Vecernia cea Mare
a Sărbătorii Împărăteşti a Tăierii împrejur a
Domnului şi Mântuitorului Isus Hristos şi a
Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei
Capadociei (+379),
1 ianuarie 2013.
Anul Nou civil.
(Toate ale sărbătorii;
Ap Coloseni 2,8-12; Ev Luca 2,20-21 şi 40-52)
După obişnuitul 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.
¤ Stihiri ale Sărbătorii, 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).

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, a primit înfăşare în
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 (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, sperata sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Nu S-a ruşinat Preabunul Dumnezeu a Se tăia împrejur cu trupească tăiere;
ci S-a dat pe Sine chip şi pildă tuturor, spre mântuire. Că Făcătorul Legii a plinit
cele ce sunt ale Legii şi proorociile proorocilor, cele ce au fost pentru Dânsul.
Cel ce toate le cuprinzi cu palma şi în scutece Te-ai înfăşat, Doamne, mărire Ţie
(de două ori).
Apoi, 4 Stihiri ale Sfântului, vers 4
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).

Cel ce eşti chemat cu numele împărăţiei, de când ai primit împărăteasca
împărăţie, ai păstorit poporul cel sfânt al lui Hristos cu înţelepciunea şi cu

ştiinţa, părinte Vasile. Şi de atunci te-a împodobit cu cununa împărăţiei
Împăratul celor ce împărăţesc şi Domnul tuturor. Cel împreună socotit cu Cel ce
L-a născut: Fiul cel pururea veşnic şi împreună fără de început; pe Acela roagăL să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre (de două ori).
Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Împodobit fiind cu veşmintele arhieriei, ai propovăduit cu bucurie
Evanghelia împărăţiei, Vasile, izvorând Bisericii învăţăturile Dreptei credinţe.
Cu care acum fiind luminaţi teologhisim şi mărim o Dumnezeire în trei feţe,
nedespărţită, în Tatăl atotţiitorul şi în Cel Unul-Născut, Cuvîntul lui Dumnezeu
şi în dumnezeiescul Spirit: Pe Aceea o roagă să mântuiască şi să lumineze
sufletele noastre.
Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Cel ce cu cele cereşti eşti împreună cu ele petreci, părinte Vasile, la a căror
viaţă ai şi râvnit cu strălucita curăţie a vieţii tale, încă în trup petrecând cu cei de
pe pământ, ca un fără de trup erai. Roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, să
mântuiască din nevoi şi din întunericul necunoştinţei pe cei ce se hrănesc cu
învăţătura ta, cea de Dumnezeu insuflată, şi să lumineze sufletele noastre.
Mărire…, a Sfântului, vers 8.

Dornic de înţelepciune făcându-te, cuvioase, şi din toate cele în fiinţă
iubind mai mult traiul laolaltă, cu cugetarea la moartea cea după Dumnezeu ţi-ai
petrecut viaţa cu înţelepciune; că îmbrăcându-te cu ostenelile înfrânării şi cu
dumnezeiasca deprindere a Legii, ţi-ai ferit, cu belşug de faptă bună, vrednicia
sufletului, nerobită de patimile trupului, supunând Spiritului tot gândul trupesc.
Pentru aceasta, urându-ţi trupul şi lumea, şi stând înaintea lui Hristos, Ţiitorul
lumii, cere sufletelor noastre mare milă.
Şi acum…, a Sarbătorii, acelaşi vers.

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, a primit înfăşare în
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.
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 dreptăţii mele (Ps 4,1a).

Domnul mă va auzi, când voi striga către Dânsul.
Urmează cele 3 paremii.
Prima paremie.

Din Cartea Facerii (17,1-12 şi 14), citire.

Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i s-a arătat Domnul şi i-a
zis: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără
prihană;
Şi voi încheia legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte, foarte tare".
Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a
zis:
"Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare,
Şi nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te
fac tată a mulţime de popoare.
Am să te înmulţesc foarte, foarte tare, şi am să ridic din tine popoare, şi
regi se vor ridica din tine.
Voi pune legământul Meu între Mine şi între tine şi urmaşii tăi, din neam
în neam, să fie legământ veşnic, aşa că Eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor
tăi de după tine.
Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul în carte pribegeşti acum ca străin,
tot pământul Canaanului, ca moştenire veşnică, şi vă voi fi Dumnezeu".
Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam: "Iar tu şi urmaşii tăi din neam în
neam să păziţi legământul Meu.
Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care
trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie
împrejur.
Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi
voi.
În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în casă
sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se taie
împrejur în ziua a opta.
I
ar cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în
ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legământul
Meu".
Parimia 2.

