
Starea III, Glas 3

Neamurile toate 
Laudă-ngropării 

Ţi-aduc, Hristoase-al meu.

132 Caută spre mine şi mă miluieşte după judecata celor ce iubesc numele Tău. 
Arimateanul 

Jalnic Te pogoară
Şi în mormânt Te-ngroapă.

133 Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege. 
De mir purtătoare, 
Mir Ţie, Hristoase, 
Ţi-aduc cu sârguinţă.

134 Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. 
Vino-întreagă fire, 
Psalmi de îngropare

Lui Hristos să-l aducem.

135 Faţa Ta arat-o spre robul Tău şi mă învaţă îndreptările Tale. 
Pe Cel viu cu miruri,

Ca pe-un mort să-L ungem, 
Cu mironosiţele.

136 În curgeri de apă s-au afundat ochii mei căci n-am păzit legea Ta. 
Fericite losif!

Trupul ce dă viaţă,
Al lui Hristos, îngroapă.

137 Drept eşti Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale.
Cei hrăniţi cu mană 
Lovesc cu piciorul 
În Binefăcătorul.

 
138 Poruncit-ai mărturiile Tale, dreptate şi tot adevărul. 

Cei hrăniţi cu mană, 
Oţet şi fiere Ţi-aduc, 

Hristoase al meu.

139 Mistuitu-m-a râvna Ta, căci uitară cuvintele Tale vrăjmaşii mei.
O, ce nebunie !

Pe Hristos omoară
Cei ce-au ucis profeţii.

 
140 Lămurit este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el. 

Ca rob făr' de minte,
A trădat luda 

Pe-Adâncu-nţelepciunii.



141 Tânăr sunt eu şi defăimat, îndreptările Tale nu le-am uitat. 
Rob ajunge-acuma
Vicleanul de luda,

Cel ce-a vândut pe Domnul.

142 Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta adevărul. 
După Solomon, gura
Jidovilor netrebnici
Groapă adâncă este.

143 Necazuri şi nevoi m-au aflat, poruncile Tale sunt cugetarea mea. 
La viclenii jidovi, 

Curse şi ciulini sunt
Căile lor strâmbe.

144 Dreptate sunt mărturiile Tale în veac, dă-mi pricepere şi voi trăi. 
losif şi Νicodim

Pe Domnul îngroapă, 
Cu toată cuviinţa.

145 Strigat-am cu toată inima mea; auzi-mă Doamne, îndreptările Tale le voi căuta. 
Slavă puterii Tale,
Cel ce dai viaţă,
Şi ai zdrobit iadul.

146 Strigat-am Ţie, mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale. 
Maica Preacurata
Se jelea, Cuvinte,

Pe tine mort văzându-Te.

147 Apucat-am înainte de vreme şi am strigat, în cuvintele Tale am nădăjduit. 
„Primăvara dulce,

Fiul meu preadulce.
Unde Ţi-a apus frumuseţea?”

148 Apucat-au ochii mei spre dimineaţă ca să cuget la cuvintele Tale. 
Plângere pornit-a 
Maica Preacurata, 

Când ai murit, Cuvinte.

149 Glasul meu auzi-l Doamne după mila Ta, după judecata Ta viază-mă. 
Vin cu mir, să-L ungă,

De mir purtătoare,
Pe Hristos, Mirul ceresc.

150 Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc de fărădelege, iar de la legea Ta s-au îndepărtat. 
Cu moartea pe moarte 
O omori Tu, Doamne, 

Cu sfânta Ta putere.



151 Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate căile Tale sunt adevăr. 
Piere-amăgitorul, 
Scapă amăgitul 

Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.

152 De la început am cunoscut din mărturiile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. 
Cade vânzătorul

În fundul gheenei,
în groapa stricăciunii.

153 Vezi smerenia mea şi mă scoate, căci legea Ta n-am uitat. 
Curse de ciulini sunt

Căile lui luda,
Celui nebun şi viclean.

154 Judecă pricina mea şi mă izbăveşte, pentru cuvântul Tău viază-mă. 
Pier răstignitorii, 
Împărate-a toate, 

Dumnezeiescule Fiu.

155 Departe de cei păcătoşi mântuirea, căci îndreptările Tale nu le-au căutat. 
Toţi pier, împreună, 
În groapa pierzării, 

Cei vărsători de sânge.

