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C

u ajutorul Bunului Dumnezeu, dup\ o minu]ioas\ [i atent\
preg\tire, vede lumina tiparului una din cele mai cuprinz\toare cule−
geri de acatiste ale sfin]ilor, dintr−un [ir de c\r]i ap\rute la Tipografia
M=n\stirii Adormirea Maicii Domnului, care mai cuprinde Psaltirea,
Ceaslovul, Cartea de rug\ciuni, Micul ceaslov, Liturghierul, r\spun−
z=nd cerin]elor fire[ti ale vie]ii noastre biserice[ti. Am ;ntocmit acest
Acatistier cu care n\d\jduim s\ ;mplinim ;ntruc=tva lipsa c\r]ilor de
rug\ciune, lucrarea de fa]\ constituind totodat\ o continuare a tra−
di]iei biserice[ti, aceast\ mo[tenire scump\ a trecutului [i pre]ioas\
comoar\ religioas\ [i na]ional\, care nu trebuie l\sat\ s\ piar\, ea
reprezent=nd [i o m\rturie ;n plus despre os=rdia [i evlavia str\bu−
nilor no[tri.
:n ultimele decenii, mai ales dup\ anul 1948, textele sfinte au fost
supuse unor trunchieri nepermise [i schimb\ri necanonice prin lati−
nizarea vechii limbi rom=ne[ti care a[ternea cuget\rile cre[tine[ti ;n
graiul curat al poporului. S−a trecut la un limbaj modern al scrieri−
lor vechi prin folosirea altor termeni care par sinonime, dar de fapt
sunt lipsi]i de esen]\, pierz=ndu−se astfel atât cuvintele ca atare, cât
[i în]elesurile lor profunde, transpuse odinioar\ ;n traducere de c\tre
ni[te oameni evident cu o tr\ire duhovniceasc\ ;nalt\. Vocabularul
bisericesc de origine slavon\ a fost restric]ionat mai ales ;n Transil−
vania, ;n ultimele trei sute de ani, sub pretextul alter\rii limbii
rom=ne [i al pierderii identit\]ii na]ionale prin slavizare. Cuv=ntul
slav\ a fost ;nlocuit cu m\rire sau glorie, har a fost ;nlocuit cu dar,
duh cu spirit, norod cu popor, etc. Deosebirea esen]ial\ din punct
de vedere teologic a acestor cuvinte m\soar\ ad=ncimea pr\pastiei
dintre ortodoxie [i erezia catolic\< pentru cre[tinismul apusean, slava
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este aproape cu neputin]\ de tradus, ea reprezent=nd raza luminoas\
a Dumnezeirii, dep\[ind cu mult ;n]elesul m\ririi, de cinstire mai
mic\, p\m=nteasc\. Modific\rile suferite au dus nu numai la pierde−
rea valorii dogmatice a adev\rului, ci [i la pierderea frumuse]ii lite−
rare, a bog\]iei semantice, la pierderea muzicalit\]ii [i a parfumului
arhaic. Pentru o ;n]elegere mai profund\ a termenilor, la sf=r[itul c\r]ii
a fost anexat un Glosar cu explicarea arhaismelor [i a regionalismelor
din text.
Marea valoare a acestui Acatistier const\ ;n retip\rirea cu o trans−
literare dup\ textul chirilic, a acatistelor sfin]ilor din Ceaslovul de la
M=n\stirea Neam] tip\rit ;n anul 1874, a celor din Acatistierul ap\rut
la tipografia R=mnic cu binecuv=ntarea sf=ntului Calinic de la Cer−
nica ;n anii 1861 [i a altor acatiste p\strate prin tradi]ie de−a lungul
timpului, tip\rite la sf=r[itul secolului al XIX−lea, deoarece am avut
dorin]a de a p\stra cu sfin]enie [i c=t mai fidel cele mai caracteristice
formul\ri, chiar dac\ pentru unii vor p\rea pline de slavonisme<
astfel au fost scrise Acatistul Adormirii Maicii Domnului, al Na[terii
Maicii Domnului, al Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil, al Sf=n−
tului Ioan Botez\torul, Al Sf=ntului Ioan cel nou de la Suceava, al
Sfintei Marii Muceni]e Varvara, iar exemplele pot continua.
