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Cuvânt introductiv

Aceast\ culegere a Sfântului Nicodim Aghioritul, alc\tuit\
„cu mult\ grijă [i osteneal\” în anul 1796, este socotit\ drept una
dintre cele mai înalte doxologii care au fost închinate vreodat\
Maicii Domnului, rod [i sintez\ ale evlaviei Sfântului Munte de-a
lungul mai multor veacuri de vie]uire cre[tin\. „Cartea celor 1000
de nume” sau „Cartea celor 1000 de laude ale Maicii Domnului”,
cum este supranumit\ în Sfântul Munte, este pentru vie]uitorii
monahi care-i urmeaz\ rânduiala mai mult decât o simpl\ carte
de cult, care se înscrie în rânduiala tipiconal\, este o carte de suflet,
reunind cele mai frumoase canoane ale Maicii Domnului, scrise
de imnografi [i retori bizantini, cu art\ [i cu tr\ire duhovniceasc\.
Talentul de antologist [i gustul artistic ale Sfântului Nicodim Aghio-
ritul, manifestate [i cu prilejul altor antologii, Apanthisma, Culegerea
de Cuvânt\ri la Adormirea Maicii Domnului etc., pentru a nu mai
aminti de Filocalia, au atins în Theotokarion covâr[irea tuturor harurilor.

Canoanele Maicii Domnului, Cununa Pururea Fecioarei sau Noul
Theotokarion este o carte de cult care se cite[te la sfâr[itul Pave-
cerni]ei Mici peste tot anul, structurat\ pe cele opt glasuri.

Theotokarion-ul Sfântului Nicodim adopt\ o metod\ antolo-
gic\ ce compileaz\ cele mai frumoase canoane bizantine c\tre
Maica Domnului, alc\tuite de imnografi ai Sfântului Munte, [i
chiar anteriori consacr\rii Sfântului Munte, cum ar fi: Sfântul Ioan
Damaschinul, Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Teodor Studi-
tul, Iosif Imnograful, Patriarhul Fotie, Monahia Tecla, Sfântul
Ioan al Evhaitelor, Mitropolitul Mitrofan al Smirnei, Gheorghe
al Nicomidiei, Patriarhul Atanasie, Arsenie Monahul, Teoctist
Studitul, Teofan al Niceei Graptul, Ilie Criteanul Ecdicul, Patriar-
hul Ignatie, Sfântul Marcu al Efesului (Evghenicul), Calinic al
Heracleei [i al]ii, nume mai mult sau mai pu]in cunoscute, altele
pe nedrept uitate, pe care Sfântul Nicodim le-a restituit, prin
aceast\ antologie, pomenirii posterit\]ii.
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Cartea era destinat\ atât pravilei personale, de chilie, în con-
di]iile semi-eremitice de la Sfântul Munte, cât [i celei comune, în
Biseric\. Astfel, în]elegem îndemnul Sfântului Paisie Aghioritul
c\tre ucenicii s\i de a nu se lipsi la chilie de lectura Theotokarion-
ului Sfântului Nicodim Aghioritul: „[...] {i s\ introduci în fiecare
zi Theotokarion-ul. Vei fi binepl\cut atât St\pânei, cât [i Sfântului
Nicodim Aghioritul, care le-a adunat. Ia aminte la gândul acesta,
care mi-a venit în timpul citirii Theotokarion-ului. De-ar trece cerul
[i p\mântul, Acatistul [i Theotokarion-ul s\ nu fie l\sate în nici o
zi a anului. Dar cui se adreseaz\ aceste imne? Vistieriei tuturor
darurilor lui Dumnezeu”1. Fiecare cântare pentru rânduiala unei
seri a s\pt\mânii2 este alc\tuit\ potrivit unei structuri binecu-
noscute a unui canon din nou\ cânt\ri, dup\ cântarea a 9-a ur-
mând obi[nuit stihirile numite în grece[te prosomia, pentru care
nu am g\sit un termen corespunz\tor în limba român\ [i, prin
urmare, am p\strat termenul ca atare din grece[te. Structura lor
condensat\ [i, mai ales, extrema simplitate le-au asigurat notorie-
tatea în Sfântul Munte. Lauda curge, ca dintr-un izvor nesecat de
evlavie, uneori în simple enumer\ri ale celor mai importante atri-
bute, numiri [i metafore, chipuri [i preînchipuiri veterotesta-
mentare ale Maicii Domnului, dar care sunt atât de înalte, încât
nu po]i s\ nu exclami al\turi de Sfântul Ioan Teologul: „har peste
har” [i rev\rsare de har este pomenirea numelor Maicii Domnului
cu care din veac a fost numit\. Aceste numiri [i metafore sunt o
doxologie prin ele însele, [i totodat\ o teologie [i o dogmatic\ mari-
ală, începând cu chipurile Maicii Domnului din Vechiul Testament
[i încheind cu plinirea f\g\duin]elor în Noul Testament.

