UTRENIA DUMINICII TUTUROR SFINȚILOR
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum și pururea și în
vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire
Ție. Impărate ceresc...
Poporul: Sfinte Dumnezeule... Mărire... Și acum...
Preasfântă Treime... Doamne, îndură-te spre
noi... Mărire... Și acum... Tatăl nostru...
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și
mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit,
acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru
binecuvântează, Părinte!

numele

Domnului,

Preotul: Mărire sfintei, celei de o fiinţă, şi de viaţă
făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi, totdeauna,
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Poporul: Amin.

Apoi:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu,
pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi
mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu,
pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi
mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu,
pământ pace, între oameni bunăvoire.

şi pe
gura
şi pe
gura
şi pe

Psalmul 3
Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc,
mulţi împotriva mea se ridică!
Mulţi zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti,
gloria mea, şi Cel ce înalţi capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
şi din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am şi am adormit;
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulţimii,
de cei ce din toate părţile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuieşte-mă, Dumnezeul meu.
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Că Tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă
duşmănesc;
dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
şi peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit;
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37
Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi,
Că săgeţile Tale m-au lovit,
şi ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei
Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor
mele.
Că fărădelegile mele au covârşit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât şi-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, şi m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
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Că şalele mele s-au umplut de putreziciune,
şi nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorinţa mea,
şi suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu
mine.
Prietenii mei şi vecinii mei spre mine s-au
apropiat şi s-au oprit;
şi cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
şi, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deşertăciuni,
şi vicleşuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
şi ca un mut, ce nu-şi deschide gura sa.
Şi m-am făcut ca un om, ce nu aude,
şi în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine
duşmanii mei;
şi când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea
cu îngâmfare au grăit.
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Că eu la lovituri mă aştept,
şi durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
şi nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar duşmanii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult
decât mine
şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de
rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
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Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul
meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii
mele.
Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum şi trupul
meu,
în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta şi gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieţii;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viaţa mea,
şi întru numele Tău voi înălţa mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va
sufletul meu
şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în aşternutul meu,
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în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
şi dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
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Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi şacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.
Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la
Tine,
că ai fost ajutorul meu,
şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
şi dreapta Ta m-a sprijinit.
Psalmul 87
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
şi viaţa mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morţi voi fi liber.
Asemenea unor răniţi ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
şi care din mâna Ta au fost lepădaţi.
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Aşezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, şi în umbra morţii.
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Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
şi toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, şi nu pot ieşi;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morţi vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morţi, şi Te vor
mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
şi adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile
Tale,
şi dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci faţa Ta de către mine?
Amărât sunt eu şi întru necazuri, din tinereţele
mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit şi fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoşările Tale m-au tulburat.
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Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten şi vecin,
şi pe cunoscuţii mei, pentru ticăloşie.
Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.
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Psalmul 102
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al
Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
şi nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta,
pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
şi judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face
strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător şi milostiv e Domnul, îndelung răbdător
şi mult milostiv;
nu până în sfârşit se va mânia, nici până în veac va
ţine mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
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a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de
Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluieşte un tată pe fii;
aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-şi-a aminte, că ţărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, aşa va înflori;
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Că vânt trece peste dânsa, şi nu va mai fi,
şi nu se va cunoaşte nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac şi până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc
legătura Lui,
şi-şi aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer şi-a gătit scaunul
şi împărăţia Lui toate le stăpâneşte.
Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari
în virtute,
care împliniţi cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceţi voia Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Şi iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
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Şi să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre
cei vii.
Că a prigonit duşmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viaţa mea.
Aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
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Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci faţa Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în
groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învaţă-mă, să fac voia Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povăţui la pământ
drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viaţă.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul
meu,
şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei.
Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu,
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căci robul Tău sunt eu.
Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
şi să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la
pământ drept.
Mărire.... Și acum....
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului
nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei
Rugăciunea I
Mulţumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui
ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat
în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne
închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să
ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai
pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău
peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei
sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă
lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste,
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să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ţie se
cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea,
Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi
pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul
nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe
pământ. Înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta
dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu
adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, şi
ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce
împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi
pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta;
binecuvântează
poporul
tău
şi
sfinţeşte
moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale,
bisericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. —
Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al
Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi
pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine,
Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile
tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta,
poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii
minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în
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păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe
inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele
dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu
pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii
noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi
ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugăciunile de
dimineaţa. — Că a ta este stăpânirea, şi a ta este
împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a
Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în
vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi
necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru
întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de
noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii
tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta:
primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie,
şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate
cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai
luminii, şi ai zilei, şi moştenitori ai bunătăţilor tale
cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea
îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de
faţă, şi se roagă împreună cu noi, şi pe toţi fraţii
noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul
stăpânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni;
şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. — Ca
mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururea
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stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău
cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului,
şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii
vecilor. Amin.
Rugăciunea V
Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururea
izvorăşti, Părinte sfinte, făcătorule de minuni,
atotputernice şi atotstăpâni-torule, toţi ne
închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi
îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei
noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi
primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre
ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti
nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte
cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce
priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia
născut Fiului tău şi Dumnezeului nostru, şi al
sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor;
primeşte rugăciunile lor întru altarul tău cel mai
presus de ceruri şi înţelegător. — Că tu eşti
Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui,
şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în
vecii vecilor. Amin.
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Rugăciunea VI
Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor
noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieţii
noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la
Mântuitorul şi Făcătorul de bine al sufletelor
noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopţii
ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile
noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău
nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dăne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie
cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu
cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu
ajutorul Hristosului tău. Pomeneşte, Doamne, şi
pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii,
şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe
duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. — Că
tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor
noastre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi
Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii
vecilor.
Rugăciunea VII
Dumnezeule şi Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşternuturile
noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul
rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii
noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele
după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru
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că a ne ruga, precum se cuvine, nu ştim, de nu ne
vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt.
Pentru aceasta ne rugăm ţie: orice am greşit până
în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau
cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă,
iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este
mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic,
păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea
noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăţiei tale
pururea binecuvântată şi preamărită, a Tatălui, şi
a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi
în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la
noi trândă-via somnului, şi cu chemare sfântă
împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm
mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru
judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile
noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de
noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne
ruşinată, nădejde tare, dragoste nefă-ţarnică;
binecuvântează intrările şi ieşirile, faptele,
lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; şi ne dă
nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând,
cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale
celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt
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numele tău, şi s-a preamărit împărăţia ta, a
Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi
pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de
oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a
cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii
minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale
propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor
tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le,
viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt
spre bunăplăcerea ta gândind şi făcând. — Că tu
eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mărire
înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit,
acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă,
iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii
de păcate, şi a mărturisirii, ne-ai arătat pocăinţa
proorocului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe
noi cei căzuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne
după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor
tale curăţeşte fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am
greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi
ascunse ale inimilor oamenilor, şi celui ce singur
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ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne,
şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne
lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi
iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea
mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi
prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, şi cu
îndurările, şi cu iubirea de oameni a unuia-născut
Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu
preasfântul, şi bunul, şi de viaţă făcătorul tău
Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat
puteri cuvân-tătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta,
pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte
preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună
cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu
darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se
pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor
pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea
şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru
că singur eşti Dumnezeu adevărat şi mult milostiv.
— Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie
mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului şi Sfântului
Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi
mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că nea trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina
zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv
păcatelor noastre, şi primeşte rugăciunea noastră,
întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la
Dumnezeul cel milostiv şi atotputernic.
Străluceşte în inimile noastre soarele cel adevărat
al dreptăţii tale; luminează mintea noastră, şi
simţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu
bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem
la viaţa cea veşnică — pentru că la tine este izvorul
vieţii — şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea
luminii tale celei neapropiate. — Că tu eşti
Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui,
şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, și în
vecii vecilor. Amin.
Ectenia mare
Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor
noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea
sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea
tuturor, Domnului să ne rugăm.
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Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu
credință, cu bună cucernicie, și cu frică de
Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru
Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru
(Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N),
și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos
Diaconime, pentru tot Clerul și poporul,
Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre,
Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și
pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu
credință locuiesc într-însele, Domnului să ne
rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea
roadelor pământului, și pentru timpuri de pace,
Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi,
pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și
pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia,
primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește,
Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita,
Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și
pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenindo, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
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Poporul: Ție Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și
închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,
acum, și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin
Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 8

