Vecernia cea Mare
a Sărbătorii Sfântului Nicolae, arhiepiscopul
Mirelor Liciei, făcătorul de minuni (+325),
6 decembrie 2012.
(Toate ale sărbătorii;
Ap Evrei 13,17-21; Ev Luca 6,17-23)
După obișnuitul început, 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!
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).

În Mira locuind după simțire, te-ai arătat mir cu adevărat, cu mir
înțelegător fiind uns, Sfinte Nicolae, arhiereul lui Hristos; că umpli de mireasmă
fețele celor ce cu credință și cu dragoste săvârșesc pururea preamărită
pomenirea ta, dezlegându-i pe aceștia din primejdii, din nevoi și din necazuri,
părinte, cu rugăciunile tale, cele către Domnul.
Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

Ca cel ce ai purtat nume de biruință, biruință tare te-ai arătat, cu adevărat,
credinciosului popor întru ispite, Sfinte Nicolae, slujitorul lui Hristos; că
pretutindenea fiind chemat, degrab ești de față, înaintea celor ce cu dragoste
aleargă sub acoperământul tău; că tu ziua și noaptea, prin credință fiind văzut,
mântuiești din ispite și din primejdii.
Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea
(Ps 129,3-4).

Arătatu-te-ai împăratului Constantin și lui Avlavie în vis înspăimântându-i
pe ei, le-ai zis lor lămurit: dezlegați debrab pe cei pe care-i țineți cu nedreptate
legați în temniță, că nu sunt vinovați de junghierea cea plină de fărădelege; dar
de nu mă vei asculta, pâră voi face, împărate, împotriva ta, rugându-mă
Domnului.
Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperata sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Sfinte mărite Nicolae, sfințite propovăduitor al lui Hristos, mare și
fierbinte ocrotitor ești celor ce se găsesc în primejdii, celor de pe pământ și
celor de pe mare, celor de aproape și celor de departe, ca un preamilostiv și tare
rugător. Pentru aceasta adunându-ne, strigăm ție: roagă-te către Domnul, ca să
fim mântuiți de toată nevoia.

Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul
(Ps 129,6b).

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe ierarhul, care cu trupul este în
Mira și spiritual se găsește înaintea tuturor celor ce cu suflet curat îl doresc pe
dânsul? Pe mângâietorul tuturor celor necăjiți și adăpostul tuturor celor din
primejdii, turnul dreptei credințe, apărătorul credincioșilor, prin care a surpat
mândria vrăjmașilor Hristos, Cel ce are mare milă.
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).

Cu ce cântări melodioase vom lăuda pe ierarhul, pe luptătorul împotriva
nelegiuirii și apărătorul cucerniciei; pe întâistătătorul Bisericii, pe marele
sprijinitor și învățător, care pe toți cei rău-credincioși i-a rușinat; pe pierzătorul
lui Arie și pe apărătorul cel fierbinte, prin care mândria aceluia a surpat Hristos,
Cel ce are mare milă?
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Cu ce cântări proorocești vom lăuda pe ierarhul, care pe cele ce sunt
departe de mai înainte le vede și pe acestea ca și cum ar fi de față, de mai înainte
le vestește și le hotărăște; pe cel ce toată lumea o vede și pe toți cărora li se face
strâmbătate îi mântuiește, pe cel ce în vis s-a arătat împăratului celui de
Dumnezeu înțelepțit și pe cei ce mai înainte erau legați i-a mântuit de
junghierea cea nedreaptă, cu puterea lui Hristos, Cel ce are mare milă?
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Cu ce cântări spirituale vom lăuda pe ierarhul, pe care Tatăl l-a ales și Fiul
în chip vădit l-a binecuvântat și dumnezeiescul Spirit l-a sfințit, ca pe un vas
preacinstit al alegerii și stâlp și întărire a Bisericii; pe cel ce s-a arătat lumină
lumii și luceafăr dumnezeiesc, prin care negura înșelăciunii cu totul s-a
împrăștiat și credința s-a propovăduit pe față?
Mărire…, vers 6.

Pe cel ce este frumusețea ierarhilor și fala părinților, izvorul minunilor și
preamarele ocrotitor al credincioșilor, adunându-ne, să-l lăudăm, o iubitorilor de
sărbătoare, cu cântări de laude, zicând: Bucură-te păzitorul celor din Mira,
cinstit întâi-stătător și stâlp neclintit! Bucură-te luminătorule preastrălucit, care
cu minunile luminezi marginile lumii! Bucură-te bucuria cea dumnezeiască a
celor necăjiți și apărătorul cel preacald al celor nedreptățiți! Și acum,
preafericite Nicolae, nu înceta rugându-te lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce
cu credință și cu dragoste cinstesc pururea pomenirea ta cea de bucurie și întru
tot lăudată.
Şi acum…, a Înainteserbării, același vers.

