Utrenia Sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae de la
Mira Liciei.

ce

Îndată cântăreții încep să cânte pe melodia troparului versului 4:
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă (Ps 117,27a);
vine întru numele Domnului (Ps 117,26a) (de trei ori).

binecuvântat este cel

Troparele cu care am încheiat vecernia
După Ectenia mică, prima serie de Sedelne, antifon vers 8.

Suindu-te la înălțimea faptelor bune și cu dumnezeiasca strălucire cea de
acolo luminându-te, părinte, de minunile Spiritului te-ai arătat cu adevărat
strălucit luminător, folositor nebiruit fiind întru ispite. Pentru aceasta în chip
preamărit pe vrăjmaș biruind, minciuna ai alungat și pe oameni i-ai mântuit de la
moarte, Sfinte Nicolae. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de
greșeli celor ce cu dragoste sărbătoresc sfântă pomenirea ta.
Mărire…, vers 1.

Cu razele minunilor strălucești pe pământ Sfinte Nicolae, înțelepte, și toată
limba o îndemni spre slava și lauda Celui ce te-a preamărit pe tine pe pământ; pe
Care roagă-L să mântuiască de toată primejdia pe cei ce cinstesc cu credință și
cu dragoste, pomenirea ta, cel ce ești alesul părinților.
Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Marie, cinstit locaș al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuți în adâncul
cumplitei deznădăjduiri și al greșelilor și al necazurilor; că tu ești mântuirea
păcătoșilor și ajutătoare și sprijinitoare tare și miluiești pe robii tăi.
Apoi, după a doua Ectenie mică, a doua serie de Sedelne, antifon vers 4.

Înaintestătător al credincioșilor ești, acoperindu-i și păzindu-i pe ei, fericite,
și cu adevărat de tot necazul mântuindu-i, cel ce ești preafrumoasa laudă și
mărire a ierarhilor, Nicolae, cuvioase.
Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, același vers.

Ceea ce ești celor din nevoi apărătoare nebiruită și celor ce nădăjduiesc
spre tine grabnică rugătoare, mântuiește-mă de primejdii și nu mă trece cu
vederea, ceea ce ești tuturor ajutătoare.
După Polieleu se cântă, pe melodie proprie Psalmii aleși și Pripelele.

Stih 1: Auziți acestea toate popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți în lume (Ps 48,1).
Pripeală: Veniți, toți pământenii, să lăudăm pe ierarhul Nicolae, zicând : Pe

învățătorul celor din Mira.
(Această pripeală se repetă după fiecare stih).
Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere (Ps 48,3).

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii măririi Tale (Ps
25,8).

Stih 4: Gura dreptului grăiește înțelepciune și limba lui rostește dreptate (Ps 36,30).
Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps 111,6).

Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps 83,5).
Mărire…, a Treimii.

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: Mărire
Ție, Dumnezeule.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Și prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire Ție, Dumnezeule.
După Ectenia mică, Sedealna Polieleului, vers 4.

Ocrotitor fierbinte al Bisericii lui Hristos te-ai arătat Nicolae, nimicind cu
îndrăzneală, învățăturile eresurilor celor fără de Dumnezeu și tuturor îndreptar al
dreptei credințe te-ai arătat, rugându-te pentru noi toți cei ce urmează
dumnezeieștile tale învățături și îndemnuri.
Mărire..., Și acum...., a Născătoarei.

Degrab primeștre, stăpână, rugăciunile noastre și le du Fiului tău și
Dumnezeu, Doamnă, cu totul fără prihană. Dezleagă de asupriri pe cei ce aleargă
la tine; sfărâmă meșteșugirile și surpă, Preacurată, îndrăzneala celor fără de
Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor tăi.
După prima serie a antifonului, vers 4, prohimenul, vers 4.

Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui

(Ps 115,6).
Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? (Ps 115,3).

Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.
Din Sfânta Evanghelie după Matei (10,9-16).

Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va
mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.
Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca
viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile
sale.
Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui,
vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.
Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi.
Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc
pe Mine.
Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun
pentru oi.
Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le
aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.
După Psalmul 50,
Mărire…, versul 2, propriu-zis.

Pentru rugăciunile ierarhului Tău Nicolae, Îndurate, curățește mulțimea
păcatelor noastre.
Și acum…,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curățește mulțimea
păcatelor noastre.
Apoi, pe versul 6, propriu-zis :
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale,
curățește fărădelegile noastre (cf Ps 50,1-2).
Stihira: Bine slugă bună și credincioasă! Bine lucrătorule al viei lui Hristos!