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 1. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în
veac este mila Lui.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, şi întru
numele Domnului le-am înfrânt.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune
lucrurile Domnului.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, care nu au socotit-o ziditorii,
aceasta s-a făcut în capul unghiului: de la
27

Domnul s-a făcut aceasta, şi minunată este întru
ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Apoi:
Troparul Învierii, glas 8

Dintru înălţime te-ai coborât, Îndurate, și
înmormântare ai luat de trei zile, ca să ne scapi pe
noi din patimi; Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră,
Doamne, mărire Ţie!
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Troparul Tuturor Sfinţilor, glas 4

Cu sângele Martirilor Tăi celor din toată
lumea, ca şi cu o porfiră şi vison împodobită fiind
Biserica Ta, printr-înşii grăiesc către Tine,
Hristoase Dumnezeule: Poporului Tău trimite-i
îndurările Tale, pace obştii Tale dăruieşte şi
sufletelor noastre mare milă!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Troparul Născătoarei, a Învierii, glas 4

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
bunăvoie pentru noi răbdând; prin care, înviind
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pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele
noastre.
Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata,
mărita
Doamna noastră
de DumnezeuNăscătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Poporul: Ţie, Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și
puterea și mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Primul rând de Sedelne, glas 8

Înviat-ai din morţi, Viaţa tuturor; şi Înger luminat
femeilor striga: Părăsiţi lacrimile, Apostolilor
binevestiţi, strigaţi lăudând, că a înviat Hristos
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Domnul, care a binevoit a mântui, ca un
Dumnezeu, neamul omenesc.
Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,
Oamenii, Mântuitorule, mormântul Tău l-au
pecetluit, şi îngerul piatra de pe usă a prăvălit;
femeile Te-au văzut înviat din morţi, şi ele au
binevestit Ucenicilor Tăi, în Sion, că ai înviat,
Viaţa tuturor, şi s-au dezlegat legăturile morţii.
Doamne, mărire Ţie!
Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi
răstignire ai răbdat, Bunule; Care cu moartea pe
moarte ai călcat şi Învierea 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!

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
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Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata,
mărita
Doamna noastră
de DumnezeuNăscătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Poporul: Ţie, Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție
mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Al doilea rând de Sedelne, glas 8

În haine albe fiind îmbrăcat Gabriel, întocmai ca
un fulger luminos a stat lângă mormântul lui
Hristos şi piatra mormântului a răsturnat-o; şi
frică mare a cuprins pe străjerii Tăi şi de îndată au
rămas toţi ca nişte morţi. Ruşinaţi-vă, cei fără de
lege, de străjerii mormântului şi de pecetea
pietrei, şi cunoaşteţi că Hristos a înviat.
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Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,
Înviind din mormânt cu adevărat, cuvioaselor
femei le-ai poruncit să propovăduiască Apostolilor
Învierea, precum este scris; şi, degrabă alergând,
Petru a stat înaintea mormântului şi, văzând
lumină în groapă, s-a înspăimântat, pentru că a
văzut în ea şi giulgiurile singure zăcând, fără
dumnezeiescul Trup. Şi crezând, a strigat: Mărire
Ţie, Hristoase, Dumnezeule, că mântuieşti pe toţi,
Mântuitorul nostru, că Tu eşti raza Tătălui.
Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
De tine se bucură, ceea ce eşti plină de har,
toată făptura: adunarea îngerească şi neamul
omenesc; ceea ce eşti Biserică sfinţită şi rai
cuvântător, lauda fecioriei din care Dumnezeu s-a
întrupat şi prunc s-a făcut, Cel ce este mai înainte
de veci Dumnezeul nostru. Că sânul tău scaun l-a
făcut şi pântecele tău mai încăpător decât cerurile
l-a lucrat. De tine se bucură toată făptura, ceea ce
eşti plină de har, mărire ţie!

Binecuvântările Învierii, glas 5

Stih: Binecuvântat ești,
îndreptările tale.

Doamne, învaţă-mă
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Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe tine
între cei morţi socotit fiind, şi puterea morţii
stricând, Mântuitorule, şi împreună cu tine pe
Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.
Stih: Binecuvântat ești,
îndreptările tale.

Doamne, învaţă-mă

Pentru ce, din compătimire, miruri cu lacrimi
amestecaţi, o, învăţăcele? – grăit-a îngerul, cel ce
a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir;
vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că
Mântuitorul din mormânt a înviat.
Stih: Binecuvântat ești,
îndreptările tale.

Doamne, învaţă-mă

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au
alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; ci
înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: Vremea
tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi
Apostolilor învierea.
Stih: Binecuvântat ești,
îndreptările tale.

Doamne, învaţă-mă

Purtătoarele de mir femei, cu miruri venind la
mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar
îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce
socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din
mormânt, ca un Dumnezeu.
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Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.
A Treimii.

Inchinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi
Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă,
cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Doamne.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de
păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucurie Evei, în
locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă
la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce s-a întrupat din tine,
Dumnezeu şi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului
nostru, mărire ție.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
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Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata,
mărita
Doamna noastră
de DumnezeuNăscătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Poporul: Ţie, Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit
împărăția Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Ipacoiul glasului 8

Stând femeile purtătoare de mir înaintea
mormântului Dătătorului de viaţă, pe Stăpânul
Cel fără de moarte Îl căutau printre cei morţi; și
primind de la Înger bunele vestiri de bucurie,
Apostolilor au vestit că a înviat HristosDumnezeu, dăruind lumii mare milă.
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Antifoanele glasului 8

Antifonul I
Din tinereţile mele vrăjmaşul mă ispiteşte şi
cu desfătări mă aprinde; dar eu, nădăjduind în
Tine, Doamne, îl biruiesc pe el.
Cei ce urăsc Sionul, să se facă, mai înainte
de a fi smulşi, ca o iarbă; că va tăia Hristos
grumajii lor, cu tăiere de chinuri.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Prin Spiritul Sfânt viază toate, Lumină din
Lumină, Dumnezeu mare; împreună cu Tatăl Îl
lăudăm pe El şi cu Cuvântul.

Antifonul II
Inima mea cu frica Ta să se acopere, cu
gândul smerindu-se, ca, nu cumva, înălţându-se,
să cadă de la Tine, cu totul Îndurate.
Cel ce are nădejde în Domnul, nu se va teme
atunci când va judeca toate cu foc şi cu pedeapsă.
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Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Prin Spiritul Sfânt, tot ce este dumnezeiesc vede şi
mai înainte grăieşte; face minuni preaînalte, pe
Unul Dumnezeu în Treime cântând; că, deşi este
în trei străluciri, o singură stăpânire este
Dumnezeirea.