Peșteră, pregătește-te, că vine mielușeaua purtând în pântece pe Hristos.
Iesle, primește pe Cel ce cu cuvântul ne-a dezlegat pe noi, pământenii, de fapta

cea necuvântătoare! Păstori, cântând din fluiere, fiți martori ai minunii celei
înfricoșătoare și magi din Persia aduceți Împăratului aur și tămâie și smirnă! Că
S-a arătat Domnul din Maică-Fecioară, Căruia și plecându-Se întocmai ca o
slugă, Maica i s-a închinat și a zis Celui ce era în brațele ei: Cum Te-ai semănat
întru mine, sau cum ai răsărit în mine, Mântuitorule și Dumnezeul meu?
Prohimenul şi stihul zilei, vers 5.

Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă
judecă (Ps 53,1).
Stih: Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele (Ps 53,2).

Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă
judecă.
Urmează cele 3 paremii.
Prima paremie.
De la Pilde (10,7a; 10,6a; 3,13-15a.15d-16. și alte versete disparate), citire.

Pomenirea celui drept este spre binecuvântare; Binecuvântarea Domnului
vine pe capul celui drept.
Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit
pricepere,
Căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare
decât al celui mai curat aur.
Ea este mai preţioasă decât pietrele scumpe; nimic din cele dorite de tine
nu se aseamănă cu ea.
Viaţă lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei, bogăţie şi slavă; din gura ei
iese dreptatea; legea şi mila pe limbă le poartă.
Deci, ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune; și
fericit este omul care va păzi căile mele.
Că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și vrerea de la Domnul se găsește.
Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor.
Că eu, înțelepciunea, am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat.
Al meu este sfatul și întărirea, a mea este priceperea și a mea este tăria.
Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine; iar cei ce mă caută vor afla har.
Înțelegeți dar cei fără răutate chibzuiala și cei neînvățați puneți la inimă.
Ascultați-mă pe mine că iarăși lucruri mărețe vă voi spune.
Și voi scoate din buzele mele cele drepte, că adevărul va învăța gâtlejul
meu, iar buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea.
Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este într-însele strâmb,
nici încâlcit.
Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află
cunoștința. Că vă învăț pe voi adevărul, ca nădejdea voastră să fie în Domnul și
să vă umpleți de Spirit.

Parimia 2.

De la Pilde (10,31-32; 11,1-12), citire.

Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce
pierzare.
Buzele celui drept cunosc bunăvoirea, iar gura păcătoşilor strâmbătatea.
Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea
Lui.
Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei
vicleni.
La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei; numai dreptatea mântuiește
de moarte.
Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea
prin fărădelegea lui.
Dreptatea mântuiește pe cei drepţi, iar cei vicleni vor fi prinşi prin pofta
lor.
La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos
piere nădejdea.
Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul.
Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura pe aproapele lui, iar prin ştiinţa celor
drepţi va fi mântuit.
De propăşirea celor drepţi cetatea se bucură, iar când pier cei fără de lege
ea tresaltă de veselie.
Prin binecuvântarea oamenilor drepţi cetatea merge înainte, iar prin gura
celor nelegiuiţi ajunge ruină.
Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace.
Parimia 3.

Din Înțelepciunea lui Solomon (4,7-15), citire.

Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă.
Bătrâneţile cinstite nu sunt cele aduse de o viaţă lungă, nici nu le măsori
după numărul anilor.
Înţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă
o viaţă neîntinată.
Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi,
l-a mutat de pe pământ.
A fost răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu-i
amăgească sufletul.
Căci vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala poftei schimbă gândul
cel fără de răutate.
Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi.

Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a grăbit să-l
scoată din mijlocul răutăţii.
Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică
harul lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi.
Dacă se face Litie.
Stihira, pe vers 1, propriu-zis.

