Slujba Sfinţilor Părinţi celor din Halkidon carii s-au adunat la
Sfântul şi a toată lumea al patrulea Sobor

Această Slujbă este facerea prea sfinţitului Patriarh al Constantinopolei
Filoteu.

SÂMBĂTĂ
LA VECERNIA CEA MARE
După obişnuitul Psalm, citim: Fericit bărbatul…
Catisma toată
La Doamne strigat-am, Stihirile pr 10, ale Învierei 3, şi a lui Anatolie 1, ale Sfinţilor
Părinţi 6.
Podobie: Toată nădejdea…
Stihirile Sfinţilor Părinţi, glasul al 6-lea.

Pre Tine Cuvântul cel necuprins şi netâlcuit, carele trup te-ai făcut
pentru noi, Iubitorule de oameni, te-a propoveduit cinstită adunarea
înţelepţilor Părinţi, Dumnezeu desăvârşit şi om, îndoit cu firile şi cu lucrările
fiind, îndoit şi cu voile, şi unul acelaşi dupre Ipostas. Pentru aceasta
împreună cu Tatăl şi cu Duhul cunoscându-te pre Tine Dumnezeu unul, Ţie
ne închinăm, pre dânşii fericind.
De două ori

Pre Pir, pre Serghie şi pre Onorie, împreună cu Eftihie, pre Dioscor şi
pre răul Nestorie, i-aţi surpat, din amândouă prăpăstiile lor, turma lui Hristos
mântuind-o măriţilor; îndoit cu firile, şi unul dupre Ipostas, pre Hristos
luminat propoveduind, şi neamestecat cu singure lucrările arătându-l. Căruia
şi închinându-ne ca unui om şi Dumnezeu desăvârşit, împreună cu Tatăl şi
cu Duhul, acum pre voi vă mărim.
De două ori

Propoveduit-au de Dumnezeu purtătorii cu un glas dumnezeeasca
lucrare cea nezidită, şi dumnezeeasca voie acelui ce a sărăcit dupre omenire,
dând trupului lucrarea cea zidită şi voia, ferindu-se de amestecarea firei, şi
de Ipostatnica despărţire, înţelepţeşte fericiţii. Pre carii cu prăznuire de
preste ani cinstindu-i noi credincioşii, pre Hristos cu un glas slăvim, cel ce ia mărit pre dânşii.
Pre Treimea cea nezidită, purtătorii de Dumnezeu Părinţi, pre unul
Domnul Dumnezeu cu o înţelegere astăzi au propoveduit, singurimea a unei
firi întocmai, tuturor arătând cu voie de obşte, şi cu neosebirea lucrărei, fără
de început şi fără de sfârşit, pre acela prin toate adeverindu-l. Pentru aceasta
îi lăudăm pre dânşii, ca pre nişte următori apostolilor, şi ca pre cei ce au
învăţat pre toţi a acelora buna vestire.
Slavă, glasul al 6-lea

Pre trâmbiţele Duhului cele de taină, pre purtătorii de Dumnezeu
Părinţi astăzi să-i lăudăm, pre cei ce au cântat în mijlocul Bisericei cântare
întocmită de slava lui Dumnezeu, o Treime neschimbată, o fiinţă şi o
Dumnezeire slăvind. Pre surpătorii înşelăciunei, şi pre apărătorii
dreptcredincioşilor, pre cei ce se roagă totdeauna Domnului, să miluiască
sufletele noastre.
Şi acum, Dogmatica glasului.

VOHOD : Lumină lină…
Prochimenul zilei şi Parimiile.
Dela Facere citire.
Cap. 14, Vers 14
Dela a doua Lege citire.
Cap. 1, Vers 8
Dela a doua Lege citire.
Cap 1, Vers 14

LA LITIE
Stihira hramului, slavă, a Părinţilor, glasul al 4-lea

Pomenirea cea de preste ani astăzi, a purtătorilor de Dumnezeu
Părinţi, carii s-au adunat din toată lumea, întru luminată cetatea Nicheiei,

adunarea dreptmăritorilor bine cinstind-o, cu credinţă o prăznuim. Că aceştia
învăţătura cumplitului Arie cea fără de Dumnezeu, cu bun creştinesc gând o
au surpat, şi dela Biserica cea sobornicească soborniceşte l-au gonit; şi
luminat pre Fiul lui Dumnezeu de o fiinţă, şi împreună veşnic, mai ‘nainte de
veci a fi, pre toţi i-au învăţat a mărturisi în Simbolul credinţei, cu osârdie şi
cu bună creştinătate aceasta alcătuind. Pentru aceasta şi noi dumnezeeştilor
lor dogme urmând, tare crezând, slujim Tatălui, şi Fiului, şi Duhului celui
prea sfânt, într-o Dumnezeire Treimei celei de o fiinţă.
Şi acum, a Născătoarei:

