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La : Doamne, strigat-am…
Primele 2 versete din 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, 4 ale 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, sperata 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.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul
(Ps 129,6b).

În mormânt ai fost pus, ca şi cel ce doarme, Doamne, şi ai înviat a treia zi,
ca un puternic, întru tărie, împreună înviind pe Adam din stricăciunea morţii, ca
un atotputernic.
Apoi, 2 Stihiri ale Sfinților Mucenici, 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).

Ermil cel mărit și Stratonic cugetătorul de Dumnezeu, doimea cea
minunată, mărturisind Treimea cea nezidită, după multe chinuri și suferințe au
biruit înșelăciunea mulțimii idolilor și încununându-se cu cununi de biruință, se
roagă să se dăruiască lumii pace și mare milă.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Făcându-te slujitor Cuvântului, mucenice Ermil, cu alegerea
dumnezeiescului Spirit, și vopsind veșmântul preoției cu petele sângelui tău, ai
făcut-o cu adevărat mai sfințită și mai strălucită. Și acum te-ai mutat în
locașurile împărătești cele înțelegătoare, făcându-te rugător fierbinte pentru cei
ce te cinstesc.
1 Stihiră a Cuvioșilor Părinți, pe vers 8.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Mult v-ați luptat sfinților îndurând vitejește pornirea barbarilor; și cu
osârdie punându-vă sufletele înaintea săbiilor, v-ați încununat cu cununi
mucenicești; iar acum petreceți cu îngerii după vrednicie. Mare este răbdarea
voastră și mai mari sunt darurile voastre. Rugați-vă să se mântuiască sufletele
noastre.
Mărire…, a Cuvioșilor Părinți, vers 8.

Cuvioșilor părinți, cugetând ziua și noaptea la legea Domnului, v-ați
învrednicit a vă face împreună-sădiți cu pomul vieții, și roada voastră a odrăslit
cununi de biruință. Deci, având îndrăzneală către Judecătorul Dumnezeu, cereți
și nouă iertare și mare milă.
Şi 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, 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 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…, pe antifon vers 8.

Petrecând viața cea întocmai cu îngerii prin osteneli sihăstrești, cuvioșilor
părinți, ați plecat trupul înfrânării și ca pe un rob l-ați supus Spiritului. Și
făcându-vă lucrători poruncilor Domnului, ați păzit frumusețea chipului celui
dintâi și ați dus până la capăt luptele mucenicești, prin sudorile sihăstrești. Și
împodobindu-vă cu îndoite cununi, neîncetat rugați-vă Mântuitorului să ne
mântuim noi.
Și acum…, a Sărbătorii, același vers.

Oștile îngerești s-au spăimântat văzându-te pe Tine astăzi în Iordan stând
gol, Mântuitorule, în ape, și plecându-Ți preacuratul Tău creștet ca să fii botezat
de Ioan. Că strălucind de bunăvoie, ai îmbogățit lumea, Doamne, mărire Ție.

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.
Al Mucenicilor, vers 4.

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au
luat de la Tine, Dumnezeul nostru. Că, având tăria Ta, pe chinuitori au învins;
zdrobit-au și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor,
mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Mărire..., al Cuvioșilor, vers 4.

Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururi cu noi după blândețile Tale,
nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața
noastră.
Și acum..., al Sărbătorii, vers 1.

În Iordan botezându-Te Tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că
glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Spiritul, în
chip de porumb, a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase
Dumnezeule, și lumea ai luminat, mărire Ție.
La Dezlegarea finală se pomenesc și Sfinții zilei !

