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Cuvânt introductiv
Aceast\ culegere a Sfântului Nicodim Aghioritul, alc\tuit\
„cu mult\ trud\ [i osteneal\” în anul 1796, este socotit\ drept
una dintre cele mai înalte doxologii care au fost închinate vreodat\ Maicii Domnului, rod [i sintez\ a 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 al
Sfântului Nicodim Aghioritul, manifestat [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, reprezint\ o carte de cult care se cite[te la
sfâr[itul Pavecerni]ei Mici peste tot anul, structurat\ pe cele opt
glasuri. În ]ara noastr\ circul\ astfel de canoane alc\tuite îns\ de
un alt mare imnograf ortodox, Sfântul Ioan Damaschinul. Acestea, fiind mai populare, au p\truns în cult foarte de timpuriu,
devenind canonice.
Theotokarion-ul Sfântului Nicodim este îns\ altfel conceput,
autorul adoptând o metod\ antologic\, 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 Damaschin, Sfântul Andrei
Criteanul, Sfântul Teodor Studitul, Iosif Imnograful, Patriarhul
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Fotie, monahia Tecla, Sfântul Ioan al Euhaitelor, Mitropolitul
Mitrofan al Smirnei, Gheorghie al Nicomidiei, Patriarhul Athanasie, Arsenie Monahul, Theoctist Studitul, Teofan al Niceii
Graptul, Ilie Criteanul Ecdicul, Patriarhul Ignatie, Marcu Efeseanul Evghenicul, Calinic al Heracleii, [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.
Cartea era destinat\ atât cultului personal de chilie, în condi]iile semi-eremitice de la Sfântul Munte, cât [i celui comun, în
Biseric\. Astfel, în]elegem îndemnul unui p\rinte duhovnic din
Sfântul Munte 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 binecunoscute a unui Canon din
nou\ cânt\ri, dup\ cântarea a 9-a urmând 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 notorietatea în Sfântul Munte,
uneori lauda curgând, ca dintr-un izvor nesecat de evlavie, în
simple enumer\ri ale celor mai importante atribute, numiri [i
metafore, chipuri vetero-testamentare ale Maicii Domnului, dar
care sunt atât de înalte, încât nu po]i s\ nu exclami al\turi de
1

Monahul Teoclit Dionisiatul, Maica Domnului în teologia [i imnografia
Sfin]ilor P\rin]i, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2002.
2 Aceste Canoane, ca [i cele alc\tuite de Sfântul Ioan Damaschin, se citesc
în fiecare sear\, la Pavecerni]a mic\, dup\ Crez.
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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 dogmatic\ marial\, începând cu chipurile
Maicii Domnului din Vechiul Testament [i încheind cu plinirea
f\g\duin]elor în Noul Testament.
Multe dintre aceste rug\ciuni au circulat în Sfântul Munte [i
mai înainte de a fi fost antologate de Sfântul Nicodim Aghioritul.
Fragmente din aceste rug\ciuni am reg\sit în Omiliile închinate
Maicii Domnului ale Sfântului Grigorie Palamas; astfel paragraful al 3-lea din Omilia la Na[terea Maicii Domnului este
alc\tuit în întregime sub inspira]ia unei rug\ciuni din ceea ce
mai târziu avea 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\ anthologie
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 sluijire [i închinare c\tre cea plin\ de har,
cartea cea însufle]it\, ml\di]a lui Iesei, toiagul lui Aaron, roua de
diminea]\ care str\luce[te ca mana, lâna cea de Dumnezeu rourat\. Theotokarion-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.
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În traducerea acestui Theotokarion am folosit dou\ edi]ii
grece[ti, una veche [i alta modern\. Edi]ia veche pe care am
folosit-o este cea din anul 1849, purtând titlul: Ste/fanoj th~j
Aeiparqe/nou h)/toi Qeotoka/rion, ne/on, poi/kilon kai\
w)raiotaton o)ktwh~xon perie/xon e)ch/konta du/w ka/nonaj
pro\j th\n u(peragi/an Qeoto/kon melourghqe/ntaj u(po\ ei)/
kosi du/w i(erw~n kai\ Qespesi/wn mel%dw~n e)k tw~n tou~
Agi/ou Orouj xeirogra/fwn Bi/blwn, meta\ spoudhj~ kai\ po/
nwn sunaxqe\n kai\ met ? ¹ e)pimelei/aj diorqwqe\n e)cedo/qh
para\ Nikodh/mou Mona/xou tou~ Naci/ou, [Cununa Pururea
Fecioarei, adic\ Theotokarion-ul cel nou3, felurit [i preafrumos,
octoih, cuprinzând 62 de canoane c\tre N\sc\toarea de Dumnezeu, alc\tuite de 22 de sfin]i [i de Dumnezeu insufla]i melozi,
adunate cu mult\ trud\ [i osteneal\ din c\r]ile manuscrise ale
Sfântului Munte [i cu îngrijire 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 prezint\ mai pu]in\ acurate]e decât cea din 1849, având multe gre[eli
[i de aceea am folosit mai mult textul edi]iei din 1849.
