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Uscatul l-a numit Du111nezeu păn1înt, 
iar adunarea apelor a 11u111it-o mări. 
Şi a văzut Dumnezeu că este bb1e. 
Apoi a zis Dumnezeu : «Să dea pă
mîntul din sine verdeaţă: iarbă, cu 
sămîntă într-însa, după felul şi ase
mănarea ei, şi pond roditori, care 
să dea rod cu sămîntă în sine, după 
fel pe pămînt !». Şi a fost aşa. Pă-
1nîntul a dat din sine verdeată: 
iarbă care face sănunţă, după felul 
şi după asen1ănarea ei, şi pomi ro
ditori cu să111înJă, după fel, pe pă-
1nînt. Şi a văzut Dtunnezeu că este 
bine. Şi a fost seară şi a fost dimi
neaţă : ziua a treia. 

Din Cartea Numeril, c·itire : 

(XXIV, .J--9; 17 --181 

Fost-a Duhul lui Dtunnezeu peste 
Valaam şi, continuînd pilda sa, a zis: 
Cît sînt de fnnnoase sălaşurile 
tale, Iacove, corturile tale, Israele ! 
Se desfăşoară ca nişte văi, ca nişte 
gr:ădini pe lîngă rîuri, ca nişte cedri 
·pe lingă ape, ca nişte corturi pe 
care le-a înfipt Domnul ! Ieşi-va din 
sămînţa lui un Om, care va stăpîni 
neamuri multe şi stăpînirea Lui va 
întrece pe a lui Agag şi împărăţia 
Lui se va înălţa. Dumnezeu l-a scos 
din Egipt şi puterea lui va fi ca a 
taurului ; 1nînca-va popoarele duş
mane lui, va sfărîma oasele lor şi 
cu săgeţile sale va săgeta pe vrăj
maşi. Plecatu-s-a şi s-a culcat ca un 
leu şi ca o leoaică ; cine-I va scula ? 
Cel ce te binecuvintează, binecu
vîntat să fie, şi cel ce te blestemnă 
să fie blestemat !». 

îl văd, dar acum încă nu este ; îl 
privesc, dar nu de aproape; oastea 
răsare din Iacov ; un toiag se ridi
că din Israel şi va lovi pe căpeteni
ile Moabului şi pe toţi fiii lui Set 
ii va zdrobi. Lua-va de 111oştenire 

pe Edom şi va stăpîni Seirul vrăj-

1naşilor săi Israel îşi va arăta pu

terea. 

Din Proorocia Iul Mihela, citire : 

(IV, .rl -6; V, ., --1) 

ln zilele acelea, zice Domnul, a
duna-voi pe cea zdrobită şi voi pri-
111i pe cea alungată şi pe care am 
lepădat-o. Şi voi face din cea zdro
bită o rămăşiţă şi pe cea alungată 
un neant tare. Şi va împărăţi Dom
nul peste el în muntele Sionului 
de actun şi pînă în veac. Şi tu, Bet
lee111e Efrata, deşi eşti mic între mi
ile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpi
nitor peste Israel, iar obîrşia Lui 
este dintru început, din zilele veşni
ciei. Pentru aceasta îi va lăsa pînă 
în vremea cînd aceea ce treb1de să 
nască va naşte. Atunci rămăşiţa fra
ţilor săi se va întoarce la fiii lui 
Israel. El va fi voinic şi va paşte po
porul prin puterea Domnului, întru 
slava numelui Domnului Dumnezeu
lui Său şi toţi vor fi fălii de grijă, 

iar El va fi mare, pînă la marginile 
pămîntului. 

Apoi citeţul cu gld~ mai mail zi< e 
troparul ace~ta, în mijlocul hi-.eric ii : 

în taină Te-ai născut în peşte
ră, dar cerul pe Tine tuturor 
Te~a p r o p o v ă du i t, punînd 
steaua înainte ca o gură, Mîn· 
tuiton1le. Şi a adus Ţie pe magi, 
care Ti s-au închinat cu credin· 
ţă ; î:riipreună cu care miluieşte-
ne pe noi. 