Antifonul III
Strigat-am către Tine, Doamne, ia aminte,
pleacă urechea Ta spre mine, cel ce strig, şi mă
curăţeşte mai înainte de a mă ridica din cele de
aici.
Tot cel ce se duce la maica sa, pământul,
iarăşi se va alcătui, ca să ia chinuri sau daruri,
pentru cele ce a făcut în viaţă.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Prin Spiritul Sfânt este cuvîntarea de Dumnezeu,
Unimea cea întreit sfântă; că fără de început este
Tatăl, din Care S-a născut Fiul fără de ani şi
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Spiritul de un chip şi de un scaun, din Tatăl
împreună a strălucit.

Antifonul IV
Iată, acum: ce este mai bun sau ce este mai
frumos decât să locuiască fraţii împreună? Că
întru aceasta a făgăduit Domnul viaţa de veci.
Cel ce împodobeşte crinii ţarinii porunceşte
că de haină nu trebuie să ne îngrijim.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Prin Spiritul Sfânt, ca printr-o singură pricină,
toate se ţin prin darea de pace; că Dumnezeu este
Acesta, cu Tatăl şi cu Fiul de o fiinţă, cu adevărat.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.
Prochimenul glasului 8

Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău,
Sioane, în neam şi în neam. (Ps. 145, 10)
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Stih: Laudă, suflete al meu, pe Domnul;
lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea. (Ps. 145, 1)
Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul
tău, Sioane, în neam şi în neam. (Ps. 145, 10)
Preotul: Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru și întru
Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și
Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în
vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Se cântă Toată suflarea... pe glasul 8

Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată
suflarea și toată făptura să laude numele
Domnului. — Lăudaţi pe Dumnezeu întru Sfinţii
lui.
Apoi:

Preotul: Şi pentru ca să ne învrednicim a asculta
Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm Sfânta
Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Şi spiritului tău.
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Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul
apostol și evanghelist Matei, citire:
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.
Preotul: Să luăm aminte.
Evanghelia I-a a Învierii. Evanghelia după
Matei (28, 16-20)
In vremea aceea cei unsprezece discipoli au
mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor
Isus. Şi, văzându-L, I s-au închinat, ei, care se
îndoiseră. Şi, apropiindu-Se, Isus le-a vorbit lor,
zicând: Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe
pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţându-le să
păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi, iată,
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin.

Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.
Invierea lui Hristos văzând, să ne închinăm
sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat.
Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă
învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti
Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim,
numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne
închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a
venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea.
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Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm
Învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu
moartea pe moarte a stricat.
Psalmul 50
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge
fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale,
le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
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spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale
mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
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Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
Glas 2

Pentru rugăciunile Apostolilor tăi, milostive,
şterge mulțimea păcatelor noastre.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
milostive, şterge mulţimea păcatelor noastre.
Stih, glas 6

Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, şi
după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegile
noastre.
Stihiră, glas 6
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Inviind Isus din mormânt, precum a zis mai
înainte, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică şi mare
milă.
Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul tău şi
binecuvântează moştenirea ta; cercetează lumea
ta cu milă şi cu îndurări; înalţă puterea creştinilor
dreptcredincioşi; şi trimite peste noi milele tale
cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei
Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de
viaţă făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor
cereşti Puteri ale celor fără de trupuri, ale
cinstitului mărit profet Înaintemergător şi
Botezător Ioan; ale sfinţilor măriţi şi întru tot
lăudaţi Apostoli; ale celor dintru sfinţi Părinţii
noştri şi ai lumii mari Dascăli şi Ierarhi Vasile cel
Mare, Grigore Teologul, şi Ioan Gură-de-aur; şi
ale celui dintru sfinţi părintelui nostru Nicolae
Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de
minuni, ale celui dintru sfinţi părintelui nostru
Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale
sfinţilor măriţi şi bine învingători Martiri ale
preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători
Părinţilor noştri; ale sfinţilor şi drepţilor
dumnezeieşti părinţi Ioachim și Ana, ale sfântului
apostol Iuda Tadeul și ale tuturor Sfinţilor,
rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi
păcătoşii, care ne rugăm ţie, şi te îndură spre noi.
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Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12
ori.)
Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iubirea de oameni a
unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine
eşti cuvântat, cu preasfântul, şi bunul, şi de viaţă
făcătorul tău Spirit, acum şi pururea, şi în vecii
vecilor.
Poporul: Amin.
CANOANELE
Canonul Învierii glasului 8. Canonul Cricii
și Învierii. Canonul Născătoarei de
Dumnezeu. Canonul Tuturor Sfinților.
Canonul Învierii
Cântarea I, glas 8
Irmos:
Pe Faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a
cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni
de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind
marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe
picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui
Dumnezeu.
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Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Cum nu ne vom mira de Dumnezeirea lui
Hristos cea atotputernică, de aceea care din
patimi izvorăşte tuturor credincioşilor nepătimire
şi nestricăciune, iar din coasta cea sfântă ţâşneşte
izvor de nemurire şi viaţă veşnică din groapă.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Cât de împodobit s-a arătat acum îngerul
femeilor! Căci, purtând strălucite semne ale
fireştii curăţenii celei fără de materie, dar cu
chipul vestind strălucirea învierii, striga: A înviat
Domnul!
A Născătoarei
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Lucruri minunate s-au grăit despre tine
neamurilor, ceea ce ai încăput pe Dumnezeu
Cuvântul în pântece, dar ai rămas curată
Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru
aceasta, toţi te cinstim pe tine, care după
Dumnezeu eşti ocrotirea noastră.
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Canonul Crucii şi Învierii
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Deschisu-s-au porţile durerii şi s-au
spăimântat portarii iadului, văzând întru cele mai
dedesubt pe Cel ce este întru înălţime, mai presus
de firea tuturor.
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Spăimântatu-s-au cetele îngereşti, văzând
aşezată pe scaunul cel părintesc firea omenească
cea căzută, care era închisă întru cele mai de
dedesubt ale pământului.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, care
pe Cuvântul cel veşnic şi mai presus de
Dumnezeire, mai presus de fire întrupat, L-ai
născut, pe tine te lăudăm.
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Pe Tine, Hristoase, strugurele cel purtător
de viaţă, care izvorăşti dulceaţa mântuirii a toată
lumea, Te-a născut Fecioara.
Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Lăudând noi cetele Sfinților Tăi, ne rugăm
să se lumineze cu lumina Ta sufletele noastre
pentru rugăciunile lor; că Tu eşti Lumina cea
neapropiată, Care alungi întunericul necunoştinței
cu strălucirile Tale, Hristoase, Cuvinte al lui
Dumnezeu, Dătătorule de lumină.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Când Te-ai înălțat pe Cruce, ai atras la
cunoaşterea Ta toată moştenirea neamurilor,
Stăpâne; şi cu lumina Sfintei Treimi ai luminat-o
prin Sfinții Tăi Apostoli, prin care ai izgonit
înşelăciunea.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
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Credincioşi aşezământului Legii Tale,
Hristoase, toate cele de pe pământ cu cuviinţă leau lepădat Apostolii Tăi; şi cu lumina harului au
luminat preamăriţii toată lumea, propovăduinduTe prin Evanghelie.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Cu bucurie ridicând martirii Crucea Ta şi
cinstitei Tale pătimiri fără abatere urmând, nu sau temut, vitejii, de ameninţarea tiranilor, nici de
foc, nici de sabie, nici de bătăi, nici chiar de foame
şi de moarte.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Îndrăzneală bărbătească având fecioarele,
Preacurată, lupte fără şovăire au îndurat; şi,
precum zice psalmistul, în urma ta, Fecioară,
dumnezeieşte bucurându-se de Fiul tău, s-au adus
pe ele însele Împăratului tuturor.
Cântarea I a a Catavasiilor Născătoarei, glas
4
Deschide-voi gura mea şi se va umple de
Spirit, şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici,
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şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cânta
minunile ei, bucurându-mă.