Caută spre rugăciunea robilor tăi, ceea ce eşti cu totul fără prihană,
potolind pornirile asupra noastră cele rele, din tot necazul scăpându-ne pre
noi, că pre tine una te avem anghiră tare şi nemişcată, şi a ta folosinţă am
dobândit, să nu ne ruşinăm Stăpână, cei ce te chemăm pre tine, grăbeşte spre
rugăciunea celor ce strigă către tine cu credinţă: Bucură-te Stăpână
ajutătoarea tuturor, bucuria şi acoperământul, şi mântuirea sufletelor noastre.
LA STIHOAVNĂ
Stihirile Învierei dupre Alfa Vita
Slavă, a Părinţilor, glasul al 3-lea

Aşezământurilor apostoleşti osârduitori păzitori aţi fost Sfinţi Părinţi,
căci o fiinţă a Sfintei Treime a fi, cu dreaptă credinţă învăţând, hula lui Arie
soborniceşte aţi surpat; cu carele împreună şi pre Machedonie luptătorul
împotriva Duhului biruindu-l, aţi defăimat pre Nestorie, pre Evtihie şi pre
Dioscor, pre Savelie şi pre Sever cel fără de cap. De a cărora amăgire rugaţivă să ne izbăvim noi, ca vieaţa noastră nespurcată întru credinţă să se
păzească rugămu-vă.
Şi acum, a Născătoarei:

Fără de sămânţă dela Dumnezeescul Duh, şi cu sfatul Tatălui, ai
zămislit pre Fiul lui Dumnezeu, cel ce este din Tatăl fără de mamă, mai
‘nainte de veci, şi pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup l-ai născut, şi
prunc cu lapte l-ai hrănit. Pentru aceasta nu înceta a-l ruga, să se izbăvească
din nevoi sufletele noastre.

După Sfinte Dumnezeule, şi după Tatăl nostru,
Troparul Învierei. Slavă, Troparul Părinţilor
glasul al 8-lea

Prea proslăvit eşti Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce luminători pre
pământ pre Părinţii noştri i-ai întemeiat, şi printr-înşii la adevărata credinţă,
pre noi pre toţi ne-ai îndreptat, mult îndurate, slavă Ţie.
Şi acum, a Născătoarei a Învierei:

Cela ce pentru noi te-ai născut…

LA UTRENIE
La Dumnezeu este Domnul, Troparul Învierei de 2 ori. Slavă, al Părinţilor, Şi acum, a
Născătoarei, a Învierei.
După obişnuitele Stihologhii, Sedelnele şi cealaltă slujbă a Învierei până la Canoane.

CANOANELE
Al Învierei cu Irmosul pe 4, şi al Născătoarei de Dumnezeu pe 2, şi ale Sfinţilor Părinţi,
două pe 8.
Canonul cel dintâiu al Sfinţilor Părinţi.
Al căruia acrostih la Greci este acesta :
Pre surpătorii înşelăciunei cei prea drepţi laud.
Facerea lui Filotei.
Peasna 1-a, glasul 1-iu, Irmos :
Dreapta ta cea purtătoare…

Pre surpătorii înşelăciunei cei drepţi, acum a-i lăuda gândind Stăpâne,
Darul Tău cel de sus atotputernic, şi lucrarea chem. Că Tu eşti cu adevărat
dreapta Tatălui şi puterea.

Cuvintelor sfinţilor prooroci şi legilor Evangheliilor urmând de
Dumnezeu cel necunoscut şi cunoscut, luminat pre noi ne-a învăţat înţelepţii
Părinţi, de înşelăciune pre toţi izbăvindu-i.
De sus ceata proorocească şi dumnezeesc numărul apostolilor, de un
Dumnezeu în trei feţe şi atotputernic, limpede ne-a învăţat; pre carele
cinstiţii Părinţi luminat l-au descoperit nouă.
Legilor dumnezeeşti supuindu-se de Dumnezeu purtătorii Părinţi, au
învăţat, ca pre Făcătorul tuturor, cel ce este necunoscut după fiinţă, bine a-l
cunoaşte din singure lucrurile cele ce se văd.
A Născătoarei :

Ceea ce ai încăput în pântecele tău cu dumnezeească lucrare lumina
cea întreit strălucitoare Stăpână, luminează ca o bună inimile celor ce te
laudă pre tine cu bună credinţă, că tu eşti lumina şi slava, şi mântuire
veşnică.
Alt canon al Sfinţilor Părinţi.
Peasna 1-a, glasul al 8-lea, Irmos :
Pre gonaciul Faraon…