ŞI indc1lc1 ~.tranele < inlă sfirşilul fro
p.uului ; pe qla-;ul .li 6-lea : 

. .. Si a adus Ţie pe magi, care 
Ti ~"au închinat cu credinţă ; 
împreună cu care 1niluieşte-ne 

pe noi. 
( • .ir c-itetul citeşte stihurilP : 

Stih : Temeliile Iul si11l pe munUi cei 
~finii. Domnul iubeşte porţile Sionului, 
mai urnit decît toate sălaşele Iul Iacob. 
Fapte preamărite s-au spus despre line, 
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Si "<" 'înl;. -.firşilnl lro11a1 ului : 

:· .Şi a ~dus Ţie pe magi, care 
Ţ1 s-au 1nchinat cu credintă. 
... w :li' , 

1mpreuna cu care miluieste-ne 
pe noi. · 

Slih : Ială şi străinii şi Tirul i _ 
I t . . ·1 ş po 

poru e 1opiem or, ac·eşlia s-au nă~cut 

acol~ ; M_:1~c-ă, ~ionulu! va zi_ce omul şi 
om s-a ndscut miru dmsul ş1 chiar C'el 
Preainalt l-a întemeiat pe dînsul. 

-;i ._,. dnlJ ,m5ilul lro11arul11i: 

... Şi a adus Ţie pe magi, care 
Ţi s-au închinat cu credintă · 
~ . , 
1mpreună cu care miluieşte-ne 
pe noi. 

Slih : Domnul va înscrie in cartea po
poarelor şi a conducătorilor lor pe cei 
ce s-au născut intr-în~ul, ră toţi cei ce 
se veselesc au locuin1a întru line. 

!:ii ,e c inld dir-;ilul lrotMrului: 

... Şi a adus Ţie pe magi, care 
Ţi s-au închinat cu credinţă ; 
împreună cu care miluieşte-ne 
pe noi. 

Slavd ... 

... Şi a adus Ţie pe magi, care 
Ţi s-au închinat cu credinţă ; 
împreună cu care miluieşte-ne 
pe noi. 

Şi acum ... , 

... Şi a adus Ţie pe magi, care 
Ţi s-au închinat cu credinţă ; 
împreună cu care miluieşte-ne 

pe noi. 
Apoi dletul zh e din nou troµaiul : 

În taină Te-ai născut în peşte
ră, dar cerul pe Tine tuturo1· 
Te-a propovăduit, punînd 

s t e a u a înainte ca o gură, 
Mîntuitorule ... 

Si stran,, dn1,-, ,.fir'iilul lro11a1 ului_: 

... Şi a adus Tie pe magi· r· ~ . , care 
~· 1 s-au 1nchinat cu credinţă ; 
tntpre_ună cu care miluieşte-ne 
pe DOI. 

~i '\ie <"ontinuă p ,-. n F 1\1 1 1 1 F 

Din Proorocia lui haia, citire : 

{X(, 1 - HI) 