Multe dintre aceste canoane au circulat în Sfântul Munte [i
mai înainte de a fi fost antologate de Sfântul Nicodim Aghioritul.
Frânturi din aceste rug\ciuni am reg\sit în Omiliile închinate
Maicii Domnului ale Sfântului Grigorie Palama; astfel, paragraful
al 3-lea din Omilia la Na[terea Maicii Domnului este alc\tuit în

1 Monahul Teoclit Dionisiatul, Maica Domnului în teologia [i imnografia Sfin-
]ilor P\rin]i, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2002.

2 Aceste canoane se citesc în fiecare sear\, la Pavecerni]a Mic\, dup\ Crez.
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întregime sub inspira]ia acestor canoane care mai târziu aveau
s\ devin\ Theotokarion, unde fiecare numire a Maicii Domnului
este tâlcuit\ [i amplificat\ prin prisma teologiei palamite. Dar
fundamentul întregii tâlcuiri o reprezint\ aceste numiri – laude
ale Maicii Domnului, subliniindu-se înc\ o dat\ leg\tura dintre
teologie, dogmatic\ [i imnografie.

Nu se poate în]elege deplin evlavia Sfântului Munte fa]\ de
Maica Domnului decât citind aceast\ minunat\ antologie aghiorit\.
Theotokarion-ul este m\sura celei mai adânci evlavii, prinosul cel
mai sfânt pe care Sfântul Munte l-a cules de-a lungul sutelor de
ani de slujire [i închinare c\tre cea plin\ de har, cartea cea însu-
fle]it\, ml\di]a lui Iesei, toiagul lui Aaron, roua de diminea]\
care str\luce[te ca mana, lâna cea de Dumnezeu rourat\. Theoto-
karion-ul reprezint\ chintesen]a rug\ciunilor Sfântului Munte,
Gr\dina Maicii lui Dumnezeu, cununa cea nevestejit\ a laudelor
Împ\r\tesei cerului [i a p\mântului. Teoclit Dionisiatul, în cartea
lui, Maica Domnului în imnografia ortodox\, prive[te Theotokarion-ul
în contextul zilei de ast\zi, când vede c\ majoritatea blasfemiilor
[i a ereziilor o au drept ]int\ pe Maica Domnului. El vedea în
Theotokarion r\spunsul la toate aceste erezii.

În traducerea acestui Theotokarion am folosit dou\ edi]ii gre-
ce[ti, una veche [i alta modern\. Edi]ia veche pe care am folosit-o
este cea din anul 1849, purtând titlul: „Στέφανος τῆς Ἀειπαρθένου
ἤτοι Θεοτοκάριον νέον, ποίκιλον καὶ ὠραιότατον ὀκτοῆχον
περιέχον ἐξήκοντα δύω κάνονας πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον
µελουργηθέντας ὑπὸ εἴκοσι δύω ἱερῶν καὶ θεσπεσίων µελῳδῶν
ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὀρους χειρογράφων Βίβλων, µετὰ σπουδῆς
καὶ πόνων συναχθὲν καὶ µετ’ἐπιµελείας διορθωθὲν ἐξεδόθη
παρὰ Νικοδήµου Μονάχου τοῦ Ναξίου” [„Cununa Pururea
Fecioarei, adic\ Theotokarion-ul cel nou3, felurit [i preafrumos,
octoih, cuprinzând 62 de canoane c\tre N\sc\toarea de Dumnezeu,

3 Titlul, Noul Theotokarion, se justific\ prin faptul c\ edi]ia îngrijit\ de Sfântul
Nicodim are la baz\ vechea colec]ie de canoane imnografice bizantine închi-
nate Maicii Domnului, întocmit\ de Agapie Landos în 1643, pe care Sfântul
Nicodim o îmbog\]e[te considerabil; cf. Elia Citterio, Nicodim Aghioritul, persona-
litatea, opera, înv\]\tura ascetic\ [i mistic\, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 259. Edi]iile
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alc\tuite de 22 de sfin]i [i de Dumnezeu insufla]i melozi, adunate
cu mult\ grij\ [i osteneal\ din c\r]ile manuscrise ale Sfântului
Munte [i cu grijă îndreptate, a fost editat de Nicodim Monahul
din Naxios”], tip\rit în Constantinopol la tipografia Patriarhiei, în
anul 1849. Edi]ia modern\ a Theotokarion-ului, din 2002, prezint\
mai pu]in\ acurate]e decât cea din 1849, având multe gre[eli [i
omisiuni şi, din acest motiv, am folosit mai mult textul edi]iei
din 1849. 

