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NOTÅ EDITORIALÅ

Cdacele şi icoasele Acatistelor. De aceea şi cartea care le conţine,

redincioşii ortodocşi români rostesc zilnic, cu mare evlavie, con

Acatistierul, este mult căutată şi folosită pentru citirea Acatistelor în
biserică, dar şi acasă. Denumirea de Acatist provine din limba greacă
şi înseamnă cântare în timpul căreia nu se şade, amintind de privegherile
de noapte în care poporul Constantinopolului, stăruind în rugăciune,
cerea ocrotirea Maicii Domnului asupra capitalei şi a Imperiului în
vremea asediului popoarelor năvălitoare. Genul imnografic al Acatis
tului derivă din cel al marelui Condac, gen dezvoltat prin creaţia Sfân
tului Roman Melodul (†cca 556), la rândul lui influenţat de poezia
creştină siriacă, al cărei reprezentant de seamă a fost Sfântul Efrem
Sirul (†373). Cel mai cunoscut şi vechi Acatist, şi cel care a fost consa
crat sub acest nume, este Acatistul Bunei Vestiri, introdus în cult de pa
triarhul Serghie al Constantinopolului (610638), în cadrul privegherii
săvârşite pentru apărarea cetăţii imperiale de atacul avarilor, în anul
626. Autorul acestui prim Acatist rămâne necunoscut, deşi sau propus
nume importante ale culturii bizantine, de la Vasile al Seleuciei (†cca
468) şi Roman Melodul (†cca 556), până la patriarhii Constantinopo
lului Serghie (†638) sau Fotie cel Mare (†cca 893). Acatistul Bunei Ves
tiri a devenit parte a cultului ortodox prin includerea lui în cadrul
Utreniei din sâmbăta a cincea a Postului Mare, săvârşită ca Denie vi
neri seară. Mişcarea isihastă din veacul al XIVlea, centrată pe rostirea
neîncetată a numelui lui Iisus şi pe paza gândurilor şi a minţii, a im
pulsionat alcătuirea de noi acatiste care, spre deosebire de alte creaţii
liturgice complexe (care necesită cunoştinţe de muzică şi tipic, precum
şi adăugarea de stihuri şi ectenii), ajută mintea să se adune mai mult în
rugăciune, prin aprofundarea unei teme unice de reflecţie, devenită
conţinut al doxologiei liturgice. Acestei perioade îi datorăm Acatistul
Sfântului Ioan Botezătorul (alcătuit de patriarhul Isidor al Constantino
polului) şi, foarte probabil, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos (al
cărui text grecesc sa pierdut, dar a cărui traducere sa răspândit la
slavi şi la români). De asemenea, renaşterea culturală bizantină din
Ţările Române (sec. XVIII) continuă, prin noi imnografi, alcătuirea de
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acatiste, cum este Acatistul Sfintei Cruci, creaţia învăţatului Nicolae Ve
laras, boier la curtea domnească din Bucureşti. Reprezentant de seamă
al mişcării neoisihaste filocalice de la Muntele Athos, Sfântul Cuvios
Nicodim Aghioritul (†1809), a fost preocupat şi de alcătuirea unor Aca
tiste în cinstea Sfinţilor, dintre care întâlnim, în Acatistierul românesc,
pe cel al Sfinţilor Arhangheli, al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi
al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Tot în secolul al XIXlea apar şi im
portante creaţii româneşti ale acestui gen imnografic, precum Acatistul
Sfintei Parascheva, al Sfântului Mina, al Sfântului Haralambie şi altele,
care, cu aprobarea autorităţii bisericeşti, au fost introduse treptat în
cărţile de cult. În secolul al XXlea corpusul românesc de Acatiste este
completat cu noi creaţii, în primul rând în cinstea Sfinţilor cu moaşte
la noi în ţară, apoi a Sfinţilor români nou canonizaţi (în 1950 şi 1992),
precum şi a altor Sfinţi importanţi, creânduse tradiţia citirii Acatistului
la Sfinţii cu Polieleu şi la hramul bisericii. Acatistierul publicat de Biserica
Ortodoxă Română cuprinde Acatistele în cinstea acestor Sfinţi cu
ţinere (cu cruce roşie) şi a altor Sfinţi importanţi, fiind folosit în cultul
parohiilor şi al mănăstirilor, dar şi în cadrul pravilei zilnice de rugă
ciune, de către călugări şi mireni. De aceea, din iniţiativa şi cu binecu
vântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Departamentul
Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române sa ocupat de actualizarea
limbajului acestor 44 de Acatiste şi de corectura lor, comparândule,
acolo unde a fost cazul, cu originalul grecesc sau slavon, precum şi cu
vieţile Sfinţilor, pentru îndreptarea unor eventuale greşeli de crono
logie, toponimie sau onomastică. În prezenta ediţie sunt cuprinse toate
textele din Acatistierul românesc precedent, cu precizarea că Acatistul
Sfinţilor Ilie Iorest şi Sava Brancovici a fost refăcut, întrucât sa adăugat,
între timp, şi cinstirea Sfântului Ierarh Simion Ştefan, iar Paraclisele
Maicii Domnului care erau tipărite la finalul Acatistierului, au fost
relocate în bogata colecţie de Paraclise, publicată deja de Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă.
În volumul de faţă sau adăugat, la toate Acatistele în cinstea Sfin
ţilor, rugăciuni finale, unele preluate din ediţii mai vechi, altele traduse
din limba greacă sau alcătuite mai recent. Beneficiind şi de o prezen
tare grafică superioară, cu frontispicii policrome, nădăjduim ca noul
Acatistier românesc să aducă bucuria rugăciunii şi a comuniunii cu
Dumnezeu şi cu Sfinţii pentru toţi cei carel vor citi cu evlavie.

