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Florilegiu de imnuri liturgice

 Să prăznuim mai înainte popoarelor, sărbătoarea Nașterii lui Hristos și, ridicându-ne cu mintea spre 
Betleem, să ne suim cu gândul și să vedem cu ochii cei sufletești pe Fecioara, mergând să nască în peșteră pe 
Domnul tuturor și Dumnezeul nostru; la măreția minunilor Căruia privind Iosif, i s-a părut că vede om ca 
prunc înfășat; dar din fapte a înțeles că este Dumnezeu adevărat, Cel ce dăruiește sufletelor noastre mare milă.
Vecernia, Stihira 1 a Înainteprăznuirii, a lui Anatolie

 Când a fost vremea venirii Tale pe pământ, întâia înscriere a lumii s-a făcut; atunci ai voit să se înscrie 
numele oamenilor celor ce au crezut nașterii Tale. Pentru aceea, o astfel de poruncă de la cezarul a ieșit, că 
veșnica Ta împărăție, cea fără de început, s-a înnoit. Pentru aceasta și noi aducem Ție, Dumnezeului și Mân-
tuitorului sufletelor noastre, în loc de dar de bani, bogăția teologhisirii celei drept-credincioase. Utrenia 2 Dec, 
Slavă... la Laude, a lui Ghermano

 Gătește-te Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul! Împodobește-te Efrata, că pomul vieții a înflorit în 
peșteră din Fecioara! Pentru că pântecele aceleia rai înțelegător s-a arătat, întru care este dumnezeiescul pom, 
din care mâncând vom fi vii și nu vom muri ca Adam. Hristos se naște, ca să ridice chipul cel căzut mai înainte. 
Troparul Înainteprăznurii

 Ia-ți psaltirea și alăuta, Sfinte David, și dulce cântă: casa Efratului veselește-te! Că Acela pe Care Tatăl 
din pântece L-a născut întru tine, cu adevărat S-a născut, întrupându-se din Fecioara. Utrenia 21 dec, Cântarea a 
9-a, stihira a 3-a

 Norul cel luminos și însuflețit, care poartă ploaia cea cerească, vine acum să o reverse pe pământ, ca să 
adape fața lui. Primăvara Darului, rândunica cea înțelegătoare, purtând în pântece, vine să nască în chip de 
negrăit, risipind iarna necredinței în Dumnezeu. Cămara cea curată și nespurcată, pe Împăratul în peșteră Îl 
aduce întrupat. Utrenia Sf. Părinți, Laude, Stihiră

 Vine cleștele pe care l-a văzut Isaia proorocul de demult, purtând pe Hristos, Cărbunele cel dumne-
zeiesc, în pântece, Care arde toată materia păcatului și luminează sufletele credincioșilor. Utrenia Sf. Părinți, 
Cântarea 7 Canonul Înainte prăznuirii, Al Născătoarei...
 Toiag din rădăcina lui Iesei a odrăslit Fecioara, care a înflorit floarea cea neveștejită, pe Făcătorul tu-
turor, Cel ce a împodobit cu flori ca un Dumnezeu tot pământul, care strigă Lui: Slavă puterii Tale, Doamne. 
Utrenia Sf. Părinți, Cântarea 4, Canonul Înainte prăznuirii, stihira 1
 Toiag din rădăcina lui Iesei a odrăslit Fecioara, care a înflorit floarea cea neveștejită, pe Făcătorul tu-
turor, Cel ce a împodobit cu flori ca un Dumnezeu tot pământul, care strigă Lui: Slavă puterii Tale, Doamne. 
Utrenia Sf. Părinți, Cântarea 4, Canonul Înainte prăznuirii, stihira 1

 Ca într-o porfiră împărătească în trup îmbrăcându-Se, vine acum din pântecele tău, Fecioară, Împăratul 
păcii, să sfărâme pe vrăjmași ca un puternic și să împace viața noastră cea împresurată. Utrenia 22 Dec Cântarea 7, 
Canonul Înainteprăznuirii

 Minunate, înfricoșătoare și uimitoare taine! Domnul slavei a venit pe pământ și a intrat în peșteră, 
sărăcind cu trupul, căutând să cheme iarăși pe Adam, și să izbăvească pe Eva din dureri. Utrenia Sf. Părinți, Cân-
tarea 9 Canonul Înainte prăznuirii,...

