Vecernia cea Mare
a Sărbătorii Sfinților Trei mari Dascăli ai lumii și
Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de
Dumnezeu și Ioan Gură de Aur,
30 ianuarie 2013.
(Toate ale sărbătorii;
Ap Evrei 13,7-16; Ev Matei 5,14-19)
După obișnuitul început, pe versul 4, 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!
Se pun Stihirile pe 8, pe versul 4 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).

Pe organele harului, alăutele Spiritului, trâmbițele binevestitoare ale
propovăduirii, tunetele cele înfricoșătoare și vrednice de auzit, care de sus au
glăsuit și mărirea lui Dumnezeu au făcut-o cunoscută până la margini, pe cei trei
propovăduitori ai Sfintei Treimi, pe Ioan împreună cu Vasile și cu Grigorie, după
vrednicie să-i cinstim.
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).

Apărătorii Treimii, păzitorii dreptei credințe, cei trei apostoli de după cei
doisprezece, râurile cele din Eden, ce izvorăsc apă vie și fața pământului o adapă
cu dumnezeiești revărsări de viață, stihiile cele mari care au întemeiat credința ca și
pe o făptură, după datorie, să fie cinstiți.
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).

Nu sunt graiuri și nici cuvinte rostite, ale căror glasuri să nu se audă; că în tot
pământul și pe mare a străbătut vestirea dumnezeieștilor și înțelepților învățători ai
făpturii. Pentru aceasta în dumnezeieștile lor legături se adună toate marginile
lumii și se unesc într-un singur tot al Dreptei Credințe.

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).

Pe organele Spiritului, pe trâmbițele adevărului, pe ritorii Cuvântului, să-i
lăudăm cu glasuri de cântări noi, cei ce urmăm învățăturile lor; și să-i rugăm, ca pe
cei ce au îndrăzneală către Domnul, să ceară lumii pace statornică, pururi fiitoare și
nouă tuturor iertare.
Mărire…, vers 6.

Pe trâmbițele cele tainice ale Spiritului, pe purtătorii de Dumnezeu părinți,
astăzi să-i lăudăm; căci ei au cântat în mijlocul Bisericii cântare teologică bine
alcătuită Treimii celei de o Ființă și o Dumnezeire; pe surpătorii lui Arie și
apărătorii dreptcredincioșilor, care se roagă totdeauna Domnului să mântuiască
sufletele noastre.
Şi acum…, a Născătoarei, același vers.

Cine nu te va ferici pe tine, preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda
preacurată nașterea ta? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul UnulNăscut, Același din tine, cea fără de prihană, a ieșit în chip de negrăit întrupânduSe: din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-Se pentru noi; nu despărțit în
două fețe, ci în două firi neamestecate, fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, curată, cu
totul fericită, să mântuiască sufletele noastre.
Prohimenul şi stihul zilei, vers 1.

Mila Ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieții mele (Ps 22,7).
Stih: Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi; la loc de pășune, acolo m-a sălășluit (Ps
22,1-2).

Mila Ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieții mele.
Urmează cele 3 paremii.
Prima paremie.
Din Deuteronom (1,8-11 și 15-17), citire.

Zis-a Moise către fiii lui Israel:
Iată, Eu vă dau pământul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pământul pe
care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi lui
Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor lor.
În vremea aceea v-am zis: Nu vă mai pot povăţui singur;
Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi iată acum sunteţi mulţi la număr, ca
stelele cerului.
Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă înmulţească de o mie de ori mai
mult decât sunteţi acum şi să vă binecuvânteze, cum v-a făgăduit El!
Cum dar voi purta singur greutăţile voastre şi sarcinile voastre şi
neînţelegerile dintre voi?

Şi am luat dintre voi bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi i-am pus
povăţuitori peste voi: căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci şi
judecători peste seminţiile voastre.
În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe
fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât şi cu
cel străin.
Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă
sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea
pentru voi să o aduceţi la mine şi o voi asculta eu.
Parimia 2.

Din Deuteronom (10,14-18 și 20-21), citire.

Zis-a Moise către fiii lui Israel:
Iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul şi cerurile cerurilor, pământul şi
toate cele de pe el.
Dar numai pe părinţii tăi i-a primit Domnul şi i-a iubit şi v-a ales pe voi,
sămânţa lor de după ei, din toate popoarele, cum vedeţi astăzi.
Deci să tăiaţi împrejur inima voastră şi de acum înainte să nu mai fiţi tari la
cerbice;
Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul
stăpânilor, Dumnezeu mare şi puternic şi minunat, Care nu caută la faţă, nici nu ia
mită;
Care face dreptate orfanului şi văduvei şi iubeşte pe pribeag şi-i dă pâine şi
hrană.
De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-I slujeşti, de El să te
lipeşti şi cu numele Lui să te juri.
El este lauda ta şi El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri
mari şi înfricoşătoare pe care le-au văzut ochii tăi.
Parimia 3.

Din Înțelepciunea lui Solomon (3,1-9), citire.