ACATISTUL PREASFINTEI TREIMI
Preotul, după ce îşi pune epitrahilul şi felonul, deschide
dvera şi dă binecuvântarea din faţa Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacă nu este preot de faţă, în locul binecuvântării de mai sus
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu
ieştene pe noi. Amin.
Apoi se rostesc Rugăciunile începătoare:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,
Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul
bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
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întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieştene pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieştene pe noi. Doamne,
curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile
noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noas
tre, pentru numele Tău.
Doamne, miluieşte (de trei ori), Slavă..., Şi acum...

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţeascăse numele
Tău, vie Împărăţia Ta, facăse voia Ta precum în cer aşa
şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dăneo
nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum
şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
Dacă este preot de faţă, zice:

Că a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi slava, a Tatălui
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor.
Strana: Amin.
Dacă nu va fi preot de faţă, diaconul, monahul sau mireanul
va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu
ieştene pe noi. Amin.
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Şi se zic Troparele de umilinţă:

Miluieştene pe noi, Doamne, miluieştene pe noi,
că, nepricepândune de niciun răspuns, această
rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii
robii Tăi, miluieştene pe noi.
Slavă...

Doamne, miluieştene pe noi, că întru Tine am
nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi
ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul
nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi  lucrul mâinilor
Tale, şi numele Tău chemăm.
Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschideo nouă, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din
nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Simbolul credinţei
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dum
nezeu, UnulNăscut, Care din Tatăl Sa născut, mai
înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel
de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate sau făcut;
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Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mân
tuire Sa pogorât din ceruri şi Sa întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Maria Fecioara şi Sa făcut om;
Şi Sa răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi
a pătimit şi Sa îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi Sa înălţat la ceruri şi şade dea dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,
a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu
Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Proroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Apoi stihirile acestea, glasul al 8lea,
însuși glasul:

Să lăudăm toţi cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cân
tări dumnezeiești: pe Tatăl Cel fără de început și pe Fiul
Cel preaveşnic și pe Duhul Cel de o fiinţă; pe Stăpânia
Cea în trei Ipostasuri, o Dumnezeire, o Împărăţie și o
Domnie, o Voie și o Putere, înaintea Cărora tot genun
chiul se închină, al celor cerești, al celor pământești și
al celor de dedesubt (de două ori).
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Tatălui și Fiului și Duhului toţi să ne închinăm, Trei
mii Celei de o fiinţă și nedespărţite, pe Care neîncetat
o laudă în ceruri puterile cele fără de trup; iar noi, mila
și îndurările Aceleia pe pământ mărturisind, strigăm:
Părinte Cel ce neai zidit și Fiule Cel ce neai răscum
părat și Duhule Sfinte Cel ce ne sfinţește pe noi pe toţi,
Treime Sfântă, slavă Ţie (de două ori).
Când ai voit din început a zidi neamul omenesc,
Doamne, atunci ai zis Fiului Tău Celui fără de început
și Duhului Celui de o fiinţă, mult Îndurate: Să facem
om după chipul și asemănarea Noastră. Pentru aceasta,
mântuindune prin iconomia cea iubitoare de oameni,
pentru noi, strigăm: Treime Sfântă și bine purtătoare de
grijă, Făcătorule și Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Când se săvârșea de către Ioan botezul în Iordan,
închinarea Treimii sa arătat: că Tatăl pe Fiul iubit La
numit, și Fiul a primit de la rob botezul, iar Duhul
Sfânt în chip de porumbel din cer Sa pogorât. Pentru
aceasta, prin dumnezeiască vedere învăţândune
taina, cu credinţă strigăm: Treime de o fiinţă, Care așa
ai binevoit a Te arăta, miluieștene și ne mântuiește
pe noi.
Slavă…, Și acum…, același glas:

