Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare
unită cu Vecernia Sărbătorii Nașterii Domnului și
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos,
25 decembrie 2012
(Toate ale Sărbătorii)
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se celebrează de 10 ori pe an.
Se celebrează în Ajunul Crăciunului, unită cu Vecernia zilei de 25 decembrie.
Dar, atunci când Ajunul Crăciunului (24 decembrie) cade sâmbăta sau duminica, în
ajun se celebrează Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia, iar Liturghia
Sfântului Vasile cel Mare se celebrează în însăși Ziua Sărbătorii (25 decembrie). În acest caz,
Orele Împărătești se celebrează Vinerea, iar această zi devine Zi aliturgică.
Preotul, îmbrăcat în toate ornatele, din fața Sfintei Mese, făcând semnul Crucii cu
Sfânta Evanghelie peste antimis, zice cu glas înalt:

Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit,
acum și pururi și în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Apoi,

Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, Care pretutindenea
eşti şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te
aşează întru noi şi ne curăţeşte de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi (de 3 ori).
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele
noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă
neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori).
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia
Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate
zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi
a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Psalmul 103 (al Creației).

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai
foarte.
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi
cu o haină;
Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;
Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe slugile Tale pară de foc;
Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.
De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.
Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.
Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape;
Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli.
Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
Cel ce adapi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
sătura pământul.
Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi
vor face cuib.
Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare
iepurilor.
Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;
Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.
Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a
pământul de zidirea Ta.
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr,
vietăţi mici şi mari.
Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.
Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;
Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în
ţărână se vor întoarce.
Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.
Fie gloria Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi
fumegă.
Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează,
suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși:
Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte.
Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia!
După ce cântăreții au terminat de citit Psalmul 103, preotul, după ce a terminat de citit în taină
rugăciunile vecerniei, de data aceasta le citește în Sfântul Altar, rostește Ectenia mare.

P.: Cu pace, Domnului să ne rugăm.
C.: Doamne, îndură-Te spre noi.
P.: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi
pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de
Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru Sfântul nostru Părinte Papa (N.), pentru Preafericitul Părintele nostru
Arhiepiscopul (N.), pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (N.), pentru cinstita preoţime şi cea
întru Hristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm!.
P.: Pentru conducătorii ţării noastre, pentru toţi cei ce deţin autoritate şi pentru oastea
ţării, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru ţara noastră, pentru oraşul (satul) acesta, pentru toate oraşele şi satele şi
pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru bună liniştea aerului, pentru înmulţirea roadelor pământului şi pentru timpuri
de pace, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei
robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
P.: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne
rugăm.
P.: Apără, mântuieşte, îndură-Te şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul Tău.
P.: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu
Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe
altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
C.: Ţie, Doamne.
Exclamaţiunea:

P.: Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
C.: Amin
Cântăreții, pe versul indicat, cântă primele două versete din Psalmul 140. La versetul Să se
îndrepteze rugăciunea mea…, preotul primește cădelnița, binecuvântează tămâia și cădește Sfânta
Masa împrejur, apoi altarul, iasă pe ușa dinspre miazănoapte, cădește iconostasul și întreaga biserică,
intrând în altar pe ușa dinspre miazăzi.
Primele 2 versete din Psalmul 140, pe versul 2, propriu-zis.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la versul rugăciunii
mele, când strig către Tine (Ps 140,1), auzi-mă, Doamne!
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea
mâinilor mele, ardere de seară (Ps 140,2). Auzi-mă, Doamne!
Stihurile următoare se citesc.

Pune Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.
Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele;
iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor.

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu ungă
capul meu; că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor.
Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit,
Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.
Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul
meu.
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce voi trece.
Psalmul 141