Laura Enache

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 închinate Maicii Domnului, întocmit\ de Agapie Landos în 1643, pe care
Sfântul Nicodim o îmbog\]e[te considerabil, cf. Elia Citterio, Nicodim Aghioritul, personalitatea, opera, înv\]\tura ascetic\ [i mistic\, Deisis, Sibiu, 2001,
p. 259. Edi]iile Noului Theotokarion sunt în ordine, Vene]ia, 1796, Constantinopol, 1849, pe care ne-am sprijinit [i noi în realizarea prezentei traduceri,
Vene]ia, 1864, 1883; Atena, 1906, urmate de edi]ii moderne Volos, 1949, 1959,
1966, 1974, 1984 [i ultima, cea editat\ în Agion Oros, 2002.
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Glasul 1
Sâmb\t\ seara
Canonul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.
Facere a Sfântului Teodor Studitul
A c\rui metod\ este aceasta: La troparul întâi al fiec\rei
cânt\ri, se roag\ p\c\tosul c\tre Maica Domnului. La cel de-al
doilea tropar, Maica Domnului c\tre Hristos, iar în cel de-al
treilea, Hristos r\spunde Maicii Domnului, iar în ultimul Maica
Domnului iar\[i r\spunde p\c\tosului.
Al c\rei acrostih este1:
«St\pân\, pleac\-te la rug\ciunea lui Teodor»
Cântarea 1. Glasul 1
Irmosul:
«Cântare de biruin]\ s\ cânt\m to]i lui Dumnezeu, Cel ce a
f\cut minuni f\r\ de seam\, cu bra] înalt, [i a mântuit pe Israel
c\ S-a preasl\vit».
Stih: Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi
(se zice dup\ fiecare tropar)

1

Majoritatea canoanelor în originalul grec sunt scrise în acrostih.
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P\c\tosul c\tre Maica Domnului:
Vas care ai cuprins firea cea necuprins\, pe Hristos roag\-L
s\ m\ izb\veasc\ pe mine de focul cel întunecat, Curat\ Fecioar\,
[i s\ m\ arate p\rta[ Împ\r\]iei Sale.
Stih: Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi
(se zice dup\ fiecare tropar)
Maica Domnului c\tre Hristos:
Prime[te rug\ciunea mea, Fiule [i Cuvântule, [i izb\ve[te de
osând\ pe robul t\u care strig\ c\tre mine din adâncul sufletului
[i-l învrednice[te pe el de Împ\r\]ia Ta.
Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh
Hristos c\tre Maica Domnului:
Tu, Maic\, m\ cuno[ti pe Mine, izvorul milei, c\ci pe to]i p\c\to[ii care-Mi gre[esc Mie, St\pânului, în toat\ clipa, îi miluiesc,
dar acesta mai mult decât to]i m\ am\r\[te cu fapte de ru[ine.
{i acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin
Maica Domnului c\tre p\c\tos:
Prin multe c\deri [i fapte str\ine [i de ru[ine ai am\rât pe
Fiul meu, încât acum mila Lui c\tre tine s-a pornit spre mânie [i
urgie.
Cântarea a 3-a
Irmosul:
«Fiului, Celui n\scut f\r\ stric\ciune din Tat\l mai înainte de
veci, [i mai pe urm\ din Fecioar\ întrupat, f\r\ s\mân]\, lui HristosDumnezeu s\-I strig\m: Cel ce ai în\l]at fruntea noastr\, Sfânt
e[ti Doamne».
Întreaga mea via]\ cu adev\rat în fapte rele am cheltuit-o, de
aceea acum c\tre tine strig: Roag\-L pe Fiul t\u, Curat\, ca precum
pe fiul cel risipitor, s\ m\ cheme iar\[i [i s\ m\ mântuiasc\ pe
mine, cel ce zac în nelegiuiri.
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Iart\, St\pâne a toate, Care în chip de negr\it Te-ai n\scut din
pântecele meu [i miluie[te pe robul T\u, precum odinioar\ pe
fiul cel risipitor, [i arat\-l pe el fiu al T\u, Preabunule, [i de-a dreapta
Ta [ez\tor în ziua Judec\]ii.
