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Lãudaþi-L pe Domnul întru Sfinþii
Lui; lãudaþi-L pe El întru tãria puterii
Lui. (Ps. 150, 1)
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Lãuda-voi pe Domnul în viaþa
mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât
voi trãi. (Ps. 145, 1)

�  �  �

Lãudaþi pe Domnul, cã bine este a
cânta; Dumnezeului nostru plãcutã Îi
este cântarea. (Ps. 146, 1)
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…N
imic nu poate face
omul pe pãmânt, fãrã
voia lui Dumnezeu, a

Maicii ºi a Sfinþilor plãcuþi Acestuia.
M-a învrednicit Dumnezeu sã-i

aduc frumoasã cântare, pe care am
învãþat sã o compun ºi eu de la alþii,
desigur. Cântãrile-Paraclis, cuprin -
se în seria ce a început, sunt cântãri
ce vin sã cheme în ajutor pe sfinþii
care mijlocesc ºi stau lângã Tronul
lui Dumnezeu Celui Întreit.
Urmãrind cu bãgare de seamã pe
cei mai aleºi ºi iscusiþi dintre imnografii

Cuvânt înainte
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Bisericii Ortodoxe, mai vechi dar ºi
mai noi, am încercat cu mâna mea
de „lut“ sã alcãtuiesc ºi eu, spre
Slava lui Dumnezeu, câteva cântãri
aºezate pe cât m-am priceput pe
podobiile imnografiei bisericeºti, în
dorinþa de a-i slãvi pe Sfinþii noºtri,
care ne stau mereu în preajmã,
ajutându-ne în inaugurarea unei
serii de cântãri, printr-o colecþie ce
sperãm sã cuprindã cât mai multe
astfel de lucrãri folositoare, nãdãj-
duim noi, sufletului creºtinesc. Þin
sã men þionez cã nu toate
Paraclisele vor fi puse pe podobie,
unele dintre ele fiind publicate,
pãstrându-se astfel în întregime fru-
museþea textului original.
Despre metoda de alcãtuire a

acestor cântãri, ce se numesc
Paraclise, nu sunt eu cel mai în
mãsurã sã vã explic ce înseamnã
acest lucru, încã având mult de
învãþat. Numai Harul Bunului
Dumnezeu ºi al Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos cunoaºte aceste
taine, împãrtãºindu-mi ºi mie,
nevrednicul ºi nepriceputul, doar



un grãunte pe care l-am împãrþit ºi
eu mai departe cu frãþiile voastre,
dãruindu-vã spre smerita mea în -
drãznealã puþin din nectarul ºi dul-
ceaþa pe care le port în inimã atunci
când gândesc la frumuseþile Raiului
ceresc în care au trãit Sfinþii pe
care Biserica îi cinsteºte ºi îi în -
drãgeºte atât de mult.
Pe aceastã cale, rog pe frãþiile

voastre, când veþi citi aceste slove,
sã vã rugaþi ºi pentru mine, cel mai
neînsemnat dintre toþi.

Bucureºti, 2010 
Preot ION ANDREI ÞÂRLESCU
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