PENTRU CEASURILE SFINTELOR PAªTI
Din aceastã zi a sfintei ºi marei Duminici a Paºtilor, pânã în Sâmbãta cea luminatã, Ceasurile, Pavecerniþa ºi
Miezonoptica se citesc aºa:
(Troparul): Hristos

a înviat din morþi cu moartea pre moarte cãlcând, ºi celor din mormânturi viaþã
dãruindu-le. (De trei ori).
Învierea lui Hristos vãzând, sã ne închinãm Sfântului Domnului Iisus, unuia Celui fãrã de pãcat.
Crucii Tale ne închinãm, Hristoase, ºi sfântã Învierea Ta o lãudãm ºi o slãvim, cã Tu eºti Dumnezeul
nostru, afarã de Tine pe altul nu ºtim, numele Tãu numim. Veniþi toþi credincioºii sã ne închinãm
sfintei Învierii lui Hristos, cã iatã a venit prin Cruce bucurie la toatã lumea, totdeauna binecuvântând
pe Domnul, lãudãm Învierea Lui, cã rãstignire rãbdând pentru noi, cu moartea pre moarte a stricat.
(De trei ori).
(Glasul 4): Venit-au mai înainte de dimineaþã cele ce au fost cu Maria ºi aflând piatra rãsturnatã de
pe mormânt, auzit-au dela înger: ‘pe Cela ce este întru lumina cea pururea fiitoare, cu morþii pentru
ce Îl cãutaþi ca pe un om? Vedeþi înfãºurãturile cele de îngropare, alergaþi ºi lumii propovãduiþi, cã
s’a sculat Domnul, omorând moartea, cã este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul omenesc.’
(Condacul - glasul 4): De Te-ai pogorât în mormânt Cela ce eºti fãrã de moarte, dar puterea iadului
ai zdrobit ºi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor Mironosiþe: bucuraþi-vã!
ºi apostolilor Tãi pace dãruindu-le, Cela ce dai celor cãzuþi sculare.
(Tropar): În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în Raiu cu tâlharul, ºi pe scaun
ai fost, Hristoase, cu Tatãl ºi cu Duhul, toate umplându-le, Cela ce eºti necuprins.
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh
(Tropar): Ca un purtãtor de viaþã, ca un mai înfrumuseþat decât toatã cãmara împãrãteascã, mai
luminat s’a arãtat, Hristoase, mormântul Tãu, izvorul învierii noastre.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
(Tropar): Ceea ce eºti locaº sfinþit dumnezeiesc al Celui prea înalt, bucurã-te, cã prin tine s’a dat
bucuria, Nãscãtoare de Dumnezeu, celor ce strigã: binecuvântatã eºti tu între femei, ceea ce eºti cu
totul fãrã prihanã, Stãpânã.
Doamne miluieºte. (De 40 de ori).
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Ceea ce eºti mai cinstitã decât Heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare decât Serafimii, carea fãrã
stricãciune pe Dumnezeu Cuvântul ai nãscut, pe tine cea cu adevãrat nãscãtoare de Dumnezeu te
mãrim.