Slav\…
O, maic\, strig [i eu c\tre tine, ascult\-m\ [i tu cu luare-aminte:
Cel ce a petrecut ca un risipitor, întorcându-se în fierbin]eala
poc\in]ei, a strigat „am p\c\tuit”, dar acesta, de[i strig\ c\tre tine
poc\indu-se, în cele str\ine se r\t\ce[te.
{i acum…
Cele ce mi-ai gr\it le-am spus Fiului meu, strigând c\tre El
ca pe tine s\ te învredniceasc\ de Împ\r\]ie, dar El mi-a r\spuns
împotriv\: c\ nu s-a apropiat de Mine cu credin]\ fierbinte [i
pentru aceasta îl lep\d de la fa]a Mea pe acesta.
Cântarea a 4-a
Irmosul:
«Cu Duhul mai înainte v\zând întruparea Cuvântului, Proorocule Avacum, ai propov\duit strigând: Când se vor apropia
anii, Te vei cunoa[te, când va veni vremea, Te vei ar\ta, Slav\ puterii
Tale, Doamne».
Cugetând, o, Fecioar\, la puterea ta, cu fric\ strig ]ie celei uneia
bune: De[i nu am poc\in]\ fierbinte, cu rug\ciunile tale c\tre
St\pânul, d\-mi mie des\vâr[it\ îndreptare.
Ascult\, Dumnezeule, prin fire Iubitor de oameni, pe Maica Ta,
St\pâne, strigând c\tre Tine, cu st\ruin]\, ca pe robul t\u s\ îl
izb\ve[ti de osând\ [i chiar de nu a dobândit des\vâr[it\ credin]\, pe aceasta, ca un Dumnezeu d\ruie[te-i-o.
Slav\…
O, Maic\, acestuia de nenum\rate ori i-am d\ruit prilejuri
de mântuire; dar el nu a l\sat p\catele cu care a ajuns pân\ la

20

Sfântul Nicodim Aghioritul

moarte [i pentru aceasta nici nu poate fi mântuit, pân\ ce nu se
va arunca în foc.
{i acum…
Acum am cunoscut pricina pierzaniei tale, precum spune
dumnezeiescul meu Fiu, c\ci tu cu totul zaci în p\cat [i des\vâr[it
te-ai dat nep\s\rii. Cine acum te va ridica pe tine care zaci de boal\?
Cântarea a 5-a
Irmosul:
«Dumnezeu fiind al p\cii, Tat\ al îndur\rilor, pe îngerul sfatului T\u celui mare, d\ruindu-ne pace, L-ai trimis nou\; deci, fiind
pov\]ui]i la lumina cuno[tin]ei de Dumnezeu, dis-de-diminea]a
venind, Te sl\vim pe Tine, Iubitorule de oameni».
Fecioar\, acum însetez a petrece pururea, în c\r\rile poc\in]ei,
care s\ m\ poarte c\tre via]a cea f\r\ de sfâr[it. Îns\, acum degrab\,
înfrico[\toarele cete ale vr\jma[ilor demoni m\ trag în jos s\ m\
arunce în adâncul p\catului [i în înfrico[atul noroi al pierzaniei.
Omorând moartea, Mântuitorule, mai întâi pe Adam din leg\turi l-ai slobozit, pentru aceea [i acum pe robul t\u, Fiule, te
rog, smulge-l dintre cetele demonilor celor batjocoritori, c\ci aceia
nu îl las\ pe acesta vreodat\ cu des\vâr[ire a se poc\i.
Slav\…
Preal\udat\ Maic\, strig ]ie [i Eu: Cu postul [i rug\ciunea ar
ie[i afar\ din acela mul]imea atotviclenilor demoni, îns\ acesta,
necur\]indu-[i trupul prin înfrânare, rug\ciune [i cur\]ie, vai, s-a
f\cut pe[ter\ demonilor.
{i acum…
Cuvintele de mai înainte ale Fiului meu le-ai auzit prea bine
[i cunoa[te cele de trebuin]\ pentru mântuire; c\ci nici ucenicii
Lui, când nu au putut s\ alunge demonul, le-a strigat acestora
zicând: Cu post [i rug\ciune iese neamul acesta de demoni!
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Cântarea a 6-a
Irmosul:
«Proorocului Iona urmând, strig: Scap\ via]a mea din stric\ciune, Bunule, [i mântuie[te-m\, Mântuitorul lumii, pe mine, cel
ce strig: Slav\ }ie».
Sunt plin de cuvinte, dar de fapte bune cu totu-s de[ert, c\ci
nu iubesc nici post, nici rug\ciune a plini, Mireasa lui Dumnezeu, de aceea acum la tine caut sc\pare.
