Vecernia Duminicii Izgonirii lui Adam din rai
(a lăsatului de brânză).
17 martie 2013;
Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu (+ sec V).
(V 8; L 8; Ap Romani 13,11b-14; 14,1-4; Ev Matei 6,14-21)
La : Doamne, strigat-am…
Psalmul 140, pe versul 8, 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 Stihiri ale lui Anatolie, pe versul 8 propriu-zis..
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Cântare de seara şi închinare cuvântătoare aducem ţie, Hristoase: că bine ai
voit a ne milui pe noi, prin înviere.
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa ta, ci binevoieşte a ne milui
pe noi, prin înviere.
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Bucură-te, Sioane sfinte, maica bisericilor, lăcaşul lui Dumnezeu: că tu ai luat
întâi iertare păcatelor, prin înviere.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Cuvântul. cel ce din Dumnezeu Tatăl mai înainte de veci s-a născut, şi în anii
cei de apoi acelaşi din cea neispitită de nunta s-a întrupat, de buna voie răstignirea
morţii a răbdat, şi pe omul cel de demult omorât l-a mântuit, prin învierea sa.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps
129,3-4).

Învierea Ta cea din morţi o preamărim, Hristoase, prin care ai mântuit neamul
lui Adam din robia iadului; şi ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viaţă veşnică şi
mare milă.

Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a
sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Mărire Ţie, Hristoase Mântuitorule, Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu, Cel
ce Te-ai răstignit pe cruce şi ai înviat din mormânt a treia zi.
Apoi, 4 Stihiri ale Triodului, vers 6.
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps
129,6b).

Făcătorul meu, Domnul, luând țărână din pământ și însuflețindu-mă cu suflare
de viață, m-a înviat și m-a cinstit a fi stăpânitor pe pământ tuturor celor văzute, și
locuitor împreună cu îngerii. Iar satana înșelătorul, lucrând cu șarpele ca printr-o
unealtă, m-a amăgit prin mâncare, și de mărirea lui Dumnezeu m-a osebit și m-a
dat morții celei mai dedesubt în pământ. Ci Tu, ca un stăpân și îndurat, iarăși mă
cheamă.
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).

De veșmântul cel de Dumnezeu țesut m-am dezbrăcat eu ticălosul, prin sfatul
vrăjmașului, neascultând porunca Ta cea dumnezeiască, Doamne. Și m-am
îmbrăcat acum cu frunze de smochin și cu haine de piele; căci m-am osândit a
mânca prin sudori pâine cu muncă; și pământul a fost blestemat să-mi rodească
spini și pălămidă. Ci Tu, Cel ce Te-ai întrupat din Fecioară în anii cei de apoi,
chemându-mă, iarăși adu-mă în rai.
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Raiule preacinstite, podoaba cea frumoasă, locașul cel de Dumnezeu zidit,
veselia cea nesfârșită și desfătarea, mărirea drepților, frumusețea profeților și
sălășluirea sfinților, cu sunetul frunzelor tale roagă pe Ziditorul tuturor, să-mi
deschidă ușile pe care cu neascultare le-am închis; și să mă învrednicesc a mă
împărtăși de pomul vieții și al bucuriei, cu care mai înainte întru Tine m-am
desfătat.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Adam a fost scos din rai pentru neascultare și de la desfătare a fost lepădat,
amăgit fiind de vorbele femeii, și gol a șezut în preajma locului, tânguindu-se: Vai
mie! Deci să ne sârguim toți să primim vremea postului supunându-ne
evangheliceștilor rânduieli; ca prin ele făcându-ne plăcuți lui Hristos, să dobândim
iarăși sălășluirea raiului.
Mărire…, a Triodului, vers 6.