Veniţi, popoare, să ne închinăm Dumnezeirii Celei
în trei Ipostasuri: Fiului în Tatăl împreună cu Sfântul
Duh. Că Tatăl fără de ani a născut pe Fiul Cel împreună
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veșnic și împreună pe scaun șezător. Și Duhul Sfânt era
în Tatăl, împreună cu Fiul preaslăvit. O Putere, o Fiinţă,
o Dumnezeire, Căreia toţi închinândune, strigăm:
Sfinte Dumnezeule, Cel ce pe toate leai făcut prin Fiul,
cu împreunălucrarea Sfântului Duh; Sfinte Tare, prin
Care pe Tatăl am cunoscut și Duhul Sfânt a venit în
lume; Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietorule, Cel
ce din Tatăl purcezi și în Fiul Te odihnești, Treime
Sfântă, slavă Ţie.
La Stihoavnă se cântă stihirile, glasul al 2lea:

Pe Treimea Cea de o fiinţă în cântări să O slăvim; pe
Tatăl și pe Fiul împreună cu Sfântul Duh. Că așa au
propovăduit toţi Prorocii și Apostolii cu Mucenicii.
Stih: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh
drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele.

Pe Tatăl, Lumina Cea fără de început și de o fiinţă;
pe Fiul, Lumina Cea neapusă și întocmai de o fiinţă,
împreună cu Duhul, Care este Lumina Cea purceză
toare mai înainte de veci, pe Sfânta Treime cu credinţă
O slăvim, cu dragoste O cântăm și cu nădejde O
preaînălţăm întru toţi vecii.
Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta și Duhul Tău Cel Sfânt
nul lua de la mine.

Ceea ce ai în ceruri cântăreţi fără încetare ai slavei,
pe puterile cele netrupești, primește și de la noi pe
pământ laudă, Treime dumnezeiască, pe cei pe care
iai zidit după chipul și asemănarea Ta.
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Slavă…, Și acum…

Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul
Cel ceresc, am aflat credinţa cea adevărată, nedes
părţitei Treimi închinândune, că Aceasta nea mântuit
pe noi.
Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă..., Şi acum...

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dum
nezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos,
Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos,
Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Psalmul 138
Doamne, certatumai și mai cunoscut. Tu ai cunos
cut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gându
rile mele de departe. Cărarea mea și firul vieţii mele Tu
leai cercetat, și toate căile mele mai dinainte leai
văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea, și iată,
Doamne, Tu leai cunoscut pe toate și pe cele din urmă
și pe cele de demult; Tu mai zidit și ai pus peste mine
mâna Ta. Minunată este știinţa Ta, mai presus de mine;
este înaltă și no pot ajunge. Unde mă voi duce de la
duhul Tău și de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui
în cer, Tu acolo ești. De mă voi pogorî în iad, de faţă
ești. De voi lua aripile mele de dimineaţă, și de mă voi
sălășlui la marginile mării, și acolo mâna Ta mă va
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povăţui și mă va ţine dreapta Ta. Și am zis: «Poate
întunericul mă va acoperi». Dar noaptea este lumină
întru desfătarea mea. Că întunericul nu este întuneric
la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întune
ricul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii
mei, Doamne, Tu mai alcătuit în pântecele maicii mele.
Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minu
nate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște
foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care
leai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzito
ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale
mele leau cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor
scrise; zi de zi se vor săvârși și niciuna dintre ele nu va
fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi,
Dumnezeule, și foarte sa întărit stăpânirea lor. Șii vor
număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulţi.
Mam sculat și încă sunt cu Tine. O, de ai ucide pe
păcătoși, Dumnezeule! Bărbaţi vărsători de sânge,
depărtaţivă de la mine! Că Tu, Doamne, zici în gândul
Tău: «În zadar vor lua ei cetăţile Tale!». Oare, nu pe cei
ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjma
șilor Tăi mam mâhnit? Cu ură desăvârșită iam urât pe
ei și mi sau făcut dușmani. Cerceteazămă, Doamne,
și cunoaște inima mea, încearcămă și cunoaște cărările
mele. Și vezi de este calea fărădelegii în mine și mă
îndreptează pe calea cea veșnică.
Slavă…, Și acum…
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Ţie (de trei ori).
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Apoi îndată se cântă:
Dumnezeu este Domnul şi Sa arătat nouă, bine este cuvân
tat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).
Troparul, glasul al 8lea:

