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LA VECERNIA MICĂ 

La: Doamne, strigat-am..., se pun Stihirile pe 4 și se cântă Stihirile Învierii din 

Octoih, glasul al 2-lea : 

Veniți să ne închinăm Celui mai-nainte de veci din Tatăl născut... 

Hristos Mântuitorul nostru, pironindu-Se pe cruce... 

Cu arhanghelii să lăudăm Învierea... 

Pe tine, Cel ce-ai fost răstignit... 

(Caută-le pe toate acestea la Vecernia mare). 

Slavă... glasul al 2-lea: 

Pentru ce amestecați mirurile cu lacrimi, ucenițelor? Piatra a fost 

răsturnată, mormântul a fost golit; vedeți stricăciunea zdrobită de Viață, 

pecețile mărturisind deslușit aceasta; pe străjerii celor neascultători greu 

dormind; firea cea muritoare s-a mântuit în trup de Dumnezeu, iadul se 

tânguiește. Alergând cu bucurie, spuneți Apostolilor că Hristos, Cel ce a 

omorât moartea, Cel întâi - născut din morți, va merge mai înainte de voi în 

Galileea. 

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu 
Dogmatica, alcătuită de Studitul; același glas. 

O, preamărită taină! Văzând minunile, propovăduiesc dumnezeirea, 

dar nu tăgăduiesc firea omenească; că Emmanuel a deschis porțile firii, ca 

un iubitor de oameni; iar ca Dumnezeu, nu a rupt încuietorile fecioriei, ci 

din pântece așa a ieșit, precum prin auz a intrat; precum S-a zămislit, așa S-

a întrupat; fără patimă a intrat, și în chip negrăit a ieșit, precum zice 

proorocul: Această poartă încuiată va fi, și nimeni nu va trece printr-însa, 

fără numai singur Domnul, Dumnezeul lui Israel, Cel ce are mare milă. 

Lumină lină... și Prochimenul: Domnul S-a împărățit... cu stihurile. Apoi: 

Învrednicește-ne, Doamne... 

LA SIHOAVNĂ 

Se cântă Stihira Învierii; glasul al 2-lea: 

Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat 

făptura Ta; Atotputernice Doamne, slavă Ție! 
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Și acestea ale Născătoarei de Dumnezeu, același glas. 

Podobie: Când de pe lemn... 

Stih: Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul. 

Bucurie a tuturor celor întristaţi, ocrotitoare a celor nedreptăţiţi, 

hrană a celor săraci, mângâiere a străinilor şi toiag al orbilor, cercetătoare 

a celor bolnavi, acoperământ şi sprijin al celor împovăraţi şi ajutătoare a 

orfanilor tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului Celui Preaînalt! Grăbeşte, 

rugămu-te, să se mântuiască robii tăi. 

Stih: Ascultă fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta! 

Toată fărădelegea, fără de măsură, tot păcatul, fără contenire, am 

săvârşit, eu ticălosul; vrednic sunt de toată osândirea; dă-mi prilejuri de 

pocăinţă, Fecioară, ca să mă arăt acolo neosândit; că pe tine te aduc ca 

mijlocitoare, pe tine te chem ca apărătoare; să nu mă ruşinezi, 

dumnezeiască Mireasă! 

Stih: Feţei tale se vor ruga mai marii poporului. 

Altă scăpare către Făcătorul şi Stăpânul nu avem, fără numai pe tine, 

curată, dumnezeiască Mireasă; să nu ne îndepărtezi de la ocrotirea ta cea 

caldă, nici să ne ruşinezi pe noi cei ce alergăm cu dragoste sub 

acoperământul tău, Maica Dumnezeului nostru; grăbeşte şi ne dă ajutorul 

tău, şi de urgia cea de acum mântuieşte-ne pe noi.  

Slavă... Şi acum..., glasul al 2-lea: 

Mironosiţele, de dimineaţă venind şi la mormântul Tău cu grăbire 

ajungând, Te căutau pe Tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme preacurat 

trupul Tău; şi auzind cuvintele îngerului, semne dătătoare de bucurie 

Apostolilor au vestit: Că a înviat Începătorul Mântuirii noastre, moartea 

prădând şi lumii dăruind viaţă veşnică şi mare milă. 

Acum slobozeşte... Sfinte Dumnezeule... şi după Tatăl nostru... se cântă troparele 

(caută la Vecernia mare), ectenia şi otpustul. 

*** 
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LA VECERNIA MARE 

După binecuvântarea preotului, se cântă: Hristos a înviat... ( de trei ori) după obicei 

şi Psalmul 103. 

Apoi ectenia mare şi se citeşte Catisma întâi. 

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 10 şi se cântă şapte Stihiri ale Învierii, 

glasul al 2-lea, şi trei ale Mironosiţelor.  

Veniţi să ne închinăm Celui mai înainte de veci din Tatăl născut, lui  

Dumnezeu-Cuvântul, Cel întrupat din Fecioara Maria; că răstignire răb-

dând, îngropării S-a dat, precum Însuşi a voit; şi înviind din morţi, m-a 

mântuit pe mine, omul cel rătăcit. 

Hristos, Mântuitorul nostru, a rupt zapisul cel ce era împotriva noastră, 

pe Cruce pironindu-L şi stăpânirea morţii a zdrobit. Să ne închinăm Învierii 

Lui celei de a treia zi.  

Cu arhanghelii să lăudăm Învierea lui Hristos; că Acesta este Răscum-

părătorul şi Mântuitorul sufletelor noastre; şi întru slavă înfricoşătoare şi 

întru putere tare iarăşi va să vină, să judece lumea pe care o a zidit.  

Stihiri ale lui Anatolie. 

Pe Tine, Cel ce ai fost răstignit şi îngropat, îngerul Te-a propovăduit ca 

pe un Stăpân şi a zis femeilor: Veniţi să vedeţi unde a zăcut Domnul, că a 

înviat, precum a zis, ca un atotputernic. Pentru aceasta ne închinăm Ţie, Cel 

singur fără de moarte; Dătătorule de viaţă, Hristoase, miluieşte-ne pe noi. 

Cu Crucea Ta ai şters blestemul lemnului; cu îngroparea Ta ai omorât 

stăpânirea morţii; iar cu Învierea Ta ai luminat neamul omenesc. Pentru 

aceasta grăim Ţie: Făcătorule de bine, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă 

Ţie! 

Deschisu-s-au Ţie, Doamne, cu frică, porţile morţii, şi portarii iadului, 

văzându-Te, s-au spăimântat; că porţile cele de aramă le-ai sfărâmat, şi 

încuietorile cele de fier le-ai zdrobit; şi ne-ai scos pe noi din întuneric şi din 

umbra morţii, şi ai rupt legăturile noastre. 

Laudă de mântuire cântând, din guri glas să înălţăm; veniţi toţi în Casa 

Domnului să îngenunchem, grăind: Cel ce pe Cruce ai fost răstignit şi din 

morţi ai înviat, şi eşti în sânurile Tatălui, curăţeşte păcatele noastre. 
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Apoi următoarele 3 stihiri idiomele ale Mironosiţelor. 

Alcătuire a lui Anatolie, glasul al 2-lea: 

Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă miresme luând, au ajuns la 

mormântul Domnului; dar găsind lucruri la care nu se aşteptau, cu 

îngrijorare se gândeau la răsturnarea pietrei şi unele către altele ziceau: 

Unde sunt peceţile mormântului? Unde este custodia lui Pilat şi paza cea 

înfricoşătoare? Dar un înger plin de strălucire s-a făcut vestitor femeilor 

celor nedumerite, zicând către dânsele: Pentru ce căutaţi, cu tânguiri, pe Cel 

ce este viu şi a dat viaţă neamului omenesc? Sculatu-S-a din morţi Hristos, 

Dumnezeul nostru, ca un atotputernic, dăruindu-ne tuturor nestricăciune 

şi viaţă, luminare şi mare milă. 

Alcătuire a lui Cumula. 