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele.
În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din
lume li se pare mare nenorocire.
Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace.
Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină
de nemurire.
Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la
încercare şi i-a găsit vrednici de El.
Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a
primit.

Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte, aşa
vor fi.
Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împărăţi
întru ei, în veci.
Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în Domnul; cei
credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor
Lui.
Dacă se face Litie.
Stihira, pe vers 2, propriu-zis.

Veniți slujitorii cereștii Treimi să lăudăm treimea cea pământească a dumnezeieștilor
ierarhi: pe Grigorie cel supranumit cu numele teologiei; pe Vasile, cel ce poartă numele
împărăției și pe Ioan, cel cu numele cu adevărat plin de har; adâncurile înțelepciunii Spiritului,
apele oceanului, izvoarele cele pururi țâșnitoare, apa cea vie curgătoare; pe mărgăritarele cele
străvezii, pe luminătorii cei pământești; pe cârmacii Bisericii, pe pomii cei cu roade
preafrumoase; pe iconomii harului, pe gura Hristosului meu și pe apărătorii Treimii, care de Ea
fără mijlocire sunt acoperiți de lumină și se roagă neîncetat pentru sufletele noastre.
Pe cărbunii cei aprinși de la Focul cel neapropiat, cu credință să-i lăudăm, cei ce ne-am
luminat printr-înșii. Că aceștia din unirea cu El aprinzându-se, luminătorii lumii s-au făcut și
putere de viață săracilor s-au arătat propovăduind pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, cu
cucernicie. Către care și noi să zicem: Bucură-te de Dumnezeu înțelepțită treime a Treimii.
Stihira pe vers 6.
Praștia lui David cea întreit împletită, funia cea de mătase roșie a lui Solomon, biciul cel
împletit al Cuvântului: pe înțelepții ierarhi, pe marele Vasile, dumnezeiescul Grigorie și Ioan
Gură de Aur, cu credință să-i lăudăm. Că surpând pe Goliatul cel duhovnicesc, cu Piatra cea din
capul unghiului au adus credința întru unire, îngrădind-o cu sângele cel roșu al lui Hristos,
departe i-au alungat, prin cuvintele lor; și până acum credința o întăresc și se roagă Domnului să
mântuiască sufletele noastre.
Stihira pe vers 8.

Arătatu-s-a harul lui Dumnezeu tuturor oamenilor, învățându-ne pe noi, prin marii Dascăli,
să ne împodobim obiceiurile; și deprinderile mai bune să le facem și cu raza cunoașterii de
Dumnezeu mintea să ne luminăm. Pentru aceasta strigăm: Treime Sfântă, Stăpâna tuturor, pentru
rugăciunile celor trei păstori ai Tăi, turma Ta aceasta în pace păzește-o, adăpostită și fără de
întristare, și o mântuiește ca un iubitor de oameni.
Stihira pe vers 6.

Treime Sfântă și închinată, mărire înțeleptei Tale orânduiri! Că trei mari luminători ai
dăruit oamenilor dintre oameni pe care îi luminează cu lumina cunoștinței Tale și cărora le dai
strălucire cu raza mântuitoare a cinstitelor Tale voiri. Prin aceștia lumea îmbogățindu-se cu
lumina cunoștinței, cu a Ta mărire se luminează și la fericita împărăție a Ta se îndreaptă, fiind
îndrumați și noi să ascultăm de învățăturile lor cele dumnezeiești. Tu și rugăciunile lor cele
pentru noi le ascultă, ca un Dumnezeu preaîndurat și mântuiește sufletele noastre, ca un iubitor
de oameni.
Mărire..., vers 6.
Pe ierarhii lui Hristos și lauda părinților, pe turnurile credinței, pe dascălii credincioșilor și
păzitorii, adunându-ne, iubitorilor de sărbătoare, cu cântări de laudă să-i lăudăm, zicând: Bucură-

te luminătorul Bisericii, Vasile înțelepte și stâlpule cel neclintit. Bucur-te minte cerească,
preamare arhiereule, teologule Grigorie. Bucură-te grăitorule în cuvinte de aur, Ioan cel cu totul
de aur, propovăduitorul înflăcărat al pocăinței. Ci o, părinți de trei ori fericiți, nu încetați a vă
ruga pururi lui Hristos pentru cei ce săvârșesc cu credință și cu dragoste preasfințita și
dumnezeiasca voastră pomenire.
Și acum..., a. Născătoarei, același vers.
Pe ceea ce este podoaba fecioarelor și bucuria îngerilor, pe singura de Dumnezeu
Născătoare și îngrădirea cea de nezdruncinat a credincioșilor, adunându-ne, iubitorilor de
sărbătoare cu cântări de laudă să a lăudăm, zicând: Bucură-te Fecioară-Maică fără de prihană,
sfeșnic de aur strălucitor și ușă cerească. Bucură-te cort al sfințeniei, care ai încăput pe
Dumnezeu în pântecele tău preacurat. Bucură-te ceea ce ești fără de asemănare mai presus decât
toate cetele cerești. Pentru aceasta, Maică fără de bărbat, stăpână, nu înceta a păzi pe robii tăi, pe
cei ce te laudă pe tine pururi cu credință și cu dragoste și se închină nașterii tale celei mai presus
de fire.
Urmează Ectenia specială a Litiei, din Liturghier.

