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Introducere

Frumusețea ortodoxiei, dincolo de adevărurile sale 

dogmatice și de profunzimea sa morală constă, după cum arată un 

mare liturgist contemporan, în bogăția cultului care îi caracterizează 

cea mai importantă parte a activității sale de ordin practic.1 Acesta 

cuprinde înlăuntrul său tezaurul ortodoxiei, după cum frumos ține 

să accentueze acest lucru părintele Ene Braniște:

,, El constituie tezaurul cel 

mai de preț al Ortodoxiei și titlul ei 

de mândrie. De aceea este atât de 

prețuit și joacă un rol  de frunte în 

viața religioasă a creștinilor 

ortodocși”.2

                                                          

1 Alexandre Schmemann, Introducere în teologia liturgică, traducere Vasile 
Bârzu, Editura Sophia, București, 20002, p. 48.

2  Ene Braniște, Liturgica generală, vol. 1, Ediția a II-a, Editura Episcopiei 
Dunării de Jos, Galați, 2002, p. 68.
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Între slujbele sale, cea mai importantă este, cu certitudine 

Liturghia3, care aduce credinciosul față în față cu Hristosul 

euharistic, oferindu-i posibilitatea împărtășirii cu El în chip deplin și 

real. Ea nu este însă singura slujbă și nu umbrește cu nimic 

importanța celorlalte serviciii religioase ale cultului, fie ele Taine sau 

simple ierurgii și rânduieli de cult. Așa se face că, asemenea ei, și 

Utreniei sau Vecerniei i se acordă aceeași importanță ca și 

Liturghiei, iar în privința frecvenței, se poate afirma același lucru. 

În ceea ce o privește pe cea dintâi din cadrul celor două 

laude enumerate anterior, aceasta reprezintă o rânduială de cult 

deosebit de importantă, de o vechime considerabilă (cele mai vechi 

manuscrise datând din primele secole ale creștinismului), care dă 

tonul în începerea unei noi zile liturgice.4 Datorită frumuseții și 

complexității sale și a caracterului ei de tranziție de la o zi liturgică la 

alta, unii ea a fost definită de teologi mai vechi sau mai noi prin 

                                                          

3 Ioan Vasile Botiza, Elemente de liturgică creștină orientală, Editura 
Medicală universitară ,,Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, 2005, p. 129.

4 Dumitru Megheșan, Vecernia – nostalgia grădinii – creație, Edituura 
Bibliotecii Revistei Familia, Oradea, 1997, p. 9. 
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epitete precum ,,tinda pregustării eternității”5 sau prin altele de 

acest fel.

Alături de partea fixă6 partea mobilă a sa, conferă dinamism 

rânduielii slujbei și o actualizează zilnic prin prezentarea anumitor 

învățături și fapte din viața Sfântului Prăznuit sau prin descrierea 

cadrului unui eveniment praznical de mare însemnătate.

Având în vedere importanța acestei laude bisericești, ne-am 

propus ca în paginile următoare să prezentăm principalele aspecte 

privitoare la acest subiect, arătând complexitatea sa liturgică și 

sesizând importanța ei în teologia liturgică ortodoxă. 

Lucrarea va defini inițial termenul ce denumește tema 

noastră, accentuând multiplele sale valențe, după care va prezenta 

principalele elemente, va prezenta anumite momente speciale, 

                                                          

5 Ibidem, p. 9.

6 Păstrată atât în anumite rugăciuni care se rostesc la fiecare vecernie, 
după cum se va vedea ulterior în cadrul lucrării, cât şi în anumite rugăciuni 
ale preotului. Cf. ***, Liturghier, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000, pp. 10-16, 28-46, unde pe 
lângă îndrumările tipiconale sunt prezentate și rugăciunile pe care trebuie 
să le rostească preotul în anumite momente ale slujbei, precum și felul în 
care trebuie făcută această rostire. 



