, botezător, și în munți
hrănindu-te, ai strălucit cu nenumăratele minuni.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Părinte Eftimie, ca rod din cea stearpă ai odrăslit, dar te-ai arătat cu adevărat
mult-roditor. Că din sămânța ta cea spirituală s-a umplut de monahi pustiul, care
mai înainte era neumblat. Și acum roagă-te, să dăruiască sufletelor noastre pace și
mare milă.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Părinte Eftimie, viața ta este neîntrecută și credința ta cu adevărat dreaptă; că
de la fapte ai ajuns la adânca gândire a celor dumnezeiești; și făcându-te locaș al
înțelepciunii, pe Hristos, Unul din Treime, în două firi L-ai cinstit; Aceluia roagăte pentru sufletele noastre.
Mărire…, a Cuviosului, vers 3.

Închinat fiind lui Dumnezeu din pântecele maicii tale, ca un al Samuel,
părinte Eftimie, potrivit cu numele tău, te-ai făcut credincioșilor bucurie,
călugărilor toiag și sprijin și locaș curat al Sfântului Spirit; cere pentru noi, cei ce
te cinstim, mare milă.
Şi acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 8.

Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ s-a arătat şi cu
oamenii a petrecut: că din Fecioară curată trup luând, şi dintr-însa ieşind după
concepere, unul este Fiul, îndoit în fire, dară nu în feţe. Pentru aceasta. desăvârşit
Dumnezeu şi om desăvârşit cu adevărat vestindu-l, mărturisim pe Hristos

Dumnezeul nostru; pe carele roagă-l, Maică nenuntită, să se miluiască sufletele
noastre.
Prohimenul şi stihurile zilei, tropar 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!
Paremiile
Paremia 1.

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.
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 (4,7-15), citire.

Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă.
Bătrâneţile cinstite nu sunt cele aduse de o viaţă lungă, nici nu le măsori după
numărul anilor.
Înţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă o
viaţă neîntinată.
Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l-a
mutat de pe pământ.
A fost răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu-i
amăgească sufletul.
Căci vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala poftei schimbă gândul cel
fără de răutate.
Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi.
Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a grăbit să-l
scoată din mijlocul răutăţii.
Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică
harul lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi.
Dacă se face Litie se cântă aceste Stihiri, pe versul 2 propriu-zis.

Bucurați-vă, a grăit îngerul Domnului părinților tăi, că prunc se va naște vouă, numit cu
numele bucuriei. Și te-ai zămislit în pântece, împlinindu-le lor făgăduința; și din scutece cu
rugăciunea te-ai hrănit, părinte Eftimie.
Întărindu-ți mintea cu dumnezeiasca cunoaștere, părinte Eftimie, peste cele trecătoare ai
trecut, nicidecum mirându-te de cele pământești. Și în necazuri te-ai arătat cu inimă îndrăzneață
și preaviteaz; iar în nevoințe și întru bucurie, smerit și măsurat. Și noianul cel nestătător al vieții
de pe pământ cu iscusință trecându-l, la limanul cel liniștit ai ajuns. Pe Hristos roagă-L să
mântuiască sufletele noastre.
Cele din această viață le-ai nesocotit, părinte Eftimie, că ai dorit să petreci în ceruri.
Bogăția cea vremelnică ai defăimat-o și cu smerenia te-ai îmbrăcat; desfătarea ai urât și ai iubit
înfrânarea; nedreptatea ai lepădat și ai urmat dreptății; pentru acestea, părinte cuvioase,
pomenește-ne pe noi întru cuvioasele tale rugăciuni, cele către Domnul.
Mărire…, vers 4.
Strălucit-au faptele tale cele bune ca soarele pe pământ și în cer, Eftimie, slujitorule al lui
Hristos. Căci în chip dreptmăritor ne-ai propovăduit nouă credința lui Hristos cea adevărată și
fără prihană. Pentru aceasta, roagă-te, cuvioase părinte, ca acum, la pomenirea ta, de Dumnezeu
purtătorule, să se dăruiască nouă mare milă.
Și acum…, a Născătoarei.
Caută spre rugăciunile robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără prihană, potolind pornirile cele
rele, ce se ridică asupra noastră, și de tot necazul ne mântuiește. Că pe tine singură te avem
ancoră tare și nemișcată, și a ta ocrotire am dobândit; să nu ne rușinăm, stăpână, cei ce te
chemăm pe tine. Grăbește spre rugăciunea celor ce strigă către tine cu credință: Bucură-te
stăpână, ajutătoarea tuturor, bucuria și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre.
Apoi, cele ale Litiei, din Liturghier.

La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, pe antifon vers 8.

Suitu-Te-ai pe cruce, Isuse, Cel ce Te-ai coborât din cer; venit-ai la moarte,
Viaţa cea fără de moarte; către cei din întuneric, Lumina cea adevărată; către cei
căzuţi, învierea tuturor. Luminarea şi Mântuitorul nostru, mărire Ție.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Pe Hristos, Cel ce a înviat din morţi, să-L preamărim; că suflet şi trup luând,
prin patimă pe unul de altul a despărțit. Preacuratul suflet, adică la iad coborânduse, pe care l-a şi prădat; dar în mormânt n-a văzut stricăciune sfântul trup al
Răscumpărătorului sufletelor noastre.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Cu psalmi şi cu cântări preamărim, Hristoase, învierea Ta din morţi, prin care
ne-ai slobozit din tirania iadului, şi ca un Dumnezeu ne-ai dăruit viaţă veşnică şi
mare milă.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

O! Stăpânul tuturor, Făcătorul cel necuprins al cerului şi al pământului, prin
cruce pătimind, mie nepătimire mi-ai izvorât. Și îngropare luând şi înviind întru
mărire, împreună ai înviat pe Adam, cu mână atotputernică. Mărire învierii Tale
celei de a treia zi, prin care ne-ai dăruit viaţa vecinică şi curăţire de păcate, ca un
Îndurat.
Mărire…, pe tropar vers 5.

Cuvioase părinte, nu ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, până
ce sufletul și trupul nu ți le-ai curățit de patimi și pe tine însuți te-ai gătit locaș al
Spiritului. Că venind Hristos împreună cu Tatăl, sălășluire întru tine au făcut și
treimii celei deoființă slujitor ai ajuns; propovăduitorule de lucruri mari, Eftimie,
roagă-te pentru sufletele noastre.
Și acum…, a Născătoarei, același vers.

Biserică şi uşă eşti, palat şi scaun al împăratului, Fecioară cu totul cinstită,
prin care Răscumpărătorul meu, Hristos Domnul, celor ce dormeau în întuneric ca
un Soare al dreptăţii s-a arătat, vrând să lumineze pe cei ce cu mâna Sa i-a zidit
după chipul Său. Pentru aceasta, cu totul lăudată, ca ceea ce ai către Dânsul
îndrăzneală de maică, roagă-L neîncetat, să mântuiască sufletele noastre.
La Tropare
Troparul Învierii, vers 8.

Dintru înălţime Te-ai coborât, Îndurate, şi înmormântare ai luat de trei zile, ca
să ne mântuieşti pe noi din patimi. Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne,
mărire Ție.
Mărire..., al Cuviosului, vers 4.

Veselește-te pustiu care nu rodeai, bucură-te ceea ce nu aveai durere; că
bărbatul doririlor Spiritului ți-a înmulțit ție fii, sădindu-i cu dreapta cinstire de
Dumnezeu și hrănindu-i cu înfrânarea, spre împlinirea faptelor bune. Cu ale cărui
rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.
Și acum..., al 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 pomenește și Sfântul zilei !

