Vecernia Duminicii dinaintea Nașterii Domnului
(a Sfinților Părinți – Cartea Neamului).
23 decembrie 2012
Sfinții 10 martiri din Creta (+250).
(V 4; L 7; Ap Evrei 11,9-10; 32-40; Ev Matei 1,1-25)
La : Doamne, strigat-am…
Psalmul 140, pe versul 4, 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 o Stihiră a lui Anatolie, pe versul 4 propriu-zis..
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Crucii Tale celei făcătoare de viață neîncetat închinându-ne, Hristoase
Dumnezeule, Învierea Ta cea de a treia o mărim, că printr-însa ai înnoit firea
noastră cea stricată, Atotputernice, și suirea la ceruri ne-ai arătat, ca un bun și
de oameni iubitor.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Osânda lemnului neascultării ai dezlegat-o, Mântuitorule, pe lemnul
crucii de bună voie pironindu-Te, și în iad coborându-Te, Puternice,
legăturile morții ca un Dumnezeu le-ai rupt. Pentru aceasta ne închinăm
Învierii Tale celei din morți, întru bucurie strigând: Atotputernice Doamne,
mărire Ție.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Porțile iadului le-ai sfărâmat, Doamne, și cu moartea Ta împărăția
morții ai stricat, și neamul omenesc din stricăciune l-ai eliberat, dăruind
lumii viață, nestricăciune și mare milă.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Veniți popoare, să lăudăm, Învierea cea de a treia zi a Mântuitorului, prin
care ne-am mântuit din legăturile iadului cele nedezlegate, și nestricăciune
și viață am luat toți, cei care strigăm: Cel ce Te-ai răstignit și Te-ai îngropat
și ai înviat, mântuiește-ne pe noi cu Învierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.
Apoi, 3 Stihiri ale Înainteserbării, vers 1.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea
(Ps 129,3-4).

Fecioară fără de prihană, tu ești cămara cea însuflețită a lui Dumnezeu cel
necuprins de ceruri, pe Care în tine L-ai încăput, și pe Care în peșteră L-ai
născut în chip mai presus de înțelegere, sărăcind și trup făcându-Se, ca să mă
îndumnezeiască pe mine și să îmbogățească pe cel ce a sărăcit cu neînfrânarea,
prin mâncarea prea amară.
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperata sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Înscriindu-Te, Hristoase, cu robii, din porunca cezarului, prin milostivire,
vii să dai libertate, viață și mântuire robilor celor nerecunoscători, îndelungRăbdătorule, și să mântuiești sufletele noastre, ale celor ce ne închinăm
mântuitoarei sărbători a Nașterii Tale, care se apropie.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul
(Ps 129,6b).

Nașterea cea necuprinsă de minte, care a înnoit legile firii, pricepând-o
preacurata și cea fără prihană, striga Fiului său: Fiul meu cel preaiubit mă
înspăimânt de această mare taină; cum eu, ceea ce Te-am născut, am rămas
fecioară prin puterea Ta, Care faci toate precum voiești.
Apoi, 3 Stihiri ale Sfinților Părinți, vers 8.
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).

Arătatu-s-a acum marginilor lumii pomenirea Părinților cea cu adevărat
plină de lumină, care cu razele harului strălucește; că Hristos, Soarele cel
strălucitor, de sus strălucind plin de lumină vie, aduce împreună cu Sine
mulțime de stele, care răsar și nașterea Dumnezeu-Omului înlăuntrul
Betleemului o arată că se întâmplă. Pentru aceasta cu credință ridicând mâinile,
cu cucernicie să ne bucurăm de sărbătoarea Nașterii Lui, laudă de mai-înainte
serbare aducându-I.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Cu mărire se înfrumusețează de împărtășirea cea dumnezeiască Adam,
bucurându-se astăzi ca o temelie și sprijin al strămoșilor celor înțelepți; iar
Abel, Set și Enoh se bucură și saltă împreună cu Noe; Avraam, cel prealăudat,
cântă împreună cu patriarhii și Melhisedec privește acum de sus Nașterea cea
fără de tată. Pentru aceasta săvârșind și noi dumnezeiasca pomenire a
strămoșilor lui Hristos, să ne rugăm să mântuiască sufletele noastre.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Strălucit-a cu veselie adunarea tinerilor înțelepțiți de Dumnezeu în cuptor
și Nașterea lui Hristos o propovăduiește pe pământ, că Domnul coborându-Se ca
o rouă cinstită peste ceea ce L-a născut, a păstrat-o nearsă, a păzit-o fără prihană
și a îmbogățit-o cu haruri. Pentru aceasta și de Dumnezeu însuflatul Daniel se
bucură veselindu-se că mai înainte a privit în chip lămurit Piatra netăiată din
munte și cu îndrăzneală se roagă acum pentru sufletele noastre.

