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NOTĂ EDITORIALĂ

Paraclisele și Acatistele sunt acte liturgice
rânduite de Biserică și îndrăgite în mod special de
credincioșii ortodocși. Ele au trecut de mult timp
din cultul public în cel particular. 

Paraclisul a apărut, se pare, în secolul al 
XIII-lea, prin evlavia împăratului Teodor al II-lea
Lascaris (1254-1258), ca o rânduială de cântare a
unui Canon imnografic, îmbogățit cu elemente
din slujba Utreniei. Împăratul a compus el însuși
întreg Paraclisul mare al Maicii Domnului, după
modelul căruia a fost alcătuit, la Constantinopol,
Paraclisul mic (sau Paraclisul întâi), prin valorifica-
rea unui mai vechi Canon alcătuit de Sfântul
Teofan al Niceei. După modelul acestora, au fost
create și alte Paraclise, în care se cere ajutorul
Persoanelor Sfintei Treimi sau al Sfinților.

Acatistele au ca model cunoscutul Acatist al
Bunei Vestiri, care se rostește în biserici în chip
solemn la Denia din sâmbăta săptămânii a cincea
a Sfântului și Marelui Post (săvârșită vineri
seara). Cuvântul acatist (a+kathistos = la care nu se
șade) amintește de momentul introducerii lui în
cult, în urma minunatei victorii asupra avarilor 
și perșilor care asediaseră Constantinopolul în 
7 august 626, victorie datorată intervenției mi -
nunate a Maicii Domnului. Drept recunoștință,



locuitorii capitalei bizantine au cântat toată noap-
tea acest imn, stând în picioare, în biserica Născă -
toarei de Dumnezeu din Vlaherne. Imnul, de o
mare frumusețe poetică și de o profundă încăr   că -
tură teologică și duhovnicească, a fost de la 
început foarte îndrăgit de clerici și credincioși,
care l-au inclus în pravila lor zilnică de rugăciune.
Până astăzi, la mănăstirile din Sfântul Munte
Athos și în alte multe mănăstiri acest acatist este
rostit zilnic de monahi. După modelul lui, im no -
grafi inspirați au alcătuit, începând din secolul 
al XIV-lea, Acatiste spre lauda multor Sfinți.

Deoarece Paraclisele sunt rugăciuni de cerere,
iar Acatistele rugăciuni de laudă și mulțumire,
rostirea acestora constituie o rugăciune completă
în conținut, acesta fiind motivul pentru care mulți
duhovnici recomandă citirea zilnică a unui
Acatist și a unui Paraclis. Astfel, s-a născut nece si -
tatea alcătuirii unei cărți care să vină în întâmpinarea
dorinței creștinilor ortodocși de a săvârși zilnic o
pravilă completă și variată, care să-l ajute să urmeze și
ritmul vieții liturgice a Bisericii, prin respectarea spe-
cificului fiecărei zile liturgice din săptămână.

Această nevoie sufletească s-a conturat treptat
în întreaga Ortodoxie, manifestându-se prin
apariția unor cărți de rugăciune de acest fel. Ast -
fel, în anul 1987 s-a publicat, în Muntele Athos,
cartea numită Evdomadarion, conținând Acatiste și
Paraclise pentru fiecare zi a săptămânii, alcătuite
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de imnograful Marii Biserici (al Patriarhiei Ecu -
menice), monahul Gherasim Micraghia nanitul
(de la Schitul athonit Sfânta Ana mică). În Biserica
Ortodoxă Rusă s-a tipărit cartea numită Kanonnik,
având un cuprins asemănător, care conține
rugăciuni, Paraclise, Acatiste și Canoane care
trebuie citite de preoți (și credincioși) în vederea
împărtășirii cu Sfintele Taine.

Într-adevăr, și tradiția Liturghierului româ-
nesc a transmis următoarea Regulă pentru rugă-
ciunile ce se cuvine a se face de către cei care se
pregătesc a sluji și de cei care voiesc a se îm păr -
tăși cu Sfintele și dumnezeieștile Taine. În această
regulă se recomandă ca în fiecare seară, în cadrul
Pavecerniței, sau separat de ea, să fie citite mai
multe Canoane, Paraclise ori Acatiste, potrivit
semnificației fiecărei zile din Octoih. Astfel,
Sâmbătă seara se citesc Canonul (Para clisul)
Domnului Iisus, Paraclisul Născătoarei de Dum nezeu
și Canonul către Îngerul păzitor. Duminică seara:
Canonul Domnului Iisus, Para clisul Născătoarei de
Dumnezeu, Canonul (Para clisul) Arhanghelilor și, cine
va voi, Canonul către Îngerul păzitor. Luni seara:
Canonul Domnului Iisus, Paraclisul Născă toa rei de
Dumnezeu, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul și
Canonul către Îngerul păzitor. Marți seara: Canonul
(Paraclisul) cinstitei și de viață făcătoarei Cruci,
Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu și Canonul către
Îngerul păzitor. Miercuri seara: Canonul Domnului
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Iisus, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu, Canonul
către Îngerul păzitor, Acatistul Sfinților Apostoli și,
cine va vrea, Acatistul Sfântului Nicolae. Joi seara:
Canonul (Paraclisul) cinstitei și de viață făcătoarei
Cruci, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu și
Canonul către Îngerul păzitor. Vineri seara: Canonul
Domnului Iisus, Acatistul Bunei Vestiri a Născătoarei
de Dumnezeu, Canonul către Îngerul păzitor și
Canonul (Paraclisul) Tuturor Sfinților. 