Am completat prezenta ediţie, după modelul ediţiei greceşti
din 1849, cu încă un canon dedicat Maicii Domnului apar]inând
Sfântului Teodor Studitul, care se cântă la vreme de necaz [i ispită.

De asemenea, am adus numeroase îmbunătă]iri [i îndreptări
textului, c\utând o expresie cât mai clar\, adaptând, în primul
rând, topica, pentru ca textul s\ curg\ cât mai firesc în limba ro-
mân\, în ritmul rug\ciunii. Sper\m ca aceast\ nou\ edi]ie a The-
otokarion-ului s\ sporeasc\ [i mai mult evlavia [i dragostea cre-
dincio[ilor fa]\ de Maica Domnului.

Monahia Parascheva Enache

Noului Theotokarion sunt urm\toarele: Vene]ia, 1796; Constantinopol, 1849, pe care
am folosit-o [i noi în realizarea prezentei traduceri; Vene]ia, 1864, 1883; Atena,
1906, urmate de edi]ii moderne Volos, 1949, 1959, 1966, 1974, 1984 [i cea editat\
în Sfântul Munte, în 2002.
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Prefa]a Sfântului Nicodim la edi]ia a doua a 
Theotokarion-ului în limba greac\

Fe]ei tale se vor închina boga]ii poporului4, spune în mod profetic,
referindu-se la Fecioara [i N\sc\toarea de Dumnezeu, David Pro-
rocul, str\mo[ul ei, [i prin ea, str\mo[ul lui Dumnezeu, care este
cel mai insuflat de Dumnezeu dintre to]i cânt\re]ii din veac. „Boga]ii
poporului” pot fi socoti]i, în chipul cel mai propriu [i mai potrivit,
sfin]ii [i cuvio[ii melozi aduna]i în acest Theotokarion, fiindc\ ei
sunt cei ale[i din popor [i cu adev\rat boga]i, plini nu numai de
harurile în]elepciunii [i ale cuno[tin]ei, ci, mai vârtos, de ale sfin-
]eniei [i ale celorlalte felurite daruri dumnezeie[ti ale Duhului
Sfânt. A[adar, ei sunt cei care se închin\ [i laud\ fa]a Pururea
Fecioarei Maria prin cânt\rile lor care picur\ miere, aplaudate
de Dumnezeu. 

M\ refer la Andrei Criteanul, c\petenia tuturor melozilor,
leb\da Bisericii cu grai r\sun\tor; Ioan Damaschinul, privighe-
toarea cea mai melodioas\ [i cu dulce glas a lui Hristos; Teofan
al Niceei Graptul, mierla cea cu dulce grai [i bine viersuitoare;
Iosif Imnograful, rânduneaua mult gl\suitoare, cu limpede glas,
a credincio[ilor; Ioan al Evhaitelor, sirena cu glasul ca mierea [i
fermec\tor al Duhului Sfânt; Mitrofan al Smirnei, coco[ul bine gl\su-
itor al Bisericii; Teodor Studitul, greierele cânt\tor al ortodoc[ilor;

4 Ps. 44, 14.
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Fotie al Constantinopolului, pas\rea triluitoare [i cânt\toare a
Bisericii; Gheorghe al Nicomidiei, al\uta cea r\sun\toare [i frumos
cânt\toare; Teoctist Studitul, psaltirea cea cu zece coarde; Pavel
de Amorio, lira cea limpede a Duhului Sfânt; Nicolae Catasche-
pinul, harpa cea duhovniceasc\ [i armonioas\; Atanasie al Constan-
tinopolului, organul cel insuflat de adierile Mângâietorului; Ig-
natie al Constantinopolului, timpanul cel sfânt [i cuvânt\tor;
Marcu al Efesului, trâmbi]a cu mare glas; Teodor Lascaris, naiul
cel cu dulce glas; Manuil Retorul, chimvalul cel r\sun\tor; Clement,
al\uta cu glas de miere a Duhului; Ilie Ecdicul, harpa cea desf\t\-
toare a harului; Calinic al Heracleei, fluierul cel p\storesc [i dulce
gr\itor; cel\lalt Nicolae, cinteza cea prim\v\ratic\, limpede gl\-
suitoare; [i Tecla, preadulce r\sunare. 