Mărire…, a Părinților, vers 6.

Danie,l bărbatul doririlor, Piatră netăiată de mână văzându-Te pe Tine,
Doamne, Prunc născut mai presus de fire, mai înainte Te-a numit pe Tine,
Cuvântul cel întrupat din Fecioara, Dumnezeu cel neschimbat și Mântuitorul
sufletelor noastre.
Și acum…, a Înainteserbării, vers 6 .

Peșteră pregătește-te că sosește mielușeaua, purtând înlăuntrul său pe
Hristos; și ieslea primește pe Cel ce cu cuvântul ne-a dezlegat pe noi pământenii
de fapta care nu se poate spune prin cuvânt. Păstori mărturisiți fluierând
înfricoșătoarea minune și magi din Răsărit aduceți Împăratului aur, tămâie și
smirnă, că din Fecioara-Maică s-a arătat Domnul, Căruia Maica plecându-i-se
ca o slujitoare, i s-a închinat și a zis către Cel ce era în brațele sale: Mântuitorul
meu și Dumnezeule, cum Te-ai semănat întru mine și cum ai odrăslit din mine?
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.
De la Facere (14,14-20a), citire.

Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi
de casă, trei sute optsprezece, şi a urmărit pe vrăjmaşi până la Dan.
Şi năvălind asupra lor noaptea, el şi oamenii săi i-au bătut şi i-au alungat
până la Hoba, care este în stânga Damascului.
Şi au întors toată prada luată din Sodoma, au întors şi pe Lot, rudenia sa,
averea lui, femeile şi oamenii.
Şi când se întorcea Avram, după înfrângerea lui Kedarlaomer şi a regilor
uniţi cu acela, i-a ieşit înainte regele Sodomei în valea Şave, care astăzi se
cheamă Valea Regilor.
Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a adus pâine şi vin. Melhisedec acesta
era preotul Dumnezeului celui Preaînalt.
Şi a binecuvântat Melhisedec pe Avram şi a zis: "Binecuvântat să fie
Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.
Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmaşii tăi
în mâinile tale!"
Paremia 2.

Din Deuteronom (1,8-11;15-17ab), citire.

Zis-a Moise către fiii lui Israel:
Iată, Eu vă dau pământul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pământul
pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi
lui Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor lor.
În vremea aceea v-am zis: Nu vă mai pot povăţui singur;
Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi iată acum sunteţi mulţi la număr,
ca stelele cerului.
Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă înmulţească de o mie de ori mai
mult decât sunteţi acum şi să vă binecuvânteze, cum v-a făgăduit El!
Şi am luat dintre voi bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi i-am pus
povăţuitori peste voi: căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci
şi judecători peste seminţiile voastre.
În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi
pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât
şi cu cel străin.
În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi
pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât
şi cu cel străin.
Paremia 3.
Din Deuteronom (10,14-18;20-21), citire.

Zis-a Moise către feciorii lui Israel:
Iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul şi cerurile cerurilor,
pământul şi toate cele de pe el.
Dar numai pe părinţii tăi i-a primit Domnul şi i-a iubit şi v-a ales pe voi,
sămânţa lor de după ei, din toate popoarele, cum vedeţi astăzi.
Deci să tăiaţi împrejur inima voastră şi de acum înainte să nu mai fiţi tari la
cerbice;
Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul
stăpânilor, Dumnezeu mare şi puternic şi minunat, Care nu caută la faţă, nici nu
ia mită;
Care face dreptate orfanului şi văduvei şi iubeşte pe pribeag şi-i dă pâine şi
hrană.
De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-I slujeşti, de El să te
lipeşti şi cu numele Lui să te juri.
El este lauda ta şi El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele
lucruri mari şi înfricoşătoare pe care le-au văzut ochii tăi.
Dacă se face Litie, se cântă următoarele Stihiri.
Stihira Părinților, vers 1, propriu-zis.