7

exemplificând rolul lor și va arăta felul în care vecernia a fost 

receptată în teologia liturgică ortodoxă românească și contribuțiile 

acesteia la dezvolatrea ei (în principal prin compunerea de slujbe și 

rânduieli în cinstea unor Sfinți de proveniență autohtonă).
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Slujba Vecerniei și 

particularitățile ei

Înainte de a prezenta propriu-zis structura vecerniei și de a 

arăta particularitățile ei în teologia liturgică, se cuvine, din punct de 

vedere metodologic și isagogic, să definim termenul cheie al lucrării 

noastre. Explicația semnificației sale o regăsim la mai mulți autori 

români și străini, însă pentru lucrarea de față vom apela la cea a 

părintelui profesor Vasile Grăjdian de la Sibiu, care ni se pare 

deopotrivă concisă și sistematică:

,,Vecernia este slujba de 

seară (slav. ,,veceru” – seară), cu 

care începe ziua liturgică. Se mai 

întrebuințează termenul de 

vesperină (lat. vesperae) sau, într-o 

traducere românească, cel de 

serândă. 
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Se săvârșește în Biserică 

după ora 4 p. m. (ora 16), de regulă 

după apusul soarelui. Sunt câteva 

situații în cursul anului bisericesc 

când vecernia se săvârșește 

dimineața… Vecernia poate fi de mai 

multe feluri. Vecernia sărbătorilor, 

cu mai multe variante destul de 

apropiate ca rânduială: cea a unui 

praznic împărătesc sau a hramului, a 

Duminicii (de sâmbătă seara), la un 

sfânt cu Polieleu și la un sfânt cu 

Doxologie mare. Vecernia zilelor de 

rând este mai simplă, iar la 

sărbătorile mari aflăm înainte de 

Vecernia Mare și o Vecernie Mică”.7

                                                          

7 Vasile Grăjdian, Elemente de cântare bisericească și tipic, Editura 
Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002, p. 104. Cf. Academia 
Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al 
limbii române ( DEX ), ediția a II-a,  Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1996, s. v. ,,vecernie”; Cf. Ene Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoştințe 
religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001, s.v. ,,vecernie”.
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Iată așadar care este semnificația vecerniei, acea laudă ce 

urmează după ceasul al IX-lea și care este bine delimitată de 

anumite reguli tipiconale deosebit de importante. Datorită 

complexității liturgice a calendarului, care modifică o anumită parte 

a ei, s-au întocmit adevărate repertorii tipiconale precum cel al 

Sfantului Sava8 sau altele, mai vechi9 ori mai recente10, care prezintă 

modele ale rânduielii și evidențiază particularitățile fiecărei zile în 

parte.

Dincolo de această parte mobilă și dinamică, constând din 

stihirile dela ,,Doamne strigat-am”, al căror număr variază în funcție 

de caracterul vecerniei (10 sâmbătă seara11, 8 sau 10 la Sfinți sau 

sărbători, în funcție de caracterul praznicului, sau 6 în zilele de 
                                                          

8 ***, Tipicul Sfântului Sava, Editura Credința noastră, București, 2003.

9 Silvestru Morariu Andrievici, Liturgica carea cuprinde scurta tâlcuire a 
tuturor rânduelelor liturgice dupe tipicul bisericei dreptcredincioase a 
răsăritului, Editura ,,La Ioan Ekhard şi fiu”, Cernăuți, 1860. Aurel Popovici, 
Tipicul Bisericii Ortodoxe : întocmit pentru trebuințele preoților români, 
studenților în teologie şi ale elvilor şcoalelor normale, Tiparul Tipografiei 
Arhidiacezane, Sibiu, 1927.

10 Dosoftei Șcheul, Tipic bisericesc al zilelor de sărbătoare, Editura 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Doxologia, Iaşi, 200.

11 Vasile Grăjdian, op. cit., p. 107.
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rând12), din prochimenul specific fiecărie zile a săptămânii sau 

praznicului, cele trei paremii, pe care le întâlnim la Praznicele 

Împărătești, stihirile stihoavnei, ale Litiei, sau tropare, el are, așa 

cum am arătat, și o structură imobilă, deosebit de interesantă, 

constând atât din părți care țin de de strană, cât și din rugăciuni ale 

preotului. 