Sper=nd a fi c=t mai folositor, textul a fost alc\tuit din 64 de
acatiste ;n ordine cronologic\, cu excep]ia primelor 10 (al Sfintei
Treimi, ale M=ntuitorului [i ale Maicii Domnului), fiind completat
cu acatistele unor sfin]i p\str\tori ai vechiului calendar, m\rturisitori
ai dreptei−credin]e, ca Sf=ntul Glicherie M\rturisitorul, Sf=ntul Ioan
Iacob Hozevitul, Sf=ntul Calinic de la Cernica [i ale unor sfin]i mai
populari, ca Sf=ntul Mucenic Chiprian (izb\vitorul de vr\ji), Sf=ntul
Modest (ocrotitorul animalelor), Sf=ntul Stelian (ocrotitorul copiilor),
Sf=ntul Nectarie de Eghina (izb\vitorul de cancer) [i Sf=ntul Serafim
de Sarov (mare f\c\tor de minuni). De asemenea, Acatistul Sf=n−
tului Ioan Maximovici a fost retradus din limba englez\ folosind
expresii [i cuvinte biserice[ti, dup\ acatistul alc\tuit ;n slavon\ de
ucenicul sf=ntului, cuviosul p\rinte Serafim Rose.
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Cu sprijinul p\rintesc al Preasfin]itului Episcop Flavian, s−a
hot\r=t ca aceast\ lucrare s\ fie luat\ ;n editur\ de c\tre tipografia
al c\rei chivernisitor este. C=nd lucrarea a fost depus\ la tipar, am
g\sit toat\ ;n]elegerea [i ajutorul Preasfin]iei sale, care a dispus
acordarea blagosloveniei arhiere[ti cu privire la con]inutul acestei
c\r]i, propus ini]ial de Editura M=n\stirii [i a observat cu rigoare c\
materialul constitutiv trebuie s\ fie fidel scrierii lui originale. Accep−
tarea ;ntregului con]inut, ca [i a tuturor corecturilor [i sugestiilor
adecvate, a dus ;n final la realizarea c\r]ii de fa]\, pe care o ;ncre−
din]\m tiparului spre a fi folosit\. Actuala editare poate fi conside−
rat\ nu numai un document, ci [i un instrument viabil, care poate
deveni una din pietrele de temelie ale redres\rii noastre biserice[ti,
;n urma demol\rii ;n acest domeniu.
S\ fie [i aceast\ carte de rug\ciuni spre sporul duhovnicesc [i
;ndemnarea tuturor cre[tinilor spre a−L sl\vi pe Dumnezeu [i a se
desf\ta duhovnice[te, ca ;ntr−un loc al descoperirilor dumnezeie[ti,
unde vor afla lini[te [i vor tr\i clipe de frumuse]i to]i cei ce se vor
;nvrednici a citi din ea. Primim cu dragoste fr\]easc\ orice sugestie
a celor ce doresc ;mbun\t\]irea acestei culegeri de acatiste, rug=n−
du−i s\ ierte, cu aceea[i dragoste, eventualele sc\p\ri ce se vor fi
strecurat f\r\ voia alc\tuitorilor sau a editorilor.
Editura
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rebuie cinsti]i sfin]ii pentru c\ sunt prieteni ai lui Hristos, fii [i mo[−
tenitori ai lui Dumnezeu, dup\ cum zice Ioan Teologul [i Evanghelistul>
@Tuturor care L−au primit, le−au dat putere s\ ajung\ copii ai lui Dumne−
zeu#. @:nc=t nu mai sunt robi, ci fii#< @dar dac\ sunt fii, sunt [i mo[tenitori,
mo[tenitori ai lui Dumnezeu [i ;mpreun\ mo[tenitori ai lui Hristos#. Iar
Domnul ;n sfintele Evanghelii zice apostolilor> @Voi sunte]i prietenii mei.
Nu v\ mai numesc robi, c\ci robul nu [tie ce face Domnul lui#. Dar dac\
Creatorul tuturor se nume[te :mp\ratul ;mp\ra]ilor, Domnul domnilor,
Dumnezeul dumnezeilor, negre[it c\ [i sfin]ii se numesc dumnezei, domni
[i ;mp\ra]i. Dumnezeul acestora este [i se nume[te Dumnezeu, Domn [i
:mp\rat. @C\ci Eu, spune Dumnezeu lui Moise, sunt Dumnezeul lui Avra−
am, Dumnezeul lui Isaac [i Dumnezeul lui Iacov#. Iar pe Moise, Dumne−
zeu l−au f\cut dumnezeul lui Faraon. Nu spun c\ ei sunt dumnezei, ;m−
p\ra]i [i domni prin fire, ci sunt numi]i a[a pentru c\ au ;mp\r\]it [i au
st\p=nit peste patimi [i au p\zit nefalsificat\ asem\narea cu chipul dumne−
zeiesc, potrivit c\ruia au fost crea]i ˙ c\ci se nume[te [i icoana ;mp\ratului
;mp\rat ˙ [i pentru c\ sunt uni]i cu Dumnezeu dup\ voin]\ [i L−au primit
locuitor ;nl\untrul lor, iar prin participarea la El, au devenit prin har ceea
ce este El prin fire. Pentru ce dar nu trebuiesc cinsti]i cei care au ajuns
slujitori [i prieteni, [i fii ai lui Dumnezeu? C\ci cinstea dat\ de cei ;mpre−
un\ robi c\tre cei buni este dovada dragostei fa]\ de St\p=nul ob[tesc.
