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FIȘĂ DE LECTURĂ 

 

MITROPOLITUL DOSOFTEI 
 

 

- Nicolae Manolescu: „Cel mai mare merit al lui Dosoftei acesta este: de a fi oferit în 

Psaltire, pe neaşteptate, întâiul monument de limbă poetică românească“ (Istoria 

critică a literaturii române); 

- Traducerea în limba română era un act misionar, literatura fiind folosită pentru a 

învăţa pe alţii: „În biserică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea să grăiască, ca şi pe 

alţii să-nvăţ, decât dzeace mii de cuvinte într-altă limbă“, afirma mitropolitul 

Dosoftei; 

- Ion Neculce în Letopiseţ, „acestu Dosoftei mitropolit nu era om prostu de felul lui. Şi 

era neam de mazîl; pre învăţat, multe limbi ştie: elineşte, latineşte, sloveneşte şi altă 

adâncă carte şi învăţătură, deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara 

noastră pe-această vreme nu este om ca acela.“ 

 

 

Psalmul 50  

 

Fie-ţ milă, Doamne, de mă iartă, 
Cu milostivirea cea bogată, 
Şi pentru a ta ieftinătate 
Să mă curăţăşti de răutate. 
 
Şi mai cu de-adins de rău mă spală 
Şi mă limpezeşte de greşală. 
Că eu îm ştiu a mea fărălege 
Şi răul mieu nainte-mi ce merge. 
 
Ţie ţ-am greşitu-ţ, Doamne svinte, 
De-am făcut răutăţ denainte. 
Cuvintele tale te-ndireaptă 
La giudeţ să-nvinci, când vei da plată. 
 
Iacă-s zămislit în strâmbătate, 
Aplecat de maică-mea-n păcate. 
Ce tu, Doamne, iubeşti dereptatea, 
De-ţ arăţ pre mine bunătatea, 
 
Şi cu taine ce nu să pot spune 
Mi-ai arătat a ta-nţelepciune. 
Cu izopul tu mă ocropeşte 
Şi mă scaldă de mă curăţeşte. 
 
Să hiu spălat şi alb ca omeţii, 
Să mă bucur şi eu cu direpţii 
De veşti bune şi preacuvioase, 

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila 
Ta 
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge 
fărădelegea mea. 
 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi 
de păcatul meu mă curăţeşte. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul 
meu înaintea mea este pururea. 
 
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am 
făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi 
biruitor când vei judeca Tu. 
 
 
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în 
păcate m-a născut maica mea. 
 
 
 
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi 
cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi;  
 
 
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
 
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; 
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Şi să-mi bucuri mişelele oase. 
 
Doamne, nu-ţ întoarce svânta faţă 
De greşele ce-am făcut, cu greaţă, 
Şi de câte-am lucrat fără lege, 
Cu milostivirea ta le şterge. 
 
Inemă curată tu-m zideşte 
Şi duh dirept în zgău îm noieşte. 
Nu mă urni din svânta ta faţă, 
Şi duhul tău cel svânt ce mă-nvaţă 
 
Să nu-l depărtez de cătră mine, 
Ce să-m dai bucurie cu bine, 
Cu svânta ta, Doamne, mântuinţă. 
Şi să-m dai şi duh de biruinţă, 
 
Ca să-nvăţ pre cei fără de lege 
Cătră căile tale s-alerge, 
Să să-ntoarcă de pre răutate 
Cătră a ta svântă bunătate. 
 
Şi mă scoate, Doamne, de la sânge, 
Cu mântuinţa ta de mă strânge. 
Şi cu adevarata ta-mpreună 
Limba mea să-ş facă voaie bună. 
 
Şi buzele mele, Doamne svinte, 
Să-m deşchiz, şi rostul să te cânte, 
Să dea veste fără de sâială 
În tot locul de svânta ta fală. 
 
Că de-ai pofti jărtvă, ţ-aş aduce, 
Că jărtvele de ars nu-ţ par dulce. 
Lui Dumnezău jărtva ceea place 
Cu sufletul înfrânt ce s-a face. 
 