Binecredincioasă adunarea Părinţilor, strângându-se oarecând asupra
lui Eftihie, cu adevărat pre Mântuitorul l-au adeverit în două firi
nedespărţite, învăţăturilor dumnezeescului Părinte Chiril urmând arătat, şi
rămâind întru dânsele.
Numărul cel de şase sute şi treizeci al credincioşilor bărbaţi,
înşelăciunea lui Eftihie şi eresul lui Sever surpându-l, a zis: În două firi pre
Hristos propoveduim, urmând cuvintelor fericitului Chiril.
Slavă :

Cela ce nu propovedueşte în două firi şi lucrări pre Hristos Cuvântul
Tatălui, să ia anatemă. Că Sinodul al patrulea al Sfinţilor Părinţi înţelepţeşte
aşa a aşezat, deci toţi să-i fericim pre dânşii.
Şi acum, a Născătoarei :

Lucruri prea slăvite s-au grăit de tine în neamurile neamurilor, ceea ce

pre Dumnezeu Cuvântul în pântece l-ai încăput, şi curată ai rămas de
Dumnezeu Născătoare Marie. Pentru aceasta toţi te cinstim pre tine, cea
după Dumnezeu folositoarea noastră.
Catavasie
Deschide-voiu gura mea…
Peasna 3-a, Irmos :
Unule cela ce ştii…

Izvorul cel dintâiu al bunătăţilor, Darul Duhului ca nişte râuri pre voi
din sine v-a izvorât, ca să opriţi înşelăciunea, şi pre credincioşi să-i adăpaţi
slăviţilor cu apele bunei credinţe, cu propoveduirea proorocilor, şi a
apostolilor.
Pre Serghie şi pre Pir căpeteniile cele rele ala eresului, pre Pavel şi pre
Petru şi pre Teodor, vitejeşte împreună i-aţi surpat înţelepţilor, cinstita
Biserică întărind, măriţilor, cu învăţăturile apostolilor şi ale Părinţilor.
Lucrarea împreună fără de început a fi a Dumnezeirei celei fără de
început, luminat de Dumnezeu purtătorii propoveduind, a învăţat zidită a fi
lucrarea întrupărei celei zidite, în două firi pre Fiul a fi un Hristos vestind.
A Născătoarei :

Cei ce dorim să vedem razele Darului Duhului, şi dumnezeeasca
strălucire cea neînserată, să alergăm la izvorul Darului, la Maica Făcătorului;
că printr-însa credincioşilor se dăruesc toate cele mai bune.
Alt Canon, Irmos :
Cel ce ai întărit cerurile…

Cei ce vă făliţi fără ruşine cu cuvintele lui Sever cele pline de otravă
de moarte aducătoare, ruşinaţi-vă pururea, depărtându-vă toţi de Biserică, ca
nişte lupi şi câini răpitori.
Adunările şi credincioşii, pre Atotfăcătorul şi Mântuitorul în două firi
nedespărţite, şi în două voi şi lucrări îl cinstim. Pentru aceasta înşelăciunea
lui Sever de tot o lepădăm.

Slavă :

Veniţi să lepădăm arătat înşelăciunea lui Sever, a lui Eftihie şi a lui
Iacov, a lui Teodor şi a lui Dioscor împreună cu aceştia. Iară Sinodul al
patrulea al drept slăvitorilor Părinţi să-l lăudăm cu cântări dumnezeeşti.
Şi acum, a Născătoarei :

Mai înaltă decât Heruvimii şi Serafimii te-ai arătat de Dumnezeu
Născătoare ; că tu una ai priimit în pântecele tău pre Dumnezeu cel
neîncăput, neîntinată. Pentru aceasta toţi credincioşii cu cântări te fericim
Curată.
CONDACUL şi ICOSUL Învierei.
Sedealna Părinţilor, glasul al 4-lea.
Podobie : Degrab ne întâmpină…

Luminători prea luminaţi ai adevărului lui Hristos, luminat v-aţi arătat
lumei prea fericiţilor Părinţi, uscând eresurile celor grăitori cu limbi
hulitoare, şi stingând amestecăturile cele în chipul văpăei, ale celor rău
slăvitori. Pentru aceasta ca nişte Ierarhi ai lui Hristos rugaţi-vă, să ne
mântuiască pre noi.
De două ori.
Slavă, Şi acum, a Născătoarei :

Degrab priimeşte Stăpână rugăciunile noastre, şi le du Fiului şi
Dumnezeului tău, Doamnă cu totul fără prihană, dezleagă din primejdii pre
cei ce aleargă la tine, potoleşte meşteşugirile împotrivă, şi surpă îndrăznirile
celor fără Dumnezeu, ce se întrarmează împrotiva robilor tăi.