Ace[tia au ajuns c\m\ri [i l\ca[uri curate ale lui Dumnezeu. @Voi locui
[i voi umbla ;ntru ei, spune Dumnezeu, [i voi fi lor Dumnezeu#. Iar dum−
nezeiasca Scriptur\ spune c\ @sufletele drep]ilor sunt ;n m=na lui Dumne−
zeu [i nu se va atinge de ele moartea#. Moartea celor sfin]i este mai de−
grab\ somn dec=t moarte. @C\ci s−au ostenit ;n veacul de acum [i vor tr\i
p=n\ la sf=r[it#. {i> @Cinstit\ este ;naintea Domnului moartea cuvio[ilor
Lui#. {i ce este mai cinstit dec=t a fi ;n m=na lui Dumnezeu? Dumnezeu este
via]\ [i lumin\, iar cei care sunt ;n m=na Domnului sunt ;n via]\ [i lumin\.
Dar c\ Dumnezeu au locuit prin mijlocirea min]ii [i a trupurilor lor, o
spune apostolul> @Nu [ti]i c\ trupurile voastre sunt templu al Sf=ntului
Duh, care locuie[te ;ntru voi?#, @Domnul este Duh#. {i> @Dac\ va strica
cineva templul lui Dumnezeu, Dumnezeu ;l va strica pe acela#. Prin ur−
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mare, cum nu trebuiesc cinstite templele ;nsufle]ite ale lui Dumnezeu,
l\ca[urile ;nsufle]ite ale lui Dumnezeu? Ace[tia pe c=nd tr\iau, au stat cu
;ndr\zneal\ ;naintea lui Dumnezeu.
St\p=nul Hristos ne−au dat ca izvoare m=ntuitoare moa[tele sfin]ilor,
care izvor\sc, ;n multe chipuri, faceri de bine [i dau la iveal\ mir cu bun
miros. Nimeni s\ nu fie necredincios! Dac\ prin voin]a lui Dumnezeu a
izvor=t ;n pustiu ap\ din piatr\ tare [i din falca m\garului ap\ pentru
Samson c\ruia ;i era sete, este de necrezut c\ s\ izvorasc\ mir bine miro−
sitor din moa[tele mucenicilor? Cu nici un chip pentru cei care cunosc
puterea lui Dumnezeu [i cinstea pe care o au sfin]ii de la Dumnezeu. :n
legea veche era socotit necurat tot cel care se atingea de un mort, dar nu
erau socoti]i necura]i ;n[i[i mor]ii. Dar dup\ ce ;ns\[i Via]a [i cauza vie]ii
a fost socotit\ ;ntre mor]i, nu mai numim mor]i pe cei care au adormit ;ntru
n\dejdea ;nvierii [i cu credin]\ ;n El. Cum poate s\ fac\ minuni un trup
mort? Cum, dar, prin ei demonii sunt pu[i pe fug\, bolile sunt alungate,
bolnavii se vindec\, orbii v\d, lepro[ii se cur\]esc, ispitele [i sup\r\rile se
risipesc [i se pogoar\ toat\ darea cea bun\ de la Tat\l luminilor peste aceia
care cer prin ei cu credin]\ ne;ndoielnic\? C=t de mult trebuie s\ te oste−
ne[ti ca s\ g\se[ti un sprijinitor, care s\ te prezinte ;mp\ratului celui mu−
ritor [i s\ pun\ pe l=ng\ el cuv=ntul pentru tine! Dar nu trebuiesc oare
cinsti]i ap\r\torii ;ntregului neam omenesc, ap\r\tori care se roag\ lui
Dumnezeu pentru noi? Da, trebuie s\−i cinstim, ridic=nd biserici lui Dum−
nezeu ;n numele lor, aduc=nd roduri, pr\znuind pomenirile lor, bucur=n−
du−ne ;n aceste zile de pr\znuire ;n chip duhovnicesc, pentru ca s\ fie po−
trivit\ bucuria cu aceia care ne−au adunat la pr\znuire, pentru ca nu cumva
;ncerc=nd s\−i cinstim, din contr\ s\−i sup\r\m. Prin cele care Dumnezeu
este cinstit, prin acelea se vor bucura [i slujitorii Lui< de acelea de care
Dumnezeu se m=nie, de acelea se vor m=nia [i osta[ii Lui. :n psalmi, ;n
imne [i ;n c=nt\ri duhovnice[ti, ;n umilin]\ [i ;n milostenie fa]\ de cei