Acestea grăieşte Domnul: o Mlă
diţă va ieşi din tulpina lui lesei şi 
u? Lăstar din rădăcinile lui va da. 
Ş1 Se va odihni peste El Duhul lui 
Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al 
înţelegerii, duhul sfatului şi al tă
riei, duhul cunoştinţei şi al bunej
credinţe. Şi-L va umple pe El duhul 
te1nerii de Dumnezeu. Şi va judeca 
nu după înfăţişarea cea din afară şi 
nici nu va da hotărîrea Sa după ce
le ce se zvonesc, ci va judeca pe cei 
să.raci întru dreptate şi după lege 
va mustra pe sărmanii din ţară. Pe 
cel aprig îl va bate cu toiagul gurii 
Lui şi cu suflarea buzelor Lui va 
omorî pe cel fără de lege. Dreptatea 
va fi ca o cingătoare pentru rărun
chii Lui şi credincioşia ca un brîu 
pentru coapsele Lui. Atunci lupul 
va locui laolaltă cu mielul şi leopar
dul se va culca lîngă căprioară; şi 
viţelul şi puiul de leu vor mînca 
împreună şi un copil îi va paşte. 
Junica se va duce la păscut împreu
nă cu ursoaica, şi puii lor vor să
lăslui la un loc, iar leul ca şi boul 
va· mînca paie; pruncul de ţîţă se va 
juca lingă culcuşul viperei şi în vi
zuina şarpelui oh·ăvitor, copilul 
abia întăreai, îşi va întinde mina. 
Nu va fi nici o nenorocire şi nici un 
prăpăd în tot muntele Me~ cel 
sfînt ! Că tot pămîntul este phn de 
cunoştinţa şi de temerea de Dum
nezeu, precun1 marea este ump~ut~ 
ele ape ! Si în vrcn1ea aceea, Mlad1-
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ta cea din rădăcina lui lesei, va fi 
ca un steag pentru popoare ; pe Ea 
o vor căuta nea1nurile şi sălăşui Ei 
va fi plin de slavă. 

DID Proorocia lui Ban1h, citire: 

(III, 36 - IV, 4) 

Acesta este Dumnezeul nostru, şi 
nbneni altul nu este asemenea Lui. 
Aflat-a toată calea ştiinţei şi a dat-o 
lui Iacob, sluga Sa, şi lui Israel, cel 
iubit de Dînsul. După aceasta pe 
pă1nînt S-a arătat, şi cu oamenii 
în1pre1:1nă a locuit. Aceasta este 
cartea poruncilor lui Du1nnezeu şi 
legea care dăinuieşte în veac; toţi 
cei ce o Jin vor trăi iar cei ce au 
părăsit-o vor pieri. Întoarce-te, 
Iacove, şi te teme de ea, umblă prin 
strălucire în preajn1a luminii ei. Nu 
da altuia 1nărirea ta şi cele de f o
los ţie, celui de alt neant. Fericiţi 
sîntem, Israele, că cefe ce Îi plac lui 
Du1nnezeu ni s-au arătat. 

Din Proorocia lui Daniel, citire : 

(II. 31-36; 4-1-45) 

Zis-a Daniel lui Nabucodonosor : 

nezeul cerului va ridica un regat 
veşnic care nu va fi nimicit nicio
dată şi care nu va fi trecut la alt 
popor ; El va sfărîma şi va nimici 
toate aceste regate şi singur El va 
rămîne în veci. După cum tu ai vă
zut că o piatră a fost desprinsă din 
n1unte, nu de mină, şi a zdrobit 
fierul, ara111a, lutul, argintul şi 
aurul, Marele Dumnezeu a dat de 
ştire regelui ceea ce va fi în viitor ; 
visul este adevărat şi tîlcuirea lui 
neîndoielnică». 

Apoi dteţul c·u gla, mai înalt cite5te 
troparul a( esta : 

Răsărit-ai, H r ist o ase, din 
Fecioară, ca un Soare înţelegă
tor al dreptăţii, şi steaua Te-a 
arătat încăput în peşteră, pe 
Tine, Cel neîncăput. Pe magi 
i-ai îndreptat spre închinarea 
Ta ; cu care împreună Te slă
vim, Dătătonde de viaţă, slavă 
Ţie! 

Şi dnlăretii de la !tirane dnlă !tfirşitul 
troparului, pe glasul al 6-lea : 

... Pe magi iRai îndreptat spre 
î n c h i n a r e a Ta ; cu care îm
preună Te slăvim, Dătătorule 
de viaţă, slavă Ţie! 