Peasna a 4-a, Irmos :
Munte umbros cu Darul…

La legile Duhului cugetare făcând, la legile părinteşti ce s-au trimis la
voi de la Roma, le-aţi priimit înţelepţilor, şi adeverindu-le cu lumina
Duhului, aţi întărit bine Biserica.

Cu laude să încununăm dumnezeească adunarea celor purtători de
Dumnezeu, credincioşii; pentrucă pre Cuvântul întrupat, Dumnezeu şi om,
cu lucrările, împreună şi cu voile osebite, nouă ne-au propoveduit.
Pre Onorie cel ce prea mult se înălţa cu gândul, de pre scaun şi din
stăpânia Romei celei vechi oarecând bine l-aţi surpat prea înţelepţilor, şi de
tot pre el ca pre un nevrednic de stăpânie, şi de scaun l-aţi vestit.
A Născătoarei :

Ceea ce pre Cuvântul lui Dumnezeu cel Ipostatnic, şi lumina cea
adevărată ai născut Fecioară, deschide-mi ochii sufletului meu rogu-mă, şi
strălucirei celei de acolo părtaş mă fă; că tu eşti mijlocitoare către Dânsul, şi
folositoare.
Alt Canon, Irmos :
Tu eşti tăria mea, Doamne…

Spune nouă nebune Severe şi zadarnicule, cum să fie o fire
împreunată lumina cea fără de început, Cuvântul şi Fiul Tatălui?
Că de zici aşa, şi altă fire ai însemnat; că trupul şi Cuvântul nu este o fiinţă,
ci două sunt, nesocotitule.
O fire zicând a Cuvântului a adus că firea cea întrupată a omenirei
este neschimbată cu totul, şi neamestecată, învăţătorul Alexandrenilor şi cel
mai întâi cu scaunul, luminat două firi şi două voi a fi învăţând pre cei ce
voesc a cunoaşte cu dreaptă credinţă.
Slavă :

Două firi ale lui Hristos toţi mărturisim fără amestecare noi toţi
credincioşii, toată păgânătatea lui Eftihie împreună şi a lui Dioscor celui fără
minte hulind, urmând hotarului Sfinţilor Părinţi, şi cuvintelor
dumnezeescului Chiril.
Şi acum, a Născătoarei :

Căruţă de Heruvimi tu eşti Maica lui Dumnezeu curată, tu încăpere, tu

şi lăcaş părintescului Cuvânt şi Dumnezeu, carele s-a îmbrăcat în trup din
prea curate coapsele tale. Pentru aceasta în două firi celui ce s-a întrupat din
tine închinându-ne, neîncetat îl slăvim.
Peasna 5-a, Irmos :
Cel ce ai luminat cu…

Puitori de lege, de Dumnezeu purtători, Hristos v-a arătat pre voi, carii
aţi povăţuit prea bine ca Moisi pre noul Israil, şi pre Faraon vrăjmaşul întru
adâncul cel cumplit al periciunei ca şi acela l-aţi cufundat.
Cât este de frumoasă şi de luminată adunarea Părinţilor, că pre Iisus
singur prin sine şi împreunat cunoscându-l ca pre un Dumnezeu şi om, două
lucrări ale Lui tuturor marginilor propovedueşte.
Dar dumnezeesc scrisorile dela Roma socotindu-le, preste acelea au
întărit turnul dreptei credinţe, înţelepţii dascăli, propoveduind îndoite
lucrările lui Hristos, după cum şi firile.
Ruşinatu-s-au Pavel, Petru şi cu Teodor, împreună cu Pir şi Serghie şi
Onorie, cei ce făceau prea urât amestecare celor două firi ale lui Hristos, cu
amestecarea lucrărei Lui.
A Născătoarei :

Toată luminarea tu eşti Fecioară, şi strălucire, lăcaş luminei celei
neapuse fiind, pentru aceasta rogu-mă, cu a ta lumină Maica lui Dumnezeu,
ochii sufletului meu luminează-i.
Alt Canon, Irmos :
Pentru ce m-ai lepădat…

O Severe! Firile lui Hristos nu le amesteca rău, călcătorule de lege,
pentru că cei ce se adunase, şi toţi prea fericiţii învăţători, în două firi, şi
într-o faţă pre Hristos tuturor vestindu-l, au aşezat.
Luat-a firea omenească adevărat Cel fără de început, Cuvântul
Tatălui, ca un iubitor de oameni, vrând să ne miluiască pre noi cei pieriţi.
Pentru aceasta îl mărturisesc pre El în două firi şi în două voi.