Binecuvântat eşti Cel întreit Sfânt, Doamne Dum
nezeul nostru, Cel ce, cu înţelepciunea Ta, toată făptura
ai zidito şi neamul omenesc cel căzut lai răscumpărat
şi lai sfinţit, iar celor ce cred în Tine viaţă veşnică a
le dărui leai făgăduit; Iubitorule de oameni, slavă Ţie!
(de trei ori).
Doamne miluiește… (de trei ori). Slavă…, Și acum…

Psalmul 50
Miluieştemă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi,
după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea
mea. Spalămă întru totul de fărădelegea mea şi de
păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o
cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât
drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei
judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi mam zămislit, şi
în păcate ma născut maica mea. Că, iată, adevărul ai
iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale
miai arătat mie. Stropimăvei cu isop şi mă voi curăţi;
spălamăvei şi mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucurasevor
oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele
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mele şi toate fărădelegile mele ştergele. Inimă curată zi
deşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa
Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nuL lua de la mine. Dămi
iarăşi bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă
întăreşte. Învăţavoi pe cei fără de lege căile Tale şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveştemă de
vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
mele; bucuraseva limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti
lauda Ta. Că deai fi voit jertfă, Ţiaş fi dat; arderile de
tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit;
inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă
bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului şi să se
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor
pune pe altarul Tău viţei.
Canonul
Cântarea 1, glasul al 4lea:
Irmosul:
Cu dumnezeiescul nor acoperit fiind gângavul, a spus Legea
cea scrisă de Dumnezeu; că scuturând tina de pe ochiul minţii,
a văzut pe Cel ce este, și învaţă cunoștinţa Duhului, cinstind cu
dumnezeiești cântări.
Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

PREASFINTEI TREIMI
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Cu porunca Ta, Cel în trei Ipostasuri, Stăpâne și
Doamne, toate sau alcătuit, cele văzute și cele nevă
zute; deci, poruncește sufletului meu celui întunecat cu
mulţimea păcatelor, să se ridice și să Te slăvească.
A Te înţelege pe Tine în chip desăvârșit nici puterile
îngerești cele nematerialnice nu pot, Treime fără de
început. Iar noi, cu buze de tină, îndrăznim a cânta și
a slăvi mai ales a Ta neurmată bunătate către noi, cei
nevrednici.
Slavă…

Unime dumnezeiască în trei Lumini, alungă toată
ceaţa păcatelor și a patimilor noastre, și de razele Tale
cele luminoase cu umbrirea cea preadulce ne învred
nicește, ca să putem umbla fără de împiedicare pe calea
poruncilor Tale, ca fii ai Luminii.
Și acum…

Biserică cinstită teai arătat Treimii, în care Tatăl cu
bunăvoirea, Fiul cu trupul, Duhul Sfânt cu a Sa venire,
Șiau făcut locaș, singurul nostru Dumnezeu adevărat,
pe Care roagăL pentru noi, Fecioară, bună ocrotitoare,
ceea ce toate le poţi câte le voiești.
Cântarea a 3a
Irmosul:
Rupta legăturile pântecului celui sterp și ocara cea greu de
răbdat a celei bine roditoare, singură rugăciunea prorociţei Ana
de demult, ceea ce purta duh umilit către Cel puternic și Dum
nezeul cunoștinţelor.
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Te mărturisim în trei Ipostasuri, Doamne Dumne
zeul nostru, și toate simţirile sufletului și ale trupului
nostru plecândule, cu umilinţă strigăm: Nu numai că
nu suntem vrednici a Te chema pe Tine, dar nici a privi
la înălţimea slavei Tale celei în trei străluciri.
Răsărita, din Lumina Cea fără de început, Fiul,
Lumina Cea împreună fără de început, iar Lumina
Duhul Cel de o fire, în chip de negrăit și întru cuviinţă
dumnezeiască a purces. Deci, ne închinăm nestricăcioa
sei nașteri, împreună și negrăitei purcederi.
Slavă…