A(Joi dlt•lul dit-şic ,tihurilf• : 

Stih : Domnul a împărătit, intru podoa
bă S-a îmbrăc·at ; imbrăcatu-S-a Dom_?ul 
întru putere şi S-a înc-in~. pe?tr~ c~ a 
întărit lumea, care nu se ,·a dmh. Gala 
este scaunul Tău. de atunci, din ,·eac 
eşti Tu. 

Si ~t~ dnlJ dirşilul 11 opMului : 

O, rege ! Tu priveai şi iată un chip 
- acest chip era peste n1ăsură de 
mare şi strălucirea lui neobişnuită 
- stătea înaintea ta şi înfăţişarea 
lui era grozavă. Acest chip avea 
capul de aur curat, pieptul şi bra
ţele de argint, pîntecele şi coapsele 
de ara1nă. Pulpele de fier, iar picioa
rele o parte de fier şi o parte de lut. 
Tu priveai şi iată o piatră desprin
să, nu de mină, a lovit chipul peste 
picioarele de fier şi de lut şi le-a 
sfărbnat. Atunci au fost sfărÎlnate 
în acelaşi tbnp fierul, lutul, aran1a, 
argintul şi aurul şi au ajuns ca plea- •.. Pe magi i-ai îndreptat spre 
va de pe arie vara şi vîntul le-a luat î n c h i n a re a Ta ; cu care îm-
cu sine fără ca să se găsească locul preună Te slăvim, Dătătorule 
lor ; iar piatra care a lovit chipul a 
crescut munte mare şi a umplut tot de viaţă, slavă Ţie ! 
pămîntul. Iată visul, iar tîlcuirea lui -;;Hh : Ridicat-au riurile, Doamne, ridi~ 
o vom spune înaintea regelui. ( ... ) cal-au rîurile glasurile lor: ridica-\'or 

D r ·1urile valurile lor de ape multe. 
_:_I:a:r~î:n:_~v~r:e:1n:ea~a:c:e:s:t:o:r:._~r:e:g:i,~-u-1_n_-_:_ _________________ ■ 
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Si '-C d11lci sfirşitul lropc1rului : 

... Pe 111agi i-ai îndreptat sp1·e 
î n c h i n a .-e a Ta : cu care îm
p1·eună Te slăviin, Dătătorule 
de viaţă, slavă Ţie ! 

Stih : l\1inunate sint înălţările mani, 
minunat este intru cele inalle Domnul. 
Mărluriile Tale s-au innedin(at foarte. 
Casei Tale se cuYine sfinlenie, Doamne, 
întru lungime de zile. 

Si ~e c-intă sfirşitul troparului : 

... Pe magi i-ai îndreptat spre 
î n c h i n a r e a Ta ; cu care îm
preună Te slăvim, Dătăto1·ule 
de viaţă, slavă Ţie! 

Slavă ... 

... Pe magi i-ai îndreptat spre 
î n c h i n a r e a Ta ; cu care Îln
preună Te slăvim, Dătăto1·ule 
de viaţă, slavă Ţie ! 

Şi acum ... , 

... Pe magi i-ai îndreptat spre 
î n c h i 11 a 1· e a Ta ; cu care îm
preună Te slăvim, Dătătorule 
ele viaţă, slavă Ţie ! 

Apoi dlc\ul Licc iMăşi trop.nul: 

Răsărit-ai, H r ist o ase, din 
Fecioară, ca un Soare înţelegă
tor al dreptăţii ; şi steaua Te-a 
arătat încăput în peşteră, pe 
Tine, Cel neîncăput ... 

~i !'>li ,lll«l dnt,1 !'>tirşitul lrop.Hului : 

... Pe magi i-ai îndreptat spre 
î 11 c h i 11 a r e a Ta ; cu care î1n

preună Te slăvim, Dătătorule 
de viaţă, slavă Ţie ! 

