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PROCUVÎNTARE [precuvîntare] 

 

Această rugăciune sau găsit 

la Sfîntul Mormînt al Prea 

Sfintei Născătoare de Dum- 

nezeu, și pururea Fecioarei Ma- 

ria și să știți, că cine o va 

citi odată pe zi, și o va purta 

  

 

 

asupra sa acela nu se va teme 

de vre o moarte rea, nici de 

înecarea în rîuri, nici în Ma- 

rea, nici omorît de vrăjmașul 

rău: strigînd: Numele Tatălui, 

și a Fiului și a Sfîntului Duh 

și a Prea Sfintei Născătoa- 

rei de Dumnezeu, ea are încă 

și acest dar, adecă, femeia care 

nu poate naște prunculu, să i 

se citească această rugăciune, 
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și îndată va putea naște. Mai 

are încă și acest dar, dacă ci- 

neva se supără de către vrăj- 

mașul său, îndată își dobîn- 

dește dreptul său. Are încă și 

darul acesta adecă: cine o va 

citi, și o va purta asupra sa, 

acela cu trei zile mai nainte 

de moartea lui va vedea în som- 

nul său pre Prea Sfînta Maica 

Domnului. Are încă și acest dar, 

  

 

 

că citindo cineva la vre un 

bolnav slab, dintru acel sas [ceas] se 

va însănătoșa. 

Această rugăciune sau adus 

de la Mormîntul Prea Sfîn- 

tei Maicei Domnului, spre în- 

sănătoșirea și întărirea noas- 

tră a creștinilor, și spre aju- 

torul robilor săi. Amin. 
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RUGĂCIUNEA 

Către Prea Sfînta Născă- 

toarea de Dumnezeu. 

Bucurăte cea plină de 

dar, Domnul e cu Tine. 

 

Milostivnica creștiniloru și 
ajutoriul lor, pentru tine 

se bucură Îngerii, slujesc Ar- 
hanghelii; Bucurăte mîngîierea 

celor întristați, și sprijini- 
toarea orbilor, ajutoriul și 

  

 

 
 

apărătoriul robilor tăi: Bucu- 
răte Scaune Sfinte al Tronului 
celui Prea Înalt; Bucurăte des- 

fătat Palat al Împăratului 
tuturor; Bucurăte Cădelniță de 

aur a Împăratului tuturor; 
Bucurăte Stăpînă Marie, Tur- 
nule cel cu multe împletituri 

de aur; Bucurăte Scaune cu pi- 
cături de Soare a Împăratului, 
cea cu totul fără prihană stă- 

pînă. Pre cel ce poartă și 
cinstește Rugăciunea aceasta, pă- 

zeștel supt acoperămîntul tău. 
În mîinile tale îmi puiu du- 

hul meu. De nu va prisosi drep- 
tatea voastră, nu veți intra 
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întru Împărăția Ceriurilor, 
o Fecioară Marie și Stăpînă 
cu totul fără prihană, care 
ești stîlp și întărire Credin- 

ții: Bucurăte mireasă nenun- 
tită; Bucurăte Maică fără de 
bărbat, și fără prihană Stă- 

pînă ceia ce ai purtat în 
pîntecele tău cel curat și 

fără de prihană, pre cela ce 
ține totul, Ceriul și Pămîn- 

tul, și toate cîte sînt în 
acestea, tu fii robului tău a- 
jutătoare și apărătoare, și 
îl păzește pre dînsul întru 

toate cele de pre pămînt. Dăi 
lui ani mulți, dărueștei lui pre- 

  

 

 
 

cum lui Iesechiia, și îi înmul- 
țește viiața lui, ca să te laude 

și să te mărească, în veci. 
Amin. 

O Stăpîna Îngerilor, și 
Doamna Lumii, ceia ce ești mai 

desfătată decît Ceriurile, Bu- 
curăte cea plină de dar, Dom- 

nul este cu tine, Doamna Dom- 
nilor și Sfînta Sfinților, ceia 

ce ești mai Cinstită decît He- 
ruvimii și decît Serafimii, a- 

coperămă și mă păzește; Bucu- 
răte Năstrapă cu totul de aur, 
purtătoare de mană; Bucurăte 
Fecioară Marie ajutoriul celor 

păcătoși și Munte ne tăiat; 
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Bucurăte Palat Desfătat Îm- 
păratului tuturor; Bucurăte 
Floarea Mucenicilor și a Pa- 

triarhilor; o Fecioară Marie, a- 
jută robului tău. Norii Ceriu- 
lui sau acoperit încingîndumă 

tu cu cinstita și făcătoarea 
de ființă Cruce, în numele Sfin- 
tei Treimi, și am umblat pe ca- 

lea mea; Sfinților Îngeri și 
Arhangheli, Mihaile și Gavriile, 

și Păzitorul sufletului mieu, 
ajutați pre robul vostru. 
Curată Fiică, Prea curată 

fecioară Născătoare de Dumne- 
zeu Stăpînă. Nădejdea tutu- 

ror celor desnădăjduiți: Doamna 

  

 

 
 

mea și prea buna mea, acea cu 
slavă strălucitoare ca Soarele: 
acea mai înaltă decît Ceriu- 
rile acea mai curată decît ra- 
zele strălucirii Soarelui, acea 
mai cinstită decît Heruvimii, 
fără de asemănare decît Sera- 
fimii: nădejdea tuturor stră- 

moșilor, Slava Proorocilor, lauda 
Apostolilor și a tuturor Mu- 

cenicilor: Bucuria cuvioșilor și 
mărirea Pustnicilor: Slava lui 
Avraam și Isaac și Iacov: Roa 
lui Aron și Moisi, și Gedeon: 
adunarea Ierarhilor, și a tutu- 
ror Sfinților. Cădelniță de aur, 

Sfeșnic purtător de lumină, 
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Năstrapă ce poartă mana ce- 
rească: Corabia cea adevărată, 

legea cea prea Sfîntă, Îm- 
părăteasă tuturor, întru tot 
lăudată, pre Sfinte Scaune. 

Mîngîierea mea Preacurată și 
povățuitoarea tuturor, prea 
Sfîntă Fecioară. O Rugule ne 
ars! Sălășluire prea încăpă- 

toare și Toiagul lui Aron cea 
ce au odrăslit, Toiag ce teai 
arătat adevărat, și floarea 
fiiul tău, au răsărit din ră- 

dăcina lui David și a lui So- 
lomon. Hs. Făcătorul nostru 

Dumnezeu și Stăpîna a tot ții- 
toriul, cel prea Înalt, și un 

  

 

 
 

singur numai făcător de bine! 
Tu ai născut cu trup pre Dum- 
nezeu și Cuvîntul, mai nainte 
de naștere feciorind, și după 

naștere fiind fecioară: Ceile [Cheile] Fe- 
cioriei nu leau smintit Hs. Dum- 

nezeu făcătoriul mieu cel ce 
sau întrupat din pîntece fără 
sămînță, fecioară fiiul tău fă- 
cînduse om. Tu ești ajutoriul 

celor păcătoși și celor fără 
ajutoriu. Tu ești liman celor 
înviforați, a lumii mîngîiere, 
și grabnică slobozenie a celor 
din închisoare. Tu ești apără- 

toarea orfanelor și mîntui- 
rea celor robiți. Tu ești dof- 
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tor celor ce se află în boale, 
mîntuirea inimii. Tu ești tăria 
călugărilor și nădejdea lumi- 
nilor, tu ești răbdare apără- 

toare și acoperămîntul văduvi- 
lor, tu ești laudă, cunună și 

veseliia fecioarelor, respectabilă 
fiică și Stăpînă Doamnă Îm- 

părăteasă, acoperămă și mă pă- 
zește supt aripile tale, să nu 

se laude asupra mea pierzăto- 
rul satana, nici să se îngîm- 

feze asupra mea spurcatul vrăș- 
mașul meu. Milueștemă pre mine 

săracul, înoroitul, pre cel că- 
zut în mulțime de păcate, ca- 

rele am mîniat cu dreptate pre 

  