Acestea le regăsim în diferite cărți de cult precum 

Ceaslovul13, Catavasierul14, Psaltirea15, Liturghierul16, în timp ce, pe 

                                                          

12 Ibidem, p. 118.

13 ***, Ceaslov, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2001, este una dintre cele mai uzitate ediții ale acestei 
cărți de cult (și în notele următoare vom prezenta cele mai utilizate ediții și 
cele mai recente ale cărților de cult pomenite în text; n.n.)

14 ***, Catavasier sau Octoih Mic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997; ***, Octoih mic, Editura 
Episcopiei Ortodoxe, Alba0-Iulia, 1998; Pentru o versiune cuprinzând 
partiturile principalelor cântări ale acestei perioade, a se vedea: Vasile 
Stanciu, Catavasier, Editura Buna Vestire, Beiuș, 1995.

15 ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ediția a 8-a, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 
1992; ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi regelui David : 
versiune revizuită după Septuaginta (versiunea Bartolomeu Valeriu 
Anania), Editura Arhidiacezana, Cluj-Napoca, 1998.
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celelalte le regăsim în cărți precum Octoihul Mare, Mineiele17

fiecărei luni, Triod18, sau în cărți cu specific muzical precum 

Vecernierul19 sau Anastasimatarul20. Aici, ele sunt prezente alături 

                                                                                                                          

16 ***, Liturghier, op. cit.; ***, Liturghier, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2012  (o ediție mai 
recenză cu un limbaj actualizat, editată anul trecut de Patriarhia Română și 
intrată deja în uzul parohiilor).

17 Una dintre ultimele reeditări ale acestei colecții de cărți de cult, 
indispensabile slujirii ortodoxe a fost făcută de Arhiepiscopia Alba-Iuliei, la 
Editura Reîntregirea, în anul 2001 (n.n).

18 ***, Triod, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2001 (una dintre cele mai recente și mai utilizate 
ediții).

19 Vasile Stanciu, Vecernierul sau Cântările Vecerniei de Sâmbătă seara, 
compuse şi fixate pe notație liniară după melodiile celor opt glasuri 
bisericeşti, notate de preotul Dimitrie Cunțanu, Ediția a II-a, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2012; Nicolae Lungu, Vecernierul, Editura 
Institutului biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
2002; 

20 Idem, Anastasimatarul uniformizat. Vol. 1 - Vecernierul sau Cîntările 
vecerniei de sîmbătă pe cele opt glasuri bisericeşti, Editura Episcopiei 
Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 1996; Vasile Stanciu, 
Anastasimatarul sau cântările vecerniei de sâmbătă seara și ale utreniei de 
sâmbătă dimineața, compuse și fixate pe notație liniară după melodiile 
celor opt glasuri bisericești, notate de preotul Dimitrie Cunțanu, Editura 
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009.  
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de indicații tipiconale, de notații muzicale (unde este cazul) sau de 

recomandări privitoare la forma de cântare și melodie (stihiralic, 

irmologic, glasul etc).

Datorită importanței cultului și datorită accentului pe care 

Biserica l-a pus încă din vremurile de început pe frumusețea și fastul 

liturgic, care, dincolo de latura sa de arheologie și estetică, cuprinde 

și elemente de o profunzime ritualistică, dogmatică și simbolică 

inegalabilă, aici s-a dezvoltat o adevărată imnologie bisericească. În 

cadrul acesteia, accentul s-a pus, după cum era de așteptat, pe 

crearea unor cântări de o frumusețe și de o complexitate aparte, 

executate de cei foarte înzestrați în domeniul muzical și care se și 

pregăteau intens în acest domeniu.

Uneori, această pregătire necesita absolvirea unor cursuri 

de specialitate, de o mai mare sau mai mică durată, în care 

protopsaltul sau psalții erau inițiați în tainele muzicii și ale notației 

psaltice. Aceasta va evolua de-a lungul timpului și va ajunge tot mai 

complexă, astfel că muzica bizantină va circumscrie o adevărată 

știință în care conta atât cunoașterea simbolurilor (multe și adesea 



14

mai multe simbolizând același lucru)21, fapt ce va duce la crearea 

unor adevărate academii care se vor ocupa cu studiul ei, și care vor 

da adevărați maeștri în compoziția și interpretarea muzicii psaltice. 