Slavă :

Pre Sever l-a surpat al patrulea Sobor şi pre Dioscor, carii au hulit pre
Hristos, întărind cartea lui Leon celui mai întâi şezător pre scaunul Romei,
foarte bine două firi ale Mântuitorului fără tăere adeverind.
Şi acum, a Născătoarei :

Ceea ce ai îndrăsneală ca o Maică către Fiul tău Preacurată, purtarea
de grije pentru noi cei de un neam nu o trece cu vederea rugămu-ne, că pre
tine singură creştinii către Stăpânul rugătoare milostivă te punem.
Peasna 6-a , Irmos :
Din pântece pre Iona…

Streină şi nouă amestecare a firilor lui Hristos, cu adevărat adunarea
cea rea a răspuns, două lucrări amestecând întru o lucrare una şi streină. Prin
carea plinirea drept credincioşilor din sfinţitele curţi o au gonit.
Adunarea deşertăciunei ca să scape de Nestorie cel cumplit, carele rău
aducea doi fii, s-a alunecat din prăpastie într-o altă prăpastie, hotărând în
zadar turburarea la voirile firilor; dar s-a biruit de Părinţii cei dumnezeeşti.
Pre Cel ce luminat l-au propoveduit mai ‘nainte Părinţii, Fiu de o
fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul; de acelaşi adunarea dumnezeeştilor învăţători din
dumnezeeştile lucrări pre toţi au învăţat, fireasca lucrare a Lui adeverind,
împreună şi voia.
Voie Ipostatnică înţelegând, rău au învăţat mai marii războiului,
împreună cu voile a fi şi feţele celor ce voesc, pre carii prea bine Părinţii
biruindu-i, au învăţat bine a fi întocmită cu firea lucrarea ei cea de o fiinţă.
A Născătoarei :
Alt Canon, Irmos :

Uşă dumnezeeştei raze şi izvor luminei celei neapuse, tu te-ai făcut
Stăpână; că toată plinirea Dumnezeirei s-a sălăşluit negrăit în pântecele tău,
ceea ce eşti cu totul fără prihană. A căruia lucrarea cea firească şi raza o dai,
celor ce le trebueşte.

Curăţeşte-mă Mântuitorule…

Două cărţi ale lui Chiril, care s-au fost trimis oarecând la Singhel mai
marele scaunului despre apus, hulesc toată înşelăciunea lui Sever, cu bună
credinţă pre Hristos propoveduind.
Slavă :

Chiril pre Hristos propovedueşte în două firi, şi în două lucrări, eresul
lui Sever celui fără minte biruind. Pentru aceasta toţi întru învăţăturile lui să
rămânem.
Şi acum, a Născătoarei :

Fecioară curată şi de Dumnezeu Născătoare slăvită Marie, credincioşii
după adevăr pre tine te propoveduim, astupând gura lui Nestorie cea
hulitoare, şi gândul cel rău al lui Dioscor.
CONDAC, glasul al 8-lea.

Propoveduirea apostolilor, şi învăţăturile Părinţilor, Bisericei o
credinţă a întărit; care şi haina adevărului purtând, cea ţesută din teologhia
cea de sus, drept îndreptează, şi slăveşte taina cea mare a bunei credinţe.
ICOS.

Cu înaltă propoveduire să auzim înţelepciunea lui Dumnezeu strigând:
Cel însetat să vie la mine, şi să bea. Paharu carele ţiu, pahar este al
înţelepciunei. Această băutură cu cuvântul adevărului o am scos; apă ce se
varsă, nu a grăirei împrotivă, ci a mărturisirei. Carea bând Israil cel de acum,
vede pre Dumnezeu grăind: Vedeţi, vedeţi că însumi Eu sunt, şi nu mă
schimb; Eu Dumnezeul cel dintâi, Eu şi după acestea, şi afară de Mine altul
nu este nici cum. De aicea cei ce se fac părtaşi, se vor sătura, şi vor lăuda
taina cea mare a bunei credinţe.
Întru această lună, în 16 zile, săvârşim pomenirea Sfinţilor Părinţi celor şase sute
treizeci dela Halkidon, carii s-au adunat la sfântul şi a toată lumea al patrulea Sobor.

Stih : Împreună adunarea de luminători aleasă,
Luminaţi-mi mintea mea voi cei cu chipul de rază.

