
Sfântul Vasile cel Mare  
Episcop şi învăţător al Bisericii   

Într-un limbaj actual am putea 
spune că Sf. Vasile era "sfânt din 
moşi-strămoşi"; familia lui număra 
un frumos mănunchi de sfinţi: 
sfinte au fost bunica Mariana, 
mama Emilia, sora Macrina; sfinţi 
au fost fraţii Petru, Episcop de 
Sebaste, şi Grigore, Episcop de 
Nissa. Pe lângă acestea, a fost 
prieten apropiat cu un alt sfânt 
Grigore, Episcop de Nazianz (de 
aceea numit Nazianzenul) care în 
calendarul bisericesc latin este 
aşezat alături de Sf. Vasile, 
deoarece a împărtăşit de aproape 
strădaniile lui pentru sfinţirea 
vieţii, au avut aceeaşi formaţie 
culturală şi au nutrit aceleaşi 
aspiraţii pentru viaţa de 
mănăstire. Sfântul Vasile este, de 
altfel, considerat pionierul vieţii 
mănăstireşti din părţile de Răsărit 
ale Bisericii; în anul 358, 
împreună cu prietenul său, într-o 
chilie solitară în apropierea 
localităţii Neocesarea din Pont, au 
redactat două importante Pravile, 
regulamente, de viaţă 
călugărească; ele au orientat 
viaţa călugărilor care, după 
numele lui, se numesc "bazilitani".  

După cum s-a întâmplat şi altor 
personaje ilustre, nu a putut să se 
bucure decât pentru foarte puţin 
timp de singurătatea şi liniştea 
atât de dragi inimii lui. Fiind sfinţit 
preot şi îndată chemat să 
conducă Episcopia de Cezarea 
Capadociei, a trebuit să se 
consacre cu toate puterile apărării 
adevărului învăţăturii creştine 
împotriva greşelilor susţinute de 
arianism, mişcare devenită 
puternică prin sprijinul acordat de 
împăratul Valente. Vasile a 

preluat astfel misiunea Sfântului 
Atanasie şi asemenea lui, a ştiut 
să se sprijine pe autoritatea 
Pontifului Roman pentru a 
înfrânge greşeala.  

Dar nu activitatea lui teoretică, 
doctrinală, i-a adus, încă pe când 
era în viaţă, denumirea de "Cel 
Mare". Ceea ce i-a atras această 
denumire a fost activitatea sa 
practică la care trebuie adăugate 
predicile răsunătoare pe care le 
ţinea, cărţile străbătute de un 
deosebit entuziasm, cum este 
Scrisoarea către tineri, şi o vastă 
corespondenţă.  

Subiectul la care revenea cel mai 
des şi cu mai mare forţă era 
caritatea, ajutorarea celor lipsiţi. 
Adesându-se unui interlocutor, se 
exprima astfel: "Tu zici: Pe cine 
am păgubit păstrând numai 
pentru mine ceea ce este al meu? 
Dar spune-mi sincer: Ce este al 
tău? Cine ţi-a dat drept de 
proprietar peste ceea ce ai? Dacă 
fiecare s-ar mulţumi cu ceea ce-i 
este necesar şi ar da săracilor 
ceea ce-i prisoseşte, nu ar exista 
nici săraci, nici bogaţi". Şi el nu s-
a mulţumit doar cu vorbe. La 
marginea oraşului Cezareea, prin 
munca şi dărnicia lui a luat fiinţă o 
adevărată cetate a carităţii, 
sanatorii, azile, spitale, 
laboratoare şi şcoli de meserii.  

Numele Vasile derivă din 
adjectivul în limba greacă 
"basileios", care înseamnă 
"regesc" şi provine din cuvântul 
"basileus" - "rege". În unele 
regiuni este şi nume de familie.    
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The Feast of our Holy Father 
Basil the Great 

Archbishop of Caesarea in 
Cappadocia 

 
Basil is one of the foremost 
Fathers of the Church.  Born at 
Caesarea of Cappadocia in 329 
or 330, he began his studies in 
Caesarea and continued them 
at Constantinople and Athens 
where he met Gregory 
Nazianzen.  Their close 
friendship lasted all their life.  
Basil returned to Caesarea in 
356.  He retired in the desert 
near Neo-Caesarea where his 
mother Emilia and his sister 
Macrina were living monastic 
lives.  That is where he wrote 
his Essays on Spiritual Life.  He 
was ordained to the priesthood 
by Eusebius, Bishop of 
Caesarea, and succeeded him 
in 370.  He died on January 1st, 
379. 
 