Alături de latura componistică, deosebit de importantă din 

punct de vedere muzical, la fel de valoaroasă este și cea care vizează 

compunerea și diortosirea textului cântărilor, precedentă celei 

dintâi, în cadrul căreia poeți și scriitori de mare valoare a epocii 

patristice, a celei post patristice și a celorlalte epoci și-au dat și își 

dau în continuare concursul în compunerea și aranjarea unor piese 

liturgice de mare valoare, care constituie părți ale cultului creștin și 

pe care le regăsim în paginile mineielor și ale trioadelor și ale 

celorlalte cărți de cult. Nume precum Sfântul Ioan Damaschinul, 

Sfântul Ambrozie, Sfântul Simeon Noul Teolog, Cassiana sau altele, 

sunt doare câteva din pleiada de teologi care compun această 

categorie.

O altă parte a primit, datorită vocației sale în acest sens și 

un supranume, acela de imnograf sau de melor. Întâlnim astfel  în 

                                                          

21 Cf. Sebastian Barbu Bucur, Cultura muzicală de tradiție bizantină pe 
teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul 
original al culturii autohtone, Editura Muzicală, București, 1989, p. 14.
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sinaxarele creștinine reprezentanți de seamă precum Sfântul Cosma 

Imnograful, Roman Melodul sau alții asemenea lor. 

Vicisitudinile vremii au distrus din păcate opere valoroase 

apraținând acestei perioade și acestei categorii liturgice, astfel că o 

mare parte a acestui tezaur nu se mai regăsește în rânduielile de 

cult. 

Din fericire pentru noi, o parte s-au păstrat până astăzi, în 

timp ce altele au fost ulterior descoperite în cadrul unor codici, prin 

pronia divină. Ele sunt astfel parte a tezaurului liturgic  

contemporan. Ba mai mult, o parte dintre ele sunt astăzi, datorită 

vetusteții și valorii lor, prezentate și analizate în medii academice 

contemporane de către autori specializați care au în vedere 

deopotrivă elemente de compoziție, de arheologie istorică și 

liturgică sau de dogmatică și ritual.22

                                                          

22 Un exemplu în acest sens îl constituie și cercetările părinteluo profesor 
Vasile Stanciu, care prezintă mediului academic clujean și nu numai, astfel 
de cercetări de pionierat pentru muzica bisericească și liturgica 
contemporană. A se vedea: Vasile Stanciu, ,, Un imn mariologic celebru: 
Mărire… Și acum… din vecernia Adormirii Născătoarei de Dumnezeu”, în 
rev. Studia Universitatis Babeș-Bolyai - Seria Theologia Ortohodoxa, Anul 
LIII, nr. 2, Cluj-Napoca, 2008, pp. 193-211. Cf. Idem, ,,Începuturile muzicii 
corale bisericești din Transilvania”, în rev. Studia Universitatis Babeș-Bolyai 
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Psalmii, troparele, stihirile, rugăciunile doxologice, cele de 

invocare și binecuvântare, precum și alte compoziții liturgice 

reprezintă așadar componente principale în structura cotidiană a 

vecerniei. O vecernie obișnuită începe astfel cu binecuvântarea 

mică, urmată apoi de rugăciunile începătoare (dacă nu s-a făcut 

ceasul IX) și de Psalmul 103, timp în care preotul, ieșind în fața 

Ușilor Împărătești, citește, cu capul descoperit, în taină, cele șapte 

rugăciuni ale vecerniei.23 Urmează apoi ectenia mare, la care strana 

dă răspunsurile cuvenite24, iar apoi, dacă este sâmbătă seara sau 

vecernie mare cu Litie, se cântă ,,Fericit bărbatul”25. În timpul 

                                                                                                                          

- Seria Theologia Ortohodoxa, Anul XLIII, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 1998, pp. 87-
109, în cadrul căruia sunt surprinse și elemente de arheologie liturgică 
privitoare la slujba vecerniei.