 Văzut-ai durerea și stricăciunea noastră, Îndurate Hristoase, și nu ne-ai trecut pe noi cu vederea, ci Te-
ai deșertat pe Tine însuți, nedepărtându-Te de Părintele Tău, și Te-ai sălășluit în pântecele neispitit de nuntă, 
care vine să Te nască fără durere, cu trup, în peșteră. Utrenia Sf. Părinți, Cântarea 6 Canonul Înainte prăznuirii, Mărire... 

 Proorociile și viziunile proorocilor plinindu-le, Cuvântul Se naște în trup și ia chip omenesc, și în ieslea 
animalelor Se culcă. Aceasta este smerenia cea desăvârșită; aceasta este iconomia cea înfricoșătoare. Pentru 
care cântăm: Împăratul lui Israel, Hristos, sosește! Utrenia 21 Dec, Laude, stihira 2

 Propovăduirile proorocilor au luat sfârșit: că Acela despre Care au proorocit că va trebui să vină, la 
sfârșitul anilor, a venit, S-a întrupat din curata Fecioară; pe Acela cu gând curat să-L preamărim. Utrenia Sf. 
Părinți, Cântarea 9 Canonul Înainte prăznuirii, Și acum…
 Strigă proorocul, cu adevărat: Dumnezeul nostru este Acesta și nimeni altul nu se va asemăna Lui; 
aflat-a toată calea științei, cu oamenii unindu-Se. Utrenia 22 Dec, Cânt 3. Can Înainteprăznuirii
 Înțelepciunea cea ziditoare vine acum; norii cei proorocești se deschid; harul înseninează cerul; Adevărul 
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a răsărit; încetează vorbele cele întunecate ale umbrei; poarta Edenului s-a deschis. Adame, dănțuiește; Zidi-
torul nostru, Dumnezeu, de bunăvoie Se naște om. Utrenia 21 Dec, Laude, stihira 1

 Ca să curățești de veninul stricăciunii și să zidești din nou chipul meu cel dintâi, Te-ai întrupat, cu 
laptele Te-ai hrănit și cu scutece ai fost înfășat, Cel ce cuprinzi toate cu voința. Făcătorule de minuni, Cuvinte, 
Te laud, Îngere al sfatului părintesc, prin Care mă fac nemuritor. Utrenia 21 Dec, Laude, stihira 3

 Pe mine, cel prădat prin mâncarea cea vicleană și cu mintea alunecat, asemănându-mă celor 
necuvântătoare, ai venit, Cuvinte al lui Dumnezeu, iarăși să mă zidești, Prunc făcându-te și în ieslea ani-
malelor culcându-Te. Slavă puterii Tale, Doamne! Utrenia Sf. Părinți, Cântarea 4, Canonul Înainte prăznuirii, Mărire...

 Cu scutecele Tale dezlegi legăturile greșelilor și cu multa sărăcie pe toți îi îmbogățești, Îndurate; că 
venind în ieslea animalelor, izbăvești pe oameni din răutăți, Cuvinte al lui Dumnezeu, Cel ce ești fără început. 
Utrenia Sf. Părinți, Cântarea 9 Canonul Înainte prăznuirii, Slavă...