lipsi]i, noi credincio[ii s\ cinstim pe sfin]i, c\ci prin acestea mai ales se
cinste[te Dumnezeu. S\ le ridic\m st=lpi, icoane v\zute [i noi ;n[ine s\
ne facem, prin imitarea virtu]ilor lor, st=lpi [i icoane ;nsufle]ite ale lor. S\
cinstim pe N\sc\toarea de Dumnezeu, pentru c\ este ;n sens propriu [i real
Maica lui Dumnezeu. S\ cinstim pe proorocul Ioan, pentru c\ este :nainte−
merg\tor, Botez\tor, apostol [i mucenic ˙ c\ci, dup\ cum au spus Domnul,
@nu s−a ridicat ;ntre cei n\scu]i din femei mai mare dec=t Ioan# ˙ pentru
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c\ [i acesta a fost primul propov\duitor al :mp\r\]iei. S\ cinstim pe apos−
toli, pentru c\ au fost fra]i ai Domnului, martori oculari [i slujitori ai pati−
milor Lui, @pe care Dumnezeu [i Tat\l cunosc=ndu−i mai dinainte, mai
dinainte i−au [i hot\r=t s\ fie asemenea chipului Fiului Lui#, @;nt=i apostoli,
al doilea prooroci, al treilea p\stori [i ;nv\]\tori#. S\ cinstim pe mucenicii
Domnului, ale[i din toate categoriile sociale, pentru c\ sunt osta[i ai lui
Hristos [i au b\ut paharul Lui atunci c=nd s−au botezat cu botezul mor]ii
Lui f\c\toare de via]\, a[a c\ au ajuns p\rta[i patimilor [i slavei Lui.
:nainte−st\t\torul lor este protodiaconul [i apostolul lui Hristos, primul
mucenic {tefan. S\ cinstim [i pe cuvio[ii no[tri p\rin]i, pe purt\torii de
Dumnezeu asce]i, cei care au luptat cu t\rie mucenicia cea mai ;ndelun−
gat\ [i mai grea a con[tiin]ei, @care au pribegit ;n piei de oaie [i ;n piei de
capr\, fiind lipsi]i, str=mtora]i, ;ndur=nd rele, ei de care lumea nu era vred−
nic\, r\t\cind ;n pustii, ;n mun]i, ;n pe[teri [i ;n cr\p\turile p\m=ntului#.
S\ cinstim pe proorocii dinaintea venirii harului, pe patriarhi, pe drep]i, pe
cei care au vestit mai dinainte venirea Domnului. Privind la traiul tuturor
acestora, s\ le urm\m credin]a, dragostea, n\dejdea, zelul, via]a, st\ruin]a
;n patimi, r\bdarea p=n\ la s=nge, ca s\ avem p\rt\[ie cu ei [i la cununile
slavei.
Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica
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SLUJBA ACATISTULUI PREASFINTEI
{I DE VIA}| F|C|TOAREI TREIMI

oamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
D
rug\ciunile Preacuratei Maicii Tale [i ale tuturor sfin]ilor,
miluie[te−ne pre noi.
Amin. Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie!

mp\rate ceresc, Mângâietorule, Duhul adev\rului, Ca−
Î
rele pretutindenea e[ti [i toate le pline[ti, vistierul bun\t\]ilor
[i D\t\torule de via]\, vino [i Te s\l\[luie[te ;ntru noi, [i ne
cur\]e[te pre noi de toat\ spurc\ciunea, [i mântuie[te, Bunule,
sufletele noastre.
finte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f\r\ de moarte,
S
miluie[te−ne pre noi.
(de 3 ori)

Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh. {i acum [i pu−
rurea [i ;n vecii vecilor. Amin.
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reasfânt\ Treime, miluie[te−ne pre noi. Doamne, cur\−
P
]e[te p\catele noastre. St\pâne, iart\ f\r\delegile noastre.
Sfinte, cerceteaz\ [i vindec\ neputin]ele noastre, pentru nu−
mele T\u.
Doamne miluie[te (de 3 ori). Slav\... {i acum...