Omule al lui Dumnezeu și slugă credincioasă, iconomule al tainelor Lui și bărbatul
doririlor Spiritului, stâlpule însuflețit și icoană insuflată, ca pe o visterie dumnezeiască te-a
primit cu multă râvnă Biserica celor din Mira și ca pe un rugător pentru sufletele noastre.
Apoi, Stihirile pe vers 2.
Îndreptător credinței și chip blândețelor te-a arătat pe tine turmei tale Hristos
Dumnezeu, ierarhe Nicolae; că în Mira mireasmă răspândind, strălucești luminat cu
dumnezeieștile tale fapte, sprijinitorul săracilor și al văduvelor. Pentru aceasta nu înceta să te
rogi ca să se mântuiască sufletele noastre.
Părinte Nicolae, chivotul plin de mireasmă al moaștelor tale ocrotește pe cei din Mira.
Pentru aceasta și pe cei legați, care erau osândiți fără judecată, arătându-te împăratului în vis,
i-ai slobozit din moarte, din legături și din temniță. Ci și acum, și pururea, ca și odinioară, te
arată rugându-te pentru sufletele noastre.
Părinte Nicolae, chiar dacă cele din Mira tac, dar lumea întreagă, cea luminată de tine
cu plăcuta mireasmă a mirului și cu mulțimea minunilor, ca și cei osândiți, izbăviți prin tine,
strigă cu cântări de laudă. Cu aceștia și noi strigăm, cântând: Roagă-te să se mântuiască
sufletele noastre.
Apoi, pe vers 4.
Părinte Nicolae, chivot cu mir al Preasfântului Spirit fiind, ca o primăvară plină de
veselie toate le umpli de mirosul dumnezeieștilor miresme ale lui Hristos. Că, făcându-te
următor Apostolilor, înconjuri lumea cu cuvintele minunilor tale. De aceea, arătându-te în vis
și celor de departe și celor de aproape, mântuiești din moarte pe cei ce cu judecată nedreaptă
aveau să moară, scăpând, în chip minunat, din multe nevoi pe cei ce te cheamă pe tine. Pentru
aceasta, cu rugăciunile tale și pe noi, cei ce te lăudăm pururea pe tine, ne liberează din
nevoile cele cumplite, care vin asupra noastră.
Pe vers 6.
Bine slugă bună și credincioasă! Bine lucrător 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.
Pe vers 8.
Spre lauda Domnului ai alergat, Nicolae, întru această viață vremelnică și El te-a
preamărit în viața cea cerească și adevărată. Pentru aceasta, îndrăznire dobândind către
Dânsul, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
Mărire..., vers 8.
Rodul bărbăteștilor tale fapte, cuvioase părinte, a luminat inimile credincioșilor. Că
cine, auzind, nu se va minuna de smerenia ta cea nemăsurată, de răbdarea ta, de blândețea ta
față de cei săraci, de milostivirea ta față de cei necăjiți? Pe toți cu dumnezeiască cuviință i-ai
învățat, ierarhe Nicolae. Și acum, fiind încununat cu neveștejită cunună, roagă-te pentru
sufletele noastre.
Și acum..., a. Înainteserbării, același vers.
Betleeme pregătește-te, împodobește-ți ieslea, peșteră primește, că adevărul a venit,
umbra a trecut și Dumnezeu S-a arătat oamenilor din Fecioara, luând chip ca al nostru și

îndumnezeind ceea ce a luat. Pentru aceasta Adam se înnoiește, împreună cu Eva, strigând:
Pe pământ Bunăvoirea s-a arătat ca să mântuiască neamul nostru.
Urmează Ectenia specială a Litiei, din Liturghier.

Stihirile Stihoavnei.
Tropar vers 5.

Bucură-te sfințite cap! Locașule curat al faptelor bune, dumnezeiescule
dreptar al îndumnezeitei sfințenii, păstorule cel mare, prealuminată făclie, care
porți nume de biruință; cel ce te pleci cu milostivire spre cei ce au nevoie, care
te îndrepți spre rugăciunile celor neputincioși, mântuitorule grabnic, păzitorul
mântuirii tuturor celor ce săvârșesc cu credință preamărită pomenirea ta; roagă
pe Hristos, preafericite, să ne trimită nouă mare milă.
Stih: Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura.
(Ps 131,9).

Bucură-te minte preasfințită, locașul cel curat al Treimii, stâlpul Bisericii,
sprijinitorul credincioșilor, ajutătorul celor vlăguiți, steaua care cu strălucirile
rugăciunilor celor bineprimite risipești totdeauna întunericul ispitelor și al
necazurilor; Ierarhe Nicolae, limanul cel prealin, în care adăpostindu-se se
mântuiesc cei cuprinși de furtunile vieții, roagă pe Hristos să se dăruiască
sufletelor noastre mare milă.
Stih: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui (Ps 115,6).

Bucură-te cel plin de dumnezeiască râvnă, care ai izbăvit din închisoarea
cea rea pe cei ce erau să fie uciși cu nedreptate, prin înfricoșătoarea starea ta de
față și prin arătările tale în vis; izvorule care ai izvorât din belșug miresme în
Mira, Nicolae, și ai adăpat sufletele și ai alungat întinăciunea patimilor; secure
care ai tăiat neghinele înșelăciunii, lopată care ai vânturat învățăturile lui Arie
cele ca pleava; roagă pe Hristos să trimită sufletelor noastre mare milă.
Mărire…, vers 6.

Omule al lui Dumnezeu și slugă credincioasă, slujitorule al Domnului,
bărbatul doririlor, vasul alegerii, stâlpul și întărirea Bisericii, moștenitorule al
împărăției, nu tăcea a striga pentru noi către Domnul.
Şi acum…, a Înainteserbării, acelaşi vers.

Ceea ce nu știi de mire, Fecioară, de unde ai venit? Cine este tatăl tău și
cine este maica ta? Cum porți pe Ziditorul în brațe? Cum nu ți s-a stricat
pântecele? Mari minuni întru tine și înfricoșătoare taine pe pământ vedem cu
uimire săvârșindu-se, Preasfântă; și ca o vrednică datorie îți pregătim peștera pe
pământ și ne rugăm cerului să arate steaua; iar de la răsăriturile pământului
magii vin la apusuri, ca să vadă mântuirea oamenilor: un Prunc hrănindu-Se cu
lapte.
La tropare.

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 (de două ori).
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.