":'' ~c { uullntid tt \ R L " I I L I 

Dio Prooroda tui Jsaia, citire : 

(('-, 5-fi) 

Căci Prunc s-a născut no~1ă: ~n 
Fiu s-a dat nouă. A Cărui stap1ntre 

e pe umăn1l Lui şi se cheamă nu
mele Lui: înger de mare sfat 
S!et1!ic minunat, Dumnezeu tare: 
biruitor, Domn al păcii. Părinte al 
veacului ce va să fie. Şi mare va fi 
stăpînirea Lui şi pacea Lui nu va 
a~ea hotar. Va împărăţi pe tronul 
ŞI peste împărăţia lui David ca s-o 
,., ...., t 

~ntarească şi s-o întemeieze prin 
Judecată şi prin dreptate, de acum 
şi pînă-n veac. Rîvna Domnului 
Savaot va face aceasta. 

Din Prooroda lui Isaia, citire : 

(Vil, 10 -1."i; VUI. 1--1; 9--10t 

Şi Isaia mai grăi către Ahaz: 
«Cere un se1nn de la Domnul Dum
nezeul tău, în adîncurile iadului sau 
în înălţimile cele de sus}>. Şi a spus 
Ahaz: «Nu voi cere şi nu voi ispiti 
pe Don1nul !». Şi a zis Isaia: «Ascul
taţ.i voi cei din casa lui David! Nu 
vă ajunge să obosiţi şi pe oameni, de 
veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul 
1neu? Pentru aceasta Domnul meu 
vă va da un semn : Iată, Fecioara 
va lua în pîntece şi va naşte fiu şi 
vor chema nmnele lui Emmanuel. El 
se va hrăni cu lapte şi cu miere 
pînă în vre1nea cînd va şti să arun
ce răul şi să aleagă binele. Că îna
inte ca fiul acesta să ştie să dea la 
o parte răul va alege binele,,. 

Si a zis Dmnnul către mine : « Ia 
o ~arte 1nare şi scrie deasupra ei 
cu slove mneneşti : «Maher-Şalal
Haş-Baz}> (grabnic-pradă-apropiat
jaf). Adu-111i martori credincioşi pe 
Urie preotul şi pe Zaharia, fiul lui 
Ieberechia». Atunci n1-am apropiat 
de proorociţă şi a luat în pîntece şi 
a născut un fiu. Şi a zis Domnul 
către 1nine : «Pune-i nun1ele Mahe~
Şalal-Haş-Baz». Căci înainte ca ba: 
. I ~ • .., ,,tata- şi mamă !» • toata 
mtu sa z1ca ~ 
bogăţia Damascului şi prada Sa~ 
mariei vor fi duse înaintea regelw 

Asiriei»• I ţi 
Cu noi este Dumnezeu, în_t~ e~ ~ 

neamuri şi vă plecaţi. Auzit• p1na • 
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la n1arginile pămîntu]ui, cei pu
ternici plecaţi-vă. De vă veţi întări, 
iarăşi veţi fi biruiţi. Şi orice sfat 
veţi sfătui, îl va risipi Domnul, şi 
cuvîntul pe care îl veţi grăi nu va 
rămîne întru voi, căci cu noi este 
Dwnnezeu ! 

Dupd \firşiful Paremiilor se zi( e 
e,·te i~ mi : . dUJJd \.O~gld~, ~e cinlă 

Sfinte Dumnezeule... Prolhi111enul A
postolului, gld~ul l : 

I) 01nnul a zis către 1uine : Fiul 
Meu eşti Tu, Eu a s t ă z i Te..am 
născut. 

Slih : Cere de la Mine şi 
neamurile moştenirea Ta, şi 
pămintului biruinl a Ta. 

\ rO',TOJ IIJ. 