Strălucește, Dumnezeule Cel în trei Sori, în inimile
celor ce Te laudă pe Tine, lumina Ta cea întreit lumină
toare, și dăruiește nouă tuturor a cunoaște voia și
puterea Ta, spre a împlini cele desăvârșite și plăcute
Ţie, prin care să Te slăvim și să Te lăudăm.
Și acum…

Bucurăte, ușa Domnului cea neumblată; bucurăte,
mijlocitoare, ceea ce ești mântuirea tuturor; nu înceta a
te ruga către Sfânta Treime pentru cei ce laudă numele
tău cel preamărit.
Sedealna, glasul al 5lea:

Pe o Dumnezeire în trei străluciri, cu bună credinţă
să O lăudăm strigând: Sfânt ești Părinte fără de început
și Fiule Cel împreună fără de început și Duhule Cel
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dumnezeiesc; lumineazăne pe noi, care cu credinţă
slujim Ţie, și ne scoate din focul cel veșnic.
Slavă…, Și acum…, glasul al 6lea:

Maică preasfântă, cu rugăciunile căreia neamul ome
nesc pururea este păzit, închinăte Tatălui, roagăte
Fiului, cheamă pe Sfântul Duh, și fă milostiv pe unul
Dumnezeu Cel în Treime, pentru mulţimea păcatelor
noastre, ca, prin tine fiind miluiţi, să binecuvântăm pe
Făcătorul și pe tine, de acum și până în veac.
Cântarea a 4a
Irmosul:
Împărate al împăraţilor, Unule dintre Unul însuţi, Cuvinte
Cel ce ai ieșit din Tatăl Cel nepricinuit, pe Cel întocmai puternic,
Duhul Tău cel adevărat Apostolilor Lai trimis, ca un făcător de
bine, celor ce cântă: Slavă puterii Tale, Doamne.

Îndelungărăbdarea Ta, Părinte, o slăvim; milosti
virea Ta, Fiule, o cântăm; harul Tău, Duhule Sfinte, îl
slăvim și cu umilinţă strigăm: Dumnezeule și Doamne
cel în trei Ipostasuri, milostiv fii nouă păcătoșilor.
Ca să arăţi nouă tuturor Dumnezeirea Ta cea întreit
strălucitoare, Cel ce ai zidit din început pe om, după
chipul și asemănarea Ta lai împodobit pe el, dăru
indui lui minte și cuvânt, ca un iubitor de oameni.
Slavă…

Ceea ce neai zidit pe noi după chipul Tău,
Dumnezeiască Stăpânie și a toate făcătoare Treime,
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înţelepţeștene pe noi și ne luminează, ca să păzim
chipul Tău, făcând voia Ta cea bună și desăvârșită.
Și acum…

Tu ești rădăcina fecioriei, tu ești floarea curăţiei
cea neveștejită, tu cu nașterea ta ai sfărâmat capul
balaurului, deci tu izbăveștene de neputinţele noastre
cele netămăduite, Fecioară, și la limanul pocăinţei celei
adevărate povăţuieștene.
Cântarea a 5a
Irmosul:
Ca pe o curăţire dezlegătoare de păcate primiţi roua Duhului
cea cu foc însuflată, o, fii cu chipuri luminate ai Bisericii. Că
acum din Sion a ieșit legea, harul Duhului cel în chip de limbi
de foc.

Întrun cuget al rătăcirii căzând oarecând fiii ome
nești, turnul mândriei au socotit a zidi; iar Tu, arătând
o Stăpânie în trei Ipostasuri, ai zis Fiului Tău Celui de
o fiinţă și Duhului: Veniţi să amestecăm limbile lor.
Pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe aceeași fire
și Dumnezeire cu credinţă o slăvim, pe cea în trei
feţe, însă ca pe un Făcător a toată făptura cea văzută și
nevăzută.
Slavă…

Când ne va cuprinde pe noi întunericul morţii,
atunci, o, Făcătorule Cel fără de moarte în trei Sori,
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poruncește a se depărta de la noi stăpânirea întune
ricului și a ne face pe noi părtași luminii Tale celei
veșnice.
Și acum…

Ceea ce ești mai curată decât toată curăţia, tu, cea
întru care Cel singur fără de păcat șia făcut locaş, prin
rugăciunile tale izbăveștene pe noi de faptele noastre
cele rele, de cugete viclene și de vorbe necurate.
Cântarea a 6a
Irmosul:
Curăţire și mântuire, Stăpâne Hristoase, ai strălucit nouă din
Fecioară, ca, precum din pântecele fiarei celei din mare pe Pro
rocul Iona, aşa să scoţi din stricăciune întreg pe Adam cel căzut,
cu tot neamul.