Razele cele luminoase ale grăirii de Dumnezeu, trimițându-le în lume, proorocii cei
numiți cu nume mare, sunt fericiți de-a pururi, că rodind graiurile Spiritului au propovăduit

tuturor nașterea cea de netâlcuit a lui Hristos Dumnezeu, și după Lege și-au luat sfârșitul,
viețuind viața minunată.
Mărire…, vers 3.
Veniți iubitorilor de sărbătoare să lăudăm cu cântări adunarea Părinților; pe strămoșul
Adam, pe Enoh, pe Noe, pe Melhisedec, pe Avraam, pe Isaac și pe Iacob; iar după Lege pe
Moise și pe Aaron, pe Iosus Navi, pe Samuel și pe David, cu care împreună și pe Isaia, pe
Ieremia, pe Iezechiel, pe Daniel și pe cei doisprezece profeți. Și odată cu ei, pe Ilie, pe Elisei
și pe toți ceilalți; pe Zaharia, pe Botezătorul Ioan și pe toți cei au propovăduit pe Hristos,
Viața și Învierea neamului nostru.
Și acum…, a Înainteserbării, vers 1.
Ascultă cerule și ia aminte pământule! Că iată, Fiul și Cuvântul Tatălui vine să se nască
din Fecioara, care nu știe de bărbat, cu bunăvoința Celui care L-a născut fără patimă și cu
împreună-lucrarea Sfântului Spirit. Betleeme, gătește-te; deschide-ți poarta Edene! Că Cel ce
este de-a pururi se face ceea ce n-a fost și Ziditorul a toată făptura se naște, Cel ce dăruiește
lumii mare milă.

La Stihoavnă
După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, pe antifon vers 4.

Doamne, suindu-Te pe cruce, blestemul nostru cel strămoșesc l-ai șters; și
coborându-Te în iad, pe cei legați din veac i-ai eliberat, nestricăciune
dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta, cântând, mărim Învierea Ta cea
făcătoare de viață și mântuitoare.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Fiind răstignit pe lemn, Cel ce ești Atotputernic, toată zidirea ai
mișcat; iar pus fiind în mormânt, pe cei ce sălășluiau în morminte i-ai
înviat, nestricăciune și viață dăruind neamului omenesc. Pentru aceasta,
cântând, mărim Învierea Ta cea de a treia zi.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Poporul cel fără de lege dându-Te lui Pilat, Hristoase, Te-a osândit la
răstignire, nemulțumitor Făcătorului de bine arătându-se. Dar, de bunăvoie
răbdând îngropare, ai înviat a treia zi, Puternice, ca un Dumnezeu, dăruindune nouă viață fără de sfârșit și mare milă.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Cu lacrimi, femeile ajungând la mormânt, pe Tine Te-au căutat, iar
neaflându-Te, plângând cu tânguire, au strigat zicând: Amar nouă,
Mântuitorul nostru, Împăratul tuturor! Cum Te-au furat? Ce loc ține trupul Tău
cel de viață purtător? Iar îngerul către dânsele a răspuns: Nu plângeți, ci mergeți
de vestiți, că a înviat Domnul, dându-ne nouă bucurie, ca un îndurat.
Mărire…, antifon vers 2.

Bucurați-vă , cinstiți prooroci, care Legea Domnului bine ați așezat-o și cu
credință v-ați arătat stâlpi neclintiți și nemișcați. Că voi v-ați arătat mijlocitori

ai Legii celei noi a lui Hristos, și mutându-va la cer, pe Acela rugați-L să
împace lumea și să mântuiască sufletele noastre.
Și acum…, a Înainteserbării, același vers.

Iată s-a apropiat vremea mântuirii noastre; pregătește-te peșteră, Fecioara
se apropie să nască. Betleeme, pământul Iudeii, bucură-te și te veselește, că din
tine a răsărit Domnul nostru. Auziți munți și dealuri și laturile cele dimprejurul
Iudeii, că vine Hristos ca un iubitor de oameni, să mântuiască omul pe care l-a
zidit.

La Tropare
Troparul Învierii, vers 4.

Predicarea Învierii cea luminată înțelegând-o de la înger ucenițele
Domnului, și lepădând tânguirea strămoșilor, Apostolilor, lăudându-se, au zis:
Jefuitu-s-a moartea, înviat-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.
Mărire..., al Părinților, vers 2.

Mari sunt faptele credinței, că în mijlocul văpăii ca într-o apă de odihnă
sfinții trei tineri s-au bucurat și proorocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a
arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește-ne pe noi.
Și acum..., al Născătoarei, același vers.

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite,
Născătoare de Dumnezeu. Cu curăția fiind pecetluită și cu fecioria păzită, cu
adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe Acela
roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
La Dezlegarea finală se pomenesc și Sfinții zilei !