{i a[a cum, în Vechea Lege, ~mp\ratul Proroc David, urmat de
fiii lui Asaf [i ai lui Idithum [i de restul cânt\re]ilor [i psalmi[ti-
lor, a cântat psalmii înaintea Chivotului celui închipuit, iar po-
porul, urmându-i [i luând de la ei exemplu, a cântat [i el împre-
un\ cu ace[tia, la fel [i în Noua Lege, a Evangheliei harului, bo-
ga]ii poporului, sfin]ii adic\, ace[ti scriitori de cânt\ri [i melozi,
unii au cântat cântare doric\, al]ii lidic\, al]ii frigian\, [i al]ii mixo-
lidic\, unii au cântat pe glasurile plagale ale acestora, astfel, într-o
singur\ muzic\ pe opt glasuri, au alc\tuit aceste canoane de cân-
t\ri, un singur melos preaarmonios, înaintea Chivotului celui ade-
v\rat [i însufle]it al lui Dumnezeu, adic\ înaintea Împ\r\tesei
cerurilor, N\sc\toarea de Dumnezeu, slujind [i l\udând chipul
ei de Maic\ dumnezeiasc\ prin cânt\rile [i laudele cele mai cu-
venite ei, cerând nebiruita ei ocrotire prin cuvintele cele mai mân-
gâietoare [i mai str\punse. 

Dup\ modelul celor din corul corifeilor [i întâist\t\torilor [i
cânt\re]ilor acestora, [i poporul Domnului cu numele lui Hristos
numit, împrumutând acelea[i cânt\ri, cânt\ [i el împreun\ [i o
sl\ve[te pe Maica lui Dumnezeu, chemând în ajutor ocrotirea ei în
toat\ vremea [i înconjurarea. Pentru aceasta, [i Prorocul David,
prorocind despre sfin]ii ace[tia conduc\tori de cor, prin cuvântul
de mai sus pe care l-am amintit, adaug\ imediat c\ [i celelalte
popoare care poart\ numele lui Hristos vor lua exemplu de la
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ace[tia de a m\rturisi [i a sl\vi în veacul veacului pe Pururea Fe-
cioara Maria, zicând: „Pentru aceasta, popoarele te vor l\uda în
veac [i în veacul veacului”5. {i acest cuvânt în mod sigur se refer\
la N\sc\toarea de Dumnezeu, cum îl tâlcuie[te Marele Grigorie
al Tesalonicului [Palama] în primul cuvânt la Intrarea în Bise-
ric\ a Maicii Domnului. Aceste canoane de cânt\ri, împr\[tiate în
multe diferite Theotokarii manuscrise ale Sfin]ilor Sfântului Mun-
te [i adunate într-o singur\ carte cu mult\ grij\ [i osteneal\, un
frate evlavios [i iubitor de Hristos le-a dat la lumin\ pe toate, spre
slava pururea Fecioarei [i spre folosul comun al tuturor orto-
doc[ilor [i iubitorilor evlavio[i ai N\sc\toarei de Dumnezeu.

{i a[a cum cineva, împletind dintr-o paji[te înflorit\ o cunun\
minunat\ [i felurit\ din florile desf\tate [i înmiresmate de acolo,
ar aduce-o împ\ratului p\mântesc ca pe un dar de mul]umire, la
fel [i aici, din toate canoanele de cânt\ri ale N\sc\toarei de Dum-
nezeu care se afl\ în Sfântul Munte, Raiul Pururea Fecioarei, am
adunat cununa de fa]\, multicolor\ [i înmiresmat\, din multe
flori alese, [i am adus-o cu mult dor [i evlavie acestei Împ\r\tese
a cerurilor, N\sc\toarei de Dumnezeu, ca pe un dar pentru ea,
mai dorit decât pre]ioasa coroan\ de aur a lui Molhom, pe care a
purtat-o Împ\ratul David pe cap, [i mai râvnit decât cununa Apo-
calipsei cea de dou\sprezece stele, [i, ca s\ spun pe scurt, mai
pre]ios decât toate cununile împ\r\te[ti de pe p\mânt b\tute cu
pietre scumpe.