 Heruvimii nu suferă a Te privi; cum atunci Te suferă ieslea, Cel ce ești necuprins cu firea? Din multă mi-
lostivire Te naști din Fecioară pentru noi, Iubitorule de oameni, Doamne. Utrenia 22 Dec, Cânt 3. Can Înainteprăz

 Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, muntele cel netăiat, 
S-a tăiat, adunând firile cele osebite; pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim. 
Utrenia 21 dec, irmos Cântarea a 9-a

 Din sânurile Tatălui nedepârtându-Te, om Te-ai văzut și, în brațe feciorești fiind ținut, pe magii cei din 
Persia prin stea i-ai chemat; aceștia s-au închinat Ție, Împăratului și Dumnezeu, învățându-se a Te cunoaște 
Domn al tuturor pe Tine, cel ce vei pierde pe domnii neamurilor și vei păstori poporul cel ales. Utrenia 21 Dec, 
Laude, stihira 4

 Întocmai la chip cu oamenii venit-ai, de bună voie luând trup din Fecioara, Doamne, ca să-i curățești pe 
toți de veninul șarpelui, aducându-i din porțile iadului la lumina cea de viață purtătoare. Utrenia 25 Dec, Cântarea 
4, Canonul 2

 Iată a venit Chemarea tuturor, Ispășirea Hristos, Izbăvirea cea desăvârșită; Comoara cea de mult preț 
se ascunde înăuntru în peșteră; Căruia magii cei îmbogățiți Îi aduc aur ca unui Împărat.Utrenia 22 Dec Cânt 9 
Canon Înainte Prăz

 Iată a venit Chemarea tuturor, Ispășirea Hristos, Izbăvirea cea desăvârșită; Comoara cea de mult preț 
se ascunde înăuntru în peșteră; Căruia magii cei îmbogățiți Îi aduc aur ca unui Împărat.Utrenia 22 Dec Cânt 9 
Canon Înainte Prăz

 Cerul Ți-a adus Ție, Celui ce Te-ai culcat Prunc în iesle, pârga neamurilor, prin stea chemând pe magii, 
pe care nici sceptrurile, nici tronurile nu i-au spăimântat, ci nemărginita sărăcie. Ce ce poate fi mai prejos decât 
peștera? Și ce poate fi mai smerit decât scutecele, întru care a strălucit bogăția Dumnezeirii Tale? Doamne, 
mărire Ție! Utrenia 25 Dec, Cânt 3, Ipacoi

 Fiica Babilonului trage la sine, din Sion, pe tinerii lui David cei robiți și trimite slugi pe magii aducători 
de daruri, ca să se roage fiicei lui David, celei primitoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, cântând să zicem: să 
binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-l preaînalțe întru toți vecii. Utrenia 25 Dec, Cântarea 8, Canonul 1

 Prăzile împărătesei Sionului și bogăția cea agonisită cu sabia le-a luat Babilonul; dar Hristos cu 
povățuirile stelei a tras în Sion visteriile acestuia și pe magii cei în stele cititori. Pentru aceasta cântând să 
zicem: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii. Utrenia 25 Dec, Cântarea 8, 
Canonul 1

 Taine învățând pe magi, Înțelepciunea lui Dumnezeu, cheamă pârga cea din păgâni, pe cei mai înainte 
necuvântători să-i ospăteze prin cuvânt, masă de taină fiind pusă în ieslea animalelor; către care, călătorind, 
aleargă ci daruri, strălucindu-le înainte steaua. Tripesneț la 22 Dec, cântarea 1, stihira 3

 Păstorii împreună cu filozofii privind steaua, teologhisesc pe pământ împreună cu îngerii pe Cel ce în 
chip de netâlcuit S-a născut din tine, Născătoare de Dumnezeu, Marie, pentru a ne mântui. Utrenia 22 Dec Cânt 
7 Canon Sfinților, Și acum...

 În țara Egiptului merg, o, Maică, dar cele făcute de mână ale Egiptului le voi surpa cu cutremur; iar pe 
vrăjmașii, care în deșert caută sufletul Meu, trimițându-i în iad, ca un puternic, voi ridica și voi mântui pe cei 
ce te cinstesc pe tine. Tripesneț, 24 Decembrie, Cântarea a IX-a
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