at\l nostru Carele e[ti ;n ceruri, sfin]easc\−se numele
T
T\u, vie :mp\r\]ia Ta, fie voia Ta, precum ;n cer, [i pre p\−
mânt. Pâinea noastr\ cea spre fiin]\ d\−ne−o nou\ ast\zi [i ne
iart\ nou\ gre[alele noastre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor
no[tri. {i nu ne duce pre noi ;n ispit\, ci ne izb\ve[te de cel
viclean. Amin.
Ecfonisul. Apoi aceste tropare, glasul al 6−lea>

iluie[te−ne pre noi, Doamne, miluie[te−ne pre noi, c\
M
nepricepându−ne de nici un r\spuns, aceast\ rug\ciune adu−
cem }ie ca unui St\pân noi, p\c\to[ii robii T\i, miluie[te−ne
pre noi.
Slav\...

oamne, miluie[te−ne pre noi, c\ ;ntru Tine am n\d\j−
D
duit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni f\r\delegile
noastre< ci caut\ [i acum ca un milostiv [i ne izb\ve[te pre
noi de vr\jma[ii no[tri, c\ Tu e[ti Dumnezeul nostru [i noi
suntem norodul T\u, to]i lucrul mâinilor Tale [i numele T\u
chem\m.
{i acum...

[a milostivirii deschide−o nou\, binecuvântat\ N\sc\−
U
toare de Dumnezeu, ca s\ nu pierim cei ce n\d\jduim ;ntru
tine, ci s\ ne mântuim prin tine din nevoi, c\ tu e[ti mântuirea
neamului cre[tinesc.
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Crezul

red ;ntr−Unul Dumnezeu, Tat\l Atot]iitorul, F\c\torul
C
cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i nev\zutelor. {i
;ntru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−
N\scut, Carele din Tat\l S−au n\scut mai ;nainte de to]i vecii.
Lumin\ din Lumin\, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu ade−
v\rat, n\scut, nu f\cut< Cel de o fiin]\ cu Tat\l, prin Carele
toate s−au f\cut. Carele pentru noi, oamenii, [i pentru a noas−
tr\ mântuire S−au pogorât din ceruri [i S−au ;ntrupat de la
Duhul Sfânt [i din Maria Fecioara, [i S−au f\cut om. {i S−au
r\stignit pentru noi ;n vremea lui Pilat din Pont, [i au p\timit,
[i S−au ;ngropat, [i au ;nviat a treia zi dup\ Scripturi.
{i S−au ;n\l]at la ceruri, [i [ade de−a dreapta Tat\lui. {i
iar\[i va s\ vin\ cu slav\, s\ judece viii [i mor]ii, a C\rui Îm−
p\r\]ie nu va avea sfâr[it. {i ;ntru Duhul Sfânt, Domnul de
via]\ F\c\torul, Carele din Tat\l purcede, Cela ce ;mpreun\
cu Tat\l [i cu Fiul este ;nchinat [i sl\vit, Carele au gr\it prin
Prooroci. Întru una sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\ Bi−
seric\. M\rturisesc un Botez ;ntru iertarea p\catelor. A[tept
;nvierea mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ fie. Amin.
Apoi stihirile, glasul al 8−lea, ;nsu[i glasul>

\ l\ud\m to]i cum se cuvine lui Dumnezeu, cu c=nt\ri
S
dumnezeie[ti, pre Tat\l cel f\r\ de început, pre Fiul cel prea−
ve[nic [i pre Duhul cel de o fiin]\< pre St\p=nia cea în trei
Ipostasuri, o Dumnezeire, o :mp\r\]ie [i o Domnie, o Voie [i
o Putere, înaintea C\rora tot genunchiul se închin\, al celor
cere[ti, al celor p\m=nte[ti [i al celor de desubt. (de dou\ ori)

at\lui [i Fiului [i Duhului to]i s\ ne închin\m, Tre−
T
imii celei de o fiin]\ [i nedesp\r]ite, pre Care neîncetat o
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Mut\ s\ fie gura p\gânilor care nu se ;nchin\ cinstitei
icoanei tale celei zugr\vite de Sfântul Apostol [i Evanghelist
Luca, ceea ce se cheam\ pov\]uitoare.
Milostiv\ fii mie, smeritului, c\ f\r\ de tine alt\ sc\pare
nu [tiu, eu cel ce sunt plin de tot felul de p\cate, miluie[te−m\,
n\dejdea cre[tinilor.