Vezi, mult milostive Fiule, pe Maica Ta, Te rog: Cel ce alearg\
la mine, este lipsit de toat\ fapta bun\ [i strig\ mie: Nu am alt\
n\dejde afar\ de tine, St\pân\.
Slav\…
Cu fierbin]eal\ rugându-te, înceteaz\, Maic\, a gr\i, c\ci acesta
se întineaz\, gândind c\ sunt milostiv, neluând seama la mânia mea.
{i acum…
Am rugat pe Fiul [i Dumnezeul Meu pentru tine, ca s\ agonise[ti miluire. Dar El îmi strig\ mie s\ încetez a mai mijloci pentru
mântuirea ta.
Sedealna, glasul 1
Mormântul t\u, Mântuitorule…
Rai cuvânt\tor pe p\mânt te-a r\s\dit pe tine Hristos, S\ditorul Raiului celui dintâi, iar în mijlocul t\u a crescut pomul
vie]ii, pe Care [i roag\-L s\ m\ învredniceasc\ [i pe mine de desf\tarea Raiului [i s\ m\ adape cu apele odihnei celei desf\tate.
Cântarea a 7-a
Irmosul:
«Tinerii, în dreapta credin]\ fiind crescu]i, p\gâneasca porunc\
neb\gând-o în seam\, de groaza focului nu s-au sp\imântat; ci în
mijlocul v\p\ii stând, au cântat: Dumnezeul p\rin]ilor, bine e[ti
cuvântat».
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Toat\ n\dejdea mea spre tine o pun, St\pân\, nu m\ lep\da
în adâncul pierzaniei pe mine cel sl\bit, ci întoarce-te, strigând
iar\[i c\tre Fiul T\u: Nu pierde f\ptura mâinilor Tale.
Nem\surat având noianul milei, St\pâne, prime[te-m\ iar\[i,
Te rog pe Tine, Care singur e[ti u[or de împ\cat [i miluie[te f\ptura mâinilor Tale, Cel ce ai miluit oarecând pe Canaaneeanca.
Slav\…
Miluiesc [i mântuiesc pe oricine vine la Mine cu mult dor, c\ci
Eu nu voiesc vreodat\ a pierde f\ptura Mea, c\ci anume pentru
a o mântui M-am n\scut Întreg din tine, dar acesta departe este
de zidirea Mea.
{i acum…
În]elepciune a Celui Preaînalt fiind mai înainte, Fiul Meu S-a
f\cut om des\vâr[it din mine, ca s\ îi mântuiasc\ pe cei ce cu credin]\
fierbinte p\zesc dumnezeiescul botez, dar tu te-ai ar\tat nep\rta[
acestora.
Cântarea a 8-a
Irmosul:
«Pe Cel de care se înfrico[eaz\ [i Îngerii... ».
Îndr\znind, la tine vin iar\[i, Fecioar\, v\zând pe Fiul T\u
mântuind pe desfrânata [i pe tâlharul, c\ci nici ace[tia nici o
fapt\ bun\ din Lege nu au plinit în via]a lor, dar au dobândit
iertare.
Din în\l]ime caut\ [i vezi [i auzi pe Maica Ta care se roag\
}ie [i izb\ve[te de foc pe robul t\u acesta ca pe desfrânata mai
înainte [i precum ai mântuit pe tâlharul pe cruce.
Binecuvânt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh, Domnul
Tâlharul spânzurat oarecând pe cruce cu credin]\ a strigat:
„Pomene[te-m\ [i pe mine”, iar desfrânata a v\rsat izvor de lacrimi,
dar acesta nu este asemenea cu ei.
{i acum...
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În iadul cel mai de jos fiind, ai fost urcat la în\l]ime prin rug\ciuni c\tre dumnezeiescul meu Fiu, dar ia aminte, ca nu cumva
s\ mai cazi în învinuirile cele cumplite de la început, ci umbl\ în
c\ile poc\in]ei, ca nu cumva iar\[i s\ fii aruncat în gheen\.
Prosomii. Glasul 1
Ceea ce e[ti bucuria cetelor cere[ti
Liman p\c\to[ilor, bucurie lumii, izb\virea celor învifora]i,
N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\, strig ]ie: Prime[te [i rug\ciunea mea [i cererea, Nep\tat\, pe care du-le degrab Fiului T\u,
ca s\ m\ mântuiasc\ [i pe mine, risipitorul.