Pentru ce amestecaţi mirurile cu lacrimi, uceniţelor? Piatra a fost 

răsturnată, mormântul a fost golit; vedeţi stricăciunea zdrobită de Viaţă, 

peceţile mărturisind desluşit aceasta; pe străjerii celor neascultători greu 

dormind; firea cea muritoare s-a mântuit în trup de Dumnezeu, iadul se 

tânguieşte. Alergând cu bucurie, spuneţi Apostolilor că Hristos, Cel ce a 

omorât moartea, Cel întâi născut din morţi, va merge mai înainte de voi în 

Galileea. 

Mironosiţele de dimineaţă venind şi la mormântul Tău în grabă 

ajungând, Te căutau pe Tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme preacurat 

trupul Tău; şi auzind cuvintele îngerului, semne dătătoare de bucurie 

Apostolilor au vestit: Că a înviat Începătorul mântuirii noastre, moartea 

prădând şi lumii dăruind viaţă veşnică şi mare milă. 

Slavă..., glasul al 6-lea: 

Alcătuire a lui Cosma Monahul. 

Mironosiţele femei, ajungând la mormântul Tău, şi văzând peceţile 

mormântului şi neaflând preacuratul Tău trup, tânguindu-se, au mers 

zicând cu îngrijorare: Cine a furat nădejdea noastră? Cine a luat pe Cel mort 

şi gol şi cu smirnă uns, pe singura mângâiere a Maicii Sale? O, cum a fost 

omorât Cel ce a înviat morţii! Cum a fost îngropat Cel ce a prădat iadul! Ci 

Te scoală, Mântuitorule, ca un Însuţi atotputernic, a treia zi, precum ai zis, 

mântuind sufletele noastre. 
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Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 2-lea: 

Trecut-a umbra Legii, când Harul a venit; că precum rugul, fiind aprins, 

nu ardea, aşa Fecioară ai născut şi fecioară ai rămas. În locul stâlpului celui 

de foc, a răsărit Soarele dreptăţii; în locul lui Moise, Hristos, mântuirea 

sufletelor noastre. 

Vohod, Lumină lină...; Prochimenul: Domnul S-a împărăţit... 

La Litie se cântă Stihirile idiomele, glas 1. 

Mironosiţelor femei, pentru ce aţi venit la mormânt? Pentru ce căutaţi 

pe Cel viu printre cei morţi? A înviat Domnul, îndrăzniţi!, strigă îngerul. 

Cu frică au venit femeile la mormânt, sârguindu-se să ungă cu miresme 

trupul Tău şi negăsindu-L, se mirau între dânsele, necunoscând Învierea. 

Dar un înger a stat înaintea lor şi le-a zis: A înviat Hristos, dăruindu-ne nouă 

mare milă. 

Venit-au la mormânt Magdalena şi cealaltă Marie, căutând pe Domnul; 

şi au văzut pe înger, ca un fulger sezând pe piatră şi către dânsele zicând: 

Pentru ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? A înviat, precum a zis; în 

Galileea Îl veţi afla pe El. Către Care să grăim: Cel ce ai înviat din morţi, 

Doamne, slavă Ţie! 

Slavă... glasul al 6-lea: 

Cerut-a Iosif trupul lui Iisus şi l-a pus în mormântul cel nou al său; că se 

cădea Lui să iasă din mormânt, ca dintr-o cămară. Cel ce ai sfărâmat puterea 

morţii şi ai deschis oamenilor porţile raiului, slavă Ţie! 

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: 

Din pântecele tău ieşind, Preacurată, Făcătorul şi Izbăvitorul meu, 

Hristos Domnul, întru mine îmbrăcându-Se, din blestemul cel dintâi pe 

Adam l-a liberat; pentru aceasta ţie, Preacurată, ca unei maici a lui 

Dumnezeu şi Fecioare cu adevărat, îţi grăim fără tăcere, ca îngerul: Bucură-

te Stăpână, ocrotitoarea şi acoperământul şi mântuirea sufletelor noastre. 

 

 



7 

 

LA STIHOAVNĂ 

Se cântă Stihira Învierii; glasul al 2-lea: 

Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, toată lumea a luminat şi a chemat 

făptura Ta; Atotputernice Doamne, slavă Ţie! 

Şi se cântă stihirile Paștilor, glasul al 5-lea: 

Stih: Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui (Ps. 67:1) 

Paştile cele sfinţite astăzi nouă S-au arătat; Paştile cele nouă şi sfinte, 

Paştile cele de taină, Paştile cele preacinstite, Paştile – Hristos-Izbăvitorul, 

Paştile cele fără prihană, Paştile cele mari, Paştile credincioşilor, Paştile 

care au deschis nouă uşile raiului, Paştile cele ce sfinţesc pe toţi 

credincioşii. 

Stih: Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa 

focului (Ps. 67:2a) 

Veniţi de la vedere femei binevestitoare și ziceţi Sionului: „Primește de 

la noi bunele vestiri de bucurie, ale Învierii lui Hristos; Veselește-te, saltă și 

te bucură, Ierusalime, pe Împăratul Hristos văzându-L din mormânt, ca un 

Mire ieșind”. 

Stih: Aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar drepţii să se bucure 

şi să se veselească (Ps. 67:2b) 

Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă, stând înaintea mormântului 

Dătătorului de viaţă, aflat-au înger pe piatră şezând; şi acela, grăind către 

dânsele, aşa a zis: „Ce căutaţi pe Cel viu printre morţi? Ce plângeţi pe Cel 

nestricat, ca şi cum ar fi în stricăciune? Mergând, vestiţi ucenicilor Lui”! 

Stih: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne 

veselim întru ea. (Ps. 117:24) 

Paştile cele frumoase, Paştile Domnului, Paştile; Paştile cele prea-

cinstite nouă ne-au răsărit; Paştile, cu bucurie unul pe altul să ne 

îmbrăţişăm; O Paştile, izbăvire de întristare! Că astăzi, din mormânt ca 

dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: 

„Vestiţi apostolilor”! 
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Apoi aceste stihiri ale Octoihului; glasul al 2-lea. 

Stih: Domnul S-a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a 

Domnul întru putere şi S-a încins. 

Prin cruce ai nimicit blestemul pomului din rai, Mântuitorule; cu 

îngroparea Ta ai omorât puterea morţii şi cu scularea Ta ai luminat neamul 

nostru. Pentru aceasta cântăm Ţie: Dătătorule de viaţă, Hristoase, 

Dumnezeul nostru, slavă Ţie! 

Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clătina. 

Pe Cruce pironit fiind, Hristoase, ai schimbat frumuseţea făpturilor; şi 

ostaşii arătându-şi neomenia, au împuns cu suliţa coasta Ta. Iar iudeii au 

cerut să se pecetluiască mormântul, neştiind puterea Ta. Cel ce pentru 

îndurarea milostivirilor Tale ai primit îngropare şi a treia zi ai înviat, 

Doamne, slavă Ţie! 

Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile. 

Dătătorule de viaţă, Hristoase, îndurat-ai pătimire de bună voie pentru 

cei morţi, şi în iad pogorându-Te, ca un puternic, pe cei ce aşteptau acolo 

venirea Ta, i-ai smuls ca de la o fiară puternică, şi în locul iadului le-ai dăruit 

să locuiască raiul. Pentru aceasta şi nouă, celor ce slăvim scularea Ta cea de 

a treia zi, dăruieşte-ne curăţire de păcate şi mare milă. 

Slavă..., glasul al 5-lea: 

Pe Tine, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, pogorându-Te de 

pe Cruce Iosif, împreună cu Nicodim, şi văzându-Te mort, gol şi neîngropat, 

cuprins fiind de jale plină de milă, tânguindu-se, zicea: Vai mie, prea dulce 

Iisuse! Pe Tine cu puţin mai-nainte soarele văzându-Te răstignit pe Cruce, 

cu întuneric s-a înfăşurat şi pământul de frică s-a cutremurat şi 

catapeteasma templului s-a sfâşiat; dar, iată, Te văd acum de voie 

supunându-Te morţii pentru mine. Cum Te voi îngropa, Dumnezeul meu? 