 

 
 

făcătorul mieu și Dumnezeu. 
Pre judecătoriul și ziditoriul, 
că tu prea curată, ești liman, 
ajutorul și apărătorul mieu, 

și cu totul căzînd: Stănînă [Stăpînă] 
prea lăudată, supt acoperămîn- 
tul tău, cu rugăciune strig ție: 

mă rog Doamna mea, cu multe 
lacrămi, să nu mă tae pre mine 

dulcele Is și dătătoriul de 
viiață al tuturor, pentru mul- 
tele păcate ce am făcut! Mă 
rog prea curată să viezu în 

Hristosul mieu, și să întru în 
lăcașurile acelea a le drepți- 

lor, unde nu sînt lacrămi, nici 
scîrbe, nu e întristare, nu e 
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pedeapsă, nu e strimtoare, ci 
este bucurie fără de sfîrșit, 

este dobîndirea drepților. Și 
veselie ne curmată vieață ce nu 

are nici odată sfîrșit: este 
desfătare și bucurie, și mă- 
rirea și strălucirea, și umple 

gura mea de prea dulcele dar, 
și luminează sufletul meu. Tu 
cea plină de dar, pornește bu- 
zele și inima mea, ca să laude 

cu suflet plin de bucurie și 
cu inimă sîrguitoare, cu cea în- 

gerească lăudătoare cîntare, 
care Gavriil au rostito către 

tine Maică Fecioară! Îmvred- 
nicește pre smeritul tău 

  

 

 
 

Fecioară a se mîntui de patimi 
și de tot păcatul: Bucu- 

răte încăperea lui Dumnezeu prea 
strălucită, purtătoare de lu- 
mină: Bucurăte Stăpînă cea 

plină de dar: Bucurăte prea fe- 
ricită între femei fecioară: 

Bucurăte stea prea luminoasă, 
fiică fecioară Maică: Bucurăte 

ceia ce ai păscut [născut] pre luminatul 
Împăratul tuturor: Bucurăte 

ceia ce ai răsărit lumina drep- 
tății: Bucurăte Doamnă Stă- 
pînă ceia ce ești mai înnaltă 
decît toate: Bucurăte pacea 
și bucuria și mîntuirea lu- 

mii: Bucurăte bucuria neamu- 
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lui omenesc: Bucurăte propo- 
veduirea și mîntuirea tuturor 

Proorocilor: Bucurăte podoaba 
Mucenicilor și cununa drepți- 
lor: Bucurăte lauda cuvioșilor, 
și cîntarea Monahilor: Bucu- 

răte podoabă cea prea arzătoare 
a Ierarhilor: Bucurăte voroava 
tuturor Scripturilor de laudă: 
Bucurăte ceia ce mai mîntuit 

de mare boală omorîtoare: Bu- 
curăte ceia ce mai izbăvit de 
cutremurul cel prea înfrico- 

șat: Bucurăte minunea lumii: 
Bucurăte desfătarea tuturor 

celor de pre pămînt: Bucurăte 
Raiul desfătării și al nemuri- 

  

 

 
 

rii: Bucurăte Pomulu vieții al 

Împărăției cei de sus: Bucu- 

răte zid al credincioșilor și 

mîntuirea tuturor: Bucurăte 

limanul cel lin izbăvitorul ce- 

lor înviforați: Bucurăte ne- 

primejduirea celor săvîrșiți din 

vieață: Bucurăte izvorul pece- 

tluit al Sfîntului Duh: Bu- 

curăte lauda noastră a robilor 

tăi: Bucurăte bucuria și scă- 

parea păcătoșilor și a strei- 

nilor: Bucurăte limpezirea ce- 

lor învăluiți: Bucurăte înainte 

stătătoarea mea la ceasul ju- 

decății: Bucurăte prea slăvite 

Scaune al judecătoriului meu: 
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Bucurăte curată și mult lumi- 
noasă ziua luminării mele: Bucu- 

răte ceia ce ai sfarîmat capul 
balaurului celui începător de 
răutate, și ai aruncat în iad 
pre cei legați, Bucurăte prin 
care sau făcut multă bucurie 

lumi: Bucurăte pricinuitoare și 
slava a toată lumea: Bucurăte 
prea lăudată și acoperemîntul 
și folositoarea noastră: Bucu- 

răte Stăpînă skiptul [sceptrul] Împăra- 
ților celor credincioși: Bucurăte 

ceia ce dai putere și chear stăpîni- 
torilor împărăției. Bucurăte 

mărirea și bucuria tuturor preo- 
ților. Bucurăte deschiderea uși- 

  

 

 
 

lor Raiului: Bucurăte ceia ce 
ai curmat întristarea și ai dat 
bucurie: Bucurăte ceia ce ai 

curmat mîhnirea celor întris- 
tați din Edem [Eden]: Bucurăte ceia [cheia] 

cereștii împărății a lui Hs: 
Bucurăte liman ne înviforat, 
și adevărată nădejde, fiică: 
Bucurăte ajutătoarea tutu- 

ror, Doamna mea fecioară: Bu- 
curăte lumină prea strălucită 

ce luminează lumea: Bucurăte 
Maica a lui Hristos fiiul lui 

Dumnezeu celui viu: Bucurăte 
acoperemîntul, bucuria și mă- 

rirea noastră a celor de pre 
pămînt: Bucurăte ceia ce aduci 
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în lăuntru depărtata nădpj- 
de [nădejde]: Bucurăte ceia ce ai încă- 

put în pîntece prea cel ne în- 
căput: Bucurăte ceia ce ai hră- 

nit cu lapte pre Hristos, dă- 
tătorul de viiață, pre Dumnezeu 

cel întru tot milostiv și în- 
suși Ziditoriul meu: Bucurăte 
ceia ce ai hrănit pre dulceața 
și hrănitoriul tuturor, pre iu- 
bitoriul de oameni și milosti- 
vul nostru Dumnezeu atot ții- 

toriul, căruia să cuvine mărirea 
cinstea și închinăciunea, îm- 

preună și celui fără de în- 
ceput al lui părinte, și prea 
Sfîntului și bunului și fă- 

  

 

 
 

cătoriului de viață Duhului lui: 
Acum și pururea și în vecii 

vecilor. Amin. 
Prea Sfîntă Stăpînă, supt 

acoperemîntul tău toți aler- 
găm cu căldură, și ne rugăm 

ție, noi nevrednicii, grăbește și 
mîntuiește pre cei ce închină 
ție, apărăi de toată nevoia, și 
de moartea cea fără de veste, 

știm că p_ți [poți] toate cîte voești, 
stăpîna lumii. Împărăteasa ș [și] 

Doamna totului cea plină dei 
daru, ascultă dar pre cei ce 

roagă ție. 
Prea Sfîntă Stăpînă și 

Folositoarea lumii, Îngerii, Ar- 
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hanghelii, adunarea celor doi spre- 
zece Apostoli ai lui Hristos 

Dumnezeu. Mergătoriule înainte 
fericite Ioanne: cei patruzeci 
purtători de chinuri întîiule 

Mucenice Stefane, Victore, Mina 
și, Vicentie, Teodor, Dimitrie, 
și Purtătoriul de biruință Ghe- 

orghie, împreună cu Atanasie, cu 
Vasilie și Grigorie, Gură de aur 

înțelepte împreună cu Nico- 
lae, rugațivă pentru sufletele 

noastre. 