Pricina a toat\ bucuria fiind, Preaiubitul meu Fiu, iertare de
p\cate d\ruie[te robului T\u, ca s\ cunoasc\ to]i c\ eu, ca o Maic\,
am mare îndr\znire c\tre Tine, de a m\ ruga }ie, Hristoase al
meu, mai presus de to]i sfin]ii T\i.
S\la[ul bucuriei, Maic\, plecându-m\ la rug\ciunea ta, iertare de p\cate îi dau orbului acestuia [i dezlegare; dar spune-i s\
înceteze a mai p\c\tui [i a M\ mai înt\râta spre mânie, c\ci prin
fire sunt Iubitor de oameni.
Iat\, ai primit iertare pentru c\derile tale, prin rug\ciunile [i
mijlocirile mele, dar ia aminte restul vie]ii s\-l petreci în chip
pl\cut Domnului, ca s\ ai parte în Rai cu cei ale[i de slava bucuriei [i desf\t\rii care nu are sfâr[it.
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Duminic\ sear\
Canonul Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu.
Facere a Sfântului Andrei Criteanul
Al c\rei acrostih este:
«Prime[te, Fecioar\, pârga plânsurilor mele. Da»
Cântarea 1. Glasul 1
Irmosul:
«Dreapta ta cea purt\toare de biruin]\, cu dumnezeiasc\ cuviin]\
întru t\rie s-a preasl\vit; c\ aceasta, Nemuritorule, ca o atotputernic\, pe potrivnici i-a zdrobit, f\când israelitenilor cale nou\,
prin adânc».
Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi
Vino, suflete, ca pârga plânsurilor s\ o aducem ast\zi N\sc\toarei de Dumnezeu, c\ci ea a izb\vit neamul omenesc din blestemul lui Adam [i ne-a d\ruit nou\ binecuvântarea [i bucuria.
Cu curgerile Iordanului, lacrimile mele nu pot cu nici un chip
s\ spele întin\ciunea p\catelor mele, ci tu, Fecioar\, cu mila ta, cur\]e[te-m\.
Slav\...
Pe Hristos, Soarele drept\]ii cel neapus, n\scându-L, Fecioar\,
rogu-m\: Lumineaz\-mi ochii cei întuneca]i de negura patimilor
[i de îngro[area p\catelor.
{i acum...
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Poruncile 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
nefolositor, St\pân\ Marie, ci milostivindu-te, mântuie[te-m\.
Cântarea a 3-a
Irmosul:
«Cel 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».
Ca Eva oarecând aflându-m\, [arpele m-a în[elat [i prin gustarea din pl\cere m-a aruncat afar\ din Raiul dumnezeie[tii cuno[tin]e; ceea ce ai n\scut pe Hristos, al doilea Adam, întoarcem\ iar\[i la via]\, St\pân\.
V\t\mându-m\ în chip nenorocit cu nebunia lui Cain, Fecioar\, precum acela pe frate, mi-am ucis mintea, pizmuind r\u
urcu[ul ei, folosindu-m\ de sabia iubirii de pl\cere, ci tu, ca o
iubitoare de oameni, mântuie[te-m\.
Slav\...
Se tânguia oarecând Adam cel izgonit din Eden, c\ruia un
heruvim de foc îi t\ia calea. Iar eu care am c\zut din cuno[tin]a
cea dumnezeiasc\, tânguindu-m\, m\ rog ]ie împreun\ cu sfin]ii:
Mijloce[te, Maica lui Dumnezeu, s\ fiu izb\vit de patimi.
{i acum...
Cugetarea mor]ii o, nenorocitule suflete, s\ te c\l\uzeasc\ pururi
pe tine în faptele vie]ii; tânguie[te-te [i plângi, având pe Fecioara
cea preacurat\ [i f\r\ de prihan\ mijlocitoare c\tre Hristos, Cel
Ce S-a n\scut dintr-însa.
Cântarea a 4-a
Irmosul:
«Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te Avacum, cu ochii cei mai înainte v\z\tori, a proorocit pe
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Sfântul lui Israel, Care avea s\ Se nasc\ din tine, spre mântuirea [i
înnoirea noastr\».
O, minunile tale, St\pân\, ceea ce nu [tii de nunt\! c\ci e[ti
mijlocitoarea muritorilor p\c\to[i c\tre Cel Ce S-a n\scut din tine,
pentru aceea roag\-te ca [i pe mine, cel ce am p\c\tuit mai presus
de to]i muritorii, s\ m\ împace cu El.
Omoar\, Fecioar\, cugetul trupului meu [i n\v\lirile patimilor [i sf\tuirile demonilor f\-le de[arte [i c\l\uze[te-m\, ca s\ umblu
pe c\ile Vie]ii, ceea ce ai odr\slit tuturor Via]a.
