Vecernia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți
(a lăsatului de carne).
10 martie 2013;
Sfinții Martiri Cuadrat, Ciprian și Dionisie (+258).
(V 7; L 7; Ap 1 Corinteni 8,8-13; 9,1-2; Ev Matei 25,31-46)
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 3 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, sperat-a
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.
Apoi, 4 Stihiri din Triod, vers 6.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Când vei veni să faci judecată dreaptă, preadreptule Judecător, șezând pe
scaunul gloriei Tale, râu de foc înfricoșând, va trage înaintea divanului Tău pe toți,
stând înaintea Ta puterile cerești, și oamenii cu frică vor fi judecați, fiecare precum
a lucrat; atunci să-Ți fie milă de noi, și să ne învrednicești, Hristoase, de partea
celor mântuiți, ca un îndurat.
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).

Cărțile se vor deschide și se vor arăta faptele oamenilor, înaintea divanului
Tău celui de neîndurat; și va răsuna toată valea plângerii cu groaznică scrâșnire,
văzând pe toți cei ce au păcătuit trimiși în chinurile cele veșnice, cu dreaptă
judecata Ta, și fără de folos plângând, Îndurate. Pentru aceasta Te rugăm pe Tine,
Bunule, să-Ți fie milă de noi, cei ce Te lăudăm, Unule, mult Îndurate.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Trâmbițele vor suna și mormintele se vor deșerta, și se va scula toată firea
omenească, cutremurându-se; cei ce au făcut bine, cu bucurie se vor bucura,
așteptând să ia plată; iar cei ce au păcătuit vor tremura cumplit văitându-se, fiind
trimiși la chinuri și de cei aleși despărțindu-se. Doamne al slavei, îndură-Te spre
noi, ca un bun, și ne învrednicește pe noi de partea celor ce Te-au iubit pe Tine.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Plâng și mă tânguiesc când îmi vine în simțire focul cel veșnic, întunericul cel
mai dinafară și tartarul, viermele cel cumplit și scrâșnirea dinților cea neîncetată, și
durerea ce va să fie celor ce au greșit peste măsură, și pe Tine, Cel preabun, cu
vicleană voie, Te-au mâniat, dintre care unul și cel dintâi sunt eu ticălosul. Ci,
Judecătorule, ca un îndurat, mântuiește-mă cu mila Ta.

Mărire…, a Triodului, vers 8.

Când se vor așeza scaunele și se vor deschide cărțile și Dumnezeu va ședea la
judecată, o, ce frică va fi atunci! Îngerii stând înainte cu frică și râul de foc
curgând; ce vom face atunci, noi oamenii cei vinovați de multe păcate? Și când Îl
vom auzi chemând pe cei binecuvântați ai Tatălui întru împărăție, iar pe cei
păcătoși trimițându-i la chinuri, cine va suferi acea înfricoșătoare hotărâre? Ci,
Unule, Iubitorule de oameni, Mântuitorule, Împărate al veacurilor, mai înainte
până ce va sosi sfârșitul, prin pocăință, întorcându-mă, mântuiește-mă.
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 Triodului, antifon vers 8.

Vai mie, înnegritule suflet! Până când de la răutăți nu te mai oprești? Până
când zaci în lene? De ce nu-ți aduci aminte de înfricoșătorul ceas al morții? De ce
nu te cutremuri cu totul de înfricoșătoarea judecată a Mântuitorului? Oare ce vrei
să răspunzi sau cum vrei să dai seamă? Lucrurile tale stau față, spre mustrarea ta,
faptele tale te vădesc, pârându-te. Deci, o suflete! Vremea a sosit, aleargă, apucă
înainte și cu credință strigă: Greșit-am, Doamne, greșit-am Ție; dar știu, Iubitorule
de oameni, bunătatea Ta; Păstorule cel bun, nu mă despărți pe mine de la starea cea
de-a dreapta Ta, pentru mare mila Ta.
Și acum…, a Născătoarei, același vers.

Fecioară ce nu ști de mire, care ai zămislit în chip de negrăit pe Dumnezeu cu
trup, Maica Dumnezeului celui Preaînalt, primește rugăciunile robilor tăi, ceea ce
ești cu totul fără prihană, care dăruiești tuturor curățire de greșeli; primind acum
rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toți.

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..., Și acum..., a Născătoarei, același vers.

Ca ceea ce ești vistieria învierii noastre, pe cei ce nădăjduiesc în tine,
Prealăudată, scoate-i din prăpastie și din adâncul greșelilor; că tu, născând
Mântuirea, pe cei vinovați de păcat i-ai mântuit; ceea ce mai înainte de naștere ai
fost fecioară, și în naștere fecioară, și după naștere iarăși ai rămas fecioară.
La Dezlegarea finală se pomenesc și Sfinții zilei !