Acest sfânt şi a toată lumea Sobor s-a făcut în zilele lui Marchian şi
Pulheriei binecredincioşilor împăraţi, adunându-se Sfinţii Părinţi cu Darul
Duhului Sfânt în vestita biserică a Sfintei Eufimia, şi adeverind sfântul
Simbol al celor trei sute optsprezece Sfinţi Părinţi, ce au fost la Nicheea
strânşi. Pre carele l-au întărit, şi l-au pecetluit şi celelalte Soboare.
Pentru că ocârmuind împărăţia Teodosie feciorul lui Arcadie, a fost o
întâmplare ca aceasta: Oarecarele Evtihie monah şi preot s-a făcut începător
eresului, zicând pre Domnul nostru Iisus Hristos a fi întru o fire şi întru o
lucrare. Carele s-a fost scos şi s-a caterisit de Flavian Patriarhul
Constantinopolei, şi de ceilalţi dreptcredincioşi. Iară Evtihie având ajutor pre
cei fără de Dumnezeu fameni ai împăratului, n-a încetat a face amestecături
şi turburări, până ce a murit Teodosie. Deci după ce a luat Marchian
împărăţia, a poruncit să se facă a toată lumea Sobor, şi s-au adunat şase sute
treizeci de Episcopi, şi alcătuind şi o parte şi alta, adică dreptcredincioşii şi
ereticii, două tomuri, şi deschizând racla Sfintei Muceniţe Eufimia, le-au
pecetluit şi le-au pus pre pieptul ei, şi preste puţine zile făcând rugăciune, şi
deschizând, au văzut şi s-au spăimântat; pentru că au văzut tomul ereticilor
lepădat sub picioarele Sfintei, iară al dreptcredincioşilor ţiindu-l în cinstitele
sale mâini. Aceasta făcându-se s-au îngrozit toţi, văzând o minune ca
aceasta. Şi întorcându-se mai vârtos spre credinţă, au slăvit pre Dumnezeu
Cel ce face în toate zilele minunate, şi preste fire lucruri, spre întoarcerea şi
folosul celor mulţi. Şi se face pomenirea aceasta în sfânta biserica cea mare.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne milueşte-ne şi ne mântueşte pre
noi. Amin.
Peasna 7-a, Irmos :
Cuptor înţelegător…

Pre Tine Fiul lui Dumnezeu şi om cunoscăndu-te mai ‘nainte cetele
teologhilor Stăpâne, lumei te-au propoveduit, îndoit cu voile şi cu lucrările
Iubitorule de oameni, doimea amândorora firilor tale adeverind.
Podoabă strălucită Bisericei v-aţi arătat, căci bine priimind
aşezământurile apostolilor, pre toţi i-aţi învăţat cuvântul credinţei, pre
Domnul unul din Treime a-l cunoaşte atotfăcător, lucrător, voitor şi
atotputernic.

Lumină nezidită şi vieaţă nemuritoare cunoscând pre Dumnezeu, bine
l-aţi propoveduit tuturor, mai pre sus decât acestea ce sunt mai jos cu firea.
Osebirile fireşti cele din fire cunoscându-le, împreună şi cele nedespărţite.
Ca nişte fulgere ale dumnezeeştei lumini pre voi v-a trimis în lume
Hristos, ca să ardeţi de tot pre lucrătorii înşelăciunei, şi toată Biserica să o
luminaţi fericiţilor, slăvind pre Dumnezeu cel lăudat, şi atotputernic.
A Născătoarei :

Strălucit-a Hristos lumina cea neînserată din pântecele tău mai întâi
ieşind, şi lumea a mântuit Cel prea înălţat, pre Carele roagă-l de Dumnezeu
Născătoare, să lumineze ochii cei înţelegători ai inimei mele celei
întunecate.
Alt Canon, Irmos :
De pogorârea lui Dumnezeu…

În două firi, şi în două lucrări mărturisind pre Hristos neamestecat, şi
neschimbat, înşelăciunea lui Sever o biruim. Pentru aceasta Celui ce a răbdat
patimă prin luarea trupului, să-i strigăm : Bine este cuvântat Dumnezeul
părinţilor noştri.
Pre unul cunoaştem Cel de pre lemn şi din sânurile Tatălui, ca pre un
Dumnezeu întru cele prea înalte, iară în mormânt ca pre Cel ce s-a împreunat
cu trupul, Căruia cântăm cu un glas strigând : Bine eşti cuvântat Dumnezeul
părinţilor noştri.

Slavă :

Deşertarea lui Arie, celui ce micşora pre Dumnezeu, şi tăierea, încă şi
amestecarea lui Savelie, a vrăjmaşilor Treimei, credincioşii urându-le,
Treimei să-I strigăm : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
Şi acum, a Născătoarei :

Pre Tine Domnul tuturor, Tatăl numai al unuia născut Fiul, cu dreaptă
credinţă Dumnezeu zicându-Te Te vestim, şi pre unul Carele din Tine iese,
Duhul Cel drept, Cel de o fiinţă, şi împreună veşnic ştiind.