Apoi> Sfinte Dumnezeule... Preasfânt\ Treime... Tat\l nostru... Preotul
zice ecfonisul. {i strana aceste tropare, glasul al 6−lea> Miluie[te−ne pre
noi, Doamne, miluie[te−ne pre noi... Slav\... Doamne, miluie[te−ne pre
noi... {i acum... U[a milostivirii deschide−o nou\... (p. 14). Doamne miluie[te
(de 12 ori). Iar preotul zice ectenia>
Miluie[te−ne pre noi, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta, rug\mu−ne }ie,
auzi−ne [i ne miluie[te.
Înc\ ne rug\m pentru ca s\ se p\zeasc\ sfânt l\ca[ul acesta, ]ara aceasta,
[i toate ora[ele [i satele, de cium\, de foamete, de cutremur, de potop, de
foc, de sabie, de venirea asupr\ a altor neamuri [i de r\zboiul cel dintre noi.
Pentru ca milostiv, blând [i lesne−iert\tor s\ fie nou\ Bunul [i Iubitorul de
oameni Dumnezeul nostru, [i s\ ;ntoarc\ toat\ mânia care se porne[te asu−
pra noastr\ [i s\ ne izb\veasc\ de ;ngrozirea Lui cea dreapt\ care este
asupra noastr\, [i s\ ne miluiasc\ pre noi.
Doamne miluie[te (de 40 ori) [i ecfonisul>
Auzi−ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, n\dejdea tuturor
marginilor p\mântului [i a celor ce sunt pre mare departe [i, milostive St\pâ−
ne, milostiv fii pentru p\catele noastre [i ne miluie[te pre noi. C\ milostiv
[i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie slav\ ;n\l]\m> Tat\lui [i Fiului
[i Sfântului Duh, acum [i pururea [i ;n vecii vecilor. Amin.
Preotul> Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noastr\, slav\ }ie!
Noi> Slav\... {i acum... Doamne miluie[te (de 3 ori). Întru numele Domnului,
p\rinte, binecuvinteaz\! {i apolisul (sfâr[itul cel mic)>
Hristos, adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale preacuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\torilor p\rin]ilor no[tri
[i ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pre noi ca un bun
[i iubitor de oameni.
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Rug\ciune c\tre Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu

eea ce singur\ e[ti bucuria celor scârbi]i [i p\rtinitoa−
C
rea celor ce se nedrept\]esc, mângâierea celor ce plâng [i aju−
torul celor neajutora]i, cercetarea celor neputincio[i [i acope−
r\mânt [i sprijineal\ celor ce se chinuiesc, liman celor ;nvifo−
ra]i, toiag orbilor, pov\]uitoare celor r\t\ci]i [i sc\pare tare
celor din nevoi, N\sc\toare de Dumnezeu cu totul f\r\ de
prihan\, ia aminte la rug\ciunea mea cea smerit\ pre care o
aduc ]ie dintru adâncul inimii, [i m\ izb\ve[te de viforul cel
r\u al gândurilor. Izb\ve[te−m\ din somnul cel greu care mi
s−a pricinuit mie din lenevire [i dep\rteaz\ de la mine ne−
p\sarea [i lenevirea< ajut\−m\ ca s\ m\ izb\vesc de obiceiul
cel r\u al p\catelor, ca s\ scap de tiranisirea cea amar\ a
dracilor. {i te rog, St\pân\, dup\ cum [tii, mântuie[te−m\ pre
mine, nevrednicul robul t\u, cel ce spre tine dup\ Dumnezeu
mi−am pus n\dejdea mântuirii mele. Învrednice[te−m\, Prea−
curat\, ca s\ fac cu osârdie poruncile Fiului t\u [i Dumneze−
ului nostru [i s\ pot s\ p\zesc ;ntotdeauna a[ez\mintele cele
mântuitoare. {i m\ ;nvrednice[te ca s\ cuget ;ntotdeauna cu
minte luminat\ [i s\ ;ntâmpin slavosloviile Lui cele bine pri−
mite, c\ spre tine, ceea ce ne d\ruie[ti toate bun\t\]ile [i ne
e[ti grabnic\ ajut\toare, n\d\jduind aduc aceast\ cerere. Deci
s\ nu cad din n\dejdea ce am c\tre tine, Preacurat\, nici s\
m\ ;ntorc smerit [i ru[inat, ci s\ aflu prin tine, de Dumnezeu
d\ruit\ St\pân\, degrab ;ndeplinirea cererilor mele. Ca ;ntot−
deauna, ca pre o ajut\toare nebiruit\ a noastr\, a p\c\to[ilor
care ;mpline[ti cererile noastre cele bune, s\ te laud [i s\ te
sl\vesc pre tine, acum [i pururea [i ;n vecii vecilor. Amin.