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat.
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.
Când lipsea dintru mine spiritul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în
care am umblat, ascuns-au cursă mie.
Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de
la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu.
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: "Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în
pământul celor vii".
Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Mântuieşte-mă de cei ce mă
prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).
Se pun Stihirile pe 8, pe versul 2 propriu-zis..
Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Veniți să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de față. Zidul
cel despărțitor acum cade; sabia cea de foc de îndepărtează; heruvimul nu mai
păzește pomul vieții; iar eu mă împărtășesc din dulceața din rai, de la care m-am
îndepărtat prin neascultare. Că Chipul cel neschimbat al Tatălui, Pecetea
veșniciei Lui, înfățișare de rob primește, ieșind din Maica ce nu știe de nuntă,
nesuferind schimbare: că a rămas ce era, Dumnezeu adevărat fiind; și a luat ce
nu era, om făcându-Se, din iubire de oameni. Acestuia să-I cântăm: Cel ce Te-ai
născut din Fecioară, Dumnezeule, îndură-Te spre noi (de două ori).
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea
(Ps 129,3-4).
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a
sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Domnul Isus născându-Se din curata Fecioară, toate s-au luminat; că
păstorii cântând din fluiere, iar magii închinându-se și îngerii cântând, Irod s-a
tulburat. Că Dumnezeu în trup S-a arătat, Mântuitorul sufletelor noastre (de două
ori).
Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul
(Ps 129,6b).
Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El; şi El va mântui pe Israel de toate
fărădelegile lui (Ps 129,7-8).

Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor și stăpânirea Ta rămâne întru
tot neamul și neamul, Hristoase Dumnezeule, Cel ce Te-ai întrupat din Spiritul
Sfânt și din pururea Fecioara Maria și Te-ai făcut om. Lumină ne-a strălucit
nouă, Hristoase Dumnezeule, venirea Ta. Lumina cea din Lumină, strălucirea
Tatălui, toată făptura ai luminat. Suflarea toată Te laudă pe Tine, chipul măririi
Tatălui. Cel ce ești și mai înainte ai fost și ai strălucit din Fecioară, Dumnezeule,
îndură-Te spre noi (de două ori).
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Ce vom aduce Ție, Hristoase? Că Te-ai arătat pe pământ ca un om, pentru
noi. Fiecare din făpturile cele zidite de Tine mulțumire aduc Ție: îngerii
cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera,
pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioara. Dumnezeule, Cel ce ești mai înainte de
veci, îndură-Te spre noi (de două ori).
Mărire…, Și acum…, același vers.

Augustus, ajungând singur stăpânitor pe pământ, a încetat mulțimea
stăpânirii oamenilor; iar Tu, întrupându-Te din cea curată, s-a surpat mulțimea
idolilor. Sub o împărăție lumească cetățile erau și neamurile au căzut într-o
stăpânire a Dumnezeirii. Scrisu-s-au popoarele din porunca cezarului; scrisu-neam credincioșii în numele Dumnezeirii Tale, a Dumnezeului nostru Celui
întrupat. Mare este mila Ta, Doamne, mărire Ție!
În timp ce se cântă această Stihiră, preotul face Ieșirea cu Evanghelia.
Preotul: Înțelepciune, drepți!
Strana cântă sau rostește imnul:

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc, a Celui fără de moarte, a Celui
sfânt, a Celui fericit, Isuse Hristoase! Venind la apusul soarelui, văzând lumina
cea de seara, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu. Vrednic
eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce
dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte!
P.: Să luăm aminte. Pace tuturor.
C.: Și spiritului Tău.
P.: Înțelepciune. Să luîm aminte.
Prohimenul şi stihurile zilei, antifon vers 4.

Domnul mă va auzi, când voi striga către Dânsul (Ps 4,3b).
Stih: Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele (Ps 4,1a).

Domnul mă va auzi, când voi striga către Dânsul.
Paremia 1.
De la Facere (1,1-13), citire.

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Spiritul
lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.

Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina
de întuneric.
Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a
fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de
ape!" Şi a fost aşa.
A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de
apele cele de deasupra tăriei.
Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se
arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi
s-a arătat uscatul.
Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări.
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu
sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod
cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.
Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi
după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.
Paremia 2.
Din cartea Numerii (24,5-9 și 17-18), citire.

Fost-a Spiritul lui Dumnezeu peste Valaam și, continuând pilda sa, a zis:
Cât sunt de frumoase sălaşurile tale, Iacove, corturile tale, Israele!
Se desfăşoară ca nişte văi, ca nişte grădini pe lângă râuri, ca nişte cedri pe
lângă ape, ca nişte corturi pe care le-a înfipt Domnul!
Ieşi-va din sămânţa lui un Om, care va stăpâni neamuri multe şi stăpânirea
Lui va întrece pe a lui Agag şi împărăţia Lui se va înălţa.
Dumnezeu l-a scos din Egipt şi puterea lui va fi ca a taurului; mânca-va
popoarele duşmane lui, va sfărâma oasele lor şi cu săgeţile sale va săgeta pe
vrăjmaşi.
Plecatu-s-a şi s-a culcat ca un leu şi ca o leoaică; cine-l va scula? Cel ce te
binecuvântează, binecuvântat să fie, şi cel ce te blestemă să fie blestemat!"
Îl văd, dar acum încă nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din
Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi
fiii lui Set îi va zdrobi.
Lua-va de moştenire pe Edom şi va stăpâni Seirul vrăjmaşilor săi şi Israel
îşi va arăta puterea.
Paremia 3.
Din Proorocia lui Miheia (4,6-7; 5, 1-3), citire.