23 Textul lor în: ***, Liturghier, op. cit., pp. 29-33.

24 Ibidem, pp. 33-34.

25 Literal, conform Liturghierului, se citește catisma din Psaltire( Ibidem, p. 
35), însă în practica Bisericilor de parohie se obișnuiește să se cânte doar 
câteva stihuri reprezentative, respectiv ceea ce s-a împământenit sub titlul 
,,Fericit bărbatul” (n.n.).
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acesta, perdeaua Sfintelor Uși rămâne închisă, conform indicațiilor 

tipiconale din Liturhier.26

Urmează apoi o ectenie mică, după care strana cântă 

,,Doamne strigat-am” (Ps. 140, Ps. 141, ps. 127), cu stihirile în 

număr de 10, 8 sau 6, în funcție de specificul zilei, orânduite după 

cum prevede tipicul, timp în care preotul face cădirea mare, iar dacă 

este sâmbătă seara, sau ajunul unei sărbători se face vohodul mic.27

Acesta este precedat de o rugăciune cu caracter doxologic, ce 

cuprinde însă și elemente de cerere:

,,Seara și dimineața și la 

amiază Te lăudăm, Te 

binecuvântăm, Îți mulțumim, ne 

rugăm Ție, Stăpâne al tuturor, 

Iubitorule de oameni, Doamne. 

Îndreptează rugăciunea noastră ca 

tămâia înaintea Ta și nu pleca

inimile noastre spre cuvinte sau 

cugete viclene, ci ne izbăvește de toți 
                                                          

26 Ibidem, p. 35.

27 Ibidem, p. 36.



18

cei care ne vânează sufletele 

noastre. Că spre Tine sunt Doamne, 

ochii noștri și întru Tine am 

nădăjduit, să nu ne rușinezi pe noi, 

Dumnezeul nostru”28.

După provocarea vohodului, strana intonează imnul 

,,Lumină lină”, după care se cântă prochimenul și se dă citire 

paremiilor dacă este cazul, apoi se rostește ectenia întreită, urmată 

de rugăciunea ,,Învrednicește-ne Doamne”, de ectenia cererilor, de 

ecfonistul ce urmează după schimbul de replici pornit de la 

îndemnul ,,Pace tuturor”, privitor la stăpânirea Împărăției lui 

Dumnezeu și la înveșnicirea ei:

,,Fie stăpânirea împărăției 

Tale binecuvântată și preaslăvită, a 

Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, 

acum și pururea și în vecii vecilor”. 29

                                                          

28 Ibidem, pp. 36-37.

29 Ibidem, p. 43.
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Urmează apoi stihirile Litiei30 sau, în lipsa acestora, stihirile 

stihoavnei., urmate apoi de rugăciunea Dreptului Simeon (Luca 2, 

36-38), intitulată ,,Acum slobozește”, în care autorul își exprimă 

bucuria vederii împlinirii Scripturilor Vechiului Testament și 

profețește o serie de evenimente viitoare cu rol soteriologic, ce se 

vor împlini apoi, după cum se poate vedea din relatările biblice și 

din analiza adevărurilor istorice.

Vecernia se apropie după aceasta cu pași repezi de final, 

strana fiind cea care rostește troparele după cum sunt îndrumările 

tipiconale și după cum este specificul zilei liturgice, după care 

urmează otpustul, idferit și el în funcție de tipul vecerniei. 

Aceasta este structura standard a vecerniei, fie că este 

vecernie mare, fie că este mică, fie că este cu litie, fie fără. De la 

această regulă există și anumite excepții, unele generate de 

suprapunerea unor evenimente liturgice deosebit de importante, 
                                                          

30 Context în care rânduiala devine mai complexă, între Litie și stihoavnă 
fiind intercalate o serie de rugăciuni. De asemenea, în acest context, se vor 
mai adăuga niște rugăciuni și după stihoavnă, iar dispunerea troparelor va 
fi diferită, la fel ca și otpustul (se va pune fie troparul praznicului de 3 ori, 
fie al Născătoarei, se adaugă și ,,Bogații au sărăcit”, și ,,Fie numele 
Domnului”, iar provocarea pentru otpust se face ca la Liturghie, lucruri 
care nu se întâmplă însă într-o vecernie simplă (n.n.).