Publicată din inițiativa și cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, cartea de față cuprinde toate
rânduielile liturgice menționate mai sus, dar
adaugă și alte Acatiste sau Canoane potrivite cu
semnificația zilei, încât orice cleric, monah și
mirean va găsi aici rugăciuni pentru pravila
zilnică, dar și în vederea pregătirii duhovnicești
pentru primirea Sfintei Împărtășanii. 

Cuvântul Paraclis, în limba greacă, din care
provine, are înțelesul de invocare, dar și de conso-
lare sau mângâiere sufletească, iar Acatistul are ca
refren adresarea: Bucură-te! De aceea, dorim
credincioșilor care vor folosi această carte la vre-
mea rugăciunii, ca, prin invocarea lui Dumnezeu,
a Maicii Domnului și a Sfinților, să primească
multă mângâiere și bucurie duhovnicească.
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PARACLISUL PREASFINTEI TREIMI
Preotul, după ce îşi pune epitrahilul şi felonul,

des chide dvera şi dă obiş nuita binecuvântare din faţa
Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dum nezeul 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 mirea nul va rosti: 

Pentru rugăciunile Sfin ţilor Pă rin ţilor
noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum nezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.



Apoi se rostesc Rugăciunile înce pătoare:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâie to rule, Duhul

adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le
pli neşti, Vis tierul bună tăţilor şi Dătătorule de
viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne
cură ţeşte pe noi de toată întinăciu nea şi
mântuieşte, Bunule, su fletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără
de moarte, mi luieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân tului Duh. Şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.
Doamne, cură ţeşte pă ca tele noastre. Stăpâne,
iartă fără delegile noastre. Sfinte, cerce tează şi
vindecă ne pu tinţele noastre, pentru numele
Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori), 
Slavă..., Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ce ruri, sfinţească-se
numele Tău, vie Împă răţia Ta, facă-se voia Ta
precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi
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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 pu terea, 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, mona hul sau

mirea nul va rosti:
Pentru rugăciunile Sfin ţilor Pă rin ţilor

noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum nezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Doamne, miluieşte (de 12 ori), Slavă..., Şi acum...
Apoi, făcând trei închinăciuni, rostim:

Veniţi să ne închi năm Împă ratului nostru
Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să că dem la
Hristos, Împă ratul nos tru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi
Hristos, Împă ratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă

cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă,
întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu
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robul Tău, că nimeni dintre cei vii nu-i drept
îna intea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu
şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să
locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
Mâhnit e duhul în mine şi inima mea
încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cuge tat-am la
toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale 
m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile
mele, sufletul meu însetat de Tine, ca un
pământ fără de apă. Degrab auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi
întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă
asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să
aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi e
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că
la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de
vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă
povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru
numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă.
Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii
mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul
meu, că eu sunt robul Tău. 
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Slavă..., Şi acum...

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
Dumnezeule! (de trei ori).

Şi îndată se cântă, pe glasul Troparului:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă,
binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Dom nului (de trei ori).

Apoi Troparul acesta, glasul 1:

Podobie: Mormântul Tău...

Treimii celei cinstite şi Firii celei
nedespărţite, celei în trei feţe împărţită fără
tăiere şi care rămâne nedes părţită după fiinţa
Dumnezeirii, să I ne închinăm pământenii cu
frică şi să O slăvim ca pe Făcătorul şi Stăpânul
şi Dumnezeul Cel preabun (de două ori).

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, 
aceeaşi podobie:

La calea pocăinţei îndreptează-ne pe noi,
cei ce ne abatem pururea pe calea răutăţilor şi
mâniem pe prea bunul Dumnezeu, ceea ce eşti
neispitită de nuntă, Marie binecuvântată,
scăparea oamenilor celor deznă dăjduiţi,
lăcaşul lui Dumnezeu.
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Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila
Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea mea. Spală-mă 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 m-am zămislit şi în păcate m-a
născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit;
cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Tale mi le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop
şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult
decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da
bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele
smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele
mele şi toate fărăde legile mele şterge-le. Inimă
curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh
drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel
Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăşi bucuria
mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă
întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile
Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
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Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge,
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă,
Ţi-aş 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 bună voirea Ta,
Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusa -
limului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei. 

Canonul, 
glasul al 8-lea:

Cântarea 1 
Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru,
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!