Slav\...
Cur\]e[te întin\ciunile inimii mele, prin lacrimi, prin rug\ciunile
cuvio[ilor îngeri, Curat\, [i ridic\ sufletul meu din întuneric [i mintea
cheam-o din c\i l\turalnice [i c\l\uze[te-o pe calea nep\timirii.
{i acum...
Mintea 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,
miluie[te-m\ [i m\ izb\ve[te de potopul cel în]eleg\tor.
Cântarea a 5-a
Irmosul:
«Cel Ce ai luminat cu str\lucirea venirii Tale, Hristoase, [i ai
umplut de bucurie cu Crucea Ta marginile lumii, lumineaz\ cu
lumina dumnezeie[tii Tale cuno[tin]e inimile celor ce Te laud\ cu
dreapt\ credin]\».
Scoate-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\.
De viitoarea osând\ nu m\ sp\imântez, eu, tic\losul, nici de
întunericul cel preaadânc, nici de viermele cel neadormit [i nici
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Cântarea a 8-a
Irmosul:
«În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare... ».
Mort fiind, tic\loase suflete, din cumplit\ nep\sare ridic\-te
ca dintr-un somn [i agonise[te-]i mijlocitoare pe cea singur\ f\r\
de b\rbat, pe N\sc\toarea de Dumnezeu, ca s\ te învieze prin
chipurile poc\in]ei [i s\ î]i arate c\ile nep\timirii.
Adoarme dar poftele cele împ\timite [i [terge pân\ în sfâr[it
închipuirile patimilor celor pierz\toare de suflet, Curat\, ca s\
te sl\vesc pururi [i s\ te binecuvântez pe tine, ceea ce e[ti singur\
pricin\ a mântuirii tuturor.
Binecuvânt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh Domnul
Tot chipul a toat\ pl\cerea am s\vâr[it nebune[te [i toate sim]irile mele le-am întinat în chip cu totul de ru[ine, dar c\tre tine
scap, cea neîntinat\, St\pân\, ap\r\toarea tuturor p\c\to[ilor,
izb\ve[te-m\ pe mine de focul [i întunericul cel de veci.
{i acum...
Prin cur\]ia lacrimilor mele, Curat\, spal\ r\nile sufletului
meu, ceea ce ai n\scut pe Hristos, Cel Ce a vindecat pe cei zece
lepro[i [i pe femeia cea cu curgere de sânge, pentru ca [i eu s\
aud doritul glas: „credin]a ta te-a mântuit, mergi în pace.”
S\ l\ud\m… Irmosul
«În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba
dreptei credin]e mai curat decât aurul au str\lucit, gr\ind: binecuvânta]i toate lucrurile Domnului pe Domnul [i-L preaîn\l]a]i
întru to]i vecii.»
Cântarea a 9-a
Irmosul:
«Închipuirea na[terii tale celei curate a ar\tat-o rugul cel ce
ardea cu foc, dar nu se mistuia. {i acum te rug\m s\ stingi v\paia
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ispitelor cea n\pustit\ asupra noastr\, ca neîncetat s\ te m\rim
pe tine, N\sc\toare de Dumnezeu».
Iat\, deja de sfâr[itul vie]ii mele vremelnice m-am apropiat,
vai mie, [i îngreunat de p\cate, m\ duc s\ fiu pedepsit pentru
nesfâr[ite veacuri, Fecioar\, ceea ce ai n\scut pe Judec\torul tuturor, pe Acesta, f\-l mie milostiv, St\pân\.
Legile lui Dumnezeu le-am c\lcat [i legii p\catului am supus
sufletul meu [i legii min]ii nu m-am plecat, eu, nenorocitul; ceea
ce ai covâr[it legile firii prin preacurat\ na[terea ta, supune legile trupului meu.
Slav\...
Ridic\ greaua povar\ a p\catelor mele, N\sc\toare de Dumnezeu, Preanevinovat\, [i învrednice[te-m\, Curat\, s\ port
jugul cel u[or al Fiului [i Dumnezeului t\u [i s\ str\bat calea
vie]ii care duce la odihna cea de sus.
{i acum...
Ca s\ ar\]i adâncul cel nesfâr[it al îndur\rilor tale [i al
bun\t\]ii [i milei Fiului t\u, Preal\udat\, d\ruie[te-mi iertare [i
mie celui care mai presus de to]i am p\c\tuit [i s\la[ în gr\dina
raiului îmi d\ruie[te.
Prosomii. Glasul 1.
Preal\uda]ilor mucenici.