Canonul Învierii
Cântarea III, glas 8
Irmos:
Cel ce ai întărit din început cerurile cu
priceperea şi ai întemeiat pământul peste ape,
întăreşte-mă pe piatra poruncilor Tale, Hristoase;
că nu este Sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de
oameni.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Pe Adam cel osândit prin gustarea păcatului,
mântuitoarea patimă a trupului Tău l-a îndreptat,
Hristoase; că însuţi Te-ai arătat nebiruit de
încercarea morţii, Cel ce eşti fără de păcat.
Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Dumnezeul meu Isus a strălucit celor ce
şedeau în întuneric şi în umbra morţii lumina
învierii; şi, cu Dumnezeirea Sa, legând pe cel tare,
a răpit vasele lui.
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A Născătoarei
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Mai înaltă decât heruvimii şi serafimii te-ai
arătat, Născătoare de Dumnezeu; că tu singură ai
primit pe Dumnezeu Cel neîncăput, în pântecele
tău, ceea ce eşti fără prihană. Pentru aceasta, pe
tine toţi credincioşii cu laude te fericim pururea.

Canonul Crucii şi Învierii
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Nesupunându-mă odinioară poruncii Celui
ce m-a făcut cu adevărat, Tu, Doamne, m-ai
înstrăinat; dar luând chipul meu şi învăţându-mă
ascultarea, de Tine însuţi m-ai apropiat, prin
răstignire.
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Cel ce prin înţelepciune pe toate mai înainte
le-ai cunoscut, Doamne, şi cu priceperea Ta ai
alcătuit pe cele de dedesubt, n-ai socotit lucru
nevrednic, prin coborârea Ta, Cuvântule al lui
Dumnezeu, să înviezi pe cel după chipul Tău.
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Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Dă-ne nouă ajutor cu rugăciunile tale,
Preacurată, îndepărtând năvălirile strâmtorărilor
cele cumplite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Tu te-ai făcut îndreptare a strămoaşei Eva,
născând pe începătorul vieţii lumii, Născătoare de
Dumnezeu.

Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cu sfinţită preoţie fiind îmbrăcaţi preoţii şi
păstorii, şi înţelepțeşte chivernisind-o, Hristoase,
după vrednicie au împodobit cuvântul învăţăturii,
de sus, cu adevărat îmbogăţindu-se.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
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Înfrumuseţaţi fiind cu podoabele frumuseții
celei dintâi şi arătând ca nişte luminători
nerătăciți, Biserica lui Hristos cer ați făcut-o,
Sfinţilor, unul într-un chip, altul într-altul,
împodobind-o pe dânsa în multe feluri.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Legii Tale supunându-se adunările celor
fericiți, cu multe feluri de virtuţi străluminaţi
fiind, au moştenit locaşurile cele cereşti,
bucurându-se. Că plinind unii pe unele virtuţi, iar
alţii pe altele, toți le-au plinit cu vrednicie.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Din pântece fecioresc, pe Dumnezeu,
Cuvântul Cel din Dumnezeu, L-ai născut nouă,
Maica lui Dumnezeu; pe Care tinerele fecioare
curate, cu dumnezeiască cuviinţă L-au iubit, şi
după tine toate, luminat, Lui au urmat.

Cântarea a 3-a a Catavasiilor Născătoarei,
glas 4
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea
ce ești izvor viu şi îmbelșugat, care s-au împreunat
ție
ceată
sufletească,
întăreşte-i
întru
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dumnezeiască mărirea ta, cununilor preamăririi
învrednicește-i.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata,
mărita
Doamna noastră
de DumnezeuNăscătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Poporul: Ţie, Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire
înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
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Poporul: Amin.
Sedealna, glas 8

Săvârşind sfânta pomenire a Strămoşilor, a
Părinţilor, a
Patriarhilor, a Apostolilor, a
Martirilor, a Ierarhilor, a Profeților şi a Cuvioşilor
Tăi, a Pustnicilor şi a Drepţilor şi a tot numele ce
este scris în cartea vieţii, Hristoase Dumnezeule,
pe toţi îi îndemnăm la rugăciune, rugându-ne Ție:
Împacă, pentru dânşii, lumea Ta, ca un iubitor de
oameni, ca toţi să grăim Ţie: Dumnezeule, Cel ce
Te preamărești în sfatul Sfinţilor Tăi, Tu eşti, cu
adevărat, Cel ce ai preamărit după vrednicie
pomenirea lor.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Pe ceea ce este poartă cerească şi chivot,
munte cu totul sfânt, norul cel luminos, pe scara
cea cerească, raiul cel cuvântător, mântuirea Evei
şi odorul cel mare a toată lumea să o lăudăm. Că
printr-însa s-a făcut mântuirea lumii şi iertarea
păcatelor celor de demult. Pentru aceasta, grăim
către dânsa: Roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să
dăruiască iertare de păcate celor ce cu bună
cinstire se închină preasfintei tale naşteri.
55

Canonul Învierii
Cântarea IV, glas 8
Irmos:
Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu, şi puterea
mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce
n-ai părăsit sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie
ai cercetat. Pentru aceasta, cu profetul Avacum
strig către Tine: Mărire puterii Tale, Iubitorule de
oameni.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Pe mine, cel ce eram vrăjmaş, Tu m-ai iubit
foarte, Tu, prin deşertare minunată, Te-ai coborât
pe pământ, Milostive Mântuitorule, nelepădânduTe de defăimarea micimii mele, şi, rămânând în
înălţimea măririi Tale celei negrăite, m-ai
preamărit pe mine, cel mai înainte lipsit de
cinstire.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
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Cine nu se minunează acum, Stăpâne,
văzând moartea nimicită prin patimă, prin Cruce
stricăciunea fugărită şi prin moarte iadul de
bogăţie golit? Aceasta este lucrarea minunată a
puterii Tale celei dumnezeieşti, Cel ce Te-ai
răstignit, Iubitorule de oameni.
A Născătoarei
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Tu eşti lauda credincioşilor, ceea ce eşti
nenuntită, tu ocrotitoarea, tu scăparea creştinilor,
zid de apărare şi liman; că duci rugăciunile către
Fiul tău, ceea ce eşti cu totul tară prihană, şi
mântuiești din primejdii pe cei ce cu credinţă şi cu
dragoste te mărturisesc pe tine, Curată,
Născătoare de Dumnezeu.

Canonul Crucii şi Învierii
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Pironitu-Te-au fiii călcătorilor de Lege pe
Cruce, prin care ai mântuit, ca un bun, pe cei ce
măresc
patimile
Tale,
Iubitorule
de oameni.
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Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Înviind din mormânt, înviat-ai împreună cu
Tine pe toţi morţii cei din iad, şi ai luminat, ca un
milostiv, pe cei ce măresc învierea Ta.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Țarină nearată, care ai odrăslit pe Spicul cel
făcător de viaţă, Care dă lumii viaţă, Născătoare
de Dumnezeu, mântuiește pe cei ce te laudă pe
tine.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pe
tine toţi cei luminaţi te cunoaştem, că ai născut pe
Soarele dreptăţii, Pururea Fecioară.

Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Adunarea Sfinţilor Tăi, unită fiind cu Tine,
prin dragoste, şi de Tine îndulcindu-se, în curăţie
şi sfinţenie cu bucurie dănţuieşte hora cea
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nesfârşită, împreună cu îngerii, în jurul Tău,
Purtătorule de grijă al tuturor, Dumnezeule şi
Doamne.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Bărbăteşte v-aţi încununat cu cununa
Martirilor, măriților Sfinţiţi Martiri, mai întâi
fiind împodobiţi cu ungerea dumnezeieştii lucrări
a preoţiei, preafericiţilor. Pentru aceasta, îndoite
cununi, după vrednicie luând, cu Hristos vă
bucuraţi în veci.
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Toată simţirea trupului aţi supus-o cu
adevărat Spiritului, de Dumnezeu purtătorilor,
veştejind pustniceşte, prin post, zburdările lui cele
neoprite; şi acum luminându-vă cu lumina
nepătimirii, aţi luat răsplătirile ostenelilor.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Ca nişte martiri ai lui Hristos, Întâiul Martir,
mari chinuri aţi suferit cu răbdare şi cu vitejie,
luptând ca în trupuri străine, măriților. Şi acum,
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moştenitori Împărăţiei arătându-vă, vindecări
izvorâţi credincioşilor.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mireasă a lui Dumnezeu te-ai făcut,
Născătoare de Dumnezeu, că pe Cuvântul Lui, Cel
mai înainte de veci, cu trup L-ai născut nouă.
Întru Care şi femeile cu sfinţenie vieţuind şi cu
feluri de chinuri prin tine împodobindu-se,
căderea strămoaşei au îndreptat.
Cântarea a 4-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Sfatul cel neînțeles şi dumnezeiesc, al
întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară,
Profetul Avacum socotindu-l, a strigat: Mărire
puterii Tale, Doamne!

Canonul Învierii
Cântarea V, glas 8
Irmos:
Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti
lumină neapusă? Că m-a acoperit întunericul cel
vrăjmaş pe mine, ticălosul. Ci, Te rog, întoarce-mă
şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile
mele.
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Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Îngăduit-ai să fii îmbrăcat în veşmânt
mohorât, mai înainte de patima Ta, Mântuitorule,
fiind batjocorit, acoperind goliciunea cea de
ruşine a celui întâi zidit, şi să fii pironit gol pe
Cruce, Hristoase, dezbrăcându-l pe Adam de
îmbrăcămintea omorârii.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Înviind Tu, Hristoase, fiinţa mea cea căzută
iarăşi ai zidit-o din ţărâna morţii şi ai făcut-o
neîmbătrânitoare, arătând-o iarăşi ca pe un chip
împărătesc, strălucind cu lumina nestricăciunii.

A Născătoarei
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Îndrăzneală
către
Fiul
tău
având,
Preacurată, ca o Maică, nu trece cu vederea
purtarea de grijă pentru noi cei de un neam,
rugămu-ne, că numai pe tine creştinii te punem
înainte izbăvitoare, Milostivă, către Stăpânul.

Canonul Crucii şi Învierii
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Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Îndrumă-ne pe noi cu puterea Crucii Tale,
Hristoase, că prin aceasta la Tine cădem, şi pacea
Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Cârmuieşte acum, Dumnezeul nostru, viaţa
noastră, a celor ce lăudăm învierea Ta, şi
dăruieşte-ne nouă pacea, Iubitorule de oameni.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Potoleşte viforul cel neastâmpărat al
patimilor mele, ceea ce ai născut pe Dumnezeu,
Călăuzitorul şi Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cetele
îngerilor şi adunările oamenilor slujesc naşterii
tale.
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Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
O, Purtătorilor de Dumnezeu! Luminânduvă cu puterea Spiritului, v-ați învrednicit ca şi
dumnezeieștii profeți a vedea mai dinainte cele ce
aveau să fie şi, dornici fiind de neprihănirea
sufletului, v-ați curățit prin viață sfântă.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Ceata Sfinților, toți cei mai-nainte de Lege,
Patriarhii, Profeții, Apostolii, adunările Martirilor
şi ale Sihaştrilor, ale Învăţătorilor şi ale Drepţilor,
împreună cu Sfinții Martiri, se luminează acum cu
dumnezeieşti daruri.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Văzând astăzi adunarea Sfinților Tăi
luminată cu strălucirea Ta, Mântuitorule, şi cu
făcliile cele nestinse ale harului, lăudăm neîncetat
dumnezeiasca Ta bogăție şi îndestularea
bunătăţilor, Iubitorule de oameni.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Pe Cel Născut al tău în chip minunat
iubindu-L, preacinstitele femei, ca pe nimic au
socotit desfătările vieţii, Preacurată, dorind cu
înfocare numai luminarea şi dumnezeiasca Lui
strălucire.
Cântarea a 5-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască
mărirea ta; că tu, Fecioară nenuntită, ai avut în
pântece pe Dumnezeu cel peste toate şi ai născut
pe Fiul cel fără de ani, Cel ce dăruieşte pace
tuturor celor ce te laudă pe tine.

Canonul Învierii
Cântarea VI, glas 8
Irmos:
Iartă-mi mie, Mântuitorule, că multe sunt
fărădelegile mele, şi Te rog ridică-mă din adâncul
răutăţilor; căci către Tine am strigat, auzi-mă,
Dumnezeul mântuirii mele.
Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Prin lemnul pomului cu tărie m-a doborât
începătorul răutăţii; dar Tu însuţi, Hristoase, fiind
răstignit, mai cu tărie l-ai prăvălit prin Cruce,
vădindu-l pe el, iar pe cel căzut înviindu-l.
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Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Ieşind Tu din mormânt, ai miluit Sionul,
nou făcându-l în locul celui vechi, ca un milostiv,
prin sângele Tău cel dumnezeiesc, şi acum
împărăţeşte într-însul în veci, Hristoase.
A Născătoarei
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Să ne mântuim de greşelile cele cumplite, cu
rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce
eşti fără de prihană, şi sa dobândim, Preacurată,
dumnezeiasca strălucire a Fiului lui Dumnezeu,
Cel întrupat din tine în chip de negrăit.

Canonul Crucii şi Învierii
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Palmele pe Cruce Ţi-ai întins, vindecând
mâna celui întâi zidit cea întinsă fără înfrânare în
Eden; şi, în locul lemnului celui amar, fiere ai
gustat, Hristoase; şi ai mântuit, ca un puternic, pe
cei ce măresc patimile Tale.
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Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Moarte a gustat Răscumpărătorul, ca să
sfărâme osândirea cea de demult şi împărăţia
stricăciunii, şi, Ia cei din iad coborându-se, a
înviat şi a mântuit, ca un puternic, pe cei ce laudă
învierea Lui.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Biserică a
Iui Dumnezeu, chivot, cămară însufleţită şi uşă
cerească, te vestim noi credincioşii.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Sfărâmător al chipurilor idoleşti fiind, ca un
Dumnezeu, Cel născut al tău, Marie mireasă a lui
Dumnezeu, este închinat împreună cu Tatăl şi cu
Spiritul.
Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Ca o piatră scumpă, aleasă, pusă în capul
unghiului, aflându-Te Sfinţii în Sion pe Tine,
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Stăpâne, temelie neclintită, ca nişte pietre alese sau zidit pe ei înşişi deasupra ei.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Împunsă fiind coasta Ta, picăturile de sânge,
picurând cu apa dumnezeiesc lucrătoare, au înnoit
lumea şi au chemat dumnezeiasca adunare a
tuturor Sfinţilor, Făcătorule de bine.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Lăudăm, cu toată buna-cinstire, mulţimea
cea de Dumnezeu insuflată a Martirilor, care s-a
luminat cu harul şi a strălucit prealuminat cu
porfira sângelui şi cu mantia pătimirilor celor
crunte.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Maică adevărată a lui Dumnezeu toţi te
cunoaştem pe tine, ceea ce eşti cu totul fără
prihană, prin care firea femeiască întărindu-se, a
luptat pentru Hristos şi s-a umplut de toată
virtutea, cu dreaptă cinstire.
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Cântarea a 6-a a Catavasiilor Născătoarei,
glas 4
Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic
dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui
Dumnezeu, veniţi să batem din palme, mărind pe
Dumnezeu, Cel ce s-a născut dintr-însa.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata,
mărita
Doamna noastră
de DumnezeuNăscătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Poporul: Ţie, Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că Tu eşti împăratul păcii şi Mântuitorul
sufletelor noastre şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi
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Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în
vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Condacul Tuturor Sfinților, glas 8