  

 

 
 

RUGĂCIUNE DE UMILINȚĂ 
către prea bunul, și întru 

tot milostivul Dumnezeu și 
Domnul 

 
Știu Doamne, că de și mul- 

țimea păcatelor mele este ne- 
mărginită, și nici pot a căuta 
către a ta bunătate, dar știu, 
că și mila ta este mai pre sus 
nemărginită, și că ai noian de 

îndelungă răbdare, și adîncime 
de bunătate. Și de am și în- 

trecut eu cu răutatea pre toți 
oamenii, însă nam întrecut și 
pre a ta milostivire și nici am 

închis ușa milostivirii tale, nici 
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am uscat izvoarele cele pururea 
curgătoare a le iubirii tale de 
oameni, că de și fără delegile 
noastre sar înmulți mai mult 

decît statele cerului, și de 
cîtu nisipul Mării, însă a- 
tîta de biruite pot fi de că- 

tre blîndețele și milostivirea 
ta, cît și faptele noastre cele 

de ispravă, au trebuință de drep- 
tatea ta. Pentru aceasta în- 

drăznind la mila ta, alerg că- 
tre tine cu frică și cu cu- 

tremur rugîndumă ca fiiul cel 
curvar, or ce am greșit ție cu 

voe, sau fără de voe, în lucrări 
și încuvinte, de aducere aminte 

  

 

 
 
 

și în gînduri, prin știință de 
cele mai rele, și prin neștiință, 

cîte în cugetare noaptea și 
ziua, și în toată vîrsta mea, 
să ʼmi le erți toate, să ʼmi le 

ștergi toate, și cu haina ne pă- 
cătuirii și a curățeniei să mă 
înbraci. Am păcătuit, mărtu- 
risesc: am greșit, nu tăgădu- 
esc. Poruncile tale le-am căl- 
cat, judecățile și dreptățile 

tale le-am trecut cu vederea. 
Am urmat înșelătorului și a- 
postatului vrăjmaș, mʼam su- 

pus trupului și patimilor, mam 
făcut rob dulcetelor vieții. 
Mam făcut casă a toată ne- 
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curățenia. Nu am haractirul 
cupului [duhului] tău curat și neprefă- 

cut, nu am ne clătita pecete 
a Dumnezescului Botez, am stri- 

cat și pe cea dintîiu zidire, 
și pe cea de adoilea, toate, leam 

turburat, leam întinat cu pă- 
catele ce am făcut pe toată 

ziua, și pe tot ceasul. Mărtu- 
risesc că sînt vinovat focu- 

lui de veci, viermelui celui nea- 
dormit. Propoveduiesc că sînt 
vrednic de toată munca cea în- 

fricoșată și grea; nu aștept 
hotărîrea judecății acelui unuia 

născut fiiului tău, care tri- 
mite pre cei ca mine păcătoși 

  

 

 
 

în focul Ghenei, îmi faceu în 
suși hotărîrea osîndei, însuși 

eu mă judec vinovat, aducețimi 
aminte de a le mele păcate și 
adeveritele mustrări de cuget 
îmi stau înainte cu tărie, cum- 

pliții pîrîți arată cele scrise 
a le mele lucrări, cer judecată 

și ca dela un oltariu de ju- 
decată, vroesc a mă trage că- 

tre pedeapsă, nu este nimeni să 
mă ajute, nu este nicăirea cel 
ce ar vorbi pentru mine! Ce 
voiu face dar? Osîndit fiind 

de mai nainte de ceasul acela 
cînd voiu fi cercetat în zioa 

judecății: cine mă va îndrepta 

  
  



 
 

RUGĂCIUNE 
către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu. 

Folositoare pentru tot Creștinul.          Prețul o jumătate sfanțu.  
18 

 

 

 

 
 

cînd eu însumi mă știu rău; 
cine mă va apăra; cine îmi va 
descoperi cele descoperite și 

cele aflătoare la lumină și 
văzute de milioane de îngeri a 
le mele fapte ce în taină leam 
lucrat eu de trei ori păcăto- 

sul! Nu este nici o nădejde de 
a mă îndrepta cineva, fără nu- 

mai mila ta, și iubirea ta de 
oameni, și a mă osîndi eu în- 
sumi dela judecată, și ami l- 

răta [arăta] faptele mele și a pro- 
povedui ne legiuirile și păca- 

tele mele, că tu ai zis prin 
prorocul: „Spune tu întîi pă- 

catele tale ca să te îndrep- 

  

 

 
 

tezi,” apoi și mie celui ce îmi 
mărturi[s]esc fără de legile că- 
tre tine Doamne, săʼmi erți ne- 
credința inimii mele și să mă 

faci nevinovat. Am mijlojitolre [mijlocitoare] 
vrednică spre rugăciune pre prea 

sfînta și cea cu totul fără 
prihană, și ca [cea] întru tot prea 
bună Maică, Acelui unuia năs- 
cut fiiu al adevăratului Dum- 

nezeu, și Mîntuitoriu firii 
noastre, prea această o am îm- 
preună rugătoare. Că la tine 

este Dumnezeule a ne milui și 
a mîntui pre noi, și ție slavă 
să înălțăm Tatălui Celui fără 
de început, și fiiului și sfîn- 
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tului Duh: Acum și pururea, 
și în vecii vecilor, Amin. 

 
 

RUGĂCIUNE 
 

CĂTRE MÎNTUITORUL HS: 
 

Stăpîne Doamne Isuse Hris- 
toase Dumnezeul nostru cel ce ai 

făcut ceriul și pămîntul, marea 
și toate cele ce sînt în trîn- 

sele, milueștemă și mă eartă pre 
mine ticălosul, și păcă_osul [păcătosul], 

și netrebnicul robul tău, și 
sufletul meu iconomisindul. Po- 

  

 

 
 

menește Doamne pre cei ce mau 
născut, și mau crescut. Po- 

menește Doamne pre cei ce mau 
deprins și mau învățat întru 

frica ta. Pomenește Doamne pre 
cei ce mă iubesc, și pe toți 

cei ce mă urăsc, și pe toți cei 
ce îmi doresc binele și pre toți 
cei ce îmi doresc răul. Pome- 
nește Doamne pre mine cel 

vrednic de milă, și eartămi mie 
păcătosul ori ce am greșit ție 
cu cuvîntul sau cu lucrul sau 
cu gîndul; și mă mîntuește de 
toată necunoștința, înpietrirea, 
lenevirea și de turbata nesim- 
țire, și nu mă părăsi pre mine 
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Doamne, pre cel ce mam întu- 

necat cu pofta mea cea rea. 

Eu ca un om am greșit, dar 

tu ca un Dumnezeu mă iartă, 

și mă miluește, tu știi nepu- 

tința sufletului meu, trimitem 

mie darul tău, spre ajutoriul 

meu, ca și întru mine să se pro- 

slăvească numele tău cel sfînt. 

Scrie Doamne numele meu al ne- 

trebnicului robului tău, în care 

tea vieții, dăruindumi mie sfîr- 

șit bun, rourează Doamne în 

inima mea roa bunătății tale, 

și mă pomenește cînd vei veni 

întru împărăția ta, că binecu- 

  

 

 
 
 

vîntat ești în vecii vecilor, 
Amin. 

 
ALTĂ RUGĂCIUNE. 

 
 

Către Prea Sfînta Născătoa- 
re de Dumnezeu, foarte fo- 
lositoare la toată scîrba și 

nevoea. 
 

Alcătuită de smeritul Iustin 
Crivăț Protosinghel, din Sf. Mi- 

tropolie. 
 

O prea dulce Maică a prea 
dulcelui meu Is. Născătoare de 
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Dumnezeu și pururea Fecioară 
Marie, Înpărăteasa Ceriului 
și a Pămîntului stăpîna totu- 

lui. Nădejdea desnădăjduiților, 
părtinitoarea săraciloru, mîngî- 

rea [mîngîirea] scîrbiților, limanul streini- 
lor. Grabnica ajutătoare acelor 

ce ți să roagă cu înfocată 
dragoste și fierbinți lacrămi, 

acoperămîntul smeriților tăi robi 
Doamna tuturor Creștinilor, Pro- 
tectoarea lor cea mare, nebiruită 

și sfîntă, milostivă și bună 
celor ce te cinstesc. Groaznică 

și înfricoșată celor protiv- 
nici [potrivnici]. O întru tot milostivă 

Doamnă fecioară și bunul meu 

  

 

 
 

Protector! Caută din Sfîntul 
tău lăcaș spre mine păcăto- 
sul și ne vrednicul robul tău 

cel ce cu nevrednicie stau îna- 
intea ta și ceru ajutoriul tău 
cel sfînt, ascultă o prea mi- 

lostivă Maică dureroasa mea ru- 
găciune în ziua și în ceasul a- 
cesta ce se varsă înaintea He- 
ruvimicescului tău Tron, și nu 
înfrunta durerea inimii cei sîn- 
gerate de ne număratele fără 
de legi, nici săți întorci fața 
de către glasul limbii cei ne 

vrednice, și a buzelor mele ce- 
lor întinate: ci uităte cu 

milostivii tăi ochi la pîraele lă- 
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crămilor ce acum le vărs, și 
ascultă cu milă jalnica mea 

tînguire, umilită mărturisire, 
și vrednică de milă cerere. 

