Vecernia Duminicii a 33-a după Rusalii
(Pilda vameșului și a fariseului).
24 februarie 2013;
Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (453).
(V 5; L 5; Ap 2 Timotei 3,10-15; Ev Luca 18,10-14)
Începe Perioada Triodului
(Atunci când Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul (Întâia și a doua aflare a capului) cade în
Duminica vameșului și a feriseului, celebrarea Duminicii se combină cu cea a celebrării Sf Ioan
Botezătorul. Modul în care se combină se vede din ritualul de mai jos, dar este prescris și în Triod).

La : Doamne, strigat-am…
Psalmul 140, pe versul 5, 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 5 propriu-zis..
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Prin cinstită crucea Ta, Hristoase, pe diavolul l-ai rușinat și prin
Învierea Ta acul păcatului l-ai distrus, și ne-ai mântuit pe noi din porțile
morții, mărimu-Te pe Tine, Unule-Născut.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Cel ce a dat înviere neamului omenesc, ca o oaie spre junghiere s-a adus.
Înfricoșatu-s-au de aceasta căpeteniile iadului și s-au ridicat porțile cele de
durere, că a intrat Împăratul măririi, Hristos, zicând celor din legături: ,,Ieșiți"!
și celor din întuneric: ,,Descoperiți-vă!”
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Mare minune! Ziditorul celor nevăzute, pentru iubirea de oameni cu trupul
pătimind, a înviat Cel fără de moarte. Veniți, semințiile neamurilor, Acestuia
să i ne închinăm; că mântuindu-ne din rătăcire cu îndurările Sale, ne-am învăţat
a-L lăuda pe unul Dumnezeu Cel în trei ipostasuri.

Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Închinare de seară aducem Ție, Luminii celei neînserate, Celui ce la
plinirea timpului, ca într-o oglindă, prin trup ai strălucit lumii și până la iad
Te-ai coborât; întunericul cel de acolo l-ai stricat și lumina învierii
neamurilor ai arătat, Dătătorule de viață, Doamne, mărire Ție.
Apoi 3 Stihiri ale Triodului, vers 1.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps
129,3-4).
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a
sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Să nu ne rugăm ca fariseul, fraților, că cel ce se înalță pe sine se va smeri; ci
să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vameșul, prin postire, strigând:
Dumnezeule, milostivește-Te spre noi păcătoșii.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Fariseul de slava deșartă fiind biruit, iar vameșul cu pocăință plecându-se, au
venit la Tine însuți, Stăpâne. Ci acela lăudându-se, s-a lipsit de bunătăți; iar acesta
negrăind s-a învrednicit darurilor. În aceste suspinuri întărește-mă, Hristoase
Dumnezeule, ca un Iubitor de oameni.
Apoi, 3 Stihiri ale Înaintemergătorului, vers 5.
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).

Bucură-te cap sfințit, de lumină purtător și de îngeri cinstit; care cu sabia ai
fost tăiat de demult și cu ascuțite mustrări ai tăiat ticăloșia nerușinării. Izvorule,
care adapi pe credincioși cu minunile; cel ce ai vestit venirea Mântuitorului cea de
mântuire și de demult ai văzut coborârea Spiritului peste El rămânând; care cu
harul ai fost mijlocitor între Legea veche și cea nouă; pe Hristos roagă-L să
dăruiască sufletelor noastre mare milă.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Capul Înaintemergătorului ascuns oarecând în vas de lut, s-a văzut ieșind din
sânurile pământului la arătare; care și râuri de vindecări izvorăște. Căci cu ape a
spălat capul Celui ce acum acoperă cu ape înălțimile cele mai de deasupra și
izvorăște oamenilor dumnezeiască iertare. Deci pe acesta, ce este după adevăr
mărit, să-l fericim și întru aflarea lui cu bucurie să sărbătorim, că el roagă pe
Hristos să dăruiască lumii mare milă.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Capul care a propovăduit pe Mielul lui Dumnezeu, Cel ce s-a arătat cu trup și
a adeverit tuturor căile pocăinței celei de mântuire, cu dumnezeiești porunci, cel ce
mai înainte a mustrat călcarea de lege a lui Irod și pentru aceasta a fost tăiat de trup

și până la o vreme a stat ascuns, ca un soare luminos ne-a răsărit nouă, strigând:
Pocăiți-vă și acum apropiați-vă, întru umilința sufletului, de Domnul, de Cel ce dă
lumii mare milă.
Mărire…, a Triodului, vers 8.