Primi]i, a[adar, fra]ilor, acest nou [i preaînfrumuse]at Theo-
tokarion. Primi]i-l cu to]ii, preo]i, monahi [i laici, având bune n\-
dejdi c\ to]i vom r\mâne mul]umi]i, citindu-l cu mai mult\ evla-
vie a sufletului [i cu mai mult\ râvn\, [i poc\in]\, [i str\pungere,
[i bucurie a inimii decât vechiul Theotokarion. Cu mai mult\ evla-
vie, fiindc\ fiec\rui canon îi corespunde un sfânt care l-a alcătuit
şi care l-a cântat, cu mai mult\ râvn\, str\pungere [i bucurie a
inimii, datorit\ felurimii [i diversit\]ii, a faptului c\ atâ]ia melozi
diferi]i în fiecare zi diversific\ privirea [i alung\ plictiseala [i
des\vâr[esc sufletul, potrivit Marelui Vasile, împrosp\tându-l

5 Ps. 44, 21.
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mereu [i f\cându-l înfloritor. Când e un singur autor, adeseori [i
sufletul se plictise[te [i se împr\[tie, dar când se schimb\ autorul
[i psalmodia se diversific\, atunci se împrosp\teaz\ [i dorin]a [i
se înnoie[te [i aten]ia. 

Fie cunoscut iubirii voastre, fra]ilor, c\ pe m\sur\ ce o ve]i
l\uda pe Maica Domnului prin canoanele acestea de cânt\ri [i
cu cât ve]i aduce feluritele voastre cereri, prin aceste canoane, cu
mai mult\ poc\in]\, [i zdrobire, [i smerenie a inimii c\tre iubitoa-
rea Doamn\, cu atât mai mult ve]i primi ajutor [i haruri de la ea,
în veacul acesta, fiind izb\vi]i de toat\ înconjurarea potrivnic\ a
vr\jma[ilor celor v\zu]i [i nev\zu]i, iar în veacul viitor, vom fi
izb\vi]i de osând\ [i învrednici]i de Împ\r\]ia cerurilor, potrivit
teologului Grigorie al Tesalonicului [Palama], c\ci acesta, pu-
nând înainte acest cuvânt de mai sus al lui David, „Pentru aceasta
popoarele te vor l\uda în veac [i în veacul veacului6”, îl tâlcuieşte
şi zice: „Vezi cum toat\ zidirea o laud\ pe aceast\ Maic\ Pururea
Fecioar\, [i aceasta nu în ani num\ra]i, ci în veac şi în veacul
veacului? Putem în]elege de aici de c\ aceea nu va înceta în tot
veacul s\ fac\ bine la toat\ f\ptura [...]”7.

A[adar, bucurându-ne de atâtea bun\t\]i prin citirea Theoto-
karion-ului, ruga]i-v\ [i pentru cel care primul l-a adus la lumin\
[i pentru cel care îl tip\re[te acum deja a doua oar\ [i înc\ pen-
tru to]i fra]ii care împreun\ s-au str\duit [i au ajutat. Pentru ca
to]i asemenea, prin mijlocirea Pururea Fecioarei, s\ fie învred-
nici]i de mult râvnita mântuire, cu harul [i cu iubirea de oameni
ale Celui n\scut din ea, ale lui Hristos, Dumnezeul nostru, C\ruia
fie slava [i puterea, împreun\ cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt în veci.
Amin.

6 Ps. 44, 21.
7 Sfântul Grigorie Palama, Omilia 53, cap. 36 [în Omilii, Editura Anastasia,

Bucure[ti, 2007, vol. 3].
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A cărui metodă este aceasta: La troparul întâi al fiecărei cântări, se
roagă păcătosul către Maica Domnului. La cel de-al doilea tropar, se roag\
Maica Domnului către Hristos, iar în cel de-al treilea, Hristos răspunde Maicii
Domnului, iar în ultimul, Maica Domnului iară[i răspunde păcătosului.

Al cărui acrostih este1:
«Stăpână, pleacă-te la rugăciunea lui Teodor.»

Cântarea 1. Glasul 1

Irmosul:

ântare de biruin]ă să cântăm to]i lui Dumnezeu, Cel ce a făcut
minuni fără de seamăn, cu bra] înalt, [i a mântuit pe Israel,

că S-a preaslăvit.»
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi (se

zice după fiecare tropar).
Păcătosul către Maica Domnului:

as care ai cuprins firea cea necuprinsă, Curată Fecioară, pe
Hristos roagă-L să mă izbăvească pe mine de focul cel întu-

necat [i să mă arate părta[ Împără]iei Sale.

1 Majoritatea canoanelor în originalul grec sunt scrise în acrostih.

«C

V

Glasul 1

Sâmbătă seara
Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Teodor Studitul
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi (se
zice după fiecare tropar).

Maica Domnului către Hristos:
iule [i Cuvântule a lui Dumnezeu, prime[te rugăciunea mea,
[i izbăve[te de osândă pe robul tău care strigă către mine

din adâncul sufletului, [i-l învrednice[te pe el de Împără]ia Ta.
Slavă Tatălui [i Fiului [i Sfântului Duh.