Prea sfîntă Stăpînă! Eu 
după ce dela țițele maicii mele, 

din mila fiiului tău și Dum- 
nezeu, mam porocit [pornit] a te cunoaște 

cine ești, de și îndată mam 
dat cu cotul supt a ta pro- 

tecție și portare de grije, dar 
vai șie [mie] ticălosul! Că ne tot 
minutul ce creșteam cu vîrsta, 
creștea împreună și numărul 
fără de legilor. Iar pînă cînd 

bam [nam] venit a mă numi și eu băr- 
_at [bărbat], ce limbă va spune și ce 

  

 

 
 

condeiu ar putea scrie nenumă- 
ratele în felurite mîrșevii de 
păcate ce am săvîrșit de trei 
ori ticălosul! Ba încă nu nu- 
mai atîta, ci un lucru înfri- 

coșat! Că și după făgăduința 
ce am dat înaintea Tronului 

Dumnezeesc, înființa îngerilor, 
și a oamenilor, amu sporit cu 

mult spre mai rău, din nelegiuire, 
înmulțind cele de mai nainte 
mîrșevii, și altele adăogînd 

mai mult decît nisipul mării, 
pe care tu bine le știi o mi- 

lostivirea ta cea ne măsurată 
prea curată Fecioară; Îmi aduc 

aminte, și mă îngrozesc, mă 
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înfiorez, tremur, și mă minu- 
nez de îndelungă răbdarea drep- 

tului judecător, a fiului tău 
și Dumnezeu, cum nu șiau văr- 

sat asupra mea toată urgia Dum- 
nezeeștii sale drepte răsplătiri; 

și cum nau poruncit pămîntului 
săși deschiză gura ca să mă înghită 

și să mă ducă de viu în iad; dar 
slavă curăției tale Maică Fecioa- 

ră, că acestea sînt toate bine 
faceri a ne înfruntatei tale 

mijlociri, către dulcele Isus fiiul 
tău și Dumnezeu pentru mi- 
ne, și nu știu ce voiu mai zice 

ticălosul, aducînduʼmi minte, că 
păcătuind eu, tu mă milueai, min- 

  

 

 
 

tea mea cea robită de patimi 
plăsmuia felurire mîrșevii, și 
tu mă adăposteai șiʼmi înpli- 

neai toate cererile, și cînd 
mă înpresura ori ce primejdii, 
nu mai gîndind la tine, o prea 
puternicule Protector! De față 

îmi sta ajutoriul, eară mai 
vîrtos pentru milele ce ai ră- 

vărsat asuprămi, și pentru mi- 
nunile cele multe ce ai făcut 

cu mine, mîntuindumă din ne- 
numărate primejdii, pe care nu- 

mai tu le știi și eu, cu ceți 
coiu [voiu] răsplăti și cum îți voiu 

mulțămi. O mult șilostiva [milostiva] mea 
împărăteasă și Stăpînă! A- 
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cestea mă îndeamnă, și îmi 
dau puternice dovezi, și vii în- 

credințări de nemăsurata milos- 
tivire ce ai asupra păcătoși- 

lor celor ce în adevăr te poartă 
din umilită inimă, și cu cre- 
dință cer a ta îndurare, și cu 
dragoste ți să închină. Și zic 
dar cu toată îndrăzneala: Că 
blestemat fie, și de o mie de 

morți pe ceas vinovat, tot cel ce 
ar zice, că au cerut dela tine 
ceva, cîndva și nu ʼlai ascul- 
tat, că aceasta de sau întîm- 

plat nau fost alt decît a 
lui ne socotită cerere și fă- 

țărie, eară nu lucru cuviincios, 

  

 

 
 
 

cerut cu lacrămi umilite, de al 
tău supus și credincios rob: O 

mult milostiva mea Doamnă Îm- 
părăteasă și al totului Stă- 
pînă! Știu că tu tot aceiași 

ești și nu alta, care mai miluit 
pînă acum, mai protejat, și 

mai adus pînă la acest minut: 
Tu și acum care știi amărîciu- 
nea și durerea inimii mele, cu- 
noști întristarea sufletului meu, 

și privești fierbințeala lacră- 
milor mele, auzimă pre mine pă- 

cătosul și nevrednicul tău rob, 
carele știi că numai la tine una 
nădejduiesc, ție mă rog acum 

cu lacrămi și strig: Milueștetă [Milueștemă] 
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Fecioară, milueștemă! Șimi dă- 
ruește ertare tuturor păcate- 

lor, umilință a inimii, darul la- 
crămilor, întreaga sănătate, și 
întru toate faptele bune, grab- 
nică sporire, și dăruește pace, 

ainiște [liniște], și bucurie inimii mele, 
și înavuțește toate simțirile și 
mișcările mele cu bine cuvîn- 
tarea ta, păzindumă de toți 

vrăjmașii, văzuți și ne văzuți, 
și de relele întîmplări, pri- 

mejdii și pericule rușinoase, 
și la despărțirea sufletului de 
ticălosul meu trup, să fii lîngă 

mine aproape mîngîindumă, ușu- 
rîndumi durerile, și încredin- 

  

 

 
 

țîndumă de împărățiea Fiului 
tău, iar mai ales acum milue- 
ștemă și scapămă de această 
grea și mare sarcină a dato- 
riilor, de păcate știute și ne- 
știute, și nu întîrzia o grab- 
nică ajutătoare Fecioară! Că 

întîrzierea ta Stăpînă, să 
face mare cădere mie: Știu că 

aceasta ar fi prea cu nepu- 
tință pentru un necredincios, 

dar eu nevrednicul, știind ne nu- 
măratele tale minuni, și fa- 

ceri de bine neamului omenesc 
cea [cele] de multe feliuri pre care 

cu neputință este toată limba 
îngerească și omenească a le 

  
  



 
 

RUGĂCIUNE 
către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu. 

Folositoare pentru tot Creștinul.          Prețul o jumătate sfanțu.  
26 

 

 

 

 
 

spune, sau a scrie: Iar mai pre 
sus de toate: minunea minuni- 

lor, a nașterii tale cel fără 
sămînță, mai-nainte de naștere 
fecioară, și în naștere fecioară, 
și după naștere iară ai rămas 
fecioară: Lucru de care să în- 
tunecă și mintea cea mai pre 
sus de lume. Cred Stăpînă, și 

nu mă îndoesc, și pentru acea- 
sta dar îndrăznesc a zice: 
Că dacă tu atîtea de mari 
și mai pre sus de fire mi- 

nuni ai putut săvîrși, apoi oare 
această prea mică minune îți 
este cu neputință a face cu 

mine. Adecă, amă milui: Nu prea 

  

 