Sau cum Te voi înfăşura cu giulgiuri? Cu ce mâini mă voi atinge de trupul 

Tău cel neîntinat? Sau ce cântări voi cânta plecării Tale dintre noi, 

Îndurate? Măresc Patimile Tale; cu cântări laud îngroparea Ta, împreună cu 

Învierea, grăind: Doamne, slavă Ţie!  
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Şi acum…, acelaşi glas 

Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne 

îmbrăţişăm. Să zicem „fraţilor” şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate 

pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe 

moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le! 

 Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din 

morminte viață dăruindu-le (o singură dată). 

Acum slobozeşte…, iar după Tatăl nostru... se zice troparul: Născătoare de 

Dumnezeu... (de trei ori) şi binecuvântarea pâinilor.  

SPRE ŞTIINŢĂ: De se va întâmpla să nu fie Priveghere la Doamne, strigat-am..., se 

cântă stihirile Învierii pe 4 şi ale Mironosiţelor, cu cele de la Litie pe 6; apoi Vohod şi 

Prochimenul zilei. La Stihoavnă se cântă Stihira Învierii şi Stihirile Paştilor; Slavă... Şi 

acum..., glasul al 5-lea: Pe Tine, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină... şi după 

Tatăl nostru... se cântă troparele următoare, glasul al 2-lea: 

Al Învierii: 

Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce eşti Viaţa cea fără de moarte, 

atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei 

morţi din cele de dedesupt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de 

viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie! 

Slavă... 

Iosif cel cu bun chip, de pe Cruce coborând preacurat trupul Tău, cu 

giulgiu curat înfăşurându-l, şi cu miresme în mormânt nou îngropându-l, l-

a pus; dar a treia zi ai înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă. 

Şi acum... 

Stând lângă mormânt, îngerul a grăit Mironosiţelor femei: Mirurile se 

cuvin morţilor, dar Hristos S-a arătat străin putreziciunii. Deci strigaţi: A 

înviat Domnul, dăruind lumii mare milă! 

Apoi otpustul Vecerniei. 

*** 



10 

 

LA UTRENIE 

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparele arătate mai înainte. 

După întâia Catismă se cântă Sedealna, glasul al 2-lea: 

Piatra mormântului neoprind a fi pecetluită, ai dăruit tuturor piatra 

credinței, când ai înviat, Doamne, slavă Ție! 

Slavă... 

Sânul cel preacurat întru cele de sus nedeșertându-l, ai primit, pentru 

toți, îngropare și înviere; Doamne, slavă Ție! 

Și acum... a Născătoarei de Dumnezeu: 

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, 

Născătoare de Dumnezeu. Cu curăția fiind pecetluită și întru feciorie păzită, 

Maică adevărată te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe 

Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. 

După a doua Catismă se cântă Sedealna, glasul al 2-lea: 

Mironosițele, de dimineață venind și privind mormântul gol, ziceau 

apostolilor: Zdrobit-a Cel puternic stricăciunea și pe cei din iad i-a smuls 

din legături; propovăduiți cu îndrăzneală, că a înviat Hristos, Dumnezeu, 

dăruind lumii mare milă. 

Slavă... 

Miresmele îngropării Tale aducând femeile, au venit în ascuns, de 

dimineață, la mormânt, temându-se de semeția iudeilor și știind mai 

dinainte paza ostașilor. Dar firea cea slabă a biruit pe cea bărbătească, 

deoarece gândul el plin de milă a plăcut lui Dumnezeu. Deci, cu cuviință, 

grăiau: Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi, pentru 

numele Tău. 

Și acum... a Născătoarei de Dumnezeu: 

Preamărită ești, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te lăudăm; 

că prin crucea Fiului tău, iadul s-a surpat și moartea s-a omorât; cei morți 

au înviat și de viață ne-am învrednicit; raiul am dobândit, desfătarea cea de 
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demult. Pentru aceasta mulțumind, slăvim pe Hristos, Dumnezeul nostru, 

ca pe Cel puternic și singur mult-Milostiv.  

Și îndată se citește (în mănăstiri) a treia Catismă, adică Psalmul 118: Fericiți cei 

fără prihană... şi se cântă Binecuvântările Învierii: Soborul îngeresc... Apoi: 

IPACOI 

Glasul al 2-lea: 

După Patima Ta, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul 

Tău, Hristoase Dumnezeule, văzut-au îngeri în mormânt și s-au 

înspăimântat, căci glas au auzit de la dânșii, că a înviat Domnul, dăruind 

lumii mare milă. 

Și îndată se cântă antifoanele treptelor 

Glasului al 2-lea: 

ANTIFONUL 1 

Spre cer ridic ochii inimii mele, la Tine, Mântuitorule; mântuiește-mă 

cu strălucirea Ta. 

Miluiește-ne pe noi, cei ce greșim Ție mult, în tot ceasul, o, Hristoase al 

meu! Și ne dă putință mai înainte de sfârșit să ne pocăim. 

Slavă... Și acum... 

Sfântului Duh se cuvine a împărăți, a sfinți și a mișca făptura; că 

Dumnezeu este, de o ființă cu Tatăl și cu Cuvântul. 

ANTIFONUL 2 

De n-ar fi Domnul întru noi, cine ar fi în stare a se păzi nevătămat de 

vrăjmașul și de ucigașul de om? 

Dinților lor nu da, Mântuitorule pe robul Tău; că asemenea leului se 

pornesc asupra mea vrăjmașii mei. 

Slavă... Și acum... 

În Sfântul Duh este începătoria vieții și cinstea; că pe toate cele zidite, 

ca un Dumnezeu ce este, le întărește, le păstrează, în Tatăl, prin Fiul. 
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ANTIFONUL 3 

Cei ce se încred în Domnul, se aseamănă muntelui celui sfânt, căci 

nicidecum nu se clatină de loviturile lui Veliar. 

Către fărădelegi mâinile lor să nu-și tindă cei ce viețuiesc 

dumnezeiește; că nu va lăsa Hristos certării pe aleșii Săi. 

Slavă... Și acum... 

Din Duhul Sfânt izvorăște toată înțelepciunea; de acolo este harul 

Apostolilor și cu biruințe se încununează mucenicii, și proorocii văd. 

PROCHIMEN, glasul al 2-lea: 

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, după porunca prin care ai 

poruncit, și adunare de popoare Te va înconjura. 

Stih: Doamne, Dumnezeul meu, întru Tine am nădăjduit. 

Apoi: Toată suflarea...; Evanghelia a patra a Învierii, Învierea lui Hristos... (de trei 

ori) și Psalmul 50. 

CANOANELE 

Al Paștilor cu Irmosul pe 4, al Născătoarei de Dumnezeu pe 2 și al Mironosițelor pe 6. 

CÂNTAREA 1  

Canonul Paștilor, glas 1. 

Irmosul: 

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile Domnului, Paştile! Că din 

moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pre noi, 

cei ce cântăm cântare de biruinţă! 

Stih: Hristos a înviat din morţi! 

Să ne curăţim simţirile şi, prin neapropiata lumină a Învierii,  să vedem 

pe Hristos strălucind şi lămurit să-L auzim zicând: „Bucuraţi-vă!”, 

cântându-I cântare de biruinţă. 

Cerurile după cuviinţă să se veselească, şi pământul să se bucure, şi să 

prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută: că a înviat Hristos, 

veselia cea veşnică. 
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Canonul Născătoarei de Dumnezeu, al lui Teofan, glas 1. 

Același Irmos: 

Hotarul morții l-ai ridicat, purtând în pântece pe Hristos, Viața cea 

veșnică, Care a răsărit astăzi din mormânt, Fecioară cu totul fără prihană, 

și lumea a luminat. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi. 

Văzând pe Fiul tău și Dumnezeu înviat, bucură-te împreună cu 

Apostolii, curată, de Dumnezeu cu daruri dăruită; bucură-te ca una ce ești 

pricina bucuriei tuturor, Maica lui Dumnezeu, întru totul fără prihană. 

