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La Antifonul 3:

Bucură-te încăperea lui Dumnezeu
cea desfătată, bucură-te chivotul Legii Noi,
bucură-te năstrapă aurită, din care s-a dat tuturor
mana cea cerească.

At 3rd Antiphon:

Dintru înălţime te-ai pogorât,
îndurate, şi înmormântare ai luat de trei zile,
ca să ne scapi pe noi din patimi. Cela ce eşti
viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire ţie.

Troparion:

Tropar (30):

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Înviind din mormânt, pe cei morţi i-ai
ridicat şi pe Adam l-ai înviat, şi Eva saltă întru
învierea ta, şi marginile lumii prăznuiesc învierea
ta cea din morţi, mult milostive.
Condac:

Prochimen: Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului
Dumnezeului vostru. (Ps. 75, 11)
Stih: Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel
mare este numele Lui. (Ps. 75, 1)

Hail, O joyful house of God; hail,
O chest of the New Testament; hail, You golden
vase, from which the heavenly manna was given
unto all.
From on high You descended, O
compassionate One. To burial of three days You
have submitted to free us from our passions. O
our Life and Resurrection, O Lord, glory be to
You.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit now, and always, and forever and
ever. Amen.
Kontakion: Having risen from the tomb, You did
raise up the dead and did resurrect Adam. Eve
also rejoices into Your Resurrection, and the
ends of the world they celebrate Your rising from
the dead, O Greatly-merciful one.
Prokimenon: Make and fulfil your vows to the Lord
your God. (Ps. 76, 11)
Verse: God is acknowledged in Judah, his name is
great in Israel. (Ps. 76, 1)

Apostol:

A reading from the First Epistle of the Holy
Apostle Paul to the Corinthians: (3, 9-17)

Fraţilor, noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem;
voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui
Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu,
ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte.
Dar fiecare să ia seama cum zideşte; Căci nimeni nu
poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus
Hristos. Iar de zideşte cineva pe această temelie: aur,
argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie. Lucrul
fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua
(Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul
însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă
lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua
plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el
însă se va mântui, dar aşa ca prin foc. Nu ştiţi, oare, că
voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva
templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el,
pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care
sunteţi voi.

Brethren! We do share in God's work; you are God's
farm, God's building. By the grace of God which was
given to me, I laid the foundations like a trained masterbuilder, and someone else is building on them. Now
each one must be careful how he does the building. For
nobody can lay down any other foundation than the one
which is there already, namely Jesus Christ. On this
foundation, different people may build in gold, silver,
jewels, wood, hay or straw but each person's handiwork
will be shown for what it is. The Day which dawns in
fire will make it clear and the fire itself will test the
quality of each person's work. The one whose work
stands up to it will be given his wages; the one whose
work is burnt down will suffer the loss of it, though he
himself will be saved; he will be saved as someone
might expect to be saved from a fire. Do you not realise
that you are a temple of God with the Spirit of God
living in you? If anybody should destroy the temple of
God, God will destroy that person, because God's temple
is holy; and you are that temple.

Evanghelia: Matei 14, 22-34

Gospel: Matthew 14, 22-34

În vremea aceeea a a silit Iisus pe ucenici să
intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe
ţărmul celălalt, până ce El va da drumul
mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în
munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se
seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la
multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de
valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra
strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe
mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au
înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au
strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le:
Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar Petru,
răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu,
porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino.
Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe
apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a
temut şi, începând să se scufunde, a strigat,
zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând
îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se
ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie
I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în
pământul Ghenizaretului.

At that time Jesus made the disciples get into the
boat and go on ahead to the other side while he
sent the crowds away. After sending the crowds
away he went up into the hills by himself to pray.
When evening came, he was there alone, while the
boat, by now some furlongs from land, was hard
pressed by rough waves, for there was a headwind. In the fourth watch of the night he came
towards them, walking on the sea, and when the
disciples saw him walking on the sea they were
terrified. "It is a ghost," they said, and cried out in
fear. But at once Jesus called out to them, saying,
"Courage! It's me! Don't be afraid." It was Peter
who answered. "Lord," he said, "if it is you, tell me
to come to you across the water." Jesus said,
"Come." Then Peter got out of the boat and started
walking towards Jesus across the water, but then
noticing the wind, he took fright and began to sink.
"Lord," he cried, "save me!" Jesus put out his hand
at once and held him. "You have so little faith," he
said, "why did you doubt?" And as they got into the
boat the wind dropped. The men in the boat bowed
down before him and said, "Truly, you are the Son
of God." Having made the crossing, they came to
land at Gennesaret.

Din epistola întâi către Corinteni a Sfântului
Apostol Pavel citire. (3, 9-17)

Epistle:

Lăudaţi pe Domnul din ceruri,
lăudaţi-l pe el întru cele de sus. Aliluia.
Priceasna: (63)

77. Te ador, Isuse

Praise the Lord from
heavens, praise him in high places.
Alleluia.
Communion Hymn:

Te ador, Isuse, tainic Dumnezeu,
Taina aceasta sfântă e locaşul Tău.
Inima mea-ntreagă Ţie Ţi-o jertfesc,
Când sub vălul pâinii, dornic Te privesc.

O, Isuse bune, Miel însângerat,
Spală al meu suflet de orice păcat,
Căci din al Tău sânge, chiar şi-un
singur strop,
Poate ca să spele al relelor potop.

Simţurilor mele, Tu le eşti ascuns.
Singură, credinţa taina Ţi-a pătruns.
Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat,
Căci Tu eşti Cuvântul cel adevărat.

O, Isuse Doamne, tainic Dumnezeu,
Împlineşte-mi dorul sufletului meu:
Fă să cadă vălul de pe Faţa Ta,
Şi-n vecia-ntreagă să Te pot vedea.

S-ascundea pe cruce tot ce e ceresc,
Iar aici s-ascunde şi ce-i omenesc.
Cred că eşti de faţă, om şi Dumnezeu,
Mângâierea dulce a sufletului meu.

97. Către Născătoarea

Rănile-ţi ca Toma, Doamne nu le văd:
Dar ca şi el Domn şi Dumnezeu Te cred.
Dă-mi credinţă vie, dă-mi ca să sperez,
Şi-n iubire-aprinsă, Ţie să-Ţi urmez.
Taină de-amintire-a morţii Domnului
Pâine de viaţă eşti Tu omului.
Fii şi mie pururi dulce nutremânt
Singura-mi dulceaţă pe acest Pământ!

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară
bucură-te, ceea ce eşti plină de dar,
Marie Domnul e cu tine,
binecuvântată eşti tu între femei şi
binecuvântat este rodul pântecelui
tău, că ai născut pe Hristos,
Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă
Născătoare
de
Dumnezeu roagă-te, roagă-te pentru
noi păcătoşii, acum şi în ceasul
morţii noastre. Amin