Știm, Preasfântă Treime, că nimic spurcat nu va
intra în cămara Ta cea prealuminoasă; iar pe noi, chiar
de suntem plini de toată necurăţia, de vei voi, poţi a ne
curăţi; deci curăţeștene pe noi și în locașurile Tale
cerești sălășluieștene.
ArătatuTeai de demult lui Avraam la stejarul
Mamvri în trei feţe, Cel ce ești unul de o fire și de o
voinţă, mai înainte, prin aceasta, închipuind taina
teologiei; deci cu credinţă Te lăudăm pe Tine, pe un
Dumnezeu întru o Stăpânie și în trei Ipostasuri.
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Slavă…

Ca să arăţi, Stăpâne, nouă nevrednicilor milostivirea
bogăţiei Tale celei neurmate, ai trimis pe UnulNăscut
Fiul Tău către a noastră sărăcie, aducândune pe noi,
prin Crucea Sa, la strălucirea cea dintâi. Deci lumi
neazăne pe noi acum și ne întărește cu Dumnezeiescul
Tău Duh, ca să nu cădem nebunește din înălţimea răs
cumpărării.
Și acum…

Ziditorule a toate, biserică luminoasă a dumneze
ieștii Tale Stăpânii celei în trei Străluciri aratăne pe noi
și învredniceștene întru curăţie a sluji Ţie, și slava Ta
cea nemărginită cu mintea a o vedea, pentru rugăciu
nile Născătoarei de Dumnezeu, pe care cu vrednicie o
mărim.
Închinare Preasfintei Treimi:

Toate puterile sufletului meu, veniţi să ne închinăm
unuia Dumnezeu în Treime: Tatălui și Fiului și Sfântu
lui Duh.
Toate cugetele inimii mele, veniţi să ne închinăm și
să plângem înaintea Domnului, Celui ce nea zidit pe noi.
Cuvinese cu adevărat a ne închina Ţie, și a Te slăvi,
și a mulţumi Ţie, Preasfântă și de o fiinţă Treime, pe
Care toate puterile cerești, Heruvimii și Serafimii cu
cântări întreite Te laudă; toate cetele Sfinţilor cu glasuri
de mulţumire Te preaînalţă și toată zidirea, în cer și pe
pământ, după cuviinţă sfântă Ţi se închină.
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Condacele şi icoasele
Condacul 1

Î

mpărate al veacurilor şi Doamne mai înainte de
veci, Facătorule a toată făptura văzută şi nevăzută,
Dumnezeule slăvit în Sfânta Treime, Căruia se pleacă
tot genunchiul, al celor cereşti, al celor pământeşti şi al
celor de dedesubt, cei ce suntem luminaţi cu Taina
Botezului întru numele Tău întreit sfânt, nevrednici
fiind, îndrăznim aŢi aduce această cântare de laudă:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru,
pentru numele Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
Icosul 1

Î

ngerii, Arhanghelii şi Începătoriile, Stăpâniile,
Domniile şi Puterile, stând înaintea Tronului
slavei Tale, nu pot a slăvi mărimea desăvârşirilor Tale.
Heruvimii cei cu ochi mulţi şi Serafimii cei cu câte şase
aripi, acoperinduşi feţele, cu frică şi cu dragoste
grăiesc unii către alţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul
Savaot. Noi, cei ce suntem pământ şi cenuşă, mai lesne
ar fi să iubim tăcerea; să nu ne arătăm nerecunoscători
şi nemulţumitori, pentru atâtea daruri revărsate asupra
noastră, ci, urmând cetelor îngereşti, cu credinţă şi cu
dragoste să zicem unele ca acestea:
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Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru,
Cel ce eşti înălţimea desăvârşirilor nespuse şi adâncul
tainelor neurmate;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pre
tutindenea eşti şi toate le împlineşti, Cel ce eşti Unul,
acelaşi ieri, astăzi şi în veci;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe
toate le faci numai cu voia, aducând la fiinţă cele ce nu
erau; Cel ce cobori până la iad şi iarăşi ridici;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la
încercare oamenii pentru că le ştii inimile şi rărunchii;
Cel ce numeri stelele şi le dai nume tuturor;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru; toate căile
Tale sunt adevărate şi toate judecăţile drepte şi dorite;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce
răsplăteşti faptele părinţilor asupra fiilor, miluieşti şi
ajuţi din neam în neam;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeu nostru,
pentru numele Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
Condacul 2