Canonul Învierii şi Mironosițelor, glasul al 4-lea 

Alcătuire a lui Andrei Criteanul 

Irmosul: 

Cântarea lui Moise cântând, grăiește, suflete: „Ajutor și acoperitor s-a 

făcut mie spre mântuire; Acesta este Dumnezeul meu și-L voi preaslăvi pe El.” 

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! 

Răstignit ai fost cu trupul, Cel ce ești fără de patimă, după firea Tatălui; 

împuns ai fost în coastă, izvorând lumii sânge și apă. Tu ești Dumnezeul 

nostru și pe Tine Te slăvim. 

Crucea Ta o cinstesc și îngroparea Ta o slăvesc, Bunule, și laud și mă 

închin Învierii Tale, și grăiesc: Tu ești Dumnezeul nostru și pe Tine Te 

slăvim. 

Deși ai gustat fiere, Cel ce ești dulceața Bisericii, dar ne-ai izvorât nouă 

nestricăciune din coasta Ta; Tu ești Dumnezeul nostru și pe Tine Te slăvim. 

Socotit ai fost, Mântuitorule, cu morții, Cel ce ai ridicat pe cei morți; 

gustat-ai stricăciunea, căci stricăciune nicidecum n-ai cunoscut; Tu ești 

Dumnezeul nostru și pe Tine Te slăvim. 

Să se veselească Sionul și să se bucure cerul; Hristos a înviat, ridicând 

pe cei morți, care Îi cântă: Tu ești Dumnezeul nostru și pe Tine Te slăvim. 
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Cu giulgiuri înfășurând Iosif trupul Tău, Hristoase, în mormântul cel 

nou Te-a pus pe Tine, Mântuirea noastră; dar pe cei morți ca un Dumnezeu, 

i-ai înviat. 

Venind mai înainte de dimineață, femeile au văzut pe Hristos și au grăit 

către dumnezeieștii ucenici: Cu adevărat a înviat Hristos, veniți să-L lăudați 

pe El împreună cu noi! 

Slavă... 

Preasfântă Treime, Dumnezeire una, Unime fără de început, Părinte și 

Fiule și Duhule dumnezeiesc, mântuiește lumea! Tu ești Dumnezeul nostru 

și pe Tine Te slăvim. 

Și acum... a Născătoarei: 

Blestemul cel de demult dezlegând, curată, în pântecele tău ai odrăslit 

nouă binecuvântarea, născând Prunc; că Acesta este Dumnezeu, cu toate că 

poartă trup. 

Catavasia: Ziua Învierii… 

CÂNTAREA A 3-a: 

Irmosul: 

Veniţi să bem băutura nouă,  nu din piatră seacă, ieşită prin minune, ci 

din Izvorul nestricăciunii, din Hristos, Cel ce a izvorât din mormânt, întru 

Care ne întărim. 

Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul şi pământul şi cele 

dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care 

s-a întărit. 

Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi înviez 

împreună cu Tine, Cel ce ai înviat. Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine,  

Însuţi împreună mă preamăreşte, Mântuitorule, întru Împărăţia Ta. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu 

La viaţa cea nestricăcioasă mă întorc astăzi, curată, prin bunătatea 

Celui ce S-a născut din tine, şi tuturor marginilor lumină a strălucit.  
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Pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut cu trup, văzându-L înviat din morţi, 

precum a zis, dănţuieşte, curată; şi pe Acesta, ca pe un Dumnezeu, măreşte-

L, Preacinstită. 

Canonul Învierii şi Mironosiţelor: 

Irmosul: 

Mintea mea cea stearpă arat-o aducătoare de roadă, cu milostivirea Ta, 

Dumnezeule, Lucrătorule al celor frumoase şi Săditorule al celor bune. 

Palmele pe cruce pironindu-Ţi, Iisuse, pe toate neamurile din 

înşelăciune adunându-le spre cunoştinţa Ta le-ai chemat, Mântuitorule. 

Mulţimea iudeilor strigă lui Pilat: Slobozeşte nouă pe tâlharul cel 

făcător de rele; şi ia-L, ia-L şi-L răstigneşte pe Cel fără de păcat. 

Răstignindu-Te Tu Hristoase, lumina s-a întunecat, pământul s-a 

cutremurat şi mulţi morţi s-au ridicat din morminte, de frica puterii Tale. 

Stând înaintea Crucii, Mieluşeaua Ta, Iisuse, cu plângere striga: Unde 

mergi, Fiule? Unde Te duci, Mielule, Cel ce Te-ai junghiat pentru toţi? 

Mă închin Crucii Tale, Iisuse, laud şi îngroparea, cinstesc patimile şi 

piroanele mâinilor, suliţa şi învierea Ta. 

Înviat-ai Iisuse, şi vrăjmaşul a fost prădat; Adam împreună cu Eva s-au 

izbăvit din legături şi din stricăciune, prin Învierea Ta. 

Înviind Tu, Hristoase, s-au sfărâmat încuietorile şi porţile iadului, şi 

legăturile morţii s-au dezlegat îndată, de frica puterii Tale. 

De Dumnezeu primitorule Iosif, vino de stai împreună cu noi, grăind: 

Înviat-a Iisus Izbăvitorul, Cel ce a sculat pe Adam, cu milostivirea Sa. 

Să se bucure cu noi cei doisprezece Ucenici, împreună cu femeile 

purtătoare de mir şi cu Iosif şi cu ceilalţi ucenici şi uceniţe ale lui Hristos. 

Slavă… 

Tatălui împreună şi Fiului şi Duhului celui drept, Firii celei Una, mă 

închin şi o laud, despărţită după feţe şi unită după fiinţă. 

Şi acum…, a Născătoarei: 
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Fericită eşti curată, ceea ce eşti din rădăcina lui Iesei, din care a odrăslit 

după trup, pentru noi, toiagul şi floarea, Hristos. 

Catavasie: Veniţi să bem băutură nouă… 

CONDACUL Paştilor 

Deşi Te-ai pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea 

iadului ai zdrobit şi ai înviat, ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând 

femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel 

ce dai celor căzuţi sculare. 

ICOS 

Pe Soarele cel mai-nainte de soare, Care a apus oarecând în mormânt, 

întâmpinatu-L-au către dimineaţă, căutându-L ca pe o zi, femeile 

Mironosiţe, şi una către alta grăiau: O, prietenelor! Veniţi să ungem cu 

miresme Trupul cel de viaţă purtător şi îngropat, Trupul care a înviat pe 

Adam cel căzut, Care zace în mormânt. Să mergem, să ne grăbim ca şi Magii 

şi să ne închinăm şi să aducem miruri, în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, 

ci în giulgiu a fost înfăşurat; şi să plângem şi să grăim: O, Stăpâne, scoală-

Te! Cel ce dai celor căzuţi ridicare. 

SEDELNELE 

Glasul al 2-lea: 

Podobie: Cele de sus căutând… 

Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt, Mântuitorule, se 

bucurau cu sufletele de strălucirea îngerului şi Te propovăduiau pe Tine 

Dumnezeu a toate şi Ucenicilor grăiau: Cu adevărat a înviat din mormânt 

Viaţa tuturor! 

Slavă… Şi acum…, acelaşi glas: 

Ceata Ucenicilor Tăi, împreună cu femeile Mironosiţe, se bucură într-

un glas că sărbătoare de obşte împreună cu dânsele prăznuiesc, întru slava 

şi cinstea Învierii Tale. Şi printr-înşii şi noi grăim Ţie: Iubitorule de oameni, 

dă poporului Tău mare milă! 
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CÂNTAREA A 4-a: 

Irmosul: 

La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea 

împreună cu noi şi să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit 

lămurit: astăzi este mântuirea lumii, că a Înviat Hristos, ca Cel atotputernic. 

Ca Cel ce a deschis pântecele fecioresc, Hristos bărbat s-a arătat;  iar ca 

Om, Mieluşel fără prihană s-a chemat; şi ca Cel ce n-a gustat stricăciune, s-a 

numit desăvârşit: Paştile nostru şi Dumnezeu adevărat. 