20

altele generate de anumite modificări survenite în anumite 

momente și perioade istorice. Astfel, Liturghia Darurilor este și ea, 

până la un punct o vecernie,31 la fel ca și Liturghia Bunei Vestiri, ce a 

Bobotezei când ajunul cade vinerea, în timp ce Vecernia Pascală și 

cea a Rusaliilor, sau altele, sunt și ele excepții deosebit de 

importante care nu fac altceva decât să îmbogățească cultul liturgic, 

să-i sporească profunzimea și să-l particularizeze în raport cu alte 

culte, care nu beneficiază de aceleași atuuri (dacă pot fi numite așa).

Rânduiala vecerniei, ca de altfel a tuturor celorlalte slujbe 

nu est eînsă una cu caracter static, având, după cum am enunțat și 

mai sus, o latură dinamică, datorată specificului liturgic al fiecărei 

zile. În baza acestuia, slujbei i se adaugă de fiecare dată stihiri și 

tropare specifice, privitoare la Sfântul comemorat în acea zi, la viața 

și activitatea lui, sau la evenimentele praznicale pe care le deschide, 

din punct de vedere, liturgic, vecernia. 

Acest lucru a oferit posibilitate de afirmare și teologiei 

liturgice și imnografice românești. Valurile de canonizări pe care le-a 

                                                          

31 Mircea Oros, ,,Rânduieli liturgice specifice Postului Mare”, în rev. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai - Seria Theologia Ortohodoxa, Anul XLVII, nr. 1-
2. Cluj-Napoca, 2002, p. 167.
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adus democrația postdecembristă în Biserica Ortodoxă Română, 

începând cu canonizarea, în 1992, a lui Ștefan cel Mare și a Sfântului 

Ioan Iacov de la Hozeva și continuând cu cea a Sfintei Teodora de la 

Sihla, a Sfântului Daniel Sihastru32, a lui Pahomie de la Gledin,33 a 

Sfinților Martiri Năsăudeni34, sau a altor personalități marcante ale 

ortodoxiei românești, a generat și apariția unei producții 

imnografice de tradiție autohtonă, deosebit de frumoasă și de 

bogată în conținut și de profundă în înțelesuri. Acest lucru s-a 

întâmplat în paralel cu valorificarea unor opere mai vechi, cu 

conținut liuturgic și ele, pe care profesori români de teologie le-au 

analizat în diferite volume sau articole.35

                                                          

32 Pentru descrierea vieții și activității lor, a se vedea: Mircea Păcurariu, 
Sfinți daco-romani și români, Ediția a II-a, Editura Trinitas, Iași, 2007.

33 Pentru o privire asupra vieții și activității sale, a se vedea: Nicolae Feier,
Cuviosul Ierarh Pahomie de la Gledin : obârşiile, viața, nevoințele, 
antecesorii, ucenicii şi urmaşii săi, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2007.

34 Pentru descrierea evenimentului în care au jucat rolul principal, a 
evenimentelor care l-au precedat, a importanței lor, a jertfei și valorii sale, 
a se vedea: Dorel Man, Flore Pop, Mărturie şi martiriu în Transilvania 
secolului al XVIII-lea, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004.