În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna laolaltă pe cei care o luaseră la fugă
şi pe cei chinuiţi;
Şi din cei şchiopi voi face un rest şi din cei ce au fost împovăraţi, un neam
puternic, şi Domnul va împărăţi peste ei în muntele Sionului, de acum şi până m
veac!
Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi
Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei.
Pentru aceasta îi va lăsa până în vremea când aceea ce trebuie să nască va
naşte. Atunci rămăşiţa fraţilor săi se va întoarce la fiii lui Israel.
El va fi voinic şi va paşte poporul prin puterea Domnului, întru slava
numelui Domnului Dumnezeului Său şi toţi vor fi fără de grijă, iar El va fi mare,
până la marginile pământului.
Apoi, troparul acesta.

În taină Te-ai născut în peșteră, dar cerul pe Tine tuturor Te-a propovăduit,
punând steaua înainte ca o gură, Mântuitorule. Și a adus Ție pe magi, care Ți
s-au închinat cu credință; împreună cu care miluiește-ne pe noi.
Și îndată stranele cântă sfârșitul troparului, pe vers 6.

... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu care miluieștene pe noi.
Strana citește stihurile.
Stih: Temelia Sionului pe munţii cei sfinţi. Domnul iubeşte porţile Sionului, mai mult decât
toate locaşurile lui Iacob. Lucruri mărite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Îmi voi aduce
aminte de Raav şi de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine (Ps 86,1-3a).
Și se cântă sfârșitul troparului:

... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu care miluieștene pe noi.
Stih: Și iată cei de alt neam şi Tirul şi poporul etiopienilor, aceştia acolo s-au născut. Mamă va
zice Sionului omul şi om s-a născut în el şi Însuşi Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el (Ps 86,3b-4).
Și se cântă sfârșitul troparului.

... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu care miluieștene pe noi.
Stih: Domnul va povesti în cartea popoarelor şi a căpeteniilor acestora, ce s-au născut în el. Că
în Tine este locaşul tuturor celor ce se veselesc. (Ps 86,5-6).
Și se cântă sfârșitul troparului.

... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu care miluieștene pe noi.
Mărire...
... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu care miluieștene pe noi.
Și acum...,
... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu care miluieștene pe noi.
Apoi, din nou troparul.

În taină Te-ai născut în peșteră, dar cerul pe Tine tuturor Te-a propovăduit,
punând steaua înainte ca o gură, Mântuitorule. Și a adus Ție pe magi, care Ți
s-au închinat cu credință; împreună cu care miluiește-ne pe noi.

Și strana cântă sfârșitul troparului.

... Și a adus Ție pe magi, care Ți s-au închinat cu credință; împreună cu
care miluiește-ne pe noi.
Paremia 4.

Din Proorocia lui Isaia (11,1-10), citire.

Acestea grăiește Domnul: O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un
Lăstar din rădăcinile lui va da.
Şi Se va odihni peste El Spiritul lui Dumnezeu, spiritul înţelepciunii şi al
înţelegerii, spiritul sfatului şi al tăriei, spiritul cunoştinţei şi al bunei-credinţe.
Şi-L va umple pe El spiritul temerii de Dumnezeu. Şi va judeca nu după
înfăţişarea cea din afară şi nici nu va da hotărârea Sa după cele ce se zvonesc,
Ci va judeca pe cei săraci întru dreptate şi după lege va mustra pe sărmanii
din ţară. Pe cel aprig îl va bate cu toiagul gurii Lui şi cu suflarea buzelor Lui va
omorî pe cel fără de lege.
Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii Lui şi credincioşia ca un
brâu pentru coapsele Lui.
Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă
căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte.
Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor vor sălăşlui la
un loc, iar leul ca şi boul va mânca paie;
Pruncul de la sân se va juca lângă culcuşul viperei şi în vizuina şarpelui
otrăvitor copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna.
Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele Meu cel sfânt!
Că tot pământul este plin de cunoştinţa şi de temerea de Dumnezeu, precum
marea este umplută de ape!
Şi în vremea aceea, Mlădiţa cea din rădăcina lui Iesei, va fi ca un steag
pentru popoare; pe Ea o vor căuta neamurile şi sălaşul Ei va fi plin de slavă.
Paremia 5.