Peasna a 8-a, Irmos :
În cuptor tinerii lui Israil…

Ca dintr-o îndemnare din dumnezeească învăţătura apostolilor, şi a
proorocilor, Părinţii pornindu-se, au propoveduit zicând : Unul este Domnul
tuturor Hristos, într-un Ipostas, şi îndoit cu firile şi cu lucrările.
Ca toată înşelăciunea cea fără de ruşine şi hulirea, Părinţii de la
Biserică bine să o dezrădăcineze, împreună au vestit pre Domnul a avea
lucrare şi voie după fiinţă nezidită ca un Făcător, şi iară zidită ca un om.
Cuvântul lui Dumnezeu ţiindu-l în mâini ca o sabie, pre vrăjmaşii
bunei credinţe bine i-aţi tăiat Părinţilor; lucrarea şi voea Mântuitorului , şi
toate cele fireşti ale Lui îndoite a fi cu un aşezământ le-aţi răspuns, aşijderea
şi firile.
A Născătoarei :

Toată eşti frumoasă, toată bună, toată luminoasă de lumină purtătoare,
şi de Dumnezeu priimitoare, cu totul una şi strălucită. Pentru aceasta
luminează-mi Stăpână ochii inimei mele, celei ce miroseşte mireazma slavei
tale, şi este rănită cu dor spre aceea.
Alt Canon, Irmos :
De şapte ori muncitorii…

Să se ruşineze feţele, şi să se astupe gurile, celor ce nu propoveduesc
pre un Fiu în două firi netăiat, neschimbat, şi neamestecat; căci noi
dreptcredincioşii slăvim pre Hristos, şi după una şi a lucra, şi a voi nu în
două feţe ci în două firi.
Cei ce aveţi numirea lui Iacov Chenton, scriindu-vă vouă numele
aceluia, răspundeţi nouă : Au întru numirea lui v-aţi botezat în scăldătoare de
demult? Pentru aceasta v-aţi depărtat dela Hristos cu adevărat, de bunăvoie
umplându-vă de ruşine împreună cu mincinosul acela.

În Halkidon Soborul al patrulea pre Dioscor, cu Eftihie pre răul Sever,
i-a surpat, şi de tot a tăiat dela dumnezeească Biserica lui Hristos şi
Stăpânului, înşelăciunea lor cea spinoasă, carea amestecă firile
Mântuitorului; cu carele împreună noi dreptcredincioşii să-i urâm pre dânşii.
Binecuvântăm pre Tatăl…

Pre o Dumnezeire întreit luminătoare, pre o rază strălucitoare dintru o
fire în trei feţe, pre Tatăl cel fără început, şi pre Cuvântul cel împreună de o
fiinţă: Tineri bine-L cuvântaţi preoţi lăudaţi-L, noroade înălţaţi-L întru toţi
vecii.
Şi acum, a Născătoarei :

Sufletul meu cel omorât înviază-l, căzut fiind ridică-l, rănit fiind
vindecă-l, mintea mea împacă-o, şi potoleşte valurile ispitelor, Fecioară, şi
mântueşte pre mine cel ce strig: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade
prea înălţaţi pre Hristos în veci.
Peasna 9-a, Irmos :
Chipul naşterii tale…

Având pre Hristos întru voi grăind cele dumnezeeşti de demult, şi
acum curat cu Cel curat împreunându-vă, fericiţilor, Biserica Lui o aţi
întărit, carea cu ostenele şi cu sudori prea multe, cu adevărat o aţi aşezat.
Pildă şi îndreptare v-aţi făcut la toată Biserica lui Dumnezeu de trei
ori fericiţilor, învăţând de întruparea lui Hristos, şi grăirea de Dumnezeu a
unei Dumnezeiri nefăcute, şi acum limba cea vătămătoare după proorocie
gonind.
Toată grăirea împrotivă a relei credinţe după proorocia Părinţilor bine
o aţi dezlegat, osebirea lucrărei arătând, cea firească a fi nedespărţită,
nezidită, după vrednicie grăind, şi atotlucrătoare, şi atotputernică.
Gura lui Dumnezeu făcându-vă, prin singure lucrările şi strălucirile a
fi împărtăşit, pre Dânsul ca pre un bun l-aţi propoveduit Sfinţilor, pre Cel ce
din fire este neapropiat. Pentru aceasta pre voi ca pre nişte făcători de bine
după vrednicie vă fericim.

A Născătoarei :

Tu eşti mie şi coroană de aur, şi dumnezeească săvârşirea cântărei
mele, Prealăudată, care întorcându-mă acum din izgonire o am închinat
Fiului tău, cinstită, cântare de mulţămită aducând ţie, ceea ce eşti pricina
bunătăţilor, Preacurată.