De la Pilde (8,22-30), citire.

Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele
mai de demult.
Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut
pământul.
Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu
apă.
Înainte de a fi fost întemeiaţi munţii şi înaintea văilor eu am luat fiinţă.
Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel dintâi fir de praf
din lume,
Când El a întemeiat cerurile eu eram acolo; când El a tras bolta cerului
peste faţa adâncului,

Când a întărit norii sus şi izvoarele adâncului curgeau din belşug,
Când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri şi când
El a aşezat temeliile pământului,
Atunci eu eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi şi
desfătându-mă fără încetare în faţa Lui;
Parimia 3.

De la Pilde (texte alese), citire.

Gura dreptului picură înţelepciune iar limba celui nedrept va pieri. Din
buzele oamenilor drepţi daruri picură.
Gura celor înţelepţi grăieşte înţelepciune, iar dreptatea îi mântuieşte pe ei
de moarte.
Săvârşindu-se bărbatul drept, nu piere nădejdea lui; că fiul drept se naşte
spre viaţă şi întru bunătăţile lui va culege roadele dreptăţii.
Lumina drepţilor este pururea şi la Dumnezeu vor afla har şi mărire. Limba
înţelepţilor picură cele bune şi în inima lor odihneşte înţelepciunea.
Iubeşte Domnul inimile cele cuvioase şi primiţi sunt de El cei ce sunt fără
prihană în cale.
Înţelepciunea Domnului luminează faţa celui priceput; că întâmpină pe cei
ce doresc mai înainte ca să o fi cunoscut pe ea.
Cel ce mânecă la ea nu va osteni şi degrab va fi fără de grijă. Că celor
vrednici de ea singură umblă împrejur căutându-i şi în cărări se arată lor cu
bunăvoinţă.
Pe înţelepciune niciodată nu o va birui răutatea; pentru aceasta am îndrăgit
frumuseţea ei, am iubit-o şi am căutat-o din tinereţile mele, şi am încercat să mio aduc mireasă.
Că Stăpânul tuturor a iubit-o; că ea este îndemnătoare tainică a ştiinţei lui
Dumnezeu şi alegătoare a lucrurilor Lui.
Ostenelile ei sunt faptele bune; ea învaţă cumpătarea şi cuminţenia,
dreptatea şi bărbăţia, decât care nimic nu este mai de trebuinţă în viaţa
oamenilor.
Şi de doreşte cineva multă cunoştinţă, ea ştie cele trecute şi pe cele viitoare
le închipuie; ea pătrunde întorsăturile cuvintelor şi dezlegările tainelor; cunoaşte
de mai înainte semnele şi minunile şi întâmplările vremilor şi ale anilor.
Şi tuturor este sfetnic bun; că nemurirea este într-însa şi mărire în
împărtăşirea cu cuvintele ei.
Pentru aceasta m-am rugat Domnului şi m-am umilit înaintea Lui, şi am zis
din toată inima mea: Dumnezeule al Părinţilor şi Doamne al milei, Cel ce toate
le-ai făcut cu cuvântul Tău şi cu înţelepciunea Ta ai orânduit pe om ca să
stăpânească peste toate făpturile cele făcute de Tine şi să cârmuiască lumea cu
cuviinţă şi dreptate, dă-mi înţelepciunea care stă alături de scaunul tău şi nu mă
despărţi pe mine de robii Tăi; că robul Tău sunt eu şi fiul roabei Tale.

Trimite-o pe ea din locaşul Tău cel sfânt şi de la scaunul măririi Tale; ca
fiind cu mine să mă înveţe ce este plăcut înaintea Ta; şi să mă călăuzească şi să
mă păzească întru mărirea sa. Căci gândurile celor muritori toate sunt
şovăielnice şi cugetele lor sunt pline de greşeală.
Dacă se face Litie.
Stihirile Sfântului, vers 3, propriu-zis.