Hristos către Maica Domnului:
u, Maică, Mă cuno[ti pe Mine, izvorul milei, căci pe to]i păcă-
to[ii care-Mi gre[esc Mie, Stăpânului, în toată clipa, îi miluiesc,

dar acesta mai mult decât to]i Mă amără[te cu fapte de ru[ine.
{i acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului către păcătos:
rin multe căderi [i fapte străine [i de ru[ine, ai amărât pe Fiul
meu, încât acum mila Lui către tine s-a pornit spre mânie [i

urgie.

Cântarea a 3-a

Irmosul: 

iului, Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de
veci [i mai pe urmă din Fecioară întrupat fără sămân]ă, lui

Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel ce ai înăl]at fruntea noastră,
Sfânt e[ti Doamne.»

ntreaga mea via]ă, cu adevărat, în fapte rele am cheltuit-o, de
aceea, acum către tine strig: Roagă-L pe Fiul tău, Curată, ca,

precum pe fiul cel risipitor, să mă cheme iară[i [i să mă mântu-
iască pe mine, cel ce zac în nelegiuiri.

artă, Stăpâne a toate, Care în chip de negrăit Te-ai născut din
pântecele meu, [i miluie[te pe robul Tău, precum odinioară pe

fiul cel risipitor, [i arată-l pe el fiu al Tău, Preabunule, [i de-a dreapta
Ta [ezător în ziua Judecă]ii.
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Slavă…

, Maică, strig [i eu către tine, ascultă-Mă [i tu cu luare-aminte:
Cel ce a petrecut ca un risipitor, întorcându-se în fierbin-

]eala pocăin]ei, a strigat „Am păcătuit”, dar acesta, de[i strigă către
tine, pocăindu-se, în cele străine se rătăce[te.

{i acum…

ele ce mi-ai grăit le-am spus Fiului meu, strigând către El ca
pe tine să te învrednicească de Împără]ie, dar El mi-a răs-

puns împotrivă că: „Nu s-a apropiat de Mine cu credin]ă fierbinte
[i pentru aceea, îl lepăd de la fa]a Mea pe acesta”.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

u Duhul mai înainte văzând întruparea Cuvântului, Pro-
rocule Avacum, ai propovăduit, strigând: Când se vor apro-

pia anii, Te vei cunoa[te, când va veni vremea, Te vei arăta, Slavă
puterii Tale, Doamne.»

ugetând, o, Fecioară, la puterea ta, cu frică strig ]ie, celei uneia
bune: De[i nu am pocăin]ă fierbinte, cu rugăciunile tale către

Stăpânul, dă-mi mie desăvâr[ită îndreptare.
tăpâne Dumnezeule, prin fire Iubitor de oameni, ascultă pe
Maica Ta, care strigă către Tine cu stăruin]ă, ca pe robul tău

să îl izbăve[ti de osândă [i, chiar de nu a dobândit desăvâr[ită cre-
din]ă, pe aceasta, ca un Dumnezeu, dăruie[te-i-o.

Slavă…

, Maică, acestuia de nenumărate ori i-am dăruit prilejuri de
mântuire, dar el nu a lăsat păcatele cu care a ajuns până la

moarte [i pentru aceasta, nici nu poate fi mântuit, până ce nu se
va arunca în foc.

{i acum…

cum am cunoscut pricina pierzaniei tale, precum spune dumne-
zeiescul meu Fiu, căci tu cu totul zaci în păcat [i desăvâr[it te-ai

predat nepăsării. Acum cine te va ridica pe tine care zaci de boală?
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Cântarea a 5-a

Irmosul:

umnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe îngerul sfatu-
lui Tău celui mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci,

fiind povă]ui]i la lumina cuno[tin]ei de Dumnezeu, dis-de-dimi-
nea]a venind, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.»

ecioară, acum însetez a petrece pururea în cărările pocăin]ei,
care să mă poarte către via]a cea fără de sfâr[it. Însă, acum

iar\[i, înfrico[ătoarele cete ale vrăjma[ilor demoni mă trag în jos
ca să mă arunce în adâncul păcatului [i în înfrico[atul noroi al
pierzaniei.

morând moartea, Mântuitorule, mai întâi, pe Adam din le-
gături l-ai slobozit, pentru aceea, [i acum pe robul tău, Fiule,

te rog, smulge-l dintre cetele demonilor celor batjocoritori, căci aceia
nu îl lasă pe acesta niciodată cu desăvâr[ire a se pocăi.