Bucur\-te, palat însufle]it, preacurat [i purt\tor de lumin\, Preal\udat\; bucur\-te, cea f\r\ de b\rbat; bucur\-te, dumnezeiesc
acoper\mânt; bucur\-te, zid nebiruit; bucur\-te, ceea ce în chip
de negr\it ai n\scut pe Dumnezeu; bucur\-te, îndreptarea lui Adam
[i izb\virea Evei; bucur\-te, puterea tuturor credincio[ilor.
Bucur\-te, tron de foc al lui Dumnezeu, trandafirul cel neve[tejit; bucur\-te, ceea ce singur\ ai odr\slit crinul cel cu bun\mireasm\; bucur\-te, Preasfânt\, prin care suntem izb\vi]i de blestemul de la început; bucur\-te, St\pân\ preaminunat\, bucuria
lumii; bucur\-te, lauda tuturor ortodoc[ilor.
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Luni seara
Canonul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.
Facere a Sfântului Iosif Imnograful
Cântarea 1. Glasul 1
Irmosul:
«Hristos se na[te, sl\vi]i-L! Hristos din ceruri, întâmpina]i-L!
Hristos pe p\mânt, în\l]a]i-v\! Cânta]i Domnului tot p\mântul
[i cu bucurie, popoare, l\uda]i-L, c\ S-a preasl\vit».
Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi
Cre[tinilor sc\pare, celor c\zu]i îndreptare tu e[ti, Preacurat\, jertfelnic de împ\care pentru cei c\zu]i; izb\ve[te-m\ pe mine
de înfrico[\toarea judecat\ [i de focul cel nestins, d\ruindu-mi
via]a cea ve[nic\.
În dezn\d\jduire pururea zac, cugetând la mul]imea c\derilor
mele [i la hot\rârea dreptului Judec\tor; St\pân\ de Dumnezeu
N\sc\toare, fii mie dumnezeiasc\ mijlocitoare, împ\cându-L pe
El pentru mare mila Ta!
Slav\...
Fecioar\ singur\ vrednic\ de laud\, Fecioar\ care ai întrupat
pe Dumnezeu, care ai d\ruit tuturor via]a ve[nic\, lumineaz\-m\
cu lumina poc\in]ei, risipind întunericul c\derilor mele.
{i acum...
Iat\, c\tre tine acum scap, acoper\mântul [i dumnezeiescul
meu sprijin; deschide-mi mie izvoarele harului t\u, nu te mânia
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pe mine, nu m\ trece cu vederea, nici nu m\ lep\da pe mine, cel
pierdut.
Cântarea a 3-a
Irmosul:
«Fiului, Celui n\scut f\r\ stric\ciune din Tat\l mai înainte de
veci, [i mai pe urm\ din Fecioar\ întrupat, f\r\ s\mân]\, lui HristosDumnezeu s\-I strig\m: Cel ce ai în\l]at fruntea noastr\, Sfânt
e[ti Doamne».
To]i prorocii pe tine, Maica lui Dumnezeu, mai dinainte te-au
propov\duit prin taine str\ine, a c\ror plinire limpede v\zând-o,
credem [i cerem s\ dobândim prin tine dumnezeiasca bucurie.
Mai cuprinz\toare decât cerurile fiind v\zut\, ai cuprins pe
Dumnezeul tuturor [i în bra]ele tale ai ]inut pe Cel ce ]ine toate,
Preacurat\; pentru aceea m\ rog ]ie, pe mine, cel ]inut de înfrico[\toare patimi, degrab m\ sloboze[te.
Slav\...
Tu, Fecioar\, celor afla]i în nevoi [i în necazuri le e[ti ap\r\toare tare, celor în furtuna vie]ii le e[ti bun\ cârmuitoare; de
aceea, rugându-m\, strig ]ie: D\ruie[te robului t\u ajutorul t\u,
Fecioar\ preacurat\.
{i acum...
St\pâna lumii, mântuirea credincio[ilor [i ap\rarea, primind
lacrimile mele [i suspinurile cele din adâncul inimii trimise c\tre
tine, Preacurat\, izb\ve[te-m\ pe mine de multe c\deri [i de necazuri.
Cântarea a 4-a
Irmosul:
«Toiag din r\d\cina lui Iesei, [i floare dintr-însul, Hristoase,
din Fecioara ai odr\slit, Cel l\udat din muntele cel cu umbra
deas\. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitit\ de b\rbat, Cel
f\r\ de trup [i Dumnezeu. Slav\ puterii Tale, Doamne!».