Șezut-a Adam în preajma raiului, și de goliciunea sa plângând, se tânguia: Vai
mie, celui ce m-am supus înșelăciunii celei viclene și am fost furat de ea și de

mărire m-am depărtat. Vai mie, celui dezbrăcat de nevinovăție și lăsat în sărăcie.
Ci, o raiule, de acum nu mă voi mai desfăta întru dulceața ta. Nu voi mai vedea pe
Domnul și Dumnezeul și Ziditorul meu; căci în pământ voi merge, din care am fost
luat. Milostive îndurate strig către Tine: Miluiește-mă pe mine cel ce am căzut.
Și acum…, Stihira dogmatică, a Născătoarei de Dumnezeu, vers 8 .

Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ s-a arătat şi cu
oamenii a petrecut: că din Fecioară curată trup luând, şi dintr-însa ieşind după
concepere, unul este Fiul, îndoit în fire, dară nu în feţe. Pentru aceasta. desăvârşit
Dumnezeu şi om desăvârşit cu adevărat vestindu-l, mărturisim pe Hristos
Dumnezeul nostru; pe carele roagă-l, Maică nenuntită, să se miluiască 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, antifon vers 8.

Suitu-Te-ai pe cruce, Isuse, Cel ce Te-ai coborât din cer; venit-ai la moarte,
Viaţa cea fără de moarte; către cei din întuneric, Lumina cea adevărată; către cei
căzuţi, învierea tuturor. Luminarea şi Mântuitorul nostru, mărire Ție.
Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins (Ps 92,1).

Pe Hristos, Cel ce a înviat din morţi, să-L preamărim; că suflet şi trup luând,
prin patimă pe unul de altul a despărțit. Preacuratul suflet, adică la iad coborânduse, pe care l-a şi prădat; dar în mormânt n-a văzut stricăciune sfântul trup al
Răscumpărătorului sufletelor noastre.
Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Cu psalmi şi cu cântări preamărim, Hristoase, învierea Ta din morţi, prin care
ne-ai slobozit din tirania iadului, şi ca un Dumnezeu ne-ai dăruit viaţă veşnică şi
mare milă.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

O! Stăpânul tuturor, Făcătorul cel necuprins al cerului şi al pământului, prin
cruce pătimind, mie nepătimire mi-ai izvorât. Și îngropare luând şi înviind întru
mărire, împreună ai înviat pe Adam, cu mână atotputernică. Mărire învierii Tale
celei de a treia zi, prin care ne-ai dăruit viaţa vecinică şi curăţire de păcate, ca un
Îndurat.
Mărire…, a Triodului, vers 6.

Scos a fost Adam din rai pentru mâncare; pentru aceasta și șezând în preajma
lui, plângea tânguindu-se, și cu glas de umilință zicea: Vai mie, ce am pătimit eu
ticălosul! O poruncă am călcat a Stăpânului meu și de tot binele m-am lipsit.
Raiule preasfinte, care ai fost sădit pentru mine și prin Eva ai fost încuiat, roagă pe
Cel ce te-a făcut pe tine și pe mine m-a zidit, ca să mă satur de florile tale. Pentru
aceasta și Mântuitorul către el a zis: Zidirea Mea nu vreau să piară, ci vreai să se
mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Că pe cel ce vine la Mine nu-l voi
da afară.
Și acum…, a Născătoarei, vers 6.

Făcătorul și Mântuitorul meu, Preacurată, Hristos Domnul, din pântecele tău
ieșind, întru mine îmbrăcându-se, din blestemul cel dintâi pe Adam l-a scăpat.
Pentru aceasta ție, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu și Fecioarei cu adevărat,
strigăm fără tăcere ca îngerul: Bucură-te! Bucură-te stăpână, folositoarea și
acoperământul și mântuirea sufletelor noastre.

La Tropare
Troparul Învierii, vers 8.

Dintru înălţime Te-ai coborât, Îndurate, şi înmormântare ai luat de trei zile, ca
să ne mântuieşti pe noi din patimi. Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne,
mărire Ție.
Mărire..., Și acum..., a 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 !