Ca un mieluşel de un an, cununa cea binecuvântată – Hristos,  de voie 

pentru noi S-a jertfit, Paştile cele curăţitoare, şi din mormânt ne-a strălucit 

frumos, Soarele Dreptăţii. 

Dumnezeiescul părinte David înaintea chivotului umbrei a săltat 

jucând; iar noi poporul cel sfânt al lui Dumnezeu,  plinirea închipuirilor 

văzând,  să ne veselim dumnezeieşte, că a înviat Hristos, ca cel Atotputernic. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu. 

Cel ce a zidit pe Adam, pe strămoşul tău, curată, din tine Se zideşte, şi 

cu moartea Sa a stricat, astăzi, moartea, care s-a pricinuit prin acela, şi pe 

toţi a luminat cu dumnezeieştile raze ale Învierii. 

Pe Hristos, pe Care L-ai născut curată, ceea ce eşti bună şi fără prihană 

şi frumoasă între femei, prea frumos văzându-L astăzi strălucind din morţi, 

spre mântuirea tuturor, slăveşte-L împreună cu Apostolii, bucurându-te. 

Canonul Învierii şi Mironosiţelor: 

Irmosul: 

Naşterea Ta cea din Fecioară, mai înainte văzând-o proorocul, a 

propovăduit grăind: “Auzit-am auzul Tău şi m-am temut: că de la miazăzi şi 

din muntele umbros cel sfânt ai venit, Hristoase.” 

Prin cruce ai robit pântecele iadului şi împreună ai sculat pe cei morţi, 

şi ai zdrobit stăpânia morţii; pentru aceasta noi, cei din Adam, închinându-

ne, lăudăm îngroparea şi învierea Ta, Hristoase. 
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Mântuitorul nostru, Care ai binevoit, pentru milostivirea milei, să fii 

pironit pe cruce, şi să ne izbăveşti pe noi de blestemul strămoşului, 

dezleagă legăturile greşealelor mele celor multe; că poţi să împlineşti toate 

câte voieşti. 

Cel ce ai piromit pe cruce blestemul meu cel de demult, şi prin Sângele 

cel din coasta Ta mi-ai izvorât binecuvântarea, Mântuitorule, dezleagă 

legăturile greşelilor mele cele multe; că poţi să împlineşti toate câte voieşti. 

Iadul întâmpinându-Te, întru cele de dedesupt, Mântuitorule, s-a 

amărât, văzând că pe cei ce odinioară i-a putut înghiţi, dându-i acum înapoi 

fără de voie, i se răscolesc şi adâncurile şi este golit şi prădat de cei morţi. 

Deşi piatra a fost pecetluită, cu custodia fiind păzită, o, vrăjmaşilor 

călcători de lege, totuşi Domnul a înviat, precum mai-nainte a zis, dezlegând 

legăturile greşealelor mele celor multe; că poate să împlinească toate câte 

voieşte. 

Cel ce ai înviat din mormânt şi iadul ai prădat, şi pe cei morţi ai înviat, 

şi nestricăciune mi-ai izvorât prin Învierea Ta, dezleagă legăturile 

greşealelor mele cele multe; că poţi să împlineşti toate câte voieşti. 

Cu adevărat ruşinaţi-vă, nelegiuiţilor; că Hristos a înviat şi pe cei morţi 

împreună i-a ridicat, grăind: Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea! Deci, credeţi 

Lui, ori tăceţi, înşelătorilor, care tăgăduiţi Învierea Lui. 

Cel ce, înviind din mormânt, ai grăit purtătoarelor de mir: Bucuraţi-vă!, 

iar Apostolilor: Propovăduiţi Învierea Mea!, dezleagă legăturile greşelilor 

mele celor multe; că poţi să împlineşti toate câte voieşti. 

Pe Iosif cel cu bun chip, râvnitorul bunei credinţe, sfetnicul şi ucenicul, 

să-l cinstim, împreună cu Mironosiţele şi cu Apostolii, grăind cu dânşii, cu 

credinţă şi cu bucurie, lăudând Învierea Mântuitorului. 

Slavă… 

Cine va putea să spună slava cea nedespărţită a Dumnezeirii celei mai 

presus de fiinţă? Că fiind una după fire, e lăudată ca Treime fără de început, 

de o fiinţă, ca o Unime în Treime lăudată, cu feţe neamestecate. 

Şi acum…, a Născătoarei: 
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Ceea ce ai născut pe Cel zămislit în pântecele tău fără sămânţă, Curată 

Maică-Fecioară, roagă-L neîncetat, ca ceea ce eşti de Dumnezeu Născătoare, 

să dezlege legăturile greşelilor mele celor multe; că poţi să împlineşti toate 

câte voieşti. 

Catavasie: La dumnezeiasca strajă… 

Cântarea a 5-a: 

Irmosul: 

Să ne grăbim dis-de-dimineaţă şi, în loc de mir, cântare să aducem 

Stăpânului, şi să vedem pe Hristos, Soarele dreptăţii, tuturor viaţă răsărind. 

Milostivirea Ta, cea nemăsurată, văzându-o, cei ţinuţi în legăturile 

iadului, la lumină au alergat, Hristoase, cu picioare vesele, lăudând Paştile 

cele veşnice. 

Să ne apropiem purtătorilor de lumină, de Hristos Cel ce a ieşit din 

mormânt ca un Mire, şi să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de 

praznice  Paştile lui Dumnezeu cele mântuitoare. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu 

Adunarea binecredincioşilor se luminează cu razele cele dumnezeieşti 

şi de viaţă purtătoare, ale Învierii Fiului tău, Maică a lui Dumnezeu, 

Preacurată, şi se umple de bucurie. 

N-ai deschis porţile Fecioarei când Te-ai întrupat, şi nici peceţile 

mormântului nu le-ai stricat, Împărate al făpturii; pentru aceasta văzându-

Te ea, că ai înviat, se bucură. 

Canonul Învierii şi Mironosiţelor. 

Irmosul: 

Risipind negura sufletului meu, Mântuitorule, luminează-mă cu lumina 

poruncilor Tale, ca Cel ce singur eşti Împărat al păcii. 

Îmbrăcând firea mea, Mântuitorul meu, m-ai dezbrăcat de haina mea 

cea dintâi, pe care mi-a ţesut-o semănătorul păcatului, vai mie! 

Frunze de smochin mi-a cusut păcatul mie, celui ce prin sfatul şarpelui 

n-am păzit prea curata Ta poruncă, Mântuitorul meu, vai mie! 
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Venind Hristos, Cel născut din Maria, şi turnând untdelemn, a vindecat 

sufletul meu, cel rănit cu gândurile mele cele tâlhăreşti. 

Stând lângă Cruce, Născătoarea de Dumnezeu, cea fără prihană, ca o 

maică grăia: Lăsatu-m-ai singură, o, Fiul meu şi Dumnezeule! 

Zdrobind pe şarpele, începătorul răutăţii, cu arma Crucii Tale, prin 

Învierea Ta ai sfărâmat şi boldul morţii, Iisuse. 

Să strige Adam: Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-şi este, iadule, 

biruinţa? Sfărâmatu-s-au, prin Învierea Celui ce a sculat pe cei morţi. 

Mironosiţele femei ajungând la mormântul Celui ce a dat viaţă celor de 

jos, glas au auzit zicând: Hristos a înviat! 

Săvârşind pomenirea binecredincioaselor purtătoare de miruri şi  a 

tuturor Ucenicilor Tăi, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, întru luminată 

Învierea Ta.  

Să cinstim toți, precum se cuvine pe Iosif cel cu bun chip, care a pogorât 

Trupul Domnului de pe cruce și cu credință l-a îngropat. 

Slavă… 

Ție mă închin, lui Dumnezeu și Fiului și Duhului, celor trei ipostasuri, 

și cred că cele trei sunt Una, întru o singură ființă. 

Și acum…, a Născătoarei: 

Pe tine, ceea ce ai născut, cu naștere fără de sămânță, mai presus de 

fire, pe Însuși Împăratul Hristos, Cel ce a înnoit firea, te lăudăm credincioșii. 