Sălășluind în sufletul tău pe Hristos, Izvorul vieţii, prin viaţa ta curată, tâlcuitorule al
sfintelor taine, Vasile, ai izvorât lumii râuri de dogme dreptcinstitoare de Dumnezeu, din care
adăpându-se poporul cel credincios al Bisericii, aduce rodul buzelor ce mărturisesc harul
Celui ce a preamărit pomenirea ta, în veacul veacului.
Mirul harului, cel deşertat peste tine, te-a uns, ca să lucrezi cu sfinţenie Evanghelia
împărăţiei cerurilor, Vasile, cel ce faci Dumnezeirea cunoscută. Făcându-te bună mireasmă
lui Hristos, toată lumea ai umplut de mireasma cunoaşterii Lui. Pentru aceasta, primind
cântările robilor tăi, cu bunăvoinţă cere pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, mare milă.
Îmbrăcat cu arhierească haină fiind, Vasile, apărătorule al Treimii, ai stat înaintea
scaunului celui de judecată, primejduindu-te pentru credinţă; şi vitejească împotrivire arătând,
ai ruşinat mânia eparhului, cel ce se semeţea cu puterea necredinţei şi te ameninţa cu moartea.
Cu osârdie aceasta alergând și făcându-te de bunăvoie mucenic, cu cununa biruinţei ai fost
încununat de Hristos, Cel ce are 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, a primit înfăşare în 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, mântuieşte-ne pe noi.
Urmează Ectenia specială a Litiei, din Liturghier.

Stihirile Stihoavnei.
Stihirile sfântului, vers 1, propriu-zis.

O, sfântă şi dumnezeiască albină a Bisericii lui Hristos, Vasile preafericite!
Că tu, întrarmându-te cu acul dumnezeiescului dor, ai rănit hulele eresurilor
celor urâte de Dumnezeu şi ai adunat sufletele credincioşilor, cu dulceaţa
dreptei cinstiri de Dumnezeu; şi acum, umblând prin pajiştea cea nestricată a
dumnezeieştilor livezi şi stând înaintea Treimii celei de o fiinţă, adu-ţi aminte
de noi.
Stih: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.

Faptele bune ale tuturor sfinţilor le-ai încercat asupra ta, părinte al nostru
Vasile: blândeţea lui Moise, râvna lui Ilie, mărturisirea lui Petru şi teologia lui
Ioan. Nu ai încetat a striga, ca Pavel: cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se
sminteşte şi eu să nu mă aprind? Pentru aceasta cu dânşii sălăşluit fiind, roagă-te
să se mântuiască sufletele noastre.
Stih: Gura dreptului va deprinde înţelepciune şi limba lui va grăi judecată.

Cugetând la firea celor ce au luat fiinţă şi la nestatornicia tuturor luând
aminte, pe Unul numai L-ai aflat neclintit: pe Făcătorul a toate, Cel mai presus
de fiinţă, de Care şi mai vârtos lipindu-te, dorul de cele ce nu fiinţează l-ai
lepădat. Roagă-te să dobândim şi noi dumnezeiescul dor, tâlcuitorule al sfintelor
taine, Vasile.
Mărire..., vers 6.

Cel ce din cer harul minunilor ai luat şi cu dogmele ai ruşinat înşelăciunea
idolilor, mărire eşti arhiereilor şi temei tare, preafericite Vasile, şi tuturor
părinţilor pildă de învăţătură. Îndrăzneală având către Hristos, roagă-L să
mântuiască sufletele noastre.
Şi acum... a Sărbătorii, vers 8.

Nu s-a ruşinat Preabunul Dumnezeu a Se tăia împrejur cu trupească tăiere;
ci s-a dat pe Sine chip şi pildă tuturor, spre mântuire. Că Făcătorul Legii a plinit
cele ce sunt ale Legii şi proorociile proorocilor, cele ce au fost pentru Dânsul.
Cel ce toate le cuprinzi cu palma şi în scutece Te-ai înfăşat, Doamne, mărire
Ţie.
La tropare.
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.
Preotul face Încheierea.