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brevieri> arh. − arhaism< fig. − figurat< pop. − popular< reg. − regio−
nalism< slav. − slavonism< ;nv. − ;nvechit< refl. − reflexiv< fam. − familiar.
amarant ˘ plant\ cu inflorescen]\
;n form\ de spic, cu flori mici ro[ii,
galbene sau albe<
anghir\ (reg. [i înv.) ˘ ancor\ de
corabie<
arm\tur\ ˘ 1. ansamblu de bare
metalice care ;nt\resc o construc]ie<
2. armur\< 3. arsenal<
agarean, pl. agareni (înv.) ˘ p\g=n,
mahomedan, turc sau t\tar< de la nu−
mele lui Agar, roab\ egiptean\, din a
c\rei leg\tur\ legal\ cu Avraam s−a
n\scut Ismail, str\mo[ul arabilor<
apleca, a ~ (;nv.) ˘ a al\pta<
bogoslovie (slav.) ˘ teologie, cu−
v=ntare de Dumnezeu<
bogoslov ˘ teolog, cuv=nt\tor de
Dumnezeu<
blagocestie (slav.) ˘ cucernicie,
evlavie, cuvio[ie, pio[enie<
blagocestiv ˘ cucernic, evlavios,
cuvios<
capi[te (;nv.) ˘ templu sau altar
dedicat zeit\]ilor antice<
chivernisi, a ~ (pop., fam.) ˘ 1. a
c=rmui, a administra< 2. (tranz., refl.)
a face economii, a agonisi< 3. a se
c\p\tui, a se pricopsi< 4. a se apro−
viziona<
comilvitr\ (;nv.) ˘ cristelni]\, vas

pentru botez<
cov=r[i, a (;nv.) ˘ a cople[i, a de−
p\[i, a n\p\di<
clenci, pl. clenciuri (toiege clen−
ciuroase) (pop.) ˘ 1. creang\ cu bi−
furca]ii t\iate par]ial< 2. proeminen]\
;n form\ de c=rlig de la cap\tul unui
lemn curbat< 3. bold, ghimpe<
crug (arh.) ˘ 1. orbit\ a lunii sau
a unei planete< 2. bolt\ cereasc\, t\rie,
firmament<
credincer (reg.) ˘ 1. om de ;ncre−
dere< 2. (;nv.) slujba[ al Cur]ii care
gust\ ;naintea domnului bucatele [i
b\uturile< 3. cheza[, ostatic<
der\p\n\turi, drep\n\turi (reg.) ˘
scrijelituri<
divan (;nv.) ˘ scaun de judecat\,
tribunal<
dosad\ (bulgar.), pl. dos\zi, do−
sezi, vb. a dos\di, adj. dos\dit ˘ 1.
chin, m=hnire, am\r\ciune,
suferin]\< 2. certare, mustrare<
dos\dire ˘ ac]iunea de a m=hni, a
;ntrista<
dvoritor (arh.) ˘ slujitor, servitor
la curtea unui ;mp\rat sau a unui
domn<
heretisire (arh.) ˘ cinstire, salutare,
felicitare<
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izb=ndi, a ~ (arh.) ˘ a (se) r\z−
buna<
;mp\c\toare (arh.) ˘ 1. jertf\ de
;mp\care< 2. cea care ;mpac\, re−
conciliaz\, face pace<
;nchez\[uitor (pop.) ˘ 1. ap\r\tor,
ocrotitor< 2. care r\spunde pentru
cineva, garant, girant<
iznoav\, de ~ (;nv.) ˘ din nou, de
la cap\t, ;nc\ o dat\<
izvodi, a (;nv.) ˘ 1. a inventa, a
n\scoci, a st=rni, a crea, a pl\smui<
2. a compune, a alc\tui, a scrie, a
redacta. 3. (sl.) a t\lm\ci, a traduce<
3. reflexiv> a se contura, a ap\rea<
izvodire (;nv.) ˘ n\scocire, scor−
nire, pl\smuire, inventare, alc\tuire,
creare<
levit ˘ preot la vechii evrei<
lihnariu (;nv., gr.) ˘ candel\<
magn\ (rar) ˘ 1. ;ndurare, milos−
tivire< 2. generozitate, m\rinimie,
d\rnicie, clemen]\<
m=neca, a (pop.) ˘ a se scula
dis−de−diminea]\, a pleca dis−de−
diminea]\<
mozavirie (arh.) ˘ du[m\nie, ur\<
n\prasn\, de ~ (reg. [i arh.) ˘
dintr−odat\, subit, f\r\ veste, pe
nea[teptate<
nemitarnic (;nv.) ˘ necoruptibil,
care nu prime[te mit\<
p\ciuire, a p\ciui (reg.) ˘ a ajun−
ge la ;n]elegere, la pace< a curma
conflictul cu cineva, a ;mp\ciui<

pleav\, pl. plevi ˘ 1. (pop.)