Ca pe o pârgă a firii, Ţie, Săditorului făpturii,
lumea îţi aduce, Doamne, pe purtătorii de
Dumnezeu martiri, pentru ale căror rugăciuni, în
pace adâncă păzeşte Biserica Ta, pentru
Născătoarea de Dumnezeu, mult Milostive.
Icos

Cei ce au pătimit chinuri în tot pământul şi
s-au mutat la ceruri; cei ce au urmat Pătimirile lui
Hristos şi au înlăturat patimile noastre, astăzi se
adună aici, arătând Biserica celor întâi născuţi ca
una ce are chipul celei de sus, şi lui Hristos se
roagă: Dumnezeul nostru eşti! Păzeşte-ne, pentru
Născătoarea de Dumnezeu, mult Milostive.
Sinaxar

În această zi, Duminica întâi după Rusalii îi
prăznuim pe Toți Sfinții cunoscuți și necunoscuți
din întreaga lume.
Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici,
Hristoase Dumnezeule, și ale Tuturor Sfinților
celor din veac, îndură-Te și ne mântuiește pe noi,
ca un bun și iubitor de oameni. Amin.
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Canonul Învierii
Cântarea VII, glas 8
Irmos:
De coborârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat de
demult în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în
cuptor, cu picioare sprintene, ca într-o grădină
verde dănţuind, cântau: Binecuvântat este
Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Deşertarea cea neobişnuită şi dumnezeiasca
bogăţie a sărăciei Tale, Hristoase, i-a spăimântat
pe îngeri, văzându-Te pe Tine pironit pe Cruce, ca
să mântuieşti pe cei ce strigă cu credinţă:
Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Cu coborârea Ta cea dumnezeiască, de
lumină s-au umplut cele de dedesubt şi
întunericul cel nepătruns de mai înainte, s-a
risipit. Pentru aceasta, cei din veac legaţi au înviat,
strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor
noştri.
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A Treimii
Stih: Preasfântă Treime, mântuiește-ne pe
noi.
Pe Tine, Cel cu adevărat Domn al tuturor şi
Tată al Fiului celui Unul-Născut, cu dreaptă
credinţă, teologhisind, Te vestim şi pe unul
Spiritul cel drept ştiindu-L, Care purcede din
Tine, de o fiinţă şi împreună-veşnic.
Canonul Crucii şi Învierii
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Mântuire ai săvârşit prin profeți în mijlocul
a toată lumea, Dumnezeule, ca, înălţându-Te pe
lemn, ai chemat pe toţi cei ce strigă cu credinţa:
Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Înviind din mormânt ca dintr-un somn,
Milostive, pe toţi din stricăciune i-ai mântuit; iar
zidirea s-a încredinţat prin apostolii care au vestit
învierea.
Dumnezeul
părinţilor
noştri,
binecuvântat eşti.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Din pântece fecioresc întrupându-Te, Te-ai
arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta,
ştiind pe Maica Ta Născătoare de Dumnezeu, cu
mulţumire strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri,
binecuvântat eşti.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Vlăstar din rădăcina lui lesei ai răsărit,
Fecioară preafericită, care înfloreşti rod de
mântuire celor ce strigă cu credinţă către Fiul tău:
Dumnezeul părinţilor noştri, binecuvântat eşti.

Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cetele Sfinţilor, lăudând neîncetat pe Cel ce
se odihneşte întru Sfinţi, se îndulcesc acum de
dumnezeiască
desfătare,
şi
bucurându-se,
dănţuiesc, cântând: Binecuvântat este Dumnezeul
părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
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Cu dumnezeieştile străluciri ale revărsării de
lumină celei în trei sori, cu cuviinţă înconjurânduse de lumină adunările Sfinţilor, mărturisesc cu
dreaptă cinstire pe Dumnezeu Cel Unul în Treime:
Pe Tatăl şi pe Fiul Cel împreună fără de început şi
pe Spiritul Sfânt.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Când Te vei arăta, Dumnezeule, cu mărirea
Ta cea negrăită în mijlocul celor îndumnezeiţi,
dând fiecăruia cele cuvenite şi împărțind cununile,
atunci pe toţi învredniceşte-i să-Ţi cânte Ţie:
Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noștri!

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
Bucurându-ne, să lăudăm adunarea tuturor
Sfinților, adunaţi laolaltă de pretutindeni, din tot
neamul, de tot rangul şi traiul, şi împreună cu
dânşii să strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul
părinţilor noştri!
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
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Adunându-vă laolaltă în dumnezeiacă ceată,
fecioarele toate, Preacuratei şi Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu Maria cântaţi-i cu mare
glas: Bucură-te, ceea ce ai izvorât nouă Izvorul
bucuriei.
Cântarea a 7-a a Catavasiilor Născătoarei,
glas 4
Înţelepţii lui Dumnezeu făpturii nu s-au
închinat, ci numai Făcătorului, iar groaza focului
bărbăteşte călcând-o, s-au bucurat, cântând:
Prealăudate Doamne și Dumnezeul părinţilor
noştri binecuvântat ești.

Canonul Învierii
Cântarea VIII, glas 8
Irmos:
De şapte ori nebuneşte a încins tiranul haldeilor
cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar,
văzându-i pe aceştia mântuiţi printr-o putere mai
mare, a strigat: Pe Făcătorul şi Mântuitorul tineri
binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare
preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
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Puterea cea mai presus de Dumnezeire a
Dumnezeirii lui Isus, în vremile noastre cu
dumnezeiască cuviinţă a strălucit; că, pentru toţi,
gustând cu trupul moartea Crucii, a spulberat
tăria iadului; pe Care neîncetat tineri
binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare
preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Cel ce a fost răstignit S-a sculat, cel trufaş a
căzut; cel ce era căzut şi strivit s-a îndreptat,
stricăciunea a fost îndepărtată şi nestricăciunea a
înflorit, că ce era mort a fost înghiţit de viaţă.
Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare
preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţi vecii.

A Treimii
Stih: Preasfântă Treime, mântuiește-ne pe
noi.
Pe o Dumnezeire întreit luminătoare, o rază
care străluceşte din o Fire în trei ipostasuri: pe
Părintele, Cel fără de început, şi pe Cuvântul, Cel
de o fiinţă cu Tatăl, şi pe Spiritul, Cel ce împreună
împărăţeşte şi de o fiinţă, tineri binecuvântaţi-L,
preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi
vecii.
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Canonul Crucii şi Învierii
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Pe Cel ce pe lemnul Crucii mi-a întins mâna
mie, celui gol, chemându-mă să mă încălzească cu
goliciunea Sa cea cu bun chip, binecuvântaţi-L
toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Pe Cel ce m-a înălţat pe mine cel căzut din
iadul cel mai de dedesubt, şi cu mărirea scaunului
Celui înalt al Părintelui m-a cinstit, binecuvântaţiL toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L
preaînălţaţi pe Dânsul în veci.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Săgeţile cele amăgitoare şi în chipul văpăii
ale potrivnicilor îndreptate asupra noastră, stingele, Preacurată, ca să te lăudăm în veci.
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Mai presus de fire ai născut, Fecioară, pe
Ziditorul şi Mântuitorul Dumnezeu, Cuvântul;
pentru aceasta, pe tine te lăudăm întru toţi vecii.

Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Bucurați-vă
Martirilor,
Profeților
şi
Apostolilor şi cinstita adunare a Sfinților Martiri
şi dumnezeiasca ceată a Drepţilor, a Cuvioşilor şi a
Învăţătorilor, împreună cu Mironosiţele femei,
dulce cântând: Tineri binecuvântaţi, preoţi
lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toți
vecii.

Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
De strălucirea cea mai presus de cuget
bucurându-vă din destul Sfinţilor şi de
dumnezeiasca veselie şi bucurie umplându-vă, vaţi îndumnezeit prin apropierea de Dumnezeu; şi
strălucirilor
celor
dumnezeieşte-lucrătoare
împărtăşindu-vă şi cu razele măririi celei negrăite
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luminaţi fiind, preaînălțați pe Hristos întru toți
vecii!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul
Spirit, Dumnezeu.
Arătându-vă
ca
nişte
luminători
preastrălucitori, Sfinţilor, ați luminat cerul
Bisericii cu multe feluri de daruri şi cu deosebite
frumuseţi, în dreptate, bărbăţie, curăţie şi
înţelepciune, cântând: Preoţi lăudați, popoare
preaînălțați pe Hristos întru toți vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cu veselie voi, toate Sfintele femei, cele
pline de dumnezeiasca înţelepciune, care v-ați
săvârşit cu spiritul în Hristos, pe preacurata
Fecioara şi adevărata Maică a lui Dumnezeu, care
ne-a mântuit pe noi din blestemul strămoaşei Eva,
înconjurând-o acum, lăudați pe Fiul ei în veci.
Cântarea a 8-a a Catavasiilor Născătoarei,
gals 4
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Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne
închinăm
Domnului
cântându-I
şi
preaînălţăndu-L întru toţi vecii
Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor,
naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit,
atunci fiind închipuită, iar acum, fiind împlinită,
pe toată lumea ridică să cânte: Pe Domnul,
lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica
luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!
Stih 1: Mărește, sufletul meu pe Domnul şi s-a
bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul
meu.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii,
care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Stih 2: Că a căutat spre smerenia servei Sale,
că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
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Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii,
care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Stih 3: Că mi-a făcut mie lucruri mari Cel
puternic, și sfânt este numele Lui şi mila Lui în
neam și în neam, spre cei ce se tem de El.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii,
care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Stih 4: Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul,
risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii,
care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Stih 5: Coborât-a pe cei puternici de pe
scaune şi a înălţat pe cei smeriţi, pe cei flămânzi
i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos
afară deşerţi.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii,
care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
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născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Stih 6: Primit-a pe Israel, robul Său, că și-a
adus aminte de îndurare, precum a grăit către
părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui până
în veac.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii,
care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.

Canonul Învierii
Cântarea IX, glas 8
Irmos:
Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile
pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a
arătat oamenilor în trup şi pântecele tău s-a făcut
mai încăpător decât cerurile. Pentru aceea, pe
tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile
cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Cu firea cea dumnezeiască şi fără de început
unul fiind, Te-ai îndoit cu luarea trupului, întru
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Tine însuţi pe acesta luîndu-l, Cuvântule al lui
Dumnezeu; şi, pătimind ca un om, ai rămas afară
de patimă, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, pe
Tine în două firi, fără despărţire şi fără
amestecare, Te mărim.

Stih: Mărire, Doamne, sfintei Învierii Tale!
Pe Dumnezeu L-ai numit Tată, după firea
cea dumnezeiască, Tu, Cel ce Te-ai făcut cu firea
om, coborându-Te împreună cu robii, Preaînalte;
dar, înviind din mormânt, ai aşezat ca Tată al
pământenilor după har pe Cel ce este după fire
Dumnezeu şi Stăpân; cu Care împreună pe Tine
toţi Te mărim.
A Născătoarei
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Arătatu-te-ai, o, Fecioară, Maică a Iui
Dumnezeu, născând mai presus de fire cu trup pe
Cuvântul cel bun, pe Cel ce din inima Sa Tatăl L-a
izvorât mai înainte de toţi vecii, ca un bun; pe
Care acum ÎI şi înţelegem mai presus decât
trupurile, măcar că S-a îmbrăcat în trup.
Canonul Crucii şi Învierii
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Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Pe Tine, Cel ce eşti după fire Fiu al lui
Dumnezeu, Te ştim că Te-ai zămislit în pântecele
Maicii celei dumnezeieşti, Te-ai făcut om pentru
noi, şi ai fost spânzurat pe Cruce, pătimind cu
firea omenească, dar rămânând fără patimă, ca un
Dumnezeu.

Stih: Mărire, Doamne, cinstitei Cruci si
sfintei Învieri!
Risipitu-s-a întunericul cel apăsător, că din
iad a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, luminând
toate marginile pământului şi strălucind cu razele
Dumnezeirii, om ceresc şi Dumnezeu pământesc;
pe Care în două firi Îl mărim.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Plină de bucurie şi de veselie este pomenirea
ta, izvorând vindecări celor ce se apropie şi celor
ce te vestesc cu dreaptă credinţă, Născătoare de
Dumnezeu.
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.
Cu psalmi te lăudăm, ceea ce eşti cu daruri
dăruită, şi fără tăcere, strigăm ţie: Bucură-te, că tu
ai izvorât tuturor bucuria.

Canonul Tuturor Sfinţilor, glas 8
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cu nădejde şi cu dragoste fiind înarmată
adunarea celor aleşi, şi cu credință îngrădită, toate
ameninţările tiranilor, chinurile şi lovirile,
bucurându-se, le-au răbdat cu vitejie; pe Hristos
avându-l dătător de de biruință în lupte, întâii
Martiri ai adevărului.
Stih: Sfinţilor celor din veac, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Ca pe un liman de mântuire să lăudăm
acum, după vrednicie, pe Botezătorul, pe Apostoli,
pe Profeți şi Martiri şi împreună cu Sihaştrii, cu
dumnezeieştii Învăţători şi Preoți şi cu adunarea
Patriarhilor, şi pe măriții şi sfinţii Martirii, şi pe
femeile cele iubitoare de Dumnezeu, pe Cuvioşi şi
pe Drepţi.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,
84

Cu focul ispitelor fiind încercaţi şi de
desfătări nefiind ademeniţi, desăvârşit vă
bucuraţi, stând în ceruri înaintea Tronului de
lumină al Stăpânului, preamăritelor adunări ale
Sfinţilor, că prin arătările adevărului oglinzile s-au
sfărâmat şi umbra a trecut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Arătatu-te-ai
împreunătoare
a
celor
despărţite, Curată Născătoare de Dumnezeu,
pururea Fecioară. Că prin tine oamenii s-au făcut
împreună-locuitori cu îngerii în ceruri cu
adevărat; şi cetele tuturor Sfinţilor acum
mărturisesc împreună cu dânşii, lăudând cu
veşnice cântări pe Cel născut al tău.

