Vecernia Duminicii a 31-a după Rusalii
(Vindecarea orbului din Ierihon)
Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur (438).
27 ianuarie 2013
(V 1; L 1; Ap 1 Timotei 1,15-17; Ev Luca 18,35-43)
La : Doamne, strigat-am…
Primele 2 versete din Psalmul 140, pe versul 1, 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 1 propriu-zis.
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Rugăciunile noastre cele de seara primeşte-le, Sfinte Doamne, şi ne dă nouă
iertarea păcatelor, că Tu singur eşti Cel ce ai arătat în lume învierea.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Înconjuraţi, popoare, Sionul, şi-l cuprindeţi pe el şi daţi mărire într-însul,
Celui ce a înviat din morţi; că Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a mântuit
de fărădelegile noastre.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Veniţi, popoare, să cântăm şi să ne închinăm lui Hristos, mărind învierea Lui
cea din morţi; că Acesta este Dumnezeul nostru, Care a răscumpărat lumea de
înşelăciunea vrăjmașului.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Veseliţi-vă ceruri, trâmbiţaţi temeliile pământului, strigaţi munţilor, vestiți
bucurie! Că iată, Emanuel, pe cruce a pironit păcatele noastre; şi Cel ce dă viaţă, a
omorât moartea și pe Adam l-a înviat, ca un iubitor de oameni.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps
129,3-4).

Pe Cel ce cu trupul de bunăvoie pentru noi s-a răstignit, a pătimit şi a fost
îngropat şi a înviat din morţi, să-L lăudam grăind: Întăreşte în dreapta credinţă
Biserica Ta, Hristoase. şi împacă viaţa noastră, ca un bun şi de oameni iubitor.
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a
sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Stând înaintea mormântului Tău celui primitor de viaţă noi nevrednicii,
cântare de mărire aducem milostivirii Tale celei negrăite, Hristoase Dumnezeul
nostru; că cruce şi moarte ai primit, Cel ce eşti fără de păcat, ca să dăruieşti lumii
învierea, ca un iubitor de oameni.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Cuvântului celui împreună cu Tatăl fără de început şi împreună veşnic, Care
din pântecele Fecioarei a ieşit negrăit, şi cruce şi moarte pentru noi de voie a
primit, şi a înviat întru mărire, să-i cântăm grăind: Dătătorule de viaţă Doamne,
mărire Ție, Mântuitorul sufletelor noastre.
Apoi, 3 Stihiri ale Sfântului, pe versul 4.
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).

Pe trâmbița cea cu aur ferecată, organul cel de Dumnezeu insuflat; noianul
dogmelor cel nedeșertat, întărirea Bisericii; mintea cea cerească, adâncul
înțelepciunii; paharul cel cu totul de aur, care varsă râuri de învățături și adapă
făptura, cu dulce cântare să-l lăudăm.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Pe steaua cea neapropiată, care luminează cu razele învățăturilor toată partea
cea de sub soare; pe propovăduitorul pocăinței, buretele cel cu totul de aur, care
depărtează umezeala relei deznădăjduiri și rourează inimile cele topite de păcat, pe
Ioan, cel cu cuvântul de aur, să-l cinstim după vrednicie.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Îngerul cel pământesc și omul cel ceresc, rânduneaua cea binegrăitoare și
mult-glăsuitoare; vistieria faptelor bune, piatra cea nezdrobită, pilda credincioșilor;
cel ce se ia la întrecere cu mucenicii și este deopotrivă cu sfinții îngeri; cel
asemenea la obicei cu apostolii, gura cea de aur, întru cântări să fie mărit.
Mărire…, a Sfântului, vers 4.

Nu se cuvenea ție, părinte Hrisostom, lăsând împărăteasca cetate, să locuiești
în Comane. Pentru aceasta de Dumnezeu povățuită fiind toată adunarea
împărătească, iarăși te-ai întors întru cele împărătești; și s-a veselit Biserica,
văzându-te pe tine, mărturisindu-te și zicând: Mărește gloria mea pe Domnul, Care

a întors pe mirele meu și întărirea credinței, bunul nume al vredniciilor mele și
odihna tâmplelor mele, preaînălțarea gândului smerit și adâncul milosteniei și
bogăția sărăciei mele și îndelungarea pocăinței. Pentru aceasta te rugăm pe tine,
cuvioase părinte, cere pace și mare milă sufletelor noastre.
Şi acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 1.

Pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit şi pe Stăpânul
L-a născut, uşa cea cerească, lauda celor fără de trup și podoaba credincioșilor, pe
Maria Fecioara să o lăudăm. Că aceea s-a arătat cer şi biserică Dumnezeirii;
aceasta, peretele cel din mijloc al vrajbei l-a stricat, pace a adus şi împărăţia a
deschis. Pe aceasta, deci, având-o întărire a credinţei, apărător avem pe Domnul,
Cel ce s-a născut dintr-însa. Îndrăzneşte, dar, îndrăzneşte poporul lui Dumnezeu, că
Acesta va birui pe vrăjmași, ca un atotputernic.
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!
La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, pe tropar vers 1.

Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne-ai dezlegat, şi cu învierea Ta din
stricăciune ne-am mântuit; 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).

Să se bucure făptura, cerurile să se veselească, din mâini să bată neamurile, cu
bucurie. Că Hristos, Mântuitorul nostru, pe cruce a pironit păcatele noastre, şi
moartea omorând, viaţă ne-a dăruit, pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca
un iubitor de oameni.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Împărat fiind al cerului şi al pământului, Cel ce eşti necuprins, de bunăvoie teai răstignit, din iubire de oameni; pe Tine iadul întâlnindu-Te s-a întristat, iar
sufletele drepţilor primindu-Te, s-au bucurat; iar Adam văzându-Te pe Tine,
Ziditorul, în cele de dedesubt, s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moartea Viaţa
tuturor. Ci, precum a voit, lumea a luminat, care grăieşte: Cel ce ai înviat din morţi,
Doamne, mărire Ție.

Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Femeile purtătoare de mir miresme aducând, cu grăbire şi cu tânguire la
mormântul Tău au ajuns; şi neaflând preacurat trupul Tău, dar aflând de la înger
acea nouă și neobișnuită minune, au zis Apostolilor: Înviat-a Domnul, dăruind
lumii mare îndurare.
Mărire…, pe tropar vers 6.

Cuvioase, de trei ori fericite, preasfințite părinte; păstorule cel bun și ucenicul
lui Hristos; mai-marele păstorilor, cel ce ți-ai pus sufletul tău pentru oi, însuți și
acum, prealăudate Ioan Gură de Aur, cere, cu rugăciunile tale, să se dăruiască nouă
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 1.

Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind preacurat trupul Tău, înviat-ai a
treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta Puterile cerurilor strigă
Ție, Dătătorule de viaţă: Mărire învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale;
mărire rânduielii Tale, Unule, iubitorule de oameni.
Mărire..., al Sfântului, vers 8.

Din gura ta ca o văpaie de foc strălucind harul, lumea a luminat; vistieriile
neiubirii de argint lumii a câștigat; înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Ci
cu cuvintele tale învățându-ne, părinte Ioan Gură de Aur, roagă pe Hristos
Cuvântul să mântuiască sufletele noastre.
Și acum..., al Născătoarei, același vers.

Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule;
Care cu moartea pe moarte ai prădat, şi înviere ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece
cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta; arată iubirea Ta de oameni, Milostive;
primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă
pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.
La Dezlegarea finală se pomenește și Sfântul zilei !