Din Proorocia lui Baruh (3,36-38; 4,1-4), citire.

Acesta este Dumnezeul nostru, şi nimeni altul nu este asemenea Lui.
Aflat-a toată calea ştiinţei şi a dat-o lui Iacob, sluga Sa, şi lui Israel, cel
iubit de Dânsul.
După aceasta pe pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit.
Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu şi legea care dăinuieşte în
veac; toţi cei ce o ţin vor trăi, iar cei ce au părăsit-o vor pieri.
Întoarce-te, Iacobe, şi te teme de ea, umblă prin strălucire în preajma
luminii ei.
Nu da altuia mărirea ta şi cele de folos ţie, celui de alt neam.
Fericiţi suntem, Israele, că cele ce Îi plac lui Dumnezeu ni s-au arătat.
Paremia 6.

Din Proorocia lui Daniel (2,31-36. 44-45), citire.

Zis-a Daniel către Nabucodonosor: O, rege! Tu priveai şi iată un chip acest chip era peste măsură de mare şi strălucirea lui neobişnuită stătea înaintea
ta şi înfăţişarea lui era grozavă.
Acest chip avea capul de aur curat, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi
coapsele de aramă,
Pulpele de fier, iar picioarele o parte de fier şi o parte de lut.
Tu priveai şi iată o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit chipul peste
picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat.
Atunci au fost sfărâmate în acelaşi timp fierul, lutul, arama, argintul şi
aurul şi au ajuns ca pleava de pe arie vara şi vântul le-a luat cu sine fără ca să se
găsească locul lor; iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare şi a umplut
tot pământul.
Iată visul, iar tâlcuirea lui o vom spune înaintea regelui.
Iar în vremea acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat veşnic care
nu va fi nimicit niciodată şi care nu va fi trecut la alt popor; El va sfărâma şi va
nimici toate aceste regate şi singur El va rămâne în veci.
După cum tu ai văzut că o piatră a fost desprinsă din munte, nu de mână, şi
a zdrobit fierul, arama, lutul, argintul şi aurul, Marele Dumnezeu a dat de ştire
regelui ceea ce va fi în viitor; visul este adevărat şi tâlcuirea lui neîndoielnică".
Apoi, troparul acesta.

Răsărit-ai, Hristoase, din Fecioară, ca un Soare înțelegător al dreptății, și
steaua Te-a arătat încăput în peșteră, pe Tine, Cel neîncăput. Pe magi i-ai
îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de viață,
mărire Ție!
Strana cântă sfârșitul troparului, pe vers 6.

...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de
viață, mărire Ție!
Apoi se citesc stihurile.
Stih: Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru

putere şi S-a încins, Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de
atunci, din veac eşti Tu (Ps 92,1-3).
Și se cântă sfârșitul troparului.

...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de
viață, mărire Ție!
Stih: Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, Ridicat-au râurile valurile lor;
dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare (Ps 92,4-5).
Și se cântă sfârșitul troparului.

...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de
viață, mărire Ție!
Stih: Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul.
Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps
92,6-7).
Și se cântă sfârșitul troparului.

...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de
viață, mărire Ție!
Mărire...,

...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de
viață, mărire Ție!
Și acum...,
...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim, Dătătorule de
viață, mărire Ție!
Apoi, iarăși troparul.

Răsărit-ai, Hristoase, din Fecioară, ca un Soare înțelegător al dreptății, și
steaua Te-a arătat încăput în peșteră, pe Tine, Cel neîncăput...
Și strana cântă sfârșitul troparului.

...Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta; cu care împreună Te mărim,
Dătătorule de viață, mărire Ție!
Paremia 7.

Din Proorocia lui Isaia (9,5-6), citire.

Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe
umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat,
Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.
Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe
tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin
judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va
face aceasta.
Paremia 8.