Catavasie: Să mergem dis-de-dimineață… 

CÂNTAREA A 6-a: 

Irmosul: 

Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pământului, şi ai sfărâmat 

încuietorile cele veşnice, care ţineau pe cei legaţi, Hristoase,  dar a treia zi, 

precum Ioná din chit, ai înviat din mormânt. 

Păzind peceţile întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt, Cel ce nu ai 

stricat cheile Fecioarei prin nașterea Ta,  şi ne-ai  deschis nouă ușile Raiului. 
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Mântuitorul meu, jertfă vie şi nejertfită, ca un Dumnezeu, pe Tine Însuţi 

de voie aducându-Te Tatălui, ai înviat pe Adam împreună cu tot neamul, 

înviind din mormânt. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu 

Firea cea mai-nainte stăpânită de moarte și de stricăciune, este ridicată 

la viața cea nestricăcioasă și veșnică, prin Cel ce S-a întrupat din preacurat 

pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. 

Pogorâtu-S-a în cele mai de jos ale pământului, Cel ce, pogorându-Se, S-

a și sălășluit în pântecele tău, curată, și întrupându-Se mai presus de minte, 

a și ridicat împreună cu Sine pe Adam, înviind din mormânt. 

Canonul Învierii şi Mironosițelor 

Irmosul: 

Întru adâncul păcatelor sunt ținut pururea și în marea vieții mă afund; 

ci scoate-mă și pe mine din patimi, ca pe Iona din fiară, și mâ mântuiește. 

Mort este iadul; îndrăzneți pământenilor! Că Hristos, pe Cruce fiind 

răstignit, a aruncat sabia împotriva lui și zace mort, că a fost prădat, 

golindu-se de cei ce îi avea. 

Prădatu-s-a iadul; îndrăzniți muritorilor! Și mormintele s-au deschis; 

sculați-vă, strigă către voi din iad Hristos, Cel ce a venit să izbăvească pe toți 

din stricăciune. 

Pe morții, pe care i-ai înghițit oarecând, iadule, având asupra lor 

putere, dă-Mi-I înapoi acum, când ți-I cer, strigă către tine Dătătorul de viață 

și Dumnezeu, Cel ce a venit să izbăvească pe toți din pântecele tău cel 

nesățios. 

A înviat Domnul, prădând pe vrăjmașul; și pe toți i-a ridicat smulgând 

din lanțuri pe cei legați și pe Adam cel dintâi zidit, sculându-L pe el 

Dumnezeu, ca un îndurat și de oameni iubitor. 

Cu giulgiu înfășurându-Te pe Tine, Hristoase, Iosif cel cu bun chip Te-a 

pus în mormânt; și ungând cu miresme locașul cel fără de viață al trupului 

Tău, a rostogolit o piatră mare deasupra mormântului. 
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Femei mironosițe, pentru ce vă mai grăbiți? Pentru ce aduceți miresme 

Celui viu? Înviat-a Hristos, precum mai-nainte a zis; să înceteze lacrimile 

voastre, schimbându-se întru bucurie. 

Slavă… 

Pe Treime întru o Unime să o lăudăm, credincioșii, împreună cu Fiul, 

pe Tatăl slăvind, și pe Duhul cel de o ființă cu Fiul, Care este în Tatăl, 

Dumnezeu fără de început și veșnic. 

Și acum…, a Născătoarei: 

În pântece ai zămislit, curată, ca o viță, fără de nici o lucrare, pe 

Strugurele nestricăciunii, din Care izvorăsc nouă, ca vinul, șuvoaiele 

nemuririi, viața cea veșnică. 

Catavasie: Pogorâtu-Te-ai în cele… 

CONDACUL, glasul al 2-lea: 

Zicând purtătoarele de miruri: Bucurați-vă!, plângerea strămoașei Eva 

o ai potolit cu Învierea Ta, Hristoase Dumnezeule; iar Apostolilor Tăi a 

binevesti le-ai poruncit, că Mântuitorul a înviat din mormânt. 

ICOS 

Mergând Mironosițele la mormântul Tău, Mântuitorule, erau îndoite cu 

gândul între ele însele și ziceau: Cine ne va răsturna piatra mormântului? 

Și, uitându-se, au văzut că piatra era răsturnată; dar mirându-se de chipul 

îngerului și de îmbrăcămintea lui, erau cuprinse de teamă și se gândeau să 

fugă. Iar tânărul a grăit către dânsele: Nu vă temeți! Cel pe Care Îl căutați a 

înviat; veniți de vedeți locul unde a zăcut trupul lui Iisus și degrabă 

mergând, vestiți Ucenicilor că Mântuitorul a înviat din mormânt. 

 

CÂNTAREA A 7-a: 

Irmosul: 

Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimeşte ca un 

muritor, şi prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii,  

Cel Unul binecuvântat, Dumnezeul părinţilor şi preaslăvit. 
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Femeile cele cugetătoare de Dumnezeu, cu miruri în urma Ta au 

alergat, şi Celui ce era căutat cu lacrimi ca un mort, I s-au închinat cu 

bucurie ca Unui Dumnezeu viu şi ucenicilor Tăi, Hristoase,  le-au binevestit 

Paştile cele de taină. 

Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi 

veşnice şi săltând lăudăm pe Pricinuitorul, Cel Unul binecuvântat şi 

preaslăvit, Dumnezeul părinţilor. 

Cu adevărat sfântă şi preacinstită este această noapte mântuitoare şi 

strălucitoare, înainte-vestind ziua cea purtătoare de lumină a Învierii, întru 

care lumina cea fără de ani,  din mormânt cu trupul tuturor a strălucit. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu 

Fiul tău omorând astăzi moartea, ceea ce ești cu totul fără prihană, a 

dăruit tuturor celor muritori viața, care rămâne în vecii vecilor; Cel ce este 

singur binecuvântat, Dumnezeul părinților, și preaslăvit. 

Cel ce împărățește peste toată făptura, făcându-Se om, S-a sălășluit în 

pântecele tău, ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruită; și cruce și 

moarte răbdând, a înviat cu dumnezeiască cuviință, împreună sculându-ne 

și pe noi, ca un atotputernic. 

Canonul Învierii şi Mironosițelor 

Irmosul: 

Heruvimilor asemănându-se, tinerii dănțuiau în cuptor, cântând: “Bine 

ești cuvântat Dumnezeule, că în adevăr și cu judecată ai adus asupră-ne toate 

acestea, pentru păcatele noastre; Cel ce ești lăudat și preaslăvit, întru toți 

vecii.” 

Ca un iubitor de oameni vrând să mântuiești din înșelăciune pe toți cei 

ce i-ai zidit, ai îngăduit să fii pironit pe cruce, ca să înnoiești, Mântuitorule, 

cu Trupul Tău, chipul cel năpădit de patimi; și surpând iadul, ai înviat 

împreună cu Tine și pe cei morți. 

Pe cruce fiind înălțat, pe toți i-ai chemat la Tine, Îndurate, precum ai 

făgăduit, Bunule; că pentru păcatele noastre ai binevoit a îndura cu 

adevărat toate acestea; prin care și tâlharului i-ai deschis porțile raiului, 

Mântuitorule. 
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Tu ai ridicat a treia zi, din mormânt, biserica Trupului Tău cea stricată, 

precum ai făgăduit, Bunule, ca să-ți arăți, cu adevărat, slava Ta, pe care o 

izvorăști nouă prin credință, slobozind din legături pe cei robiți, pe care 

iadul îi ținea de demult înlănțuiți. 

O, nechibzuința fariseilor! O, nebunia celor nelegiuiți! Ce lucru de 

necrezut ați văzut, de nu ați crezut lui Hristos? Au doară pe cei bolnavi nu i-

a sculat cu cuvântul? Au doară n-a mântuit El toată lumea? Să vă facă pe voi 

a crede măcar ostașii, sau cei ce au înviat din morți. 

Să spună acum străjerii care amorțiseră de spaimă: Cum s-a furat Acela 

pe Care nicidecum nu L-au văzut, nerecunoscătorii? Căci dacă nu L-au văzut 

și nici nu L-au simțit când a înviat, cum puteau să-L creadă vreodată furat 

așa? Să vă facă pe voi a crede măcar piatra aceasta și giulgiurile de 

îngropare ale lui Hristos. 