Inema cea zdrobită şi frântă 
La Dumnezău nu va fi de smântă. 
Şi cu a ta, Doamne, bună vrere 
Sionului să-i faci mângâiere, 
 
S-aibă de toate părţile pace, 
Pănă zidiuri nalte să vor face 
Pregiur Ierusalim cetate, 
Să scripască dar şi bunătate. 
 
Atunci jărtve direpte ţ-vom face. 
Colaci şi prinoase, cumu-ţ place, 
Vin şi pâine, unt şi cu grâu dulce, 
Şi viţăi pre oltari ţ-vom aduce. 
 

bucura-se-vor oasele mele cele smerite. 
 
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate 
fărădelegile mele şterge-le. 
 
 
 
11. Inimă curată zideşte intru mine, 
Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele 
dinlăuntru ale mele. 
 
 
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel 
sfânt nu-l lua de la mine. 
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh 
stăpânitor mă întăreşte. 
 
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi 
cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. 
 
 
 
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, 
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta. 
 
 
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura 
mea va vesti lauda Ta. 
 
 
 
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de 
tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit;  
 
 
inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, 
Sionului,  
 
 
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
 
 
 
 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul 
şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău 
viţei. 
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Psalmul 1 (fragment) 

 

Ferice de omul ce n-a merge 
În sfatul celor fără de lege 
Și cu răii nu va sta-n cărare, 
Nici a ședea-n scaun de pierzare; 
Ci voia lui va fi tot cu Domnul 
Și-n legea lui ș-a petrece somnul. 
................. 

1. Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul 
necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi 
pe scaunul hulitorilor n-a şezut; 
2. Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea 
Lui va cugeta ziua şi noaptea. 
 
................... 

  

 

Psalmul 46 

 

Limbile să salte 
Cu cântece nalte, 
Să strige-n tărie 
Glas de bucurie, 
Lăudând pre Domnul, 
Să cânte tot omul. 
 
Domnul este tare, 
Este-mpărat mare 
Preste tot pământul 
Şi-ş ţâne cuvântul. 
 
Supusu-ne-au gloate 
Şi limbile toate, 
De ni-s supt picioare 
Limbi de pre supt soare. 
 
Alesu-ş-au şie 
Parte de moşie 
Ţara cea dorită. 
Carea-i giuruită 
Lui Iacov iubitul, 
Ce-i ţâne cuvântul, 
Mila să-ş arate 
Cea de bunătate 
Spre noi, ticăloşii, 
Precum ne spun moşii. 
 
Pre vârvuri de munte 
S-aud glasuri multe 
De bucine mare, 
Cu naltă strigare, 
Că s-au suit 
Domnul Să-l vază tot omul. 
 
Cântaţ în lăute, 
În zâcături multe, 

1. Toate popoarele bateţi din palme, 
strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. 
 
 
 
 
 
2. Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, 
Împărat mare peste tot pământul. 
 
 
 
3. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri 
sub picioarele noastre; 
 
 
 
4. Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, 
frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, 
Domnul în glas de trâmbiţă. 
 
 
 
 
 
6. Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; 
cântaţi Împăratului nostru, cântaţi. 
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Cântaţ pre-mpăratul, 
Că nu-i ca dâns altul 
 
Să domnească-n lume, 
Cu svântul său nume, 
Cântaţ să-nţăleagă 
Preste lume largă. 
 
Că Dumnezău poate 
Pre limbi preste toate, 
De le îmblânzeşte 
Şi le-mpărăţeşte. 
Scaunul dă rază 
Unde va să şază 
 
Domnul din direapta, 
Să-mpărţască plata, 
Pre boieri, pre gloate, 
Pre limbile toate. 
Şi cine să-nalţă 
Din hire sămaţă, 
I-a vedea tot omul 
Cum i-a certa Domnul. 

 
 
 
7. Că Împărat a tot pământul este 
Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere. 
 
 
 
8. Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, 
Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său. 
 
 
 
 
 
9. Mai-marii popoarelor s-au adunat cu 
poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui 
Dumnezeu sunt puternicii pământului; El S-a 
înălţat foarte. 

 

 

 