Slavă…

realăudată Maică, strig [i Eu către tine: Cu postul [i rugăciu-
nea, ar ie[i afară din acela mul]imea atotviclenilor demoni,

însă acesta, necură]indu-[i trupul prin înfrânare, rugăciune [i cu-
ră]ie, vai, s-a făcut pe[teră demonilor. 

{i acum…

uvintele de mai înainte ale Fiului meu ascult\-le bine [i cu-
noa[te cele de trebuin]ă pentru mântuire; căci nici ucenicii

Lui, când nu au putut să alunge demonul, le-a strigat acestora,
zicând: Cu post [i rugăciune, iese neamul acesta de demoni!

Cântarea a 6-a

Irmosul:

rorocului Iona urmând, strig: Scapă via]a mea din strică-
ciune, Bunule, [i mântuie[te-mă, Mântuitorul lumii, pe mine,

cel ce strig: Slavă }ie.»
unt plin de cuvinte, dar de fapte bune cu totu-s de[ert, căci nu
iubesc nici post, nici rugăciune a plini, Mireasa lui Dumnezeu,

de aceea, acum la tine caut scăpare.
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e rog, mult milostive Fiule, vezi pe Maica Ta. Cel ce aleargă la
mine este lipsit de toată fapta bună [i-mi strigă mie: Nu am

altă nădejde afară de tine, Stăpână.
Slavă…

ncetează, Maică, a grăi, cu fierbin]eală rugându-te, căci acesta se
întinează, gândind că sunt milostiv, neluând seama la mânia Mea.

{i acum…

m rugat pe Fiul [i Dumnezeul meu pentru tine, ca să agoni-
se[ti miluire. Dar El îmi strigă mie să încetez a mai mijloci pen-

tru mântuirea ta. 
Sedealna, Glasul 1

Mormântul tău, Mântuitorule...

ai cuvântător pe pământ te-a răsădit pe tine Hristos, Sădi-
torul Raiului celui dintâi, iar în mijlocul tău, St\pân\, a crescut

pomul vie]ii, pe Care roagă-L să mă învrednicească [i pe mine de
desfătarea Raiului [i să mă adape cu apele odihnei celei desfătate.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

inerii, în dreapta credin]ă fiind crescu]i, păgâneasca poruncă
nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat;

ci, în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părin]ilor, bine e[ti
cuvântat.»

oată nădejdea mea spre tine o pun, Stăpână, nu mă lepăda
în adâncul pierzaniei pe mine, cel slăbit, ci întoarce-te, strigând

iară[i către Fiul Tău: Nu pierde făptura mâinilor Tale.
emăsurat având noianul milei, Stăpâne, Te rog pe Tine, prime[-
te-mă iară[i, Cel ce singur e[ti u[or de împăcat, [i miluie[te

făptura mâinilor Tale, Cel ce ai miluit oarecând pe cananeanca.
Slavă…

iluiesc [i mântuiesc pe oricine vine la Mine cu mult dor, căci
Eu nu voiesc vreodată a pierde făptura Mea, căci anume
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Duminic\ seara
Canonul Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Al c\rui acrostih este:
«Prime[te, Fecioar\, pârga plânsurilor mele. Da.»

Cântarea 1. Glasul 1

Irmosul: 

reapta ta cea purt\toare de biruin]\, cu dumnezeiasc\ cu-
viin]\, întru t\rie s-a preasl\vit; c\ aceasta, Nemuritorule,

ca o atotputernic\, pe potrivnici i-a zdrobit, f\când israelitenilor
cale nou\, prin adânc.»

Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.

ino, suflete, ca pârga plânsurilor s\ o aducem ast\zi N\sc\-
toarei de Dumnezeu, c\ci ea a izb\vit neamul omenesc din

blestemul lui Adam [i ne-a d\ruit nou\ binecuvântarea [i bucuria.
u toate curgerile Iordanului, lacrimile mele nu pot cu nici un
chip s\ spele întin\ciunea p\catelor mele, ci tu, Fecioar\, cu

mila ta, cur\]e[te-m\. 
Slav\...

e Hristos, Soarele drept\]ii cel neapus, n\scându-L, Fecioar\,
rogu-m\: Lumineaz\-mi ochii cei întuneca]i de negura pati-

milor [i de îngro[area p\catelor. 
{i acum...

egile St\pânului c\lcându-le, tot chipul r\ut\]ii am s\vâr[it, iar
acum, întorcându-m\, nu trece cu vederea pe robul t\u cel ne-

folositor, St\pân\ Marie, ci milostivindu-te, mântuie[te-m\.
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Cântarea a 3-a