Tu și greutatea zilei ai purtat și talantul cel dat ție l-ai înmulțit și pe cei ce au
venit după tine nu i-ai pizmuit. Pentru aceasta porțile cerurilor ți s-au deschis ție;
intră întru bucuria Domnului tău și roagă-te pentru noi, Sfinte Nicolae.
Urmează cântarea Canonului.
Catavasia I

Hristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe
pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L,
popoare, că s-a preamărit.
Catavasia III

Fiului, Celui născut fără străcăciune din Tatăl mai înainte de veci, și mai pe
urmă din Fecioara întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-I
strigăm: Cel ce ai înălțat fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne.
După Ectenia mică, Sedealna sfântului, antifon vers 8.

Râu îmbelșugat de tămăduiri și izvor de minuni neîmpuținat te-a arătat pe
tine, Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsați de boli, și cumplit
cercați de nenorocirile vieții, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată
mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta grăim către tine: roagă-te lui
Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce sărbătoresc cu
dragoste sfântă pomenirea ta.
Mărire..., Și acum..., a Născătoarei.

Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislind în chip de negrăit,
Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel ce ține toate; și în brațe ai purtat pe
Cel ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor, pe Făcătorul făpturii și
Domnul. Pentru aceasta te rog, Preacurată Fecioară, și cu credință grăiesc către
tine, să fiu mântuit de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu.
Stăpână, Fecioară curată, ajutorul tău să mi-l dăruiești atunci, că poți toate câte
le voiești.
Catavasia IV

Toiag din rădăcina lui Iesei și floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai
odrăslit, Cel lăudat din muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai întrupându-Te din
cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu. Mărire puterii Tale,
Doamne!

Catavasia V

Dumnezeul păcii fiind, Tată al îndurărilor, pe Îngerul sfatului Tău celui
mare L-ai trimis nouă, dăruindu-ne pacea; deci povățuiți fiind la lumina
cunoștinței de Dumnezeu, dis-de-dimineață venind, Te preamărim pe Tine,
Iubitorule de oameni.
Catavasia VI

Din pântece pe Iona, ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a
primit. Iar Cuvântul, în Fecioară sălășluindu-se și trup luând, ieșit-a lăsând-o
nestricată; că Cel ce n-a pătimit stricăciune, pe ceea ce L-a născut a păzit-o
nevătămată.
După Ectenia mică, Condacul , vers 3.

În Mira, sfinte, sfințitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinindu-o,
cuvioase, ți-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; scăpat-ai de moarte pe cei
nevinovați. Pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare cunoscător al darului lui
Dumnezeu.
Icos

Să lăudăm acum cu cântări pe ierarhul, pe păstorul poporului celui din
Mira și pe învățătorul, ca să ne luminăm prin rugăciunile lui. Că iată s-a apropiat
întreg, curat și nestricat cu spiritul, aducând lui Hristos jertfă fără de prihană,
jertfă curată și lui Dumnezeu bine primită, ca cel ce este ierarh curat și cu
sufletul și cu trupul. Pentru aceasta cu adevărat ocrotitor și apărător al Bisericii
s-a arătat, ca un mare preot al harului lui Dumnezeu.
Catavasia VII

Tinerii, în dreapta credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o
în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au
cântat: Dumnezeul părinților, eşti binecuvântat!
Catavasia VIII
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând, şi să-L

preaînălţăm pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire: că
n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul dumnezeirii pântecele
Fecioarei, în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: Să binecuvânteze
toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstindu-o să o

mărim.
Preotul cădește altarul și toată biserica.
Stihurile (Cântarea Mariei: Lc 1,46-55):

Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu,
Mântuitorul meu.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimi şi mai mărită fără de asemănare
decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine,
cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
(Acest tropar se repetă după fiecare stih)

Că a căutat spre smerenia servitoarei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile.
Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, Sfânt să fie numele Lui şi mila Lui, din neam
în neam, spre cei ce se tem de El.
Făcut-a tărie cu braţul Său, Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a
umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.
Luat-a pe Israel, slujitorul Său, ca să-şi aducă aminte de mila Sa, precum a grăit către
părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.
Apoi: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu îndură-te spre noi!
Catavasia IX

Taină străină văd și minunată, cer fiind peștera, scaun de heruvimi
Fecioara, ieslea sălășluire, întru care s-a culcat Cel neîncăput, HristosDumnezeu, pe Care, lăudându-L îl mărim.
După Ectenia mică, Luminătorile, pe melodie specială.
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru (Ps 98,10c) (de două ori).

Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că
sfânt este (Ps 98,5).

Pe marele arhipăstor și ierarh, pe întâiul-stătător al celor din Mira, pe
Nicolae, toți să-l lăudăm; că a izbăvit pe cei trei bărbați care cu nedreptate aveau
să moară și împăratului arătându-se în vis și lui Avlavie, a nimicit judecata cea
nedreaptă.
Mărire...,

Foarte te-a preamărit Domnul întru minuni, ierarhe Nicolae, precum în
viață și după moarte. Că cine, de va chema numai din toată credința numele tău,
nu va fi îndată auzit, aflând în tine un cald ocrotitor?
Şi acum..., a Născătoarei.