r\m\[i]e de spice rezultate din tre−
ierat< 2. (fig.) lucru de nimic, lipsit
de importan]\< 3. (fig.) om de nimic,
lep\d\tur\, drojdia societ\]ii.
poiezire, puiezire (;nv.) ˘ n\v\−
lire, umplere, ;nc\rcare, rev\rsare<
polat\ (arh. [i reg.) ˘ palat ;mp\−
r\tesc sau domnesc<
pravoslavie (;nv. [i pop.) ˘
dreapt\−credin]\, ortodoxie<
pravoslavnic ˘ drept−credincios,
ortodox<
predanie ˘ datin\, obicei, r=ndu−
ial\, tradi]ie, uz<
prist\vire (arh.) ˘ moarte, deces<
priveal\, priveli (;nv. [i reg.) ˘
1. privire< 2. inspec]ie< 3. priveli[te,
peisaj< aspect, ;nf\]i[are< spectacol,
fapt, fenomen<
psalmice[te ˘ ;n c=nt\ri de psalmi<
psimit (;nv.) ˘ praf ob]inut prin
pisarea varului, ;ntrebuin]at ;n pic−
turile murale (executate pe zid)<
r=nz\ ˘ 1. (reg.) pipot\< 2. (reg.
[i fam.) stomac, p=ntece<
retoric\ ˘ arta de a vorbi frumos
[i conving\tor< oratorie, elocven]\<
ritor (;nv.) ˘ 1. retor, persoan\
care putea ]ine un discurs public,
f\c=nd uz de un stil elevat< orator<
2. profesor de retoric\ ;n antichi−
tatea greco−roman\<
sad (reg. ;nv.) ˘ 1. plant\< 2. s\−
m=n]\ de plant\< 3. vie t=n\r\<
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saracin (;nv.) ˘ sarazin< nume dat
;n evul mediu, musulmanilor din
vestul Europei< maur<
s\v=r[i, a ˘ 1. a face, a ;ndeplini,
a ;nf\ptui< 2. (;nv. [i reg.) a duce
ceva la bun sf=r[it< 3. (pop. [i ;nv.,
refl.) a muri<
schiptru ˘ sceptru< toiag ;mpo−
dobit, purtat de suverani ca simbol
al autorit\]ii< (fig.) ˘ autoritate su−
veran\, demnitate, putere, domnie,
conducere<
siriman (;nv.) ˘ s\rman, orfan<
solire (arh.) ˘ mijlocire, inter−
ven]ie< solitoare ˘ mijlocitoare<
stadie, pl. stadii ˘ 1. (arh.) uni−
tate de m\sur\ terestr\, echivalent\
cu 184 de metri< 2. (;nv.) vechi in−
strument pentru m\surarea distan]ei
dintre dou\ puncte<
st=lpare ˘ 1. (arh. [i pop.) ramur\
verde, crengu]\ ;nfrunzit\< 2. (arh.
[i fig.) urma[, vl\star<
surghiunii, sg. surghiunie ˘ 1.
(arh.) exil, surghiun, deportare< 2.
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(fig.) alungare, izgonire< pribegie<
t=rs=n\ (reg.) ˘ 1. [nur din p\r
de cal ori de capr\, pentru legat
opincile< 2. (arh.) ]es\tur\ aspr\ din
p\r de capr\, purtat\ de asce]i sau
de c\lug\ri direct pe piele<
tic\it (;nv. [i reg.) ˘ 1. nevrednic<
2. nenorocit, s\rman, chinuit< 3. ti−
c\los, r\u, mizerabil< 4. zg=rcit, calic<
tiranisire (arh.) ˘ tratare cu cru−
zime, f\r\ ;ndurare<
tr=mbaci (reg.) ˘ tr=mbi]a[, trom−
petist<
trebnic (arh.) ˘ 1. capabil, util,
trebuincios< 2. carte de ritual, mo−
litfelnic<
trezvire (pop.) ˘ trezie, stare de
limpezime a min]ii, de agerime< ne−
adormire<
verhovnic (arh.) ˘ c\petenie, con−
duc\tor, mai−mare, comandant<
zavistie (;nv.) ˘ 1. invidie, pizm\,
ur\, vr\jm\[ie, ostilitate, du[m\nie<
2. intrig\, p=r\< 3. discordie, g=lcea−
v\, ceart\.
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