Pentru ce-L străjuiți ca pe un mort? Pentru ce ați pus peceți pe piatră, 

fariseilor, temându-vă că va fi furat? Iată, cu adevărat, groapa s-a pecetluit; 

deci cum a înviat Hristos dacă nu era Dumnezeu? Să vă facă pe voi a crede 

cei ce au înviat și au fost văzuți de mulți. 

Slavă… 

Împreună cu Tatăl slăvim pe Fiul și pe Duhul Sfânt, grăind cu glas 

neîncetat: Treime, Una în ființă, miluiește și mântuiește pe toți; Unime în 

trei fețe, milostivește-Te spre noi, Dumnezeule, Cel preaslăvit în veci. 

Și acum…, a Născătoarei: 

În pântecele tău, Preacurată, cum ai încăput, ca pe un prunc, pe Cel de 

care se cutremură Puterile îngerești, ca de un Dumnezeu? Fără numai că 

așa S-a sălășluit, precum a voit, precum singur știe, vrând să mântuiască pe 

toți pământenii cei din Adam, dezlegând pe Adam din blestemul acela amar 

din pricina mâncării. 

Catavasie: Cel ce a izbăvit… 
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CÂNTAREA A 8-a: 

Irmosul: 

Această aleasă şi sfânta Zi, prima a săptămânii, împărăteasă şi doamnă,  

praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecu-vântăm 

pre Hristos întru toţi vecii. 

Veniţi să gustăm din rodul cel nou al viţei, al dumnezeieştii veselii,  în 

ziua cea slăvită a Învierii şi Împărăţiei lui Hristos să ne împărtăşim,  

lăudându-L ca pe un Dumnezeu în veci. 

Ridică împrejur ochii tăi, Sioane, şi vezi, că iată au venit la tine fii tăi,  

ca nişte făclii de Dumnezeu luminate,  de la apus şi de la miază-noapte, şi de 

la mare şi de la răsărit,  întru tine binecuvântând pe Hristos în veci. 

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! 

Părinte Atotţiitorule şi Cuvinte şi Duhule, unime a firii celei în trei 

ipostasuri, [Treime] mai presus de fiinţă şi preadumnezeiească, întru Tine 

ne-am botezat şi pe Tine Te binecuvântăm întru toţi vecii. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu 

Venit-a în lume Ziditorul prin tine, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu; 

și zdrobind pântecele iadului, ne-a dăruit nouă, celor muritori, învierea. 

Pentru aceasta Îl binecuvântăm întru toți vecii. 

Surpând toată puterea morții, Fiul tău, Fecioară, cu Învierea Sa, ca un 

Dumnezeu tare, ne-a înălțat și pe noi împreună cu El și ne-a îndumnezeit. 

Pentru aceasta Îl lăudăm în veci. 

Canonul Învierii şi Mironosițelor 

Irmosul: 

Pe Cel ce în Muntele Sinai a preînchipuit oarecând lui Moise, în rug, 

minunea Fecioarei, lăudați-L, bine-L cuvântați și-L preînălțați întru toți vecii. 

Razele soarelui s-au ascuns de frica patimilor lui Hristos, morții au 

înviat, munții s-au clătinat, pământul s-a cutremurat și iadul s-a golit. 
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Tinerii cei de trei ori fericiți, care erau oarecând în cuptor, mâinile 

înâlțându-și, au preînchipuit, Bunule, preacurată Crucea Ta, prin care ai 

surpat Hristoase, puterea vrăjmașului. 

O, fariseilor orbi, înșelători și călcători de lege, care n-ați crezut în 

Învierea lui Hristos, socotind-o minciună! Ce lucru de necrezut ați văzut? Că 

a înviat Hristos, Cel ce a sculat pe cei morți. 

O, fariseilor vrăjmași; de nu ne credeți pe noi, întrebați voi pe ostașii 

voștri: Ce au pătimit ei? Cine a răsturnat cu mâinile piatra mormântului? 

Cine este Cel ce a uscat smochinul? Cine este Cel ce a vindecat mâna cea 

uscată? Cine este Cel ce a săturat, oarecând, mulțimile în pustie? Fără numai 

Hristos-Dumnezeu, Cel ce a sculat pe cei morți. 

Cine este Cel ce a dat vedere orbilor și pe leproşi a curățit, pe șchiopi a 

îndreptat și a umblat pe mare ca pe uscat, fără să Se ude? Fără numai 

Hristos-Dumnezeu, Cel ce a sculat pe cei morți. 

Cine este Cel ce a sculat din mormânt pe cel mort de patru zile și pe fiul 

văduvei? Cine este Cel ce a întărit, ca un Dumnezeu, pe slăbănogul ce era în 

pat? Fără numai Hristos-Dumnezeu, Cel ce a sculat pe cei morți. 

Strigă piatra aceasta, glăsuiesc pecețile pe care voi punându-le, ați 

așezat străjeri să păzească mormântul: Cu adevărat a înviat Hristos și viază 

în veci! 

Cu adevărat a înviat Hristos, iadul a fost prădat, șarpele a fost zdrobit, 

Adam a fost izbăvit, cei de jos au fost mântuiți. Pentru ce, deci, nu credeți 

vrăjmașilor și călcătorilor de lege? 

Slavă… 

Împreună cu Tatăl slăvim pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea Sfântă, 

întru o Dumnezeire, grăind: Sfânt, sfânt, sfânt ești în veci! 

Și acum… a Născătoarei: 

Pe Pâinea cea pururea vie, Care în pântecele Tău S-a frământat fără de 

aluat, în frământătura noastră, pe Unul Hristos-Dumnezeu, în două firi L-ai 

născut fără schimbare. 

Catavasie: Această aleasă și sfântă zi… 
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CÂNTAREA A 9-a: 

Irmosul: 

Stih: Îngerul a strigat Celei pline de har, curată Fecioară, „Bucură-te!” şi iarăşi zic: „Bucură-

te, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt şi pe morţi i-a ridicat, veseliţi-vă popoare”. 

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste 

tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane;  iar tu, curată Născătoare de 

Dumnezeu,  veseleşte-te întru învierea Celui născut al tău. 

Stih 1: Măreşte suflete al meu pe Cel ce a înviat a treia zi din mormânt,  pe Hristos Dătătorul 

de viaţă. 

Stih 2: Mărește, sufletul meu, pe Cel ce a pătimit de bună voie, și s-a îngropat și a înviat a 

treia zi din mormânt. 

O, dumnezeiescul, o iubitul, o preadulcele Tău glas!  Căci cu noi ai 

făgăduit să fii cu adevărat până la sfârşitul veacului, Hristoase; pe Care 

întărire şi nădejde credincioşii avându-Te,  ne bucurăm. 

Stih 1: Înger strălucitor către femei a strigat:  Nu mai plângeţi, că Hristos a Înviat! 

Stih 2: Astăzi toată făptura se veselește și se bucură, că Hristos a înviat și iadul a prădat. 

O, Paştile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi 

Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă mai desăvârşit să ne 

împărtăşim cu Tine  în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale. 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu 

Cu un glas te fericim, Fecioară, noi credincioșii: Bucură-te, poarta 

Domnului! Bucură-te, cetate însuflețită! Bucură-te, prin care ne-a strălucit 

nouă, astăzi, lumina Învierii din morți, a Celui ce S-a născut  din tine. 

Veselește-te, bucură-te, dumnezeiască poartă a luminii! Că Iisus, Cel ce 

a apus în mormânt, a răsărit, strălucind mai luminos decât soarele, și a 

luminat pe toți credincioșii, stăpână, de Dumnezeu cu har dăruită. 

Canonul Învierii şi Mironosițelor 

Irmosul: 

Pe ceea ce a zămislit în pântece, cu trup mai presus de fire, pe Cuvântul, 

Cel ce a strălucit din Tatăl mai-nainte de vremi, cu cântări fără de tăcere, 

credincioșilor, să o mărim. 
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Moștenitor al raiului celui nematerial ai făcut pe tâlharul care pe cruce 

Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu, strigând: Pomenește-mă, Atotputernice 

Mântuitorule! 