V

ăzânduTe pe Tine Isaia pe tron înalt şi prea
înălţat, a zis: O, ticălosul de mine, că om fiind şi
având buze necurate, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii
mei! iar când cărbunele de foc purtat de Înger sa atins
de buzele lui, în curăţie Te lauda pe Tine, Tatăl şi Fiul
şi Sfântul Duh, pe Unul Dumnezeu. O, Preasfântă

PREASFINTEI TREIMI

25

Treime, arde cu focul Dumnezeirii Tale spinii multelor
noastre fărădelegi, ca să cântăm Ţie cu inimă curată:
Aliluia!
Icosul 2

Î

nţelegerea de neînţeles căutând să o înţeleagă
marele între Proroci Moise, a zis: AratăTe mie pe
Tine Însuţi, ca să Te văd lămurit! Aratămi slava Ta! Iar Tu
ai zis către el: Tu vei vedea spatele Meu, însă faţa Mea nu
vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi să
trăiască. Dar nouă, deşi suntem nevrednici, ai binevoit
a Te arăta pe Tine prin UnulNăscut Fiul Tău; pentru
aceasta cu mulţumire grăim:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru,
Cel ce eşti dragostea cu văpaie arzătoare a Serafimilor
şi înţelepciunea pururea luminătoare a Heruvimilor;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
Împăratul cel mai presus de Tronurile cereşti, şi Dom
nul Cel adevărat al Domniilor mai presus de lume;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
tăria nebiruită a Puterilor cereşti, şi Stăpânitor atotpu
ternic al înaltelor Stăpânii;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
bunavestire plină de bucurie a Arhanghelilor şi pro
povăduirea neîncetată a Îngerilor;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
începutul Începătoriilor înţelegătoare şi Atotţiitorul
Puterilor cereşti;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai
nemurire, fiinţezi în lumina neapropiată şi vorbeşti cu
aleşii Tăi faţă către faţă ca şi cu nişte prieteni;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeu nostru,
pentru numele Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
Condacul 3

C

u nespusa Ta putere toate le ţii; cu neurmata
înţelepciune toate le chiverniseşti; cu Duhul
gurii Tale toate le aduci la viaţă şi le faci să se bucure.
O, Cel în trei sori, Făcătorule a toate câte sunt, Tu ai
măsurat cerul cu dreapta şi pământul cu palma; Tu
hrăneşti toată făptura şi toate le chemi pe nume; şi nu
este nimeni care să se poată ascunde de Tine. Pentru
aceasta, împreună cu toate puterile de sus şi de jos,
căzând cu umilinţă, cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul 3

T

oată zidirea slujeşte poruncii Tale, pretutindeni
arăţi urmele proniei şi ale desăvârşirilor Tale;
cugetând la cele nevăzute ale Tale, Dumnezeirea şi pu
terea pururea fiitoare, le înţelegem prin făpturi; pentru
care cu frică şi cu bucurie grăim unele ca acestea:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru,
Făcătorul tuturor celor văzute şi al celor nevăzute şi
Chivernisitorul celor de faţă şi al celor viitoare;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din
patru stihii ai alcătuit făptura şi cu patru anotimpuri ai
încununat curgerea anului;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai
poruncit soarelui să lumineze ziua, iar lunii şi stelelor
să lumineze noaptea;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce scoţi
vânturile din vistierii; Cel ce împodobeşti cerul cu nori
şi trimiţi ploaie şi rouă pentru rodirea pământului;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce îm
podobeşti crinii ţarinii şi încununezi câmpiile cu roade;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dai
hrană şi adăpi animalele sălbatice şi păsările cerului şi
Te înduri de toate lucrurile Tale;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeu nostru,
pentru numele Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
Condacul 4