Alt Canon, Irmos :
Spăimântatu-s-a Cerul…

Despărţit-a Sever înşelătorul Biserica lui Hristos cea bine slăvită, şi
pedeapsă cu sfatul Părinţilor celor binecredincioşi, şi pentru hula, şi pentru
bârfirea sa a luat pre dreptate, şi s-a lepădat din adunarea învăţătorilor
osândit.
Slavă :

Firile lui Hristos pentru ce le împreunezi? Şi unire şi amestecare aduci
împrotivă, patima Crucei şi îngroparea adăogând Dumnezeirei celei
nepătimitoare, a unuia născut Cuvântului lui Dumnezeu, o ticăloase Severe?
Pentru aceasta de hulirea ta prea mare ne scârbim.
Şi acum, a Născătoarei :

Mândria împreună şi îndrăzneala vrăjmaşilor surpă-o, cel ce te-ai
născut din Fecioară, şi sfaturile celor rău înţelegători Făcătorule; iară
adunarea credincioşilor întăreşte-o neclătită ca un Dumnezeu, cornul
înălţăndu-ne, şi în credinţă întărindu-ne, ca toţi pre Tine să Te slăvim.
SVETILNA Învierei.
Slavă, a Sfinţilor Părinţi.
Podobie : Femei auziţi glas…

Pomenirea dumnezeeştilor Părinţi astăzi prăznuind, pentru rugăciunile
lor cu totul îndurate rugămu-ne: Mântueşte de toată vătămarea eresurilor, pre
norodul Tău Doamne, şi pre toţi ne învredniceşte să slăvim pre Tatăl, pre
Cuvântul, şi pre Duhul cel Prea Sfânt.

Şi acum, a Născătoarei :

Pentru rugăciunile Maicei Tale, şi ale Părinţilor ce s-au adunat la cele
şapte Soboare, prea bunule Doamne, dă putere Bisericei, şi credinţa o
întăreşte, şi împărăţiei cerurilor pre toţi îi arată părtaşi, când vei veni pre
pământ să judeci toată făptura.

LA HVALITE.
Stihirile Învierei, pe 4, şi ale Sfinţilor Părinţi 4, cu Stihirile lor glasul al 6-lea.
Podobie : Toată nădejdea puindu-şi…

Toată ştiinţa sufletească adunând şi cu dumnezeescul Duh socotind,
fericitul şi cinstitul Simbolul credinţei, cinstiţii Părinţi cu scrisoare l-au
însemnat, întru carele prea luminat, de Cuvântul Cel împreună fără de
început cu Cel Ce L-a născut, şi cu totul adevărat de o fiinţă au învăţat,
apostoleştilor învăţături urmănd arătat, cei bine slăviţi şi cu totul fericiţi, cu
adevărat şi de Dumnezeu gânditori.
De două ori.
Stih : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat, şi prea
slăvit este numele Tău în veci.

Toată strălucirea Prea Sfântului Duh cea de înţelegere luând bună
grăirea cea mai pre sus de fiinţă cu cuvânt scurt şi cu multă înţelegere, cu
dumnezeească însuflare au spus, ca nişte propoveduitori ai lui Hristos, şi
desăvârşitori evangheliceştilor dogme fericiţii. Şi descoperirea
aşezământurilor celor creştineşti de sus luând arătat, şi luminându-se au
alcătuit credinţa cea de Dumnezeu învăţată.
Stih : Adunaţi Lui pe prea cuvioşii Lui, cei ce aşează aşezământul de lege al Lui.

Toată măestria cea păstorească adunând, şi mânia cea prea dreaptă
pornind acum cu izbândă, pre lupii cei grei şi pierzători i-au gonit, cu praştia
Duhului împrăştiindu-i de la plinirea Bisericei, pre cei ce căzuse asupră ca
spre moarte, şi erau ca nişte bolnavi fără vindecare; dumnezeeştii Păstori ca
nişte slugi prea bune ale lui Hristos, şi ai dumnezeeştei propoveduiri
tăinuitori prea sfinţiţi.

Slavă, glasul al 8-lea, a lui Gheorghe Nicomidianul

Ceata Sfinţilor Părinţi, de la marginea lumei adunându-se, o fiinţă a
Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh a fi a învăţat, şi o fire; şi taina
teologhiei luminat o au dat Bisericei, pre carii lăudându-i cu credinţă, îi
fericim zicând: O dumnezeească tabără, de Dumnezeu grăitorilor, ostaşi
întrarmaţi ai oastei Domnului, stele mult luminoase ale tăriei celei
înţelegătoare, stâlpii cei nesurpaţi ai Sionului celui de taină; florile Raiului
cele cu duhovnicească mireazmă, gurile Cuvântului cele cu totul de aur,
lauda Bisericei, podoaba lumei, rugaţi-vă cu deadinsul pentru sufletele
noastre.
Şi acum, a Născătoarei :
Prea binecuvântată eşti…

SLAVOSLOVIA cea mare.
Ecteniile şi Otpustul.
Slavă, Şi acum, Stihira Evangheliei, ceasul întâi
şi otpustul deplin