Lovit ai fost cu palma pentru noi și scuipat de cei fără de lege, Iisuse, 

Cel ce ai scris lui Moise, slugii Tale, tablele Legii, în Sinai. 

Cu oțet și cu fiere ai fost adăpat, pentru noi, Mântuitorule, Cel ce  ne-ai 

dat nouă Trupul și cinstitul Tău Sânge, spre mâncare și băutură a vieții Tale 

celei veșnice. 

În coasta cea de viață făcătoare, cu sulița fiind împuns, Hristoase, ai 

izvorât lumii, preacuratul Tău sânge și apa cea cinstită, ca un izvor pururea 

viu. 

Socotit ai fost între cei morți, Cel ce ai înviat pe cei morți; în mormânt 

ai fost pus, Cel ce ai deșertat mormintele; prădat-ai iadul, înviind pe Adam. 

Înviat-ai din morți, Iisuse, și vrăjmașul a fost legat, iadul a fost prădat, 

mormintele s-au golit și cei din adâncuri s-au sculat, închinându-se Ție, 

Hristoase. 

Cine a furat pe Cel mort, mai ales că era și gol? Pentru ce vă amăgiți, 

fariseilor? Hristos a înviat și s-au desfăcut legăturile și încuietorile iadului.  

Slavă Ție, Hristoase Mântuitorule, Cel ce ai izvorât viața, și lumina ai 

răsărit celor ce erau în întunericul necunoștinței, și tot pământul l-ai 

luminat cu Învierea Ta. 

Lăudat să fie sfetnicul cel cu bun chip, Iosif, împreună cu Mironosițele 

și cu dumnezeieștii Ucenici, ca unul ce este și el vestitor al Învierii lui 

Hristos. 

Pe Iosif cel minunat să-l lăudăm credincioșii, împreună cu Nicodim și 

cu credincioasele Mironosițe care au strigat: Cu adevărat a înviat Domnul! 

Slavă… 

Fără de început ești, Părinte, nezidit ești, Fiule și împreună-stătător pe 

scaun ești, Duhule Sfinte; Una sunt cele trei, după fire și trei după fețe, un 

Dumnezeu adevărat. 

Și acum…, a Născătoarei: 
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Să se veselească Iesei, să dănțuiască și David; că iată, Fecioara, toiagul 

cel de Dumnezeu sădit, a odrăslit floare, pe Hristos Cel pururea viu. 

Catavasie: Luminează-te… 

Apoi: Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru… 

LUMINÂNDA Paștilor: 

Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai 

înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând-o, Paștile 

nestricăciunii, lumii de mântuire. 

Slavă…, Și acum…, a Mironosițelor: 

Femeilor, ascultați glas de bucurie: Zdrobind iadul cel tiran, am ridicat 

lumea din stricăciune; alergați de spuneți prietenilor Mei bunele-vestiri; 

căci voiesc să luminez zidirea Mea cu bucurie de acolo, de unde a venit 

întristarea. 

LA LAUDE 

Se pun Stihirile pe 8, și se cântă 4 stihiri ale Învierii și 4 ale lui Anatolie, glasul al 2-lea: 

Stihirile Învierii: 

Toată suflarea și toată făptura pe Tine Te slăvește, Doamne; că prin 

cruce moartea ai nimicit, ca să arăți popoarelor Învierea Ta cea din morți, 

ca un iubitor de oameni. 

Să spună iudeii: În ce chip ostașii, străjuind, au pierdut pe Împăratul? 

Pentru ce piatra n-a păzit pe Piatra Vieții? Ori pe Cel îngropat să-L dea, ori 

Celui ce a înviat să se închine împreună cu noi, zicând: Slavă mulțimii 

îndurărilor Tale, Mântuitorul nostru, slavă Ție! 

Bucurați-vă, popoare, și vă veseliți! Înger a șezut pe piatra 

mormântului; acela ne-a binevestit nouă, zicând: Hristos, Mântuitorul 

lumii, a înviat din morți, și le-a umplut pe toate de mireasmă. Bucurați-vă, 

popoare, și vă veseliți! 

Înger, mai înainte de zămislirea Ta, Doamne, a grăit celei pline de 

daruri: Bucură-te! Și tot un înger, la Învierea Ta, piatra slăvitului Tău 

mormânt a răsturnat-o. Acela, în locul întristării, semne de veselie a vestit; 

iar acesta, în locul morții pe Stăpânul Cel dătător de viață ne-a propovăduit. 
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Pentru aceasta, grăim către Tine: Făcătorule de bine la tuturor, Doamne, 

slavă Ție! 

Stihirile lui Anatolie 

Vărsat-au miresme cu lacrimi femeile la mormântul Tău; și s-a umplut 

de bucurie gura lor, când au grăit: A înviat Domnul! 

Să laude neamurile și popoarele pe Hristos, Dumnezeul nostru, Care a 

răbdat de bună voie crucea pentru noi, și în iad trei zile a rămas; și să se 

închine Învierii Lui celei din morți, prin care s-au luminat toate marginile 

lumii. 

Stih: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până 

în sfârșit. 

Răstignitu-Te-ai și Te-ai îngropat, Hristoase, precum ai voit; prădat-ai 

moartea și ai înviat întru slavă, ca un Dumnezeu și Stăpân, dăruind lumii 

viață veșnică și mare milă. 

Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. 

Cu adevărat, călcătorilor de lege, pecetluind voi piatra, de o mai mare 

minune ne-ați învrednicit. Cunosc aceasta și străjerii. Astăzi a ieșit din 

mormânt. Iar ei ziceau: Spuneți că, noi dormind, au venit ucenicii și L-au 

furat pe El. Dar cine fură un mort, mai ales și gol? El însuși a înviat, cu 

puterea Sa, ca un Dumnezeu, lăsând în mormânt și cele de îngropare ale 

Sale. Veniți de vedeți, iudeilor, cum nu a rupt pecețile Cel ce a călcat 

moartea și a dăruit neamului omenesc viață nesfârșită și mare milă. 

Slavă…, Stihira Evangheliei a patra, glasul al 4-lea: 

Dimineață adâncă era, și femeile au venit la mormântul Tău, Hristoase; 

dar trupul cel dorit de dânsele n-a fost aflat. Pentru aceasta, fiind 

nedumerite, cei ce le-au stat înainte în haine strălucitoare le-au zis: Ce 

căutați pe Cel viu cu cei morți?S-a sculat, precum a zis mai înainte! Pentru 

ce nu vă aduceți aminte de cuvintele Lui? Crezând ele acestora, au 

propovăduit cele văzute. Dar bunele vestiri păreau vorbe deșarte, astfel că 

Ucenicii erau încă zăbavnici; dar Petru a alergat și, văzând, a slăvit întru 

sine minunile Tale. 

Și acum…, Preabinecuvântată ești… 
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Doxologia mare, troparul, ecteniile și otpustul. 

*** 

 

LA LITURGHIE 

La Fericiri se pun Stihirile Învierii pe 4; glasul al 2-lea: 

Pomenește-ne și pe noi, Îndurate, precum ai pomenit pe tâlharul întru 

împărăția cerurilor. 

Gustarea din pom a izgonit pe Adam, iar în schimb crucea a adus pe 

tâlharul întru împărăția cerurilor. 

Mormântul Te-a primit pe Tine, Mântuitorule, Cel ce ai deșertat 

mormintele și ai dăruit morților viață, ca un Dumnezeu. 

Preaslăviților Apostoli ai lui Hristos, rugați-L pe El cu stăruință să ne 

mântuiască pe noi din primejdii. 

Și patru Stihiri din Cântarea a șasea de la Canonul Mironosițelor. 

Apostolul zilei, din Faptele Apostolilor (6:1-7) și Evanghelia de la Marcu (15:43-

16:8). 

CHINONICUL 

Lăudați pe Domnul din ceruri. Aliluia. 


