SLUJBA PAŞTILOR
Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând
şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

CANONUL PAŞTILOR
CÂNTAREA 1-a, gl. 1, Irmos:
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Catavasie:
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!
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CÂNTAREA A 3-a, Irmos:
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Catavasie:
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.
Hristos a înviat… (de 3 ori); Ectenie mică
Ipacoí, gl. al 8-lea
Venit-au mai înainte de zori, cele ce au fost cu Maria şi aflând piatra
răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger: „Pentru ce căutaţi printre
morţi ca pe un om pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi
giulgiurile cele de îngropare, alergaţi şi vestiţi lumii, că S-a sculat
Domnul, omorând moartea, căci este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit
neamul omenesc”.
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CÂNTAREA A 4-a, Irmos:
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Catavasie:
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.
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CÂNTAREA A 5-a, Irmos:
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.
Hristos a înviat din morţi!
Milostivirea Ta, cea nemăsurată, văzându-o, cei ţinuţi în legăturile
iadului, la lumină au alergat, Hristoase, cu picioare vesele, lăudând Paştile
cele veşnice.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Catavasie:
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.

CÂNTAREA A 6-a, Irmos:
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Hristos a înviat din morţi!
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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.
Catavasie:
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.
Hristos a înviat… (de 3 ori); Ectenie mică

CONDACUL, glasul al 8-lea
Deşi Te-ai pogorât în mormânt, Cel 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.
ICOSUL
Pe Soarele Cel mai înainte de soare, Care a apus oarecând în mormânt,
mers-au mai înainte de ziuă, căutându-L ca pe o zi, mironosiţele-fecioare,
şi una către alta strigau: „O, prietenelor, veniţi să ungem cu miresme
trupul cel de viaţă purtător şi îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel
căzut, şi Care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca şi magii şi să
ne închinăm, şi să aducem miruri în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, ci
în giulgiu este înfăşat, şi să plângem, şi să strigăm: O Stăpâne, scoală-Te,
Cel ce dai celor căzuţi sculare”.
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STIHIRA, gl. 6
Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului
Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi
Sfânta Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; 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 la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm
Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a
stricat. (de 3 ori)
Altă stihiră, acelaşi glas:
Înviind Iisus din mormânt, precum mai înainte a zis, ne-a dăruit
nouă viaţă veşnică şi mare milă. (de 3 ori)

CÂNTAREA A 7-a, Irmos:
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Hristos a înviat din morţi!
Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi
veşnice şi săltând lăudăm pe Pricinuitorul, Cel Unul binecuvântat şi
preaslăvit, Dumnezeul părinţilor.
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Hristos a înviat din morţi!
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.
Catavasie:
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.

CÂNTAREA A 8-a, Irmos:
Această aleasă şi sfânta Zi, prima a săptămânii, împărăteasă şi
doamnă, praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor, întru care
binecuvântăm pre Hristos întru toţi vecii.
Hristos a înviat din morţi!
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.
Hristos a înviat din morţi!
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.
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.
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Catavasie:
Stih: Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului
cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
Această aleasă şi sfânta Zi, prima a săptămânii, împărăteasă şi
doamnă, praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor, întru care
binecuvântăm pre Hristos întru toţi vecii.

CÂNTAREA A 9-a, Irmos:
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: Măreşte suflete al meu pe Cel ce a înviat a treia zi din mormânt, pe
Hristos Dătătorul de viaţă.
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: Înger strălucitor către femei a strigat: nu mai plângeţi, că Hristos
a Înviat!
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.
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Catavasie:
Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime,
peste tine a răsărit.

că slava Domnului

Saltă acum şi te bucură Sioane;

iar tu curată

Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al tău.
Hristos a înviat… (de 3 ori); Ectenie mică

LUMINÂNDA, gl. 7.
Cu trupul adormind ca un muritor, Împărate şi Doamne, a treia zi ai
înviat, pe Adam din stricăciune ridicând şi moartea pierzându-o, Paştile
nestricăciunii, lumii de mântuire! (3 ori)

STIHIRILE PAŞTILOR
Stih: Să învieze 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”.
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Stih: Aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar drepţii să se
bucure şi să se veselească (Ps. 67:2)
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 preacinstite 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”!
Slavă… Şi acum…
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!
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