 
 

curată fecioară, nu mă îndo- 
esc, ci cred din toată inima mea, 

că toate îți sînt cu putință, 
dar a mea ne vrednicie te oprește 

însă cu toată această nevred- 
nicie strig: Milueștemă Stăpînă 
milueștemă! Că cine altul poate 

a mă milui, afară de tine; o 
Fecioară și Maică a lui Dum- 

nezeu! Că la oameni de v_iu [voiu] în- 
tinde mîinile, mă voiu socoti 
fără de minte, fiind toți ne- 

putincioși, și întocmai nevo- 
eași, ci numai la tine una aștept, 

ca ceea ce covîrșești pre toți 
cu slava, cu curăția, cu avuția 
și cu puterea; Că ție să pleacă 
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tot genuchiul, al celor cerești, 
al celor pămîntești și al ce- 

lor dedesupt, și covîrșești cu 
curăția pre toți îngerii, Ar- 

hanghelii, Heruvimii și înfri- 
coșații Serafimi, și în mîna 
ta sînt toate vistieriile Îm- 

părăției Cerurilor, și Scriptu- 
rile tuturor împăraților pă- 

mîntești. Dar oare cine sînt eu 
ticălosul ca să pot grăi Mă- 
ririle tale; Ai dela fiiul tău 

lauda cea vrednică și cuviin- 
cioasă ție. Însă să nu înpingi 

și pe această a mea nevrednică 
rugăciune cea din durere și din 

dragoste ție adusă, pentru a- 

  

 

 
 

aceasta, o întru tot lăudată 
Maică! Iau îndrăzneală nevred- 

nică a grăi către tine, și a 
zice: Oare mare lucru este a 

mă milui pre mine săracul, fiind 
tu atîta de înavuțită; Îm- 

părăteasa Cerului și a pămîn- 
tului, a milui pre un sărac pă- 

cătos, aceasta este slava ta: 
Și ce zic, pre un sărac, cînd 
tu miluești pre toată lumea: 

Apoi oare numai pre mine nu mă 
vei milui: Milueștemă Fecioară 
milueștemă! Și fă cu mine pă- 
cătosul, minunate milele tale, 
ca să cunoască toți al cui rob 

sînt eu, și tu ești Protecto- 
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rul meu, fă Doamnă Fecioară cu 
mine ca mai nainte, că eu știu 
și cred, că îndată ce vei vrea 
lucrul sau și împlinit, și a- 

acestea le zic, știind că toate 
îți sînt cu putință, și nimic 

nu să știrbează din a ta slavă, 
nici păgubești ceva, miluindumă 

pre mine, ci mai vîrtos slava 
și lauda îți crește. O prea pu- 
ternică împărăteasă, și Maică 

a prea dulcelui meu Iisus căruia 
slava, cinstea și închinăciunea 
toată să cuvine, împreună și 
părintelui său, celui fără în- 
ceput, și prea sfîntului și bu- 
nului, și de vieață făcătoru- 

  

 

 
 

lui Duh: Acum și pururea, și 
în vecii vecilor, Amin. 

 
 
 

VISUL CE A VĂZUT NĂSCĂ- 
TOAREA DE DUMNEZEU 

 
Mai nainte de a se răstigni 

Domnul nostru Isus Hristos. 
 

Dormind prea sfînta Fe- 
cioară Născătoarea de Dumnezeu 

în muntele Eleonului, cînd a 
fost în cetatea Vitleemului 
unde ar fi venit la sfinția sa 

Domnul nostru Is. Hristos și au 
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întrebat-o: Maica mea prea 
Sfîntă dormi; Iar ea au zis: 

Fiiul meu prea dulce, prea fru- 
moase Iisuse, am fost adormit, 

și eată că am văzut straș- 
nic vis pentru tine. Și au zis 

Domnul! Spune Maica mea visul 
ce ai văzut. Și ea au zis: Fi- 

iul meu prea dulce ! Am văzut 
pre Petru în Roma, și pre Pa- 

vel în Damasc, iar pre tine team 
văzut în cetatea Ierusalimului 

răstignit pre cruce între doi 
tîlhari. Cărturarii și fariseii 

și necredincioșii jidovi defăi- 
mîndute, foarte teau batjo- 
corit, și desculțu teau jude- 

  

 

 
 

cat, și cu fiere teau hrănit, 
și cu oțet teau adăpat! Cu 

trestie și cu toiag preste cap 
teau bătut, și în sfîntul o- 

braz teau scuipat, și cunună 
de spini pre capul tău au pus, 

și unul din ostași cu sulița 
în coastă teau împuns: din care 

îndată au eșit sînge și apă. 
Soarele sau întunecat, Luna 

în roșeață sau schimbat, catape- 
teasma bisericii de sus, pînă jos 
în doă sʼa despicat, întunerec 
mare sau făcut preste tot pă- 
mîntul, dela al șaselea pînă 
la al noălea ceas. Iosif și cu 

Nicodim mi să părea că te po- 
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gora pre Tine de pre cruce, 
și cu giulgiu curat teau în- 
fășurat, și în mormînt nou 
teau pus. Și în iad teai po- 

gorît, și ușile cele de aramă 
leai sfărîmat, și zăvoarele cele 
de fier leai zdrobit, pre Adam 
și pre Eva scoțîndui afară, și 

înviind atreia zi teai înăl- 
țat la ceruri, și teai pus de 

a dreapta Tatălui. Iar Dom- 
nul au zis: Maica mea prea 
sfîntă, adevărat vis ai vă- 

zut! Și acestea toate eu voiu 
să le pătimesc pentru neamul 
omenesc. Și de va scrie cineva 

visul tău și îl va ținea, și 

  

 

 
 

la sine îl va purta, și în 
casa sa îl va avea, de acea casă 

dracul nu se va apropia, și 
pre duhul cel necurat îl va 

goni. Și îngerul lui Dumnezeu 
va sta totdʼauna lîngă dîn- 
sul dea dreapta, și de năcă- 

lirile [năcăjirile] și supărările despre oa- 
menii cei răi va fi mîntuit, 

și la drum de va călători, și 
va avea acest vis pe lîngă sine, 

acel om nu se va teme de grindină, 
de tunet, de fulgere, și de 

toată moartea grabnică va fi 
ferit. Arhanghelul Mihail va fi 

lîngă dînsul îndreptînd ca- 
lea lui ori în ce parte va voi 
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a merge. La dreapta judecată 
va afla milă, și la eșirea sa 

din vieață mă voiu arăta lui 
om: dinpreună cu tine Maica 

mea, și îngerul meu va lua su- 
fletul lui, ducîndul întru Îm- 

părăția Ceriurilor, veselindusă 
acolo cu toți drepții, carii din 

veac bine au plăcut mie. Amin. 
O prea Sfîntă Doamnă! 

Stăpînă Fecioară de Dumnezeu 
Născătoare, priimește nevrednica 
mea rugăciune, și mă păzește de 

moarte năpraznică, și îmi dă- 
ruește pocăință înaintea sfîr- 

șitului meu. Amin. 

  

 

 
 
 

ÎNCHINĂCIUNI ÎN CINSTEA 
PATIMILOR DOMNULUI 

 
Împărțite de 12 închinăciuni, 

zicînd fiește care [fieșcare] stih de 4 
ori, și făcînd la toată zi- 

cerea cîte o închinăciune. 
 

Închinumă cinstitelor tale 
patimi Hristoase mîntuitoriul 

meu. 
Închinumă îndelung răbdă- 
rii tale mult milostive Hris- 

toase al meu. 
Închinumă smereniei tale cei 

îndelung pentru mine ticălosul. 
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Îngropării și învierii tale 
cei de a treia zi, suirii la Ceriuri, 

șederii dea dreapta Tatălui, 
slăvitei și a doă iarăși veni- 

rii, cînd atuncea mîntuitorul 
meu, să nu mă-judeci dupe fap- 

tele mele ticălosul! Că ție Do- 
amne unuia am greșit, dar ție 
unuia mă și închin, și pre alt 

Dumnezeu afară de Tine nu știu: 
Tu dar după judehățile [judecățile] tale 

mă mîntuiește, și mă miluește, 
ca un bun și de oameni iubitor. 

  

 

 
 

Psalmul 8. 
 

