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Epistolia Domnului 
nostru Iisus Hristos ce 
ne-a trimis-o Dumnezeu 

din cer 
 

Versificare inspirat ă din « Legenda Duminicii » sau  « Epistolia 
lui Hristos pentru paza Duminicii », considerat a f i cel mai vechi 
text scris în limba român ă dintre cele p ăstrate, t ălmacit din limba 
slavon ă anul 1391 sau  1392  de c ătre călug ării copi şti de la 
Mănăstirea S ăpân Ńa-Peri din Maramure ş, dar ret ălmacit în 
secolul al XVI-lea dup ă alt izvod,  de c ătre preotul ortodox 
Grigore din M ăhaci, care l-a pus în circula Ńie ca lucrare 
misionar ă pentru respectarea Sfintei Duminici.  

 

de Gavriil STIHARUL 
Sursa :http://gavriilstiharul.blogspot.com/ 
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cum blagosloviŃi, 
FraŃi creştini şi părinŃi, 
Căci din cer a căzut, 

S-a spart şi desfăcut 
Piatră mică şi grea, 
Cu un răvaş în ea, 
Scris cu slove sfinte 
De învăŃăminte 
Şi-n el Domnul mustra 
Pre creştini şi zicea : 
“Pre voi sunt mâniat, 
Căci nu m-aŃi ascultat 
Şi nu v-aŃi pocăit 
Precum v-am poruncit. 
Cuvântul ce l-am scris, 
Pre care l-am trimis, 
Voi l-aŃi nesocotit 
Şi nu v-aŃi pocăit 
Şi Duminica mea, 
Dată spre a şedea, 
Voi nu aŃi păzit-o 
Si aŃi nesocotit-o. 
Pentru greul păcat 
Eu m-am mâniat, 
Trimis-am ierni grele 
Cu viscole-n ele 
Şi geruri cumplite, 
Dar n-aŃi luat aminte, 
Dar pentru maica mea, 
Ce pentru voi plângea, 
Prăpădul l-am curmat, 
De voi m-am îndurat 
Şi nu v-am pedepsit 
Cu focul cel cumplit. 
De nu vă întoarceŃi 
Şi să nu mai faceŃi 
Păcate pre pământ, 
Să nu mai suduiŃi 
Pre preoŃi şi părinŃi, 
Voi da ploaie cu foc 
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Dincolo de soroc, 
În luna Făurar 
VeŃi plânge cu amar 
De veŃi striga la morŃi - 
IeşiŃi din mormant toŃi 
Să intram noi, cei vii, 
Cei loviŃi de stihii, 
IeşiŃi oseminte, 
IeşiŃi din morminte, 
VeniŃi să ne scăpaŃi 
Pre noi cei blestemaŃi ! 
Vai de cel ce-mi strică 
Sfănta Duminică 
Şi nu o cinsteşte, 
Şi-o nesocoteşte ! 
Căci e adevărat 
În ea am înviat 
Şi în ea a venit, 
Gavriil ce a vestit 
Mântuitor cuvânt 
De la Duhul Cel Sfânt, 
Precum s-a prorocit 
Fecioara a zămislit”. 
Acum blagosloviŃi, 
FraŃi creştini şi părinŃi, 
Pre popa duhovnic, 
Smerit pravoslavnic 
Pre vrednicul tălmaci, 
Preotul din Măhaci, 
Care a izbândit, 
Care a tălmacit, 
Din graiul slavonesc 
Pre graiul rumânesc 
Şi pre misonarul 
Gavriil Stiharul, 
Care a stihuit 
Pre stih potrivit ! 
Ferice să fie 
De cel ce o scrie, 
Cel ce o trimite 



 4 

Şi-o dă înainte, 
Pentru pocainŃă 
Şi spre folosinŃă ! 
Dar fi-va în păcat 
Cel ce-i învârtoşat 
Şi n-o va izvodi, 
La creştini spre a fi ! 
 