Atotțiitorule, Doamne, știu cât pot lacrimile! Că pe Iezechia din porțile morții
l-ai ridicat, pe cea păcătoasă din păcatele cele de mulți ani au mântuit-o; iar pe
vameșul, mai presus decât pe fariseul, l-au îndreptat. Ci mă rog, împreună cu
aceștia numărându-mă, să te înduri spre mine.
Şi acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 5.

În Marea Roșie chipul Miresii celei neispitite de nuntă s-a scris oarecând.
Acolo Moise, despărțitorul apei, iar aici Gavriil, slujitorul minunii; atunci
adâncul l-a trecut pedestru, neudat, Israel, iar acum pe Hristos L-a născut, mai
presus de fire, Fecioara. Marea, după trecerea lui Israel, a rămas neumblată, iar cea
fără prihană după nașterea lui Emanuel, a rămas nestricată. Cel ce ești, și mai
înainte ai fost, și Te-ai arătat ca un om, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.
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!
Urmează cele 3 paremii.
P.: Înțelepciune.
C.: Din Proorocia lui Isaia (40,1-5.9; 41,17b-18; 45,8; 48,20bc.21ab; 54,1), citire.
P.: Să luăm aminte.

Așa grăiește Domnul: Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu.
Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că munca de rob a luat sfârşit, fărădelegea
sa a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele
sale.
Un glas strigă: În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat
cărările Dumnezeului nostru.
Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele
strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede.
Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va vedea căci gura Domnului a
grăit.

Suie-te pe munte înalt, cel ce binevesteşti Ierusalimului, ridică glasul tău cu
putere, cel ce binevesteşti Ierusalimului, înalţă glasul şi nu te teme.
Eu, Domnul lor, îi voi auzi; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi!
Pe dealuri înalte voi da drumul la râuri şi la izvoare în mijlocul văilor, pustiul
îl voi preface în iaz şi pământul uscat în pâraie de apă!
Picuraţi rouă de sus, voi ceruri, şi norii să reverse în ploaie dreptatea!
Pământul să se deschidă şi să odrăslească mântuirea şi dreptatea să dea mlădiţe
laolaltă.
Vestiţi, faceţi cunoscută ştirea, duceţi-o până la marginile pământului! Ziceţi:
Domnul răscumpără pe sluga Sa Iacov.
Şi nu vor suferi de sete în pustiul unde El îi duce; El le izvorăşte apă din
stâncă.
Veseleşte-te, cea stearpă, care nu năşteai, dă glas şi strigă tu care nu te-ai
zvârcolit în dureri de naştere, căci mai mulţi sunt fiii celei părăsite, decât ai celei cu
bărbat.
P.: Înțelepciune.
C.: Din Proorocia lui Maleahi (3,1a-3a.5-7ab.12. 17ab.22-24), citire.
P.: Să luăm aminte.

Acestea grăiește Domnul Atotțiitorul: Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti
calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl
căutaţi;
Şi cine va putea îndura ziua venirii Lui şi cine se va putea ţine bine, când El
Se va arăta? Căci El este ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului.
Şi El Se va aşeza să lămurească şi să cureţe argintul;
Şi Mă voi apropia de voi ca să vă judec şi voi fi martor grabnic împotriva
vrăjitorilor, a desfrânaţilor şi a celor care jură strâmb, şi a celor care nu se tem de
Mine, zice Domnul Savaot.
Că Eu sunt Domnul şi nu M-am schimbat şi voi n-aţi încetat să fiţi fiii lui
Iacov.
Din zilele părinţilor voştri v-aţi depărtat de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit.
Întoarceţi-vă către Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu către voi, zice Domnul Savaot.
Şi toate neamurile vă vor ferici pe voi, căci veţi fi o ţară dorită, zice Domnul
Savaot.
Şi vor fi aceştia pentru Mine, zice Domnul Savaot, în ziua în care voi face
judecată, ca o avere a Mea şi voi avea îndurare de ei,
Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, slujitorul Meu, căruia i-am dat în
muntele Horeb porunci şi rânduieli pentru tot Israelul.
Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea
mare şi înfricoşătoare;

El va întoarce inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor, ca să
nu vin şi să lovesc ţara cu blestem!
P.: Înțelepciune.
C.: Din Înțelepciunea lui Solomon (4,7.16a-20; 5,1-7.), citire.
P.: Să luăm aminte.

Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă.
Dreptul care moare osândeşte pe nelegiuiţii care trăiesc,
Vor vedea sfârşitul înţeleptului, dar nu vor înţelege ce sfat a avut Dumnezeu
cu el şi pentru ce l-a pus bine pentru Sine.
Vor vedea şi-şi vor bate joc, dar Domnul îi va face de ocară.
Căci vor fi pe urmă hoit fără de cinste, printre morţi, întru ruşine, în veac de
veac; Domnul îi va zdrobi şi, muţi, îi va azvârli cu capul în jos, îi va zgudui din
temelie şi vor pieri până la cel mai mic; chinul îi va măcina şi pomenirea lor se va
şterge.
Vor veni înspăimântaţi de ştiinţa păcatelor lor şi fărădelegile lor îi vor mustra
faţă în faţă.
Atunci cel drept va sta cu multă îndrăzneală înaintea celor care l-au prigonit şi
au dispreţuit ostenelile sale.
Iar ei, văzându-l, se vor tulbura cu cumplită frică şi se vor minuna de minunea
mântuirii dreptului.
Ei vor zice, căindu-se în inima lor şi gemând întru strâmtorarea duhului lor:
"Acesta este pe care-l aveam altădată de batjocură şi ţinta ocărilor noastre.
Nebunii de noi! Am socotit viaţa lui o nebunie şi moartea lui o ticăloşie.
Şi iată cum a fost socotit între fiii lui Dumnezeu şi partea lui între sfinţi!
Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n-a strălucit
pentru noi şi nouă soarele nu ne-a răsărit.
Ne-am săturat de cărările fărădelegii şi ale pierzării; am străbătut pustietăţi
neumblate, iar calea Domnului n-am cunoscut-o.

La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, tropar vers 5.

Pe Tine, Hristoase Mântuitorule, Cel ce Te-ai întrupat și de ceruri nu Teai despărțit, în glasuri de cântări Te mărim; că crucea și moartea ai luat
pentru neamul omenesc, ca Domnul cel iubitor de oameni; şi prădând porțile
iadului, a treia zi ai înviat, mântuind sufletele noastre.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Împungându-se coasta Ta, Dătătorule de viață, izvoare de iertare, de viaţă şi
de mântuire tuturor ai izvorât; și cu trupul moartea ai luat, nemurire nouă dăruindune, și, sălășluindu-Te în mormânt, pe noi ne-ai slobozit, împreună cu Tine
înviindu-ne întru mărire ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm: Iubitorule de
oameni, Doamne, mărire Ție.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Mai presus de înţelegere este răstignirea Ta și coborârea în iad, Iubitorule
de oameni! Că, p rădând iadul, ai în viat împreună cu Tine, întru mărire,
pe cei legați de demult; raiul deschizându-1, i-ai învrednicit a-1 primi pe dânsul.
Pentru aceasta și nouă, celor ce mărim Învierea Ta cea de a treia zi, dăruiește-ne
curăție păcatelor, învrednicindu-ne a fi locuitori raiului, ca un Îndurat.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Cel ce pentru noi cu trupul patimă ai luat și a treia zi din morți ai înviat,
patimile noastre cele trupești vindecă-le și ne ridică din greșelile cele
cumplite, Iubitorule de oameni, și ne mântuiește.
Mărire…, a Înaintemergătorului, vers 2.

Preacinstitul vas al dumnezeieștilor gânduri, capul tău care mai înainte a văzut
lămurit taina Ființei celei negrăite, astăzi Ioane preamărite, ai răsărit din tainițele
pământului, ca dintr-un pântece de maică; și a umplut toată partea cea de sub soare
de mireasmă, revărsând mir de sfințenie, care sufletește și acum propovăduiește
calea pocăinței și se roagă Mântuitorului tuturor pentru sufletele noastre.
Și acum…, a Triodului, vers 5.

Îngreuiați fiind ochii mei de fărădelegile mele, nu pot să privesc și să văd
înălțimea cerului; ci mă primește ca pe vameșul și pe mine, cel ce mă pocăiesc,
Mântuitorule, și mă mântuiește.
La Tropare
Troparul Învierii, vers 5.

Pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Spiritul, care s a născut din Fecioară, spre mântuirea noastră, să-1 lăudăm credincioșii și să i
ne închinăm; că bine a voit a se răstigni cu trupul pe cruce și moarte a răbda și a
ridica pe cei morți, întru mărită Învierea Sa.
Mărire..., al Înaintemergătorului, vers 4.

Din pământ răsărind capul Înaintemergătorului, aruncă credincioșilor razele
nestricăciunii vindecărilor. De sus adună mulțimea îngerilor, de jos cheamă
împreună neamul omenesc, ca să înalțe cu un glas preamărire lui Hristos
Dumnezeu.

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 pomenește și Sfântul zilei !