 

Vă dorim tuturor, 
Un An Nou 

Fericit!  
 

Pr. Emil Jude 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
      78 Clifton Road, Toronto, ON, M4T 2G2 
      tel: 416 443 8796  www.bunavestire.org    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antifonul 1. 
Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul.  
Cântaţi numele Lui 
Spuneţi toate minunile Lui.  
Ziceţi lui Dumnezeu: Cât sunt de 

înfricoşătoare lucrurile Tale! 
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi 

acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 
Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi. 
 

Antifonul 2. 
Să se veselească cerurile şi să se bucure 

pământul.  
Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi numelui Lui. 
Din Sion este strălucirea frumuseţii Lui.   
Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe 

pământ toate câte a voit a făcut. 
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, 
cel ce în trup te-ai tăiat împrejur pe noi cei ce-
ţi cântăm Ţie: Aliluia. 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
Unule-născut Fiule...  
 
 

1st Antiphon  
Shout with joy to God, all the earth!  
Sing the glory of his name.  
Tell of all his wonderful acts.  
Say to God, "How awesome are your deeds! 
Glory be to the Father, and to the Son, and 

to the Holy Spirit now, and always, and forever 
and ever. Amen. 
Through the prayers of the Mother of God, O 
Saviour, save us. 

 
2nd Antiphon 

Let the heavens rejoice, let the earth be glad. 
Sing to God, sing praise to his name. 
From Zion, perfect in beauty, 

God shines forth.  
Our God is in heaven; he does whatever 

pleases him. 
O Son of God: you who were circumcised in 
the flesh, save us who sing to you. Alleluia. 

Glory be to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit  
now, and always, and forever and ever. 
Amen. O only-begotten Son… 
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Antifonul 3. 
Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta.  
Din neam în neam voi vesti adevărul Tău 

cu gura mea. 
Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea. 

Fire omenească fără schimbare ai luat, 
Dumnezeu fiind, după fiinţă, multmilostive 
Doamne; şi Legea împlinind-o, de bunăvoie 
tăiere împrejur în Trup primeşti, ca să 
înceteze întunericul şi să ridici vălul 
patimilor noastre. Mărire bunătăţii Tale, 
mărire milostivirii Tale, mărire negrăitei Tale 
coborâri la noi, Cuvinte. 
 
Troparul Sf. Vasile: În tot pământul a ieşit vestea 
ta: căci a primit cuvântul tău; prin care, cu 
dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea 
lucrurilor ai lămurit-o, moravurile oamenilor 
le-ai înfrumuseţat. Împărătească preoţie, 
Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, 
să se mântuiască sufletele noastre.  

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Condacul sărbătorii: Domnul tuturor tăiere împrejur 
rabdă şi greşelile muritorilor ca un Bun le taie, 
mântuire dând astăzi lumii; în cele de sus se 
bucură şi Ierarhul Ziditorului şi purtătorul de 
lumină, dumnezeiescul cunoscător al lui 
Cristos, Vasile.  
 
Prochimen: Gura mea va grăi înţelepciune şi 
cugetul inimii mele pricepere. 
Stih: Auziţi aceasta toate neamurile, ascultaţi 
toţi cei ce locuiţi în lume. 
 
Apostol: Din epistola către Coloseni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (2, 8-12)  
 
Fraţilor, luaţi aminte să nu vă fure minţile 
cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din 
predania omenească, după înţelesurile cele 
slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El 
locuieşte, trupeşte, toată plinătatea 
Dumnezeirii, Şi sunteţi deplini întru El, Care 
este cap a toată domnia şi stăpânirea. În El aţi 
şi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur 
nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul 
cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. 
Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, cu El 
aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui 
Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi. 
 

3rd Antiphon  
I will sing of the Lord’s great love forever; with my 

mouth  
I will make your faithfulness known through all 

generations. 
You love righteousness and hate wickedness. 

You Who are by nature God, did without change 
take human form, O most compassionate Lord, 
and in fulfilling the Law of Your own will did 
receive circumcision in the flesh, to banish hades 
and roll away the veil of our passions. Glory to 
Your goodness; glory to Your compassion; glory 
to Your condescension, O Word!          
 
Troparion of St. Basil: Your voice resounded throughout 
the world that received your word by which, in godly 
manner, you taught dogma, clarified the nature of 
beings, and set in order the character of people. 
Venerable father, Royal Priesthood, intercede to 
Christ God to grant us great mercy. 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit, now, and always, and forever and ever. 