Irmosul:

el ce singur [tii neputin]a firii omene[ti [i din milostivire
ai îmbr\cat chipul ei, încinge-m\ cu putere de sus, ca s\ strig

}ie: Sfânt\ este Biserica cea însufle]it\ a slavei Tale celei negr\ite,
Iubitorule de oameni.»

a Eva oarecând aflându-m\, [arpele m-a în[elat [i, prin gus-
tarea din pl\cere, m-a aruncat afar\ din Raiul dumnezeie[tii cu-

no[tin]e; ceea ce ai n\scut pe Hristos, al doilea Adam, întoarce-m\
iar\[i la via]\, St\pân\. 

\t\mându-m\ în chip nenorocit cu nebunia lui Cain, precum
acela pe frate, mi-am ucis mintea, pizmuind r\u sui[ul ei, folo-

sindu-m\ de sabia iubirii de pl\cere, ci tu, Fecioar\, ca o iubitoare
de oameni, mântuie[te-m\. 

Slav\...

e tânguia oarecând Adam cel izgonit din Eden, c\ruia un heru-
vim de foc îi t\ia calea. Iar eu, care am c\zut din cuno[tin]a cea

dumnezeiasc\, tânguindu-m\, m\ rog ]ie, împreun\ cu sfin]ii: Mij-
loce[te, Maica lui Dumnezeu, s\ fiu izb\vit de patimi.

{i acum...

ugetarea mor]ii o, nenorocitule suflete, s\ te c\l\uzeasc\ pururi
pe tine în faptele vie]ii; tânguie[te-te [i plângi, având pe

Fecioara cea preacurat\ [i f\r\ de prihan\ mijlocitoare c\tre Hristos,
Cel ce S-a odr\slit dintr-însa.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

a pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privin-
du-te Avacum, cu ochii cei mai înainte v\z\tori, a prorocit

pe Sfântul lui Israel, Care avea s\ Se nasc\ din tine, spre mântuirea
[i înnoirea noastr\.» 

, minunile tale, St\pân\ neispitit\ de nunt\! C\ci e[ti mij-
locitoarea muritorilor p\c\to[i c\tre Cel ce S-a n\scut din
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tine, pentru aceea, roag\-te ca [i pe mine, cel ce am p\c\tuit mai
presus de to]i muritorii, s\ m\ împace cu El.

moar\, Fecioar\, cugetul trupului meu [i n\v\lirile patimilor,
[i sf\tuirile demonilor f\-le de[arte, [i c\l\uze[te-m\, ca s\

umblu pe c\ile Vie]ii, ceea ce ai odr\slit tuturor Via]a.
Slav\...

ur\]e[te întin\ciunile inimii mele, prin lacrimi, prin ocroti-
rile cuvio[ilor îngeri, Curat\, [i ridic\ sufletul meu din în-

tuneric [i mintea cheam-o din c\i l\turalnice [i c\l\uze[te-o pe
calea nep\timirii.

{i acum...

intea mi-am spurcat prin cugete de ru[ine [i sufletul cu pl\-
ceri, întrecându-i pe cei din vremea lui Noe prin str\ine fapte

de ru[ine, pentru care [i strig acum, N\sc\toare de Dumnezeu,
îndur\-te [i m\ izb\ve[te de potopul cel în]eleg\tor.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

el ce ai luminat cu str\lucirea venirii Tale, Hristoase, [i ai
umplut de bucurie cu Crucea Ta marginile lumii, lumi-

neaz\, cu lumina dumnezeie[tii Tale cuno[tin]e, inimile celor ce Te
laud\ cu dreapt\ credin]\.»

coate-m\ pe mine din v\paia cea cumplit\ a gheenei, ceea ce
ai n\scut focul dumnezeirii cel neapropiat, pe Cel ce S-a f\cut

ca noi în ipostasul dumnezeu-omenesc, N\sc\toare de Dumnezeu,
Preacurat\.

e viitoarea osând\ nu m\ sp\imântez eu, tic\losul, nici de
întunericul cel preaadânc, nici de viermele cel neadormit [i

nici de scrâ[nirea din]ilor, nici de focul cel nestins; pentru aceea, î]i
cer ]ie, Fecioar\, din acestea toate, izb\ve[te-m\.

Slav\...

indec\ durerile sufletului meu, Preacurat\, ceea ce ai n\scut
pe Cel ce vindec\ toate bolile noastre cu Patimile Lui cele

mântuitoare [i preacurate, ca s\ te m\rim pe tine cu credin]\.
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