Din Epistola către Evrei a 
Apostol Pavel, citire : 

(I, I - 12) 

voi da Ţie 
marginile 

Siintului 

fraţilor, după ce Dwnnezeu odi-
nioară, în multe rînduri şi în 

multe chipuri, a vorbit părinţilor 
noştri prin prooroci, în zilele aces
tea mai de pe urină ne-a grăit nouă 
prin Fiul, pe Care L-a pus moşteni
tor a toate şi prin Care a făcut şi 
veacurile ; Care fiind stălucirea sla
vei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţhte 
toate cu cuvîntul puterii Sale, după 
ce a săvîrşit prin El însuşi curăţirea 
păcatelor noastre a şezut de-a dreap
ta slavei, întru cele preaînalte, fă
cîndu-Se cu atît mai presus de în
geri cu cît a moştenit un ntune ntai 
deosebit decît ei. Căci căruia dintre 
îngeri i-a zis Dumnezeu "reodată: 
«Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am 
născut» : şi iarăşi : Eu Îi voi fi Lui 
Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu ? Şi 
iarăşi, cînd aduce în lume pe Cel în
tîi născut, El zice: «Şi să se închi
ne Lui toţi îngerii lui Dumnezeu». Şi 

de îngeri zice: «Cel ce face pe îngerii 
Săi duhuri şi pe slugile Sale pară de 
foc» : iar către Fiul : «Tronul 
Tău Dumnezeule, în veacul 

veacului ; t o i a g u I d r e p t ă ţ i i 
este toiagul împărăţiei Tale. Iubit-ai 
dreptatea şi ai urît fărădelegea; 
pentn1 ac-eea Te-a uns pe Tine, 
Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu un
tul de lemn al bucuriei, mai mult 
decît pe părtaşii Tăi». Şi apoi: «in
tru început Tu, Doaim1e, pămîntuI 
I-ai întemeiat şi cerurile sînt lucrul 
1nîinilor Tale ; ele vor pieri, dar Tu 
rămîi, şi toate ca o haină se vor în
vechi ; şi ca pe un veşmînt le vei 
strînge şi ca o haină vor fi schim
bate. Dai- Tu acelaşi eşti şi anii Tăi 
nu se vor sfîrşi». 

Aliluia, tJl.-1,ul .al R-h•,1 = 

I is-a D01nnul D01nnului i\1eu : şezi 
de-a dreapta .l\1ea pînă ce "iOÎ pune 
pe vrăjmaşii Tăi aşten1ut picioare
lor Tale. 

Slih : Toiag de putere , a trimite Ţie 

Domnul din Si011. 

Slih : Din pinlece mai inainte de lu
ceafăr Te-am născ·ut. 

h ,rngh(•li.i dP 1.1 Im" (li. I 211) 

ln zilele acelea, ieşit-a poruncă de la 
cezarul Augui-,t... 

~i urme.ala pt' 1 iud Dumm•,c·i.i,<·.i 
l.ilmghir a Sfintului V.-1\ile c·el MJrP. 

Jn Icu- di : Cu,·ine-se c-u adevărat ... 
~c , inl;i · De tine se buc-ură toată făp
tura ... 

c·111NONI( 11 1 

l.ăudaţi pc Do1nnul din cer111·i, lău• 
dali pe El întru cele înalte. 

Vt•.ti c;i Rindui"1l.-1 de tipic de l.-1 ~tlfşi
lul l·iirtii-

Se cuvine a şti că : 

ln ori< .11'" zi ~e , a inlimpld .l\ldşferca 
Domnului, după ra, ecernil•l mare lrr-

lmiu Ul lllclfd rinduiclld dl.e11\l<I : 
Ld un , t•d, din nodple )oe Io.ic ;. III 

loac ,1 marc şi ~r tr.1g clupotelc ; şi ddU
nindu-nc in bisericd ~e fare inc·eputul 
dupa rînduidlă. cum s-a o:1rălal la C~a
„uri, .1sernenea şi c ădirea. Si gJ.lit fimd 

■-----------------------------· 

laur
Highlight