Milueștemă Dumnezeule du- 
pă mare mila ta, și după mul- 
țimea îndurărilor tale, șterge 
fără-de-legea mea, mai vîrtos 

mă spală de fără-de-legea mea, 
și de păcatul meu mă cură- 

țește, că fără-de-legea mea eu 
o cunosc, și păcatul meu îna- 
intea ta este pururea. Ție u- 
nuia am greșit, și rău înain- 
tea ta am făcut, ca să te în- 

dreptezi întru cuvintele tale, 
și să biruiești cînd vei judeca 

Tu. Că iată întru fără de 
legi mam zămislit, și în păcate 
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mau născut maica mea. Că iată 
adevărul ai iubit, cele neară- 
tate, și cele ascunse a le în- 

țelepciunii tale ai arătat mie. 
Stropimă-vei cu isop și mă voiu 
curăța, spălamă-vei, și mai vîr- 

tos decît zăpada mă voi albi. 
Auzului meu vei da bucurie și 

veselie, bucurasevor oasele mele 
smerite. Întoarce fața ta de 
către păcatele mele, și toate 

fără-de-legile mele ștergele Inimă 
curată zidește întru mine Dum- 

nezeule, și duh drept înoește 
întru cele din lăuntrul a le 

mele. Nu mă lepăda de la fața 
ta, și duhul tău cel sfînt 

  

 

 
 

nuʼl lua de la mine. Dămi mie bu- 
curia mîntuirii tale, și cu duh 
stăpînitoriu mă întărește. În- 
văța-voiu pre cei fără de-lege 
căile tale, și cei necredincioși 

la tine se vor întoarce Mîntue- 
ștemă de sîngiuire Dumnezeule Dum- 

nezeul Mîntuirii mele, bucuraseva 
inima mea de dreptatea ta. Doa- 
mne buzele mele vei deschide, și 

gura mea va vesti lauda ta. Că 
de ai fi voit jertfă, aʼși fi 

dat, arderile de tot nu le vei 
bine voi. Jertfa lui Dumnezeu 
duhul umilit, inima înfrîntă 

și smerită Dumnezeu nu o va 
urgisi, fă bine Doamne întru 
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bună voirea ta Sionului, și să 
se zidească zidurile Ierusalimu- 
lui. Atuncea bine vei voi jertfa 
dreptății prinosul și arderile 
de tot, atuncea vor pune pe 

altarul tău viței. 
 
 
 

Sfîrșit. 
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Cristina Botîlcă 
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Povestea descoperirii cărții 

 și scurte comentarii personale 
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Habar n-avea țața Ioana ce comoară a ținut în casele de paiantă vreo 

cincisprezece ani, mutată mai apoi în altă casă, unde a petrecut și acolo vreo zece. 

Povestea descoperirii ei e scurtă, fiindcă a implicat doar o minte mai curioasă și un 

ciocan mânuit de un bărbat. Ce s-a întâmplat după aceea contează: întrebările, 

ipotezele, discuțiile cu oameni mai pricepuți decât mine, transliterația cărții în două 

zile și două nopți, curiozitatea și bucuria împărtășirii ei cu alți oameni. 

Cutia a stat într-o odaie, pe un raft șubred, timp de cincisprezece ani, până când 

bunicii mei s-au mutat într-o casă mai sigură. Apoi, și-a reluat locul într-o ladă de 

studio, sub câteva pături și perne umplute cu puf de gâscă. Mamaie ținea acolo batiste 

și bani. Pe 8 octombrie a venit la mine și mi-a arătat cutia care crăpase. 

— Mai poți să-i faci ceva? 

Am întors-o pe toate părțile și, zăngănind-o, am observat că ceva, undeva, pe 

fundul ei, aluneca de la un capăt la celălalt. Suna ca o bucată de hârtie. Prima ipoteză: 

e un buletin. A doua ipoteză: e un certificat de naștere. A treia: bani? 

— Mamaie, i-am zis, iartă-mă, daʼ io o sparg. Vreau să văd ce zăngănește-n ea. 

— Sparge-o, mamaie, că și-așa... 

Am încercat să desfac partea de jos „cu frumosul”, gândindu-mă că aș putea, 

totuși, să o salvez, dar după ce am rupt lama cuțitului „ăla bun” și am reușit să mă 

zgârii, am chemat întăriri. 

— Tata, poți să-i dai un ciocan și s-o desfaci? 

Pe cimentul din spatele casei, în fața grătarului, am văzut prima dată cum alunecă 

dintr-un compartiment o cărticică nu mai mare decât mâna mea. Mi-au sticlit ochii și 

am smuls-o din mâna tatei. Prima privire aruncată. M-am încruntat. 

— Nu pricep... 

Știam că erau litere chirilice—măcar atât—dar nu fusesem niciodată nevoită să 

transcriu sau să traduc ceva de felul acesta. Tot la tata m-am întors. 

— Zice așa... „rugăciune”.... „către”... și mai jos scrie „folositoare”... 

— E către Fecioară?  

Știam că, în titlu, cuvântul „folositoare” sau „grabnic ajutătoare” însemna că 

rugăciunea putea fi către Fecioara Maria. Am avut dreptate. Cu ajutorul unui tabel de 

corespondență și al unor sfaturi primite via comentarii pe Facebook, am reușit să 

determin ce scrie pe copertă. „Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu. 

Folositoare pentru tot Creștinul. Prețul o jumătate sfanțu.” Urmau șaizeci și trei de 

pagini, transliterate în două zile, și două întrebări:  

1) Când a fost tipărită cartea? 

2) De unde vine cutia și, odată cu ea, cartea? 
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Voi încerca să răspund, dar mai mult cu supoziții și cu teorii bazate pe 

informațiile culese din surse istorice și din discuțiile cu familia mea și cu oameni mai 

pricepuți decât mine. 

Prima întrebare implică un răspuns mai lung, pentru că indiciile sunt 

numeroase. 

În primul rând, literele chirilice nu sunt la fel peste tot. Ce înseamnă asta, mai 

exact? Înseamnă că avem cuvinte precum иєтрєбɴікȢʌȢi (pagina 35, rândul 10-11) 

(rom. netrebnicului), unde semnul И este identificat ca făcând parte din literele 

chirilice vechi (până în 1830), și echivalentul său în alfabetul latin este i, nicidecum n, 

deși în acest context este folosit ca echivalentul celui din urmă. Tot în acest cuvânt 

găsim semnul N, care este într-adevăr echivalentul lui n din alfabetul latin. Deși sunt 

diferite, ele sunt folosite în același cuvânt, ambele echivalând n-ul latin.  

Aceeași utilizare a semnelor И și N o regăsim și în cazul cuvântului пʌiиъ (rom. 

plină). La pagina 10, rândul 8, găsim varianta cu и. Cuvântul пʌiɴъ (rom. plină), cu 

varianta ɴ, se află la pagina 7, rândul 4, la pagina 17, rândul 10, la pagina 18, rândul 6, 

și la pagina 24, rândul 13. Altă particularitate a scrierii este utilizarea a două variante 

diferite ale aceluiași cuvânt în același text: „Ceriului” și „Cerului”, „Ceriurile” și 

„Cerurile”, „Iisus” și „Isus”.  

Când veți citi transliterația, veți observa parantezele pătrate pe care le-am folosit 

pentru a corecta o greșeală care cred că a fost făcută din neștiință sau din neatenție, 

sau pur și simplu pentru a explica forma veche a unui cuvânt. Veți găsi paranteze 

pătrate la paginile: 6, 16, 18, 22, 23, 31, 32, 33, 37, 39, 42, 44, 46 și 59. Ele au rolul de a 

ușura citirea cărții în cazul în care lipsesc litere în textul original sau cuvintele nu sunt 

lizibile. Toate aceste particularități legate de scriere ne arată că textul se poate să fi fost 

tipărit în jurul anului 1850.  

Din păcate, din cercetările mele reiese că Bibliografia Românească Modernă (1831-

1918) nu cuprinde această cărticică de rugăciuni, cel puțin nu sub acest titlu și nici sub 

aceste dimensiuni (11,2 x 8,3 cm). De asemenea, am observat că majoritatea cărților de 

rugăciune tipărite în acea perioadă au pe copertă sau pe prima pagină detalii precum: 

„a doua oară tipărită”, „tălmăcită din grecesc în românesce și tipărită cu cheltuiala...” 

sau este menționată tipografia la sfârșitul textului. După cum veți vedea, în cazul 

acestei cărți nu avem date precum: tipografia, anul, locul, persoana la cererea căreia s-

a tipărit, ci doar titlul și prețul.  

