Utrenia Sărbătorii Tăierii Împrejur
şi a Sfântului Vasile cel Mare.

ce

După începutul obişnuit, cântăreţii încep să cânte pe melodia troparului versului 1:
Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă (Ps 117,27a); binecuvântat
vine întru numele Domnului (Ps 117,26a) (de trei ori).

este cel

Troparele cu care am încheiat vecernia
După Ectenia mică, prima serie de Sedelne, tropar vers 5.

Toţi să-l lăudăm, ca pe o podoabă împărătească a Bisericii lui Hristos, pe
Vasile, comoara cea neîmpuţinată. Căci cu acestea ne-a învăţat el pe noi să
cinstim Sfânta Treime, Cea unită în fiinţă şi despărţită în feţe.
Mărire..., vers 1.

Înţelepte Vasile, stând acum înaintea Treimii, roagă-te să dobândim în ziua
judecăţii noi, cei ce te lăudăm pe tine şi cinstim pomenirea ta, har, milă şi
ispăşire de greşeli; ca să mărim cu gura şi cu inima pe unul Iubitorul de oameni.
Şi acum..., a Sărbătorii, acelaşi vers.

Făcătorul tuturor şi Stăpânul lumii, Cel ce este în cer împreună cu Tatăl și
cu Spiritul, Se taie împrejur pe pământ, ca un prunc, a opta zi. Adevărat
dumnezeieşti şi minunate sunt lucrurile Tale! Că Tu, Stăpâne, Te-ai tăiat
împrejur pentru noi, Cel ce eşti plinirea Legii.
Apoi, după a doua Ectenie mică, a doua serie de Sedelne, antifon vers 8.

Scoţând bogăţia cea tainică din înţelepciunea cea nespusă, în stare să
privească Dumnezeirea, ai adunat pentru toţi apele Dreptei credinţe, care
veselesc dumnezeieşte inimile credincioşilor, iar învăţăturile ereticilor le
cufundă. Pentru aceasta, dintr-amândouă, prin sudorile dreptei cinstiri de
Dumnezeu, te-ai arătat nebiruit apărător al Treimii. Ierarhe Vasile, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc
sfântă pomenirea ta.
Mărire..., Şi acum..., Sedealna Sărbătorii.

Ca Cel ce eşti adâncul iubirii de oameni, Stăpâne, îmbrăcatu-Te-ai în chip
de rob şi Te-ai tăiat împrejur cu trupul, dăruind tuturor oamenilor mila Ta cea
mare.
După Polieleu se cântă, pe melodie proprie Psalmii aleşi şi Pripelele.

Stih 1: Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume (Ps 48,1).
Pripeală: Veniţi, toţi pământenii, să lăudăm pe ierarhul Nicolae, zicând : Pe

lauda celor din Cezareea.
(Această pripeală se repetă după fiecare stih).
Stih 2: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere (Ps 48,3).

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii măririi Tale (Ps
25,8).

Stih 4: Gura dreptului grăieşte înţelepciune şi limba lui rosteşte dreptate (Ps 36,30).
Stih 5: Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps 111,6).
Stih 6: Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps 83,5).
Mărire…, a Treimii.

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

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire Ție, Dumnezeule.
După Ectenia mică, Sedealna Polieleului, vers 8.

Cu puterea dumnezeieştilor cuvinte ai surpat eresurile cele întunecate şi
toate pornirile lui Eunomie le-ai cufundat. Că oamenilor ai propovăduit pe
Spiritul a fi Dumnezeu, şi ai omorât cu înălţarea mâinilor pe vrăşmaşi, iar pe
părtaşii lui Sabelie i-ai alungat şi toate părerile mincinoase ale lui Nestorie le-ai
surpat; ierarhe Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de
greşeli celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
Mărire...,

Scară minunată de suire s-a făcut nouă harul dumnezeieştilor tale cuvinte şi
înălţimea cea tainică a dogmelor. Că trâmbiţă spirituală agonisindu-ţi, părinte, ai
propovăduit dumnezeieştile învăţături. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit în loc cu
verdeaţă, dobândind răsplătirile nevoinţelor tale, cuvioase ierarhe Vasile. Roagăte lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce sărbătoresc cu
dragoste sfântă pomenirea ta.
Şi acum..., a Născătoarei.
Stăpânul şi Făcătorul tuturor, luând trup din preacuratul tău pântece, te-a
arătat pe tine folositoare oamenilor, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Pentru
aceasta la tine cu toţii alergăm, cerând iertare de greşeli, Stăpână, şi să ne
mântuim de chinul cel veşnic şi de toată răutatea vrăjmaşului celui potrivnic. Şi
aşa strigăm ţie: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli
celor ce se închină cu credinţă preacuratei naşterii tale.
După prima serie a antifonului, vers 4, prohimenul, vers 4.

Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
Stih: Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.

Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
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 Vasile, Îndurate, curăţeşte mulţimea
păcatelor noastre.
Şi acum…,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţeşte mulţimea
păcatelor noastre.
Apoi, pe versul 6, propriu-zis :
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale,
curăţeşte fărădelegile noastre (cf Ps 50,1-2).
Stihira: Vărsatu-s-a harul pe buzele tale, cuvioase părinte, şi ai fost păstor

Bisericii lui Hristos, învăţând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de
o fiinţă, întru o Dumnezeire.
Urmează cântarea Canonului.
Catavasia I

Fundul adâncului l-a descoperit, şi pe uscat pe ai Săi i-a trecut, întru acelaşi
acoperind pe potrivnici, Domnul cel tare în războaie, că s-a preamărit.
Catavasia III

Domnul, Cel ce dă cârmuitorilor noştri tărie şi înalţă fruntea unşilor Săi, s-a
născut din Fecioară şi vine către botez. Deci credincioşii să-I strigăm: Nu este
sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept fără numai Tu, Doamne.
După Ectenia mică, Condacul Sărbătorii, vers 3.

Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur şi taie ca un bun greşelile muritorilor.
Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină şi
dumnezeiescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.
Sedealna Sfântului, vers 8.

Propovăduitorule al luminii, deschizându-şi gura, ai vestit cuvântul lui
Dumnezeu şi lumii dumnezeiască înţelegere ai semănat. Că în adevăr, întărind
învăţăturile părinţilor, te-ai arătat, ca şi Pavel, apărător al credinţei. Pentru
aceasta te găseşti şi cu îngerii împreună cetăţean, şi te arăţi împreună vorbitor cu
ei, fericite Vasile. Cel ce faci Dumnezeirea cunoscută, roagă-te lui Hristos

Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă
pomenirea ta.
Mărire... Şi acum..., a Sărbătorii, vers 3.

Cu învăţăturile tale, Vasile, ai udat toată lumea ca şi cu o apă şi ai semănat
dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu; că Hristos, Izvorul vieţii, S-a odihnit în
adevăr întru tine. Pe Acela roagă-L, ca cel ce ai dobândit îndrăzneală la
Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.
Catavasia IV.

Auzitu-s-a, Doamne, glasul Tău care a zis: Glasul celui ce strigă în pustiu,
când ai tunat peste ape multe, mărturisind Fiului Tău, cu totul fiind de faţă; iar
prin Spiritul a strigat: Tu eşti Hristos, Înţelepciunea şi Puterea lui Dumnezeu.
Catavasia V.

Isus, Începătorul vieţii, vine să dezlege osânda lui Adam cei întâi zidit; iar
curăţire, ca unui Dumnezeu, netrebuindu-I, pe cel căzut îl curăţeşte în Iordan,
întru care, omorând vrajba, dăruieşte pacea, care covârşeşte toată mintea.
Catavasia VI.

Glasul Cuvântului, sfeşnicul luminii, luceafărul mergător înaintea Soarelui,
în pustiu strigă tuturor: Pocăiţi-vă şi mai înainte vă curăţiţi; că iată, de faţă stă
Hristos, mântuind lumea din stricăciune.
După Ectenia mică, Condacul Sfântului, vers 4.

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea
nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Vasile cuvioase, grăitorule de cele
cerești.
Icos

Marele Vasile, paharul curăţiei, gura înţelepciunii şi temeiul dogmelor,
străluceşte tuturor sufleteşte. Veniţi deci să stăm în casa lui Dumnezeu, privind
cu căldură, bucurându-ne de minunile lui, luminaţi fiind ca de o făclie şi
răcorindu-ne cu spirit curăţitor de viaţă. Să urmăm credinţei, căldurii şi
smereniei lui, prin care s-a arătat casă firii lui Dumnezeu; către care strigând să-i
aducem cântări de laude: grăitorule de cele cereşti, Vasile cuvioase.
Catavasia VII

Pe tinerii cei binecredincioşi care au intrat în cuptorul cel de foc, suflând
Spiritul cel răcoritor, şi coborârea dumnezeiescului înger i-a păzit. Deci, în
văpaie răcoriţi fiind, cu mulţumire cântau: Prealăudate Doamne al părinţilor şi
Dumnezeule, eşti binecuvântat!
Catavasia VIII
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând, şi să-L

preaînălţăm pe Dânsul întru toţi vecii.

Taină minunată a arătat cuptorul Babilonului, care a izvorât rouă. Că în
valurile sale vrea să primească Iordanul pe Focul cel netrupesc şi să îngăduie pe

Ziditorul, Cel ce se botează cu trupul; pe Care îl binecuvântează popoarele şi îl
preaînalţă întru toţi vecii.
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstindu-o să o

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

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită şi mai mărită decât oştile cele de sus, pe
Fecioara preacurată, de Dumnezeu Născătoare.
Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce după Lege cu trupul s-a tăiat împrejur.
Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce în ziua a opta a primit tăierea împrejur.
Astăzi se taie împrejur cu trupul Stăpânul, plinind Legea, ca un prunc.
Stăpânul astăzi se taie împrejur cu trupul şi Isus este numit.