Fecioară, ceea ce ai născut pe Înțelepciunea cea ipostatică, pe Cuvântul
cel mai presus de ființă și Doctorul tuturor, pe Hristos, care vindecă plăgile și
rănile sufletului meu cele cumplite și îndelungate și potolește gândurile cele
necuviincioase ale inimii mele.
Îndată, pe versul 1, propriu-zis, se cântă Stihirile de Laudă, precedate de Stihurile lor.
Toată suflarea să laude pe Domnul (Ps 150,6). Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L
pe El întru cei de sus! (Ps 148,1) Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule! (Ps 64,1)
Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui (Ps 148,2). Ţie se cuvine
cântare, Dumnezeule! (Ps 64,1)
Se pun Stihirile pe 4, vers 1.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).

Zburând ca un pui din cuibul cel de sus al îngerilor, prin florile Bisericii,
Nicolae, de trei ori fericite, te roagă pururea lui Dumnezeu pentru noi toți, cei ce
ne găsim în nevoile primejdiilor și ale ispitelor și ne mântuiești cu rugăciunile
tale.
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Podoaba hainei sfințite ai făcut-o și mai strălucitoare prin sârguința
faptelor bune, părinte, purtătorule de Dumnezeu. Pentru aceasta săvârșești nouă
lucrurile cele înfricoșătoare ale uimitoarelor tale minuni, slujitorule de cele
sfinte, mântuindu-ne pe noi de cele cumplite.
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Ajungând cu mintea la frumusețile cele nevăzute, ai înțeles mărirea aceea
înfricoșătoare, sfinte al sfinților. Pentru aceasta vestești cereștile cuvinte ale
acelor priveliști pururea vii, preasfințite.
Stih: Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L în chimvale de strigare.
Toată suflarea să laude pe Domnul! (Ps 150,5-6).

Precum în vis te-ai arătat înaintea dreptcredinciosului împărat, părinte, și
pe cei legați i-ai scăpat de la moarte, roagă-te neîncetat ca și acum, cu
rugăciunile tale, să ne mântuim din ispite, din primejdii și din dureri noi, cei ce
cu credință te lăudăm pe tine.
Mărire..., vers 5.

Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări, să săltăm sărbătorește și să dănțuim,
bucurându-ne de prăznuirea cea din fiecare an a purtătorului de Dumnezeu
părinte. Împărații și conducătorii să alerge împreună și să laude pe cel ce, prin
arătarea cea înfricoșătoare în vis, a plecat pe împăratul să libereze pe cei trei
voievozi, ce erau închiși fără de vină. Păstorii și învățătorii adunându-ne să
lăudăm pe păstorul cel întocmai râvnitor Bunului Păstor; cei din boli să lăudăm
pe doctorul, cei din primejdii pe mântuitorul, păcătoșii pe ocrotitorul, săracii
visteria, cei din supărări pe mângâietorul, călătorii pe cel împreună-călător, cei
ce sunt pe mare pe cârmuitorul și toți, pe marele ierarh lăudându-l, pe cel ce
pretutindenea întâmpină cu căldură, zicând așa: Preasfinte Nicolae, întâmpină-ne
și ne scoate din nevoia aceasta acum, și mântuiește turma ta, cu rugăciunile tale.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, același vers.

Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări, că împărăteasa a toate, MaicaFecioară, privind de sus, încununează cu binecuvântări pe cei ce o laudă pe
dânsa. Împărații și credincioșii să alerge împreună și să o laude cu cântări pe
împărăteasa, care a născut pe Împăratul, Cel ce bine a voit a libera, cu iubirea de
oameni, pe cei stăpâniți odinioară de moarte. Păstorii și învățătorii, adunândune, să lăudăm pe preacurata Maica Bunului Păstor, sfeșnicul cel lucitor ca aurul,
norul cel purtător de lumină, pe cea mai desfătată decât cerurile, chivotul cel
însuflețit, scaunul Stăpânului cel în chipul focului, năstrapa de aur cea de mană
primitoare, ușa Cuvântului cea încuiată, mântuirea tuturor creștinilor; și cu
cântări de Dumnezeu cuvântătoare lăudându-o, așa să zicem: cămară a
Cuvântului, învrednicește-ne pe noi smeriții de împărăția cerurilor; că nimic nu
este cu neputință mijlocirii tale.
Cântăreții: Doxologia mare.

.
Troparul Sfântului, vers 4.

Îndreptător al credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării te-a arătat pe
tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele
înalte și cu sărăcia cele bogate; părinte ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