156 Îndurările Tale sunt multe Doamne, după judecata Ta viază-mă. 
„Fiule din Tatăl, 

Făcătorule, Doamne, 
Cum ai primit să suferi?"

157 Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, de la mântuirile Tale nu m-am abătut. 
Maica, mieluşeaua, 
Mielul ei pe cruce 

S-a tânguit văzându-L.

158 Văzut-am pe cei nepricepuţi şi m-am mistuit, căci cuvintele Tale nu le-au păzit. 
Trupul ce dă viaţă

losif împreună
Cu Nicodim îngroapă.

159 Vezi că poruncile Tale le-am iubit, Doamne întru mila Ta viază-mă. 
Mult înlăcrimată 

A strigat Fecioara, 
Rărunchii pătrunzându-şi.

160 Începutul cuvintelor Tale este adevăr, şi în veac toate judecăţile dreptăţii Tale. 
„O, a mea lumină, 
Fiul meu preadulce,

Cum Te-ai ascuns în groapă?”



161 Căpeteniile m-au prigonit în zadar, şi de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea. 
„Nu mai plânge Maică;

Pe Adam şi Eva
Ca să-i slobod, Eu sufăr".

162 Bucura-mă-voi de cuvintele Tale ca cel ce află pradă multă. 
„Fiul meu, slăvescu-Ţi

Multa îndurare
Prin care rabzi acestea".

163 Nedreptatea am urât şi m-am scârbit de ea, iar legea Ta am iubit. 
Cu oţet şi fiere

Te-au adăpat, Milostive,
Să strici vechea gustare.

164 De şapte ori în zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale. 
Te-ai suit pe cruce, 

Cel ce altădată 
Umbrişi sub nor poporul.

165 Pace multă celor ce iubesc legea Ta, şi nu este lor sminteală. 
De mir purtătoare, 

Venind la a Ta groapă, 
Ţi-aduceau, Doamne, miruri.

166 Aşteptam mântuirea Ta Doamne, şi poruncile Tale le-am iubit. 
Scoală-Te, 'ndurate, 
Şi pe noi ne scoate 

Din a gheenei groapă!

167 Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte. 
„Doamne, înviază", 

Zicea, vărsând lacrimi, 
Maica ce Ţi-a dat viaţă.

168 Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, căci toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. 
Înviază-n grabă, 

Alungând durerea 
Curatei Tale Maice!

169 Să se apropie rugămintea mea înaintea Ta Doamne, după cuvântul Tău dă-mi pricepere. 
Prinse-au fost de frică 

Cereştile cete,
Când Te-au văzut mort, Doamne.

170 Intre cererea mea înaintea Ta Doamne, după cuvântul Tău izbăveşte-mă. 
Iartă de greşale

Pe cei ce, cu frică,
Cinstesc ale Tale patimi.



171 Să reverse buzele mele cântare când mă înveţi îndreptările Tale. 
O, înfricoşată, 
Străină vedere: 

Pământul cum Te-ascunde!

172 Să rostească limba mea cuvintele Tale, căci toate poruncile Tale sunt dreptate. 
Iosif altădată,

Te poartă-n pribegie,
Şi-acum Te-ngroapă altul.

173 Facă-se mâna Ta ca să mă mântuiască, căci poruncile Tale am ales. 
Plânge, Te jeleşte, 

Preacurata-Ţi Maică, 
Fiind Tu mort, Cuvinte.

174 Tânjit-am după mânntuirea Ta Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este. 
Spaimă ia pe îngeri

De grozava-Ţi moarte, 
O, Făcător a toate!

175 Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda, şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie. 
Foarte dimineaţă,

Ţi-au stropit mormântul,
Mironosiţele, cu miruri.

176 Rătăcit-am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, căci poruncile Tale nu le-am uitat.
Pace în Biserici,
Lumii mântuire,

Dă-ne prin Înviere!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
O, Treime Sfântă, 

Tată, Fiu şi Duh Sfânt, 
Lumea o mântuieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor amin.
Robilor tăi, Maică, 
Dă-le ca să vadă 

Învierea Fiului tău!

Neamurile toate 
Laudă-ngropării 

Ţi-aduc, Hristoase al meu.