Din Proorocia lui Isaia (7,10-15; 8,1-4 și 9-10), citire.

Şi Isaia mai grăi către Ahaz:
"Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în
înălţimile cele de sus".
Şi a spus Ahaz: "Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul!"
Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi
pe oameni, de veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu?
Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în
pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.
El se va hrăni cu lapte şi cu miere până în vremea când va şti să arunce răul
şi să aleagă binele.
Şi a zis Domnul către mine: "Ia o carte mare şi scrie deasupra ei cu slove
omeneşti: "Maher-Şalal-Haş-Baz" (grabnic-pradă-apropiat-jaf).
Adu-Mi martori credincioşi pe Urie preotul şi pe Zaharia, fiul lui
Ieberechia".
Atunci m-am apropiat de proorociţă şi a luat în pântece şi a născut un fiu.
Şi a zis Domnul către mine: "Pune-i numele Maher-Şalal-Haş-Baz".
Căci înainte ca băiatul să zică: "tată şi mamă!", toată bogăţia Damascului şi
prada Samariei vor fi duse înaintea regelui Asiriei".

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi. Auziţi până la
marginile pământului, cei puternici plecaţi-vă. De vă veţi întări, iarăşi veţi fi
biruiţi.
Şi orice sfat veţi sfătui, îl va risipi Domnul, şi cuvântul pe care îl veţi grăi
nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!"
Sfârșindu-se paremiile, preotul rostește Ectenia mică, cu exclamatiunea:

Că sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și
Sfântului Spirit, și acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.
Apoi, imnul Trisaghion, urmat de Apostol.
Prohimenul apostolului.

Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! (Ps
2,7).
Stih: Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile
pământului” (Ps 2,8).

Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!
Apostolul.

Din Scrisoarea către evrei (1,1-12), citire.

Fraților, după ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri,
a vorbit părinţilor noştri prin prooroci,
În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus
moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile;
Care, fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu
cuvântul puterii Sale, după ce a săvârşit, prin El însuşi, curăţirea păcatelor
noastre, a şezut de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte,
Făcându-Se cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un nume mai
deosebit decât ei.
Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: "Fiul Meu eşti Tu, Eu
astăzi Te-am născut"; şi iarăşi: "Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu"?
Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: "Şi să se închine
Lui toţi îngerii lui Dumnezeu".
Şi de îngeri zice: "Cel ce face pe îngerii Săi spirite şi pe slujitorii Săi pară
de foc";
Iar către Fiul: "Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul
dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.
Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceea Te-a uns pe Tine,
Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe
părtaşii Tăi".
Şi: "Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt
lucrul mâinilor Tale;
Ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi;

Şi ca un pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu
acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi".
Urmează cădirea Evangheliei. In acest timp se cântă:
Aliluia (de 3 ori), pe antifon vers 8.
Stih: Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe
vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale" (Ps 109,1)..
Aliluia (de 3 ori).
Stih: Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion (Ps 109,2a).
Aliluia (de 3 ori).
Stih: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut" (Ps 109,3b).
Aliluia (de 3 ori).
Evanghelia (Luca 2,1-20).

În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul Augustus să se înscrie toată
lumea.
Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.
Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.
Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea
lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui
David.
Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era
însărcinată.
Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască,
Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în
iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei.
Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea
împrejurul turmei lor.
Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit
împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.
Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie
mare, care va fi pentru tot poporul.
Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui
David.
Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.
Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească,
lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni
bunăvoire!
Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către
alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe
care Domnul ni l-a făcut cunoscut.
Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat
în iesle.
Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil.

Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.
Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa.
Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte
auziseră şi văzuseră precum li s-a spus.
Urmează cursul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare.
În loc de: Cuvine-se cu adevărat… se cântă:

De tine se bucură, ceea ce ești plină de dar, toată făptura, adunarea
îngerească și neamul omenesc; ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător,
lauda fecioriei, din care Dumnezeu s-a întrupat și Prunc s-a făcut, Cel ce este
mai înainte de veci Dumnezeul nostru. Că sânul tău scaun l-a făcut și pântecele
tău mai lărgit decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură, ceea ce ești plină de
dar, toată făptura, mărire ție.
La formula de încheiere:

Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru mântuirea noastră,
Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii
Sale, ale Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei, și pentru
ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și de oameni
iubitor. Amin.