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Pe tine singur\, dup\ Dumnezeu, noi, credincio[ii, te avem
neînfruntat\ n\dejde [i ap\rare, prin mijlocirile tale, izb\ve[tene pe noi de vr\jma[ii no[tri cei v\zu]i [i nev\zu]i, de toat\ v\t\marea [i de ispitele cele de multe feluri, ca pe tine f\r\ de încetare
s\ te sl\vim.
De închipuirile cele materialnice, Curat\, cur\]indu-mi mintea,
arat\-m\ plin de dumnezeiasca iubire, pururea cele dumnezeie[ti
s\ cuget, cele dumnezeie[ti s\ gr\iesc [i cu osârdie cele dumnezeie[ti s\ f\ptuiesc, ca s\ scap de înfrico[ata, ve[nica osând\.
Slav\...
Alt\ ap\r\toare [i ajut\toare [i zid nebiruit n-am dobândit
pe p\mânt afar\ numai pe tine singur\, Curat\, f\r\ de prihan\
N\sc\toare de Dumnezeu: c\ci tu e[ti n\dejdea, mântuirea, acoper\mântul [i ajutorul meu [i iertarea p\catelor.
{i acum...
Surp\ îndr\znirea cea rea a vr\jma[ului [i uneltirile lui cele
aduse împotriva mea; îmbrac\-m\ cu puterea ta, Preanevinovat\,
p\zindu-m\ pururea ner\nit, teaf\r [i nev\t\mat pe mine, cel ce
te cinstesc pe tine cu adev\rat.
Cântarea a 5-a
Irmosul:
«Dumnezeu fiind al p\cii, Tat\ al îndur\rilor, pe îngerul sfatului T\u celui mare, d\ruindu-ne pace, L-ai trimis nou\; deci,
fiind pov\]ui]i la lumina cuno[tin]ei de Dumnezeu, dis-de-diminea]a
venind, Te sl\vim pe Tine, Iubitorule de oameni».
Îndreptarea tuturor celor c\zu]i tu e[ti, grabnic\ cercetare celor
bolnavi, pentru aceea pe mine, cel c\zut cumplit în p\cate [i bolnav
cu sufletul, vindec\-m\ [i m\ mântuie[te îndreptându-m\, Fecioar\,
cu atotputernic\ mâna ta, St\pân\.
Drept arme mântuitoare, te rog pe tine, Fecioar\, din în\l]imi
grabnic îmi d\ruie[te: dumnezeiasca ta ap\rare, acoper\mântul
[i puterea ta, cu care, biruind lucr\tura încep\torului r\ut\]ii, s\
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fiu învrednicit de dumnezeiasca mântuire, de Dumnezeu fericit\
Fecioar\.
Slav\...
Palat dumnezeiesc al Cuvântului, Preacurat\, pe mine, care
sunt atelier al duhurilor r\ut\]ii prin fapte de ru[ine [i care împlinesc
în chip f\r\ de minte voia lor, prin poc\in]\ arat\-m\ s\la[ al lui
Dumnezeu.
{i acum...
În ceasul cel de pe urm\ al ie[irii mele [i al desp\r]irii sufletului
de trup arat\-te mie ajutor [i sprijin, alungând de la mine pe vr\jma[ii mei cei nev\zu]i care m\ atac\ [i du-m\ la Dumnezeu.
Cântarea a 6-a
Irmosul:
«Din pântece pe Iona, ca pe un prunc, l-a lep\dat fiara m\rii,
precum l-a primit, iar Cuvântul, în Fecioar\ s\l\[luindu-Se [i
trup luând, a ie[it, l\sând-o nestricat\. C\ Cel ce n-a primit stric\ciune, pe ceea ce L-a n\scut o a p\zit nev\t\mat\».
U[\ dumnezeiasc\, raz\ [i izvor al luminii ve[nice te-ai f\cut
c\ci plin\tatea Dumnezeirii întreag\ s-a s\l\[luit în chip de negr\it
în pântecele t\u, Preanevinovat\, a c\reia energie fireasc\ [i str\lucire o dai în dar celor ce au nevoie.
Odat\ cu tine, Fecioar\, moartea s-a oprit, c\ci ai n\scut pe HristosVia]a Care d\ruie[te celor ce cred curat în El nemuritoarea [i dumnezeiasca mântuire; pe Acesta roag\-L, Preasfânt\, s\ izb\veasc\
de p\cate pe robii t\i.
Slav\...
Te-ai f\cut vas al mirului celui în]eleg\tor care a înmiresmat
tot p\mântul cu buna mireasm\ a dumnezeirii, Preasfânt\ Mireas\
a lui Dumnezeu; pentru aceea, cu buna mireasm\ a rug\ciunii
tale alung\ din sufletul meu toat\ urâciunea c\derilor mele.