La Împăratul cel în trei luminători şi
Povăţuitorul şi Purtătorul de grijă a toate, şi
Care singur este din fire bun şi are o slavă a
Dumnezeirii, la Dumnezeu cel singur stă -
pânitor cădem, cântarea cea întreit-sfântă
cântând.
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Spusele cele dumnezeieşti şi prorociile cele
de demult, cu taină aflându-le noi lămurit,
slăvim o fire a lui Dumnezeu stăpânitoare și
pururea fiitoare, împreună fără de început, în
trei feţe: în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul,
ziditoare şi atotputernică.

Slavă...
Ştiutor tainic al celor sfinte fiind Avraam, în

chip sfinţit de demult a primit, bucurân du-se,
pe Făcătorul tuturor, pe Dumnezeu şi
Domnul în trei ipostasuri, dar o singură
stăpânire a celor trei ipostasuri a cunoscut.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Fără ispită de nuntă L-ai născut, Preacurată,
pe Hristos, Care pentru noi a luat fire ca şi a
noastră, rămânând neschimbat după amân -
două firile. Pe Acela roagă-L neîncetat să-mi
dăru iască izbăvire de păcate şi de ispite.

Cântarea a 3-a
Irmos: Cel ce ai întărit cerul...

Pe Tine, Dumnezeul cel neapropiat şi
Împăratul slavei, pe tron înalt Te-a văzut
Isaia, de Heruvimi şi de Serafimi fiind slăvit,
în cântări neîncetate, Unule în trei Ipostasuri.
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Cinstim pe Cuvântul, singurul născut din
Tatăl ca din minte, şi pe Duhul cel purces în
chip de negrăit, prin cugetări potrivite şi prin
învăţături din Scriptură înţelegând pe
Dumnezeu cel Unul în trei străluciri.

Slavă...
Tatăl, Cel ce este nenăscut şi a născut fără

împuţinare pe strălucirea fiinţei Sale, pe Fiul,
Lumină din Lumină, prin purcedere a dat
Lumină de o fiinţă, pe Duhul cel atoate -
lucrător şi deopotrivă de slăvit.

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Arătatu-te-ai, Fecioară-Maică Marie, lăcaş
curat al lui Hristos, Cel ce a înfiinţat toate prin
atotputernicie şi cu toată înţelepciunea le-a
pus în rânduială şi le poartă; pe Care milostiv
fă-L mie, prin rugăciunile tale cele de Maică.

Apoi această Stihiră:

Izbăveşte-ne de primejdii, Treime Sfântă,
că toţi către Tine scăpăm, ca şi către un zid
nestricat şi mântuitor.

Preotul (diaconul) zice Ectenia întreită scurtă:
Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila

Ta, ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. 
Strana: Doamne, miluieşte (de trei ori).
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Preotul (diaconul): Încă ne rugăm pentru
Preafericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române [pentru (Înalt-) Preasfinţitul (Arhi-)
Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N)], pentru
sănătatea şi mântuirea lui.

Încă ne rugăm pentru poporul român cel binecre -
dincios de pretutindeni, pentru conducătorii ţării
noastre, pentru mai-marii oraşelor şi ai satelor şi 
pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea
şi mântuirea lor.

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea,
mântuirea, cerce tarea, iertarea, buna-sporire şi aju-
torul robilor lui Dumnezeu (N, cei pentru care se face
paraclisul) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala
cea de voie şi cea fără de voie.

Încă ne rugăm pentru fraţii noştri şi pentru toţi
cucernicii şi dreptslăvitorii creştini, pentru sănătatea
şi mântuirea lor.

Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni Dum -
nezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
În lipsa preotului, se zice: Doamne, miluieşte

(de 12 ori). Şi în dată:
Sedealna, glasul al 2-lea:

Podobie: Ceea ce eşti izvorul milei...
Noianul milostivirii tinzându-ne nouă,

primeşte-ne, Milostive; caută spre poporul cel
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ce Te slăveşte pe Tine; primeşte cântările celor
ce Te roagă, Treime şi Unime fără de început;
că întru Tine, Dumnezeul tuturor, nădăjduim
să primim iertare greşelilor.

Cântarea a 4-a
Irmos: Tu eşti întărirea mea, Doamne...

Răsăritul Dumnezeirii arătându-Se celor
din întu neric, toată noaptea cea neluminată a
patimilor a risipit-o şi pe Soarele dreptăţii L-a
răsărit, cel Unul după fire, dar întreit stră -
lucitor după feţe; pe Care Îl lăudăm şi-L
slăvim pururea.

Pe Cel lăudat de gurile Serafimilor, cu
buze de ţărână Îl slăvim, Domn al slavei, Unul
după fire şi întreit după ipostasuri, strigând:
O, Împărate a toate, robilor Tăi dăruieşte-le
iertare de greşelile de tot felul.

Slavă...
Treime cinstită şi Începătorie dumneze -

iască, Ceea ce eşti cuprinzătoare a toate cele ce
sunt, nevăzută, preaîndurată, milostivă,
iubitoare de oameni, să nu mă uiţi de tot pe
mine robul Tău, nici să desfaci aşezământul
pe care l-ai pus robilor Tăi, pentru mila Ta cea
negrăită.
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