Stihirile Stihoavnei.
Tropar vers 5.

Bucură-te treimea ierarhilor, turnurile cele mari ale Bisericii, stâlpii dreptei
cinstiri de Dumnezeu, întărirea credincioșilor, căderea ereticilor; cei ce ați păscut
pe poporul lui Hristos cu dumnezeiești dogme și l-ați crescut cu multe feluri de
fapte bune; propovăduitorii cei luminați ai harului, care ați pus așezăminte de lege
plinirii lui Hristos; îndreptătorii la cele de sus, cei ce sunteți intrările raiului; pe
Hristos rugați-L să trimită sufletelor noastre mare milă.
Stih: Lăuda-se-vor cuvioșii întru mărire și se vor bucura întru așternuturile lor.

Bucură-te treime a ierarhilor, îngeri pământești în cer umblători; mântuirea
lumii, bucuria oamenilor și dascălii lumii; apărătorii Cuvântului, vindecători preaiscusiți ai bolilor sufletești și trupești; râurile Spiritului cele pururi curgătoare, care
ați adăpat cu cuvinte toată fața pământului; de Dumnezeu cuvântătorilor, treptelor,
dumnezeieștilor graiuri de aur; pe Hristos rugați-L să trimită sufletelor noastre
mare milă.
Stih: Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi se
vor bucura.

Bucură-te treime a ierarhilor, soarele clerului celui de pe pământ; raze și văpăi
din Lumina cea de trei ori mai strălucitoare decât soarele; vederea celor acoperiți
de întuneric, florile cele cu bun miros, mai frumoase decât ale raiului: Teologule,
înțelepte Vasile și Gură de Aur, vasele Spiritului; tăblițele cele scrise de mâna lui
Dumnezeu, sâni ce izvorâți laptele mântuirii, podoaba înțelepciunii; pe Hristos
rugați-L să dea sufletelor noastre mare milă.

Mărire…, vers 5.

Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări; să ne bucurăm de sărbătoare și să
salutăm bucurându-ne, cu toată obștea, la sărbătoarea dascălilor noștri.
Conducătorii pământești să alerge împreună și pe ierarhi să-i laude cu cântări, ca
pe cei ce ai izvorât trei râuri preamari de dogme ale Spiritului, cu unde frumoase și
pururi vii. Pe păstorii și învățătorii, pe cei trei îndrumători întru cele sfinte ale
Sfintei Treimi, adunându-ne să-i lăudăm: filosofii, pe cei înțelepți; preoții, pe
păstorii; păcătoșii, pe ocârmuitorii; săracii, pe îmbogățitorii; cei din necazuri, pe
mângâietorii; călătorii, pe însoțitorii în călătorie; cei ce sunt pe mare, pe
ocârmuitorii. Și toți cei ce pretutindeni întâmpinăm cu căldură pe dumnezeieștii
ierarhi, lăudându-i, așa să grăim: preasfințiți învățători, sârguiți de scoateți pe
credincioși din smintelile lumii și ne scăpați pe noi din chinurile cele de veci.
Şi acum…, a Născătoarei, acelaşi vers.

Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări; că privind de sus împărăteasa a toate,
Maica-Fecioară, cu binecuvântări încununează pe cei ce o laudă pe ea. Cârmuitorii
pământești să alerge împreună și pe împărăteasa, ceea ce a născut pe Împăratul, Cel
ce pe cei stăpâniți de moarte mai înainte a binevoit a-i elibera cu iubirea de
oameni, să o laude cu cântări. Păstorii și învățătorii, adunându-ne, să lăudăm pe
Preacurata Maică a Păstorului celui bun; pe sfeșnicul cel cu raze de aur, norul cel
de lumină purtător; pe cea mai presus decât heruvimii; sicriul cel însuflețit, scaunul
Stăpânului cel în chipul focului; pe năstrapa de aur cea de mană primitoare, pe
tăblița Cuvântului cea purtătoare de viață; pe adăpostitoarea tuturor creștinilor cu
cântări dumnezeiești lăudând-o, așa să grăim: Cămară a Cuvântului, învredniceștene pe noi, cei smeriți, de împărăția cerurilor; că nimic nu este cu neputință
mijlocirii tale.
La tropare.
Troparul Sfinților, vers 4.

Ca cei ce ați fost la obicei întocmai cu Apostolii și lumii învățători, rugați-vă
Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă.
Mărire..., Și acum..., al Născătoarei, același vers.

Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de
Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat. Dumnezeu întrupându-Se întru unire
neamestecată și crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel
întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.
Preotul face Încheierea.
Cântăreții: Amin.