Amen. 
Kontakion of the feast: In undergoing circumcision, the 
Lord of all has circumcised the sins of mortal men. 
On this day He gives salvation to the world. And the 
Hierarch Basil, the Creator’s light-bearer and Christ’s 
mystic, rejoices in the highest! 
 
Prokimenon: My lips have wisdom to utter, my heart 
good sense to whisper. 
Verse: Hear this, all nations, listen, all who dwell on 
earth. 
 
Epistle: A reading from the Epistle of the Holy Apostle 
Paul to the Colossians. (2, 8-12)  
 
Brethren! Make sure that no one captivates you with 
the empty lure of a "philosophy" of the kind that 
human beings hand on, based on the principles of 
this world and not on Christ. In him, in bodily form, 
lives divinity in all its fullness, and in him you too find 
your own fulfilment, in the one who is the head of 
every sovereignty and ruling force.. In him you have 
been circumcised, with a circumcision performed, not 
by human hand, but by the complete stripping of your 
natural self. This is circumcision according to Christ. 
You have been buried with him by your baptism; by 
which, too, you have been raised up with him through 
your belief in the power of God who raised him from 
the dead. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Evanghelia: Luca 2, 20-21. 40-52 
 
În vremea aceea s-au întors păstorii, slăvind şi 
lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte 
auziseră şi văzuseră precum li se spusese. Şi 
când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie 
împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost 
numit de înger, mai înainte de a se zămisli în 
pântece. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu 
duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui 
Dumnezeu era asupra Lui. Şi părinţii Lui, în 
fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, 
la Ierusalim. Iar când a fost El de doisprezece 
ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul 
sărbătorii. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se 
întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim 
şi părinţii Lui nu ştiau. Şi socotind că este în 
ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, 
căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. Şi, 
negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, 
căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat în 
templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, 
ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi care Îl 
auzeau se minunau de priceperea şi de 
răspunsurile Lui. Şi văzându-L, rămaseră 
uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce 
ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-
am căutat îngrijoraţi. Şi El a zis către ei: De ce 
era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale 
Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înţeles 
cuvântul pe care l-a spus lor. Şi a coborât cu ei 
şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama 
Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Şi 
Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu 
harul la Dumnezeu şi la oameni.  
 
 
Priceasna: (63) Lăudaţi pe Domnul din 
ceruri, lăudaţi-l pe el întru cele de sus. 
Aliluia. 
 

 
 

Stăpână primeşte rugăciunea robilor tăi  
şi ne mântuieşte pe noi  

dintru toată nevoia şi întristarea. 

Gospel: Luke 2, 20-21. 40-52 
 
At that time the shepherds went back glorifying and 
praising God for all they had heard and seen, just as 
they had been told. When the eighth day came and 
the child was to be circumcised, they gave him the 
name Jesus, the name the angel had given him 
before his conception. And as the child grew to 
maturity, he was filled with wisdom; and God's favour 
was with him. Every year his parents used to go to 
Jerusalem for the feast of the Passover. When he 
was twelve years old, they went up for the feast as 
usual. When the days of the feast were over and they 
set off home, the boy Jesus stayed behind in 
Jerusalem without his parents knowing it. They 
assumed he was somewhere in the party, and it was 
only after a day's journey that they went to look for 
him among their relations and acquaintances. When 
they failed to find him they went back to Jerusalem 
looking for him everywhere. It happened that, three 
days later, they found him in the Temple, sitting 
among the teachers, listening to them, and asking 
them questions; and all those who heard him were 
astounded at his intelligence and his replies. They 
were overcome when they saw him, and his mother 
said to him, "My child, why have you done this to us? 
See how worried your father and I have been, looking 
for you." He replied, "Why were you looking for me? 
Did you not know that I must be in my Father's 
house?" But they did not understand what he meant. 
He went down with them then and came to Nazareth 
and lived under their authority. His mother stored up 
all these things in her heart. And Jesus increased in 
wisdom, in stature, and in favour with God and with 
people. 
 
76. O, pâine preasfântă, 
     Dar din cer venit;  
     Umilit îţi cântă, 
     Sufletul uimit: 
 
Refren: Închinare Ţie 
           În orice moment, 
           O, Isus ascuns în Sfântul Sacrament. 
 
     Te ador fierbinte,  
     Miel dumnezeiesc; 
     De azi înainte 
     Fă să Te iubesc. 