Pe tine, ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit mai înainte de
soare, trupeşte la noi venind, din coapse fecioreşti în chip de negrăit L-ai
întrupat, binecuvântată preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Hristos, întrecând hotarele întregii firi omeneşti, s-a născut mai presus de
fire din Fecioară. Şi precum porunceşte cartea Legii, se taie împrejur la trup şi
plinitor Legii se arată.
Venişi să sărbătorim cu sfinţenie ziua cea mărită a numelui Stăpânului
Hristos. Că astăzi, cu dumnezeiască cuviinţă, este numit Isus; cu Acela împreună
şi pomenirea ierarhului să o mărim.
Măreşte, suflete al meu, stăpânia Dumnezeirii celei în trei ipostasuri şi nedespărţite.
Măreşte, suflete al meu, pe cea prin care am fost mântuiţi din blestem.
Catavasia IX

Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă şi
mintea cea mai presus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare. Însă fiind
bună, primeşte credinţa, că şti dragostea noastră cea de Dumnezeu însuflată; că
tu creştinilor eşti ocrotitoare, pe tine te mărim.
După Ectenia mică, Luminătorile, pe melodie specială.
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru (Ps 98,10c) (de două ori).

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că
sfânt este (Ps 98,5).

Cu dragostea filozofiei ai tăiat împrejur, părinte, acoperământul sufletului
tău şi te-ai arătat lumii, ca un soare, cu minunile; şi ai luminat gândurile
credincioşilor, de Dumnezeu înţelepţite, slujitorule al Treimii, înţelepte Vasile şi
închinătorule al Născătoarei de Dumnezeu.
Mărire... Şi acum..., a Sărbătorii.
Făcătorule veacurilor Se taie împrejur cu trupul, plinind Legea, ca un
prunc, a opta zi; şi cu scutece este înfăşat, ca un muritor, şi cu lapte este hrănit
Cel ce ţine toate cu nemăsurata tărie, ca un Dumnezeu, şi cu bunăvoinţă le
poartă.
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, vers5.
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L după mulţimea măririi Lui (Ps 150,2).

Cel ce în chip de negrăit S-a născut din Tatăl fără tăiere şi fără scurgere,
ca un Cuvânt şi ca un Dumnezeu din Dumnezeu, rămânând întru neschimbata
Dumnezeire, rabdă tăiere împrejur cu trupul. Pentru aceasta Cel ce este mai
presus de Lege, făcându-Se după Lege, mântuieşte pe toţi din blestemul Legii şi
dăruieşte binecuvântare de sus. Deci, mărind preabuna Lui smerenie, cu bucurie
şi cu mulţumire să o mărim, rugându-L să dăruiască sufletelor noastre mare
milă.
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L în psaltire şi alăută (Ps 150,3).

Făcându-te după har fiul lui Dumnezeu prin naşterea din nou a
dumnezeiescului Botez, ai mărturisit pe Cel ce este din fire cu adevărat şi mai
înainte de veci Fiul lui Dumnezeu şi Cuvântul, Cel de o fiinţă cu Tatăl şi
împreună fără de început, cuvioase; iar gurile ereticilor cele neînfrânate le-ai
astupat cu strălucirea cuvântărilor tale. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit întru
împărăţiile cele de sus, împreună împărăţind cu singurul şi cel din fire Împărat,
Hristos, Care dă lumii mare milă.
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Pătrunzând ca un arhiereu sfinţit înlăuntrul cereştii Biserici, cu lucrarea și
cu adânca cugetare la cele de sus, te-ai acoperit cu începuturile înţelepciunii, ca
şi cu un veşmânt sfânt. Şi acum, slujind la altarul cel de sus, cuvioase, şi înaintea
lui Dumnezeu stând şi liturghia cea nematerialnică săvârşind, pomeneşte,
preafericite Vasile, cu milostivire, pe cei ce săvârşesc sfinţită şi preacinstită
pomenirea ta, rugând pe Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.
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).

Întreg ai fost sfinţit lui Dumnezeu, cuvioase, şi hărăzit Lui din copilărie,
în tot chipul; fiind luminat cu razele înţelepciunii celei mai presus de
înţelepciune, ai limpezit cunoaşterea celor ce sunt, şi ai tâlcuit pe cele ce sunt, în
chip strălucitor, lămurindu-le cu înţelepciune şi făcând rânduiala
dumnezeieştilor temeiuri ale cunoaşterii. Pentru aceasta, te propovăduim pe tine
de Dumnezeu grăitor, dumnezeiesc dascăl şi luminător al Bisericii purtător de
lumină, lăudând pe Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.
Mărire..., vers 6.

Vărsatu-s-a harul pe buzele tale, cuvioase părinte, şi ai fost păstor
Bisericii lui Hristos, învăţând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de
o fiinţă, întru o Dumnezeire.
Şi acum..., a Sărbătorii, vers 8.

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, primit-a înfăşare cu
scutece; Cel de opt zile după mamă şi fără de început după Tată nu S-a ruşinat
de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioşii, să-I strigăm: Tu eşti
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
Cântăreţii: Doxologia mare.
Troparul Sfântului, vers 1.

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care,
cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus
rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă
pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
Mărire…, Şi acum ..., al Sărbătorii, acelaşi vers.

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu
Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara,
Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost
tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire
rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