Cântarea a 9-a a Catavsiilor Născătoarei,
glas 4
Tot neamul pământesc să salte cu spiritul,
fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor
celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a
Maicii lui Dumnezeu, şi să strige: Bucură-te,
preafericită Născătoare de Dumnezeu, curată,
pururea Fecioară!
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Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata,
mărita
Doamna noastră
de DumnezeuNăscătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Poporul: Ţie, Doamne.
Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cereşti şi Ţie
mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. (De 2
ori.)— Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi
vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt
este Domnul.
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Luminătoarea I. A Învierii

Cu învăţăceii să ne urcăm în muntele
Galileei, prin credinţă să vedem pe Hristos grăind,
că a luat putere peste cele de sus şi peste cele de
jos; să auzim, cum învaţă a boteza toate
popoarele, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al
Sfântului Spirit, şi a petrece cu cunoscătorii,
precum a promis, până la sfârşitul veacului.
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
Luminătoarea Tuturor Sfinților

Pe Botezătorul şi Înaintemergătorul, pe
Apostoli, pe Profeți, pe Martiri şi pe Ierarhi, pe
Pustnici şi pe Cuvioşi, pe sfinţiţii Martiri,
împreună cu femeile iubitoare de Dumnezeu, pe
toţi Drepţii şi pe cetele Îngerilor, după datorie, cu
cântări să-i încununăm, rugându-ne să dobândim
de la Hristos Mântuitorul mărirea lor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
A Născătoarei, din Penticostar, glas 2

Cel ce în cer este în chip dumnezeiesc preamărit
de îngeri, de sânurile părinteşti nedespărţindu-Se,
cum nu se poate spune, cu cei de jos împreună a
viețuit, Preacurată. Iar tu ai fost mijlocitoare a
acestei mântuiri, dând Acestuia trup din curat
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sângele tău, mai presus de cuvânt, Curată; pe Care
roagă-L să dea robilor tăi mântuire de păcate.
La Laude
Stihirile Laudelor Învierii, glas 8

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi pe
Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte;
Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 1)
Lăudaţi pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi pe El toate
puterile Lui; Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule.
(Psalmul 148, 2)
Ca să facă între ei judecată cea scrisă; mărirea
aceasta este dată tuturor cuvioșilor lui. (Psalm
149, 9)
Doamne, deși ai stat înaintea divanului, de Pilat
fiind judecat, dar nu Te-ai despărţit de scaun, cu
Tatăl împreună şezând; şi înviind din morţi,
lumea ai eliberat din robia vrăjmaşului, ca un
îndurat şi de oameni iubitor.
Lăudaţi pe Domnul întru Sfinţii Lui, lăudaţi-L pe
El întru tăria puterii Lui. (Psalmul 150, 1)
Doamne, armă împotriva diavolului, Crucea Ta ai
dat-o nouă; că se îngrozește şi se cutremură,
nesuferind a privi spre puterea ei; că pe morţi i-ai
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sculat şi moartea ai zdrobit-o. Pentru aceasta, ne
închinăm îngropării Tale şi Învierii.
Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El
după mulţimea măririi Lui. (Psalm 150, 2)
Doamne, deși Te-au pus iudeii, ca pe un
mort, în mormânt, dar ca pe un împărat adormit
străjerii Te străjuiau şi ca pe o vistierie a vieţii, cu
pecete Te-au pecetluit. Dar ai înviat şi ai dat
nestricăciune sufletelor noastre.
Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe
El în psaltire şi în alăută. (Psalm 150, 3)
Îngerul Tău, Doamne, care a vestit Învierea,
pe străjeri i-a înfricoșat, iar femeilor le-a grăit,
zicând: Ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi?
Înviat-a, Dumnezeu fiind, şi lumii viață a dăruit.
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L
pe El în strune şi în organe. (Psalm 150, 4)
Pătimit-ai pe Cruce, Cel ce eşti fără patimă cu
Dumnezeirea: îngropare de trei zile ai luat, ca să
ne mântuiești pe noi din robia vrăjmaşului; şi,
fără de moarte făcându-ne, să ne înviezi pe noi,
Hristoase Dumnezeule, prin Învierea Ta,
Iubitorule de oameni.
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Stihirile Tuturor Sfinților, glas 4

Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare;
lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată
suflarea să laude pe Domnul. (Psalm 150, 5-6)
Pe Sfinţii cei de pe pământ, minunaţi i-a făcut
Domnul; că rănile şi pătimirile Lui în trup le-au
primit, cu acelea împodobindu-se şi cu
dumnezeieşti
frumuseţi,
în
chip
văzut,
îmbrăcându-se. Pe care, ca pe nişte flori
neveştejite, ca pe nişte stele neclintite ale Bisericii,
ca pe nişte jertfe de bună voie, să-i lăudăm.
Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit pe
dânşii. (Psalm 33, 16)
Apostolii împreună cu Profeții, Învăţătorii
cu Cuvioşii, Drepţii împreună cu toţi Sfinţii
Martiri şi, dintre femei, cele care s-au luptat şi cu
dragoste au pustnicit, mulţimea Sfinţilor şi cetele
Drepţilor să fie lăudaţi cu sfinte cântări, ca nişte
moştenitori ai Împărăţiei cerești şi locuitori ai
Raiului.
Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Săi, Dumnezeul lui Israel. (Psalm 67, 36)
Cei ce au făcut pământul cer cu strălucirea
faptelor bune, cei ce au urmat morţii lui Hristos,
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cei ce au umblat pe calea cea mijlocitoare de
nemurire, cei ce au curăţit patimile oamenilor cu
lucrarea harului, cei ce s-au luptat vitejeşte, întrun suflet, în toată lumea, Martirii să fie lăudaţi.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
Stihira Evangheliei I, glas 1

În munte mergând Ucenicii pentru înălţarea cea
de pe pământ, înaintea lor a stat Domnul şi s-au
închinat Lui. Iar Domnul, arătându-le că i s-a dat
toată puterea în cer şi pe pământ, i-a trimis în
lume ca să propovăduiască Învierea Lui cea din
morţi şi înălţarea la ceruri. Acestora le-a şi
făgăduit că în veci va petrece cu ei, Dumnezeul şi
Mântuitorul sufletelor noastre.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
A Născătoarei, glas 2

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, că, prin Cel ce S-a întrupat
din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat,
blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea sa omorât şi noi am înviat. Pentru aceasta,
cântând, grăim: Binecuvântat eşti, Hristoase
Dumnezeule, Cel ce ai binevoit aşa, mărire Ţie!
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Preotul: Mărire ţie, celui ce ne-ai arătat
nouă lumina!
Doxologia mare

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe
pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îţi mulţumim Ție, pentru mare
mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte
atotţinătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse
Hristoase, şi Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu,
Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii,
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a
dreapta Tatălui,
şi te îndură spre noi.
Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn Isus
Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
şi voi lăuda numele Tău în veac, şi în veacul
veacului,
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor
noştri,
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şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci.
Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit şi noi întru Tine.
Bine eşti cuvântat, Doamne:
învaţă-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în
neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă
sufletul meu, că am greşit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă, să fac voia
Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieţii,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule... De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire... Şi acum... Sfinte fără de moarte,
îndură-Te spre noi.
Troparul Învierii, glas 8

Înviat-ai din mormânt şi legăturile iadului
le-ai rupt; stricat-ai osânda morţii, Doamne, pe
toţi din cursele potrivnicului scăpându-i;
arătându-Te pe Tine Apostolilor Tăi, i-ai la
propovăduire; şi prin ei pacea Ta ai dăruit lumii,
unule mult-Milostive.
Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan
Gură de Aur.
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