O altă particularitate, pe care eu, în neștiința mea, o cataloghez drept greșeală, 

se află la pagina 61 a cărții. Subtitlul spune „Psalmul 8”, dar conținutul este cel al 

psalmului 50. Se foloseau, într-adevăr, cifrele chirilice, dar numai până la începutul 

secolului al XVIII-lea, când monedele din Imperiul Rus au făcut trecerea la cifrele 



 
 

RUGĂCIUNE 
către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu. 

Folositoare pentru tot Creștinul.          Prețul o jumătate sfanțu.  
38 

 

 

arabe. Însă valoarea numerală „50” se exprima, în alfabetul chirilic, cu ajutorul 

semnului Н, deci nu poate fi decât o încurcătură făcută din neatenție sau de cineva 

care a tipărit cartea fără să fie familiarizat cu Psalmii lui David. O altă posibilitate, care 

mi s-a dezvăluit într-o discuție cu un preot, este că rugăciunea ar fi fost tipărită în 

Basarabia, unde există încă mănăstiri cu călugări de rit vechi. 

În al doilea rând, după cum veți observa la pagina 36, întâlnim singurul nume 

de față bisericească din text: „alcătuită de smeritul Iustin Crivăț Protosinghel, din Sf. 

Mitropolie”. Despre Iustin Crivăț nu se cunosc foarte multe date. Cărțile care îl 

menționează mai pe larg sunt scrise de Teodor Bălan și Iraclie Porumbescu, iar 

imaginea pe care i-o conturează este una de haiduc al anului 1848. Iustin Crivăț de 

Edessa (pe care îl găsim și sub numele de Iustin Edessis, Justin de Edessa și Iustin 

Ectessis) este menționat și de Leca Morariu, care susține că istoricii i-au făcut o 

nedreptate arhiereului, a cărui activitate revoluționară și patriotică sub Mihail Sturdza 

s-a încheiat brusc la treizeci și șapte de ani, când moare, dar nu înainte de a prelua și 

păstra funcția de locțiitor de episcop la Roman până în 1856. Iustin Crivăț se refugiază 

la Cernăuți alături de tinerii revoluționari ai anului 1848 (printre care se numără și 

Vasile Alecsandri, Alecu Russo și Costache Negri), pentru că refuză să predea 

autorităților trimise de Sturdza scrisorile mitropolitului Meletie, mort la 20 iunie 1848. 

În Scrisorile lui Iraclie Porumbescu, este descris momentul în care Iustin Crivăț 

sosește ascuns într-un car cu fân: „Atunci vedem că se mișcă paiele în dosul carului. 

O ființă omenească, în cămașă, cu capul gol, cu plete, plin de paie, se coboară din car. 

Era și desculț! [...] Arhiereul, numai în cămașă țărănească și încins cu un brâu țărănesc, 

desculț, binecuvânta pe rând pe toți compatrioții săi, cu lacrimi pe față, apoi îi 

cuprindea pe toți și îi săruta pe frunte.” Teodor Bălan, în Activitatea refugiaților 

moldoveni în Bucovina, 1848, scrie că Sturdza „pe lângă arhiereul Iustin a întrebuințat 

și întrebuințează tot soiul de chipuri atât de amenințare, cât și cu făgăduințe spre a-l 

îndupleca să dea la iveală niște hârtii ale mitropolitului ce are prepus că s-ar afla la 

dânsul și să slobozească un fel de înscris, că au fost înșălat de bătrânul și de boieri ca 

să iscălească în tânguirile țării. Însă toate încercările au fost zadarnice; arhiereul Justin 

este nestrămutat și a declarat că mai bine va suferi să i se taie mâinile decât să 

iscălească asemine act.” Tot Iustin Crivăț este cel care ține o rugăciune specială, în 

timpul unei slujbe la Mănăstirea Neamțului, în care îi cere lui Dumnezeu să scape țara 

de domnitor. Pentru aceste lucruri, dar și pentru că Mihail Sturdza anunță că oferă o 

recompensă pentru prinderea părintelui, Iustin Crivăț este lăudat pentru lupta 

împotriva a ceea ce Iraclie Porumbescu numește „brutalele și sângeroasele maltratări 

și batjocoriri ce le făcuse Vodă M. Sturdza de supușii săi moldoveni, fruntași patrioți, 

la Iași.” Toate acestea ne plasează în timp la jumătatea secolului al XIX-lea. Mai exact, 



 
 

RUGĂCIUNE 
către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu. 

Folositoare pentru tot Creștinul.          Prețul o jumătate sfanțu.  
39 

 

 

nu pot ști, fiindcă sursele pe care le-am analizat nu mi-au dat nicio dată precisă. Deci, 

misterul rămâne, deși nu la fel de amenințător. 

Răspunsul la prima întrebare pare că mi s-a dezvăluit (oarecum), dar cum 

rămâne cu proveniența cutiei și a cărții? Aici, lucrurile se complică, nu doar pentru că 

bunica mea are optezi și cinci de ani și memoria nu-i mai e la fel ca odinioară, dar și 

pentru că „Visul Maicii Domnului”, care începe la pagina 52, este învăluit într-o aură 

de mister, fiindcă părerile sunt împărțite. Părintele Arsenie Papacioc spune 

următoarele: „În ultimii ani ni s-au oferit diferite surogate ale credinței prin 

răspândirea unor filade ce se numesc apocrife, care sunt condamnate de Biserică. Cea 

mai cunoscută dintre acestea este cărticica Visul Maicii Domnului, retipărită de 

nenumărate ori la diferite edituri, dar şi de unele parohii, acordându-i-se chiar şi înalte 

binecuvântări. Broșura prezintă la început câteva rugăciuni obișnuite ale Bisericii dar 

adaugă şi un text despre care se crede că ar fi fost trimis de Dumnezeu oamenilor. 

Acest text nu a fost acceptat de Biserică, dar unii au considerat că ar întreține un 

sentiment de evlavie. In realitate, însă, apocrifa ademenește sufletele mai slabe spre o 

credință greșită, spre superstiție”. 

În Georgia, trăia un călugăr ortodox, arhimandritul Gabriel (cu numele de botez 

Goderdzi Urgebadze), despre care se spune și se scrie că făcea minuni. Visul Maicii 

Domnului, dictat de părintele Gabriel, a fost tradus în limba engleză și publicat pe 

site-ul dedicat acestuia, unde se poate citi și în ziua de astăzi (vezi surse). Așadar, 

Visul Maicii Domnului poate căpăta alte însemnătăți, în funcție de cel căruia îi ceri 

explicații. Eu am întrebat direct la sursă, la Patriarhia Română, de unde am primit 

următorul răspuns—pentru care mulțumesc Biroului de Presă și părintelui 

arhimandrit Chiril Lovin, de la Mănăstirea Antim, din București: 

 

Textul intitulat Visul Maicii Domnului este o scriere 

apocrifă care a fost foarte răspândită în secolele 

trecute în mai multe regiuni din sud-estul Europei. 

Preotul folclorist Simion Florea Marian o încadrează în 

legenda Căutării Domnului Iisus Hristos de către Maica 

Sa, legendă răspândită în tot teritoriul locuit de 

români, și opinează că textul în cauză, care se revendică 

de la un original grecesc, ar putea fi una din sursele 

legendei. 

 

Prima parte a textului cuprinde un dialog fictiv între 

Maica Domnului și Iisus, fiind percepută uneori ca un 

mod popular de transmitere a unor elemente ale 

învățăturii creștine. Partea a doua a textului, în care 
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i se garantează protejare de primejdii și chiar mântuire 

veșnică celui care citește, transcrie sau poartă cu sine 

această cărticică, încurajează, însă, comportamentul 

superstițios. Astfel, mântuirea este considerată, în mod 

eronat, ca o urmare a împlinirii unei reguli exterioare 

și nu ca întoarcere interioară a omului spre Dumnezeu, 

urmată de practicarea virtuților și a faptelor bune. 