35 Un exemplu în acest sens este și: Vasile Stanciu, ,, Axionarul de la Cluj în 
transcrierea ierodiaconului Grigore Țurcan”, în rev. Studia Universitatis 
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Așa s-au născut minunatele compoziții imnografice 

închinate Sfinților noștri, între care la loc de cinste se află cele 

închinate Sfântului Pahomie de la Gledin36, Sfinților Martiri 

Năsăudeni37, Sfântului Cuvion Gheorghe de la Cernica38, dar și altor 

sfinți autohtoni. Alături de celelalte piese liturgice, eloe cuprind și 

stihuri ale vecerniei, și tropare și alte cântări neasemuit de 

frumoase și de valoroase, ceea ce constituie un mare câștig epntru 

ortodoxia românească. Acest câștig este dublat și de faptul că 

autorii, autohtoni, cunosc deopotrivă contextul social și politic al 
                                                                                                                          

Babeș-Bolyai - Seria Theologia Ortohodoxa, Anul XLVII, nr. 1-2. Cluj-
Napoca, 2002, pp. 129-139.

36 Idem, ,,Slujbele vecerniei și utreniei și acatistul Sfântului Pahomie de la 
Gledin, episcopul Romanului”, în rev. Studia Universitatis Babeș-Bolyai -
Seria Theologia Ortohodoxa, Anul LII, nr. 1, Cluj-Napoca, 2007, pp. 81-117 
(lucrarea este impecabilă, atât din punct de vedere al compoziției, cât și al 
textului).

37 Idem, Slujbele Sfintilor Martiri si Marturisitori Nasaudeni Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra si Vasile din 
Telciu, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2008 (textul liturgic aparține 
părintelui profesor Ștefan Iloaie, în timp ce sinaxarul a fost alcătuit de pr. 
prof. Ioan Chirilă).

38 Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, Vecernia și Utrenia Sfântului Cuvios 
Gheorghe de la Cernica, Editura Sfintei Mănăstiri Căldătușani, București, 
2006.
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desfășurării evenimentelor, munca lor de documentare fiind în acest 

sens complementară, ceea ce conferă un plus de valoare operelor 

lor.

Iată așadar ce înseamnă vecernia din punct de vederee 

liturgic, care este valoarea ei rituală și duhovnicească, cum este ea 

structurată, ce impact a avut dorința executării corecte a ei asupra 

tipicului și a muzicii și imnografiei bisericești (care au compus, atât 

din punct de vedere textual, cât și din punct de vedere muzical, 

adevărate capodopere ce au devenit apoi părți integrante ale ei), 

precum și care au fost contribuțiile românești la diversificarea 

stihirilor și troparelor vecerniei, contribuții provocate de 

îmbogățirea sinaxarului național și al celui al ortodoxiei universale 

cu o pleiadă de noi sfinți proveniți de pe pământurile noastre sau 

care au avut legătură cu ele (Ștefan cel Mare, Ioan Iacob Hozevitul, 

Teodora de la Sihla, Pahomie de la Gledin, Ioan Valahul, Sfinții 

Martiri năsăudeni, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, 

VIsarion, Sofronie și Oprea, Gheorghe de la Cernica, Irodion de la 

Lainici, Antonie de la Iezeru și mulți alții).  
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Concluzii

Având în vedere informațiile prezentate și contribuțiile 

românești la slujba vecerniei,39 se cuvine să trasăm câteva concluzii 

referitoare la importanța ei în cultul ortodox, la utilizarea și 

particularitățile ei.

Slujba Vecerniei este astfel una dintre rânduielile 

importante ale cultului ortodox, având o structură complexă ce 

cuprinde părți fixe și moblile (cu unele excepții, enunțate în text). Ea 

se înscrie în categoria slujbelor de seară, având un conținut 

imnografic bogat ce  cuprinde bogate învățături dogmatice și 

morale, și fiind una dintre cele mai vechi slujbe ale cultului ortodox, 

ce a suporaviețuit nealterată vicisitudinilor vremii. 
                                                          

39 Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, op. ,cit.; Idem, ,,Slujbele vecerniei și 
utreniei și acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului”, 
art. cit., Idem, Slujbele Sfintilor Martiri si Marturisitori Nasaudeni Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra si Vasile din 
Telciu, op. cit.
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Importanța ei rezidă pe de-o parte din frecvența ei zilnică, 

din faptul că deschide o zi din punct de vedere liturgic, din aceea că 

cuprinde o serie de cântări de o frumusețe și vetustețe aparte, 

precum și din bogăția ei dogmatică și imnografică.
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