P

rin eresul pierzător de suflete, Arie nebunul sa
lepădat de Tine, Fiul lui Dumnezeu, Unul din
Sfânta Treime; noi, deşi numim un Ipostas al Tatălui,
altul al Fiului şi altul al Sfântului Duh, însă o Dum
nezeire în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh, având deo
potrivă puterea şi de o fiinţă slava; deci, fiind noi
luminaţi în baia Sfântului Botez cu Lumina întreit lumi
nătoare a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Te măr
turisim cu inima şi cu buzele şi ne închinăm Ţie, Unul
Dumnezeu, cântând: Aliluia!
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Icosul 4

A

uzind păstorii şi învăţătorii Sfintei Biserici de
Arie, care a intrat ca o fiară cumplită în turma
cea cuvântătoare a lui Hristos, sau adunat în Sinod
la Niceea şi au mărturisit pe Hristos nu făptură, ci
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; iar învă
ţândune să cinstim deopotrivă pe Tatăl şi pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, au cântat aşa:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru,
Dumnezeule Părinte şi Dumnezeule Fiule şi Dum
nezeule Duhule Sfinte, Un Dumnezeu adevărat, iar nu
trei dumnezei;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Părinte
necreat şi Fiule necreat şi Duhule Sfinte necreat, Unule
împreună necreat, iar nu trei necreaţi;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru: Părinte Cel
ce ai născut pe Fiul mai înainte de veci; Fiule, Cel ce
Teai născut fără de ani din Tatăl; Duhule Sfinte, Care
din veac purcezi din Tatăl, dar nu Te naşti;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru: Părinte, Cel
ce neai chemat pe noi din nefiinţă; Fiule, Cel ce neai
răscumpărat prin Crucea Ta pe noi cei căzuţi; Duhule
Sfinte, Cel ce sfinţeşti şi înviezi pe toţi cu harul Tău;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai
binevoit a întemeia în duhul, în sufletul şi în trupul
nostru cortul cel cu trei părţi spre a Ta sălăşluire, şi nu
lai lăsat până în sfârşit a se strica în noi prin păcat;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pus
semnul fiinţei Tale celei în trei Ipostasuri peste toate
lucrurile Tale, în lumea văzută şi nevăzută;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeu nostru,
pentru numele Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
Condacul 5

T

reime fără de început şi a toate făcătoare,
zidindune pe noi după chipul şi asemănarea Ta,
ai poruncit nouă să lucrăm cele plăcute înaintea Ta; iar
noi, iubind mai mult voia noastră, am nesocotit
făgăduinţele Sfântului Botez şi am întinat chipul Tău.
Acum alergăm la Tine şi ne rugăm: Trimite nouă harul
Tău, scoatene pe noi din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi
nevăzuţi şi ne mântuieşte pe noi cu judecăţile pe care
le ştii, ca să cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul 5

Î

nţelegerea noastră este covârşită de nespusele
Tale binefaceri către fiii lui Adam, Dumnezeule
Cel în trei Ipostasuri: cel mort cu duhul înviază, cel înti
nat cu ştiinţa se curăţeşte şi cel pierdut se mântuieşte;
deci, cu minte şi cu inimă mulţumitoare şi cu buze
zidite de Tine, ne plecăm genunchii şi grăim:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru,
Cel ce ai hotărât în sfatul Tău cel în trei Ipostasuri al zidi
pe om şi ai suflat în trupul lui din ţărână suflare de viaţă;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce neai
cinstit pe noi cu chipul şi asemănarea Ta în Adam şi
neai făcut moştenitori bunătăţilor Raiului;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce neai
dat înţelepciune mai mult decât tuturor făpturilor
văzute şi pe toate ni leai supus nouă;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce
neai lăsat pomul vieţii spre hrană şi neai dăruit
nemurire;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce nu iai
părăsit pe strămoşii noştri nici după greşeală, ci iai
sălăşluit în preajma Edenului cu nădejdea mântuirii;
Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce neai
adus şi pe noi la viaţă şi neai sfinţit cu harul Sfântului
Duh după naştere;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne Dumnezeu nostru,
pentru numele Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
Condacul 6

P

ropovăduitorul dreptăţii şi râvnitorul sfântului
Tău nume, Ilie Prorocul, fiind chemat de Înger,
a stat pe Muntele Horeb; deci sa făcut vijelie năpras
nică ce despică munţii şi sfărâmă stâncile, apoi cutre
mur mare şi foc arzător, dar nu în acestea Tea văzut pe
Tine; însă după foc sa făcut adiere de vânt lin şi acolo
Tea auzit; deci, acoperinduşi faţa, cu veselie şi cu frică
a zis: Aliluia!
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