 

Biserica a condamnat folosirea scrierilor apocrife sau 

pseudoepigrafe (prin canonul 63 al Sinodului Trulan, din 

anul 692, și prin alte hotărâri canonice), întrucât, în 

misiunea ei de vestire a adevărului revelat de Dumnezeu, 

ea nu apelează la produse ale imaginației omenești. De 

aceea, marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române 

(precum Părinții arhimandriți Cleopa Ilie, Arsenie 

Papacioc și Teofil Părăian) au recomandat credincioșilor 

să citească textele, inspirate de Duhul Sfânt, ale 

Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, renunțând la 

folosirea acestui text și a altor apocrife similare. 

Visul Maicii Domnului se înscrie, prin urmare, în vasta 

literatură populară de inspirație creștină, dar nu 

beneficiază din partea Bisericii de încrederea care 

trebuie acordată doar textului sacru, care, fiind 

revelat de Dumnezeu, are puterea de a schimba în bine și 

de a sfinți pe om. 

 

Arhimandrit Asist. Dr.  Chiril LOVIN  

(mănăstirea Antim, București) 

Facultatea de Teologie din București 

Departamentul De Teologie Sistematică, 

Practică Şi Artă Sacră 

 

*** 

 

Visul Maicii Domnului este unul dintre textele cele mai cunoscute în 

comunitatea gagauz (rom. găgăuzi), care trăiește în regiunea autonomă Gagauzia din 

Republica Moldova, în zona Bugeac și în Dobrogea. Găgăuzii se trag dintr-un popor 

turcic, dar sunt creștini, situație pe care nu o mai găsim în Europa. În perioada țaristă, 

au fost victimele unui proces dur de rusificare, lucru care se observă în rusa pe care o 

vorbesc extrem de bine. În comunitatea lor, Visul Maicii Domnului arată—așa cum 
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spune etnograful György Orosz—că în urma convertirii slavilor la creștinism, 

conștiința magică adânc înrădăcinată în mitologia arhaică a supraviețuit sau, mai 

degrabă, a fost reprodusă în noul mediu creștin. Existența încăpățânată a textelor 

precum Visul Maicii Domnului ne arată că spiritualitatea rusească ar putea avea o 

natură duală, ar putea fi o credință duală, o dvoeverie.  

Iar legat de cutia propriu zisă, călătoria a început cu stângul. Nu știam nimic, 

bunica mea nu-și mai amintește de unde a primit-o sau de unde a luat-o, iar mama 

știe un singur lucru: cutia a apărut odată cu mine, prin 1997, sau poate chiar puțin mai 

târziu. Avem în minte două scenarii: (1) o fostă vecină a noastră lucrase înainte de 

2000 pentru un preot catolic din Italia, apoi venise înapoi în țară după moartea 

preotului care îi lăsase moștenire mai multe lucruri, printre care și cutia cu 

compartimentul secret; pentru că am găsit o cutie asemănătoare la o casă de licitații—

model foarte asemănător, realizat de regulă la Sorrento, în Italia, la începutul secolului 

al XX-lea—ipoteza aceasta s-a conturat prima; (2) un alt vecin al nostru, a cărui mamă 

fusese căsătorită cu un boier din Rusia, i-ar fi făcut cadou bunicii mele cutia cu pricina, 

la moartea mamei lui; din păcate, și această ipoteză este, pentru mine, la fel de 

plauzibilă ca prima, deci presupun că vor coexista până când își va face apariția o 

amintire venită de nicăieri sau o vorbă aruncată la nimereală de mamaie sau de mama.  

O altă particularitate a cutiei este compartimentul secret—atât de pe fundul 

cutiei, cât și din spatele oglinzii—deschis cu ajutorul unei cheițe ascunse.  
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 Schițele de mai sus1 arată unul din mecanismele prin care o astfel de cutie se 

poate deschide. Da, există mai multe, așa cum am aflat și eu din numeroasele anunțuri 

de vânzare de pe site-uri atât străine, cât și românești. Am aflat că acest tip de cutie 

nu se fabrica numai în Sorrento, pentru ca mai apoi să fie vândută în Gibraltar ca 

suvenir, ci și în Transilvania. Un site mă anunță cu litere mari, foarte colorate, că 

urmează să cumpăr „Dracula Handmade Wooden Jewellery Box with Secret Lock, Big 

Smart Box, IQ test”, iar altul „Brown Wooden Jewellery Box with Hidden 

Compartments Drawers Birtday Gift Idea”. În România, deși aici anunțurile nu vin la 

pachet cu artificii, am găsit un răspuns. Am găsit o firmă în Transilvania care încă 

fabrică astfel de cutii și le-am trimis niște fotografii. Iată ce mi-au răspuns: 

 

Noi suntem din Ardeal (jud. Cluj). Așa cum văd eu 

formele și sculele folosite, sunt 98% sigur că această 

 
1 Surse foto: Amazon.co.uk și TransylvanyArt.eu (URL în surse). 



 
 

RUGĂCIUNE 
către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu. 

Folositoare pentru tot Creștinul.          Prețul o jumătate sfanțu.  
43 

 

 

cutie a fost făcută tot aici în zona noastră, Huedin - 

Izvorul Crișului, cu mulți ani în urmă. 

 

 Există, deci, un răspuns și la întrebarea cu numărul doi. Foarte interesant este 

că mecanismul secret al cutiei bunicii era bătut în cuie, atât piesa care este înlăturată 

pentru a dezvălui încuietoarea (imaginea cu numărul 6 din schiță), cât și bucata 

alungită de lemn pe care trebuie să o scoți de sub cutie pentru a activa ascunzătoarea 

cheiței (imaginea cu numărul 3). De ce au fost bătute în cuie și când? Nu pot crede că 

cineva s-a gândit: „Toate lemnele care ies din ea mă enervează, așa că o s-o bat în cuie!” 

fără să fi descoperit cărticica ascunsă, fără să fi simțit că ceva se mișcă în interiorul 

cutiei, la loc sigur. Cineva, cumva, a închis-o acolo și a pus-o la loc sigur.  

 Valoarea ei istorică este certă și, pentru mine, la fel este și valoarea sentimentală. 

Transliterația ei a fost ca un exercițiu care e menit să te familiarizeze cu necunoscutul. 

Și care este cea mai mare teamă a omului, dacă nu necunoscutul? Poate că are o poveste 

și mai interesantă, poate că au ținut-o mâini care îl chemau pe Dumnezeu în mijlocul 

furtunii și al haosului, sau copii speriați de tunete au strâns-o la piept, noaptea, ori 

femei îndurerate au plâns deasupra ei și s-au simțit, numai pentru o clipă, mângâiate. 

Poate-i un semn, poate nu e. Oricum, este o părticică din trecut care a scos căpșorul 

din pământ ca să ne amintească de faptul că e încă acolo, într-o perioadă în care 

oamenii au cam uitat de ceilalți oameni și de Omul care veghează peste ei. 

  

 

octombrie 2020 
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Link comun, Metoda Lidia Vianu în 7 volume 
https://editura.mttlc.ro/metoda-lidia-vianu-7-volume.html 

 
Volumul 1. Engleza de la 7 la 77 de ani. Partea 1. Întâmplări cu timpuri. Traducere 
cu cheie. 
 
Volumul 2. Engleza de la 7 la 77 de ani. Partea 2. Întâmplări cu timpuri. Traduceri cu 
cheie. 

 
Volumul 3. Ora de Engleză. Traduceri şi povestiri. Cu cheie. 

 
Volumul 4. Admiterea la Engleză. Traducere gramaticală. Cu cheie. 

 
Volumul 5. Subiecte date la examenul de admitere 1974-1990. Traduceri cu cheie. 

 
Volumul 6. Student la Engleză. Traducere gramaticală. Cu cheie. 

 
Volumul 7. Examen la gramatica engleză. Traduceri cu cheie. 

 
 

 

https://editura.mttlc.ro/metoda-lidia-vianu-7-volume.html

