
Rugăciunile începătoare

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri  şi ale tuturor Sfinţilor, 
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin! 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul 
Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea 
şi mântuieşte Bunule, sufletele noastre! Amin!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Treime miluieşte-ne  pe  noi!  Doamne  curăţeşte  păcatele  noastre!  Stăpâne  iartă  fărădelegile 
noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău! Amin!
Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia 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 noi 
iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău! Că a Ta este Împărăţia, 
Puterea şi Slava: a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!  
 

Acatistul Schimbării la Faţă a Domnului Iisus Hristos
Rugăciunile începătoare        6 
august

Condac 1
Alesule Voievod şi  Împărat  al  Slavei,  pe Tine, Făcătorul Cerurilor şi  al 

Pământului, văzându-Te pe muntele Tabor Schimbându-Te la Faţă întru slavă, toată 
zidirea s-a mirat, Cerurile s-au cutremurat şi toţi pământenii s-au bucurat, iar noi, 
nevrednicii,  aducându-Ţi închinare de mulţumire pentru  Schimbarea Ta la Faţă, 
împreună cu Petru din suflet Îţi cântăm: Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu 
Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Icos 1
Dătătorule  de  Lumină, Hristoase  Dumnezeule,  cu  fulgerele  şi  cu  razele 

Luminii Tale Neînserate, Te-ai arătat ucenicilor Tăi pe muntele Tabor. Aceştia s-au 
spăimântat văzând strălucirea Luminii Tale şi, auzind glasul Tatălui, au  înţeles 

Dumnezeirea Ta şi au cântat:
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu Cel fără-de-moarte, luminează-ne pe noi cu lumina Feţei Tale!
Iisuse, Dumnezeule Bun şi Veşnic, trezeşte-ne pe noi, cei ce dormim în adâncul întunecat al păcatelor!
Iisuse, Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă, curăţeşte-ne de păcate şi scoate-ne din întuneric!
Iisuse, Cel ce ai umplut toată lumea cu Slava Ta, sălăşluieşte-ne şi pe noi în locaşurile Raiului!
Iisuse, Lumina lumii, slobozeşte-ne din mâna celui viclean, pe noi cei cuprinşi de întuneric! 
Iisuse, Soarele Dreptăţii, îmbracă-ne în veşmântul adevărului, pe noi cei ce dormim în umbra morţii!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 2
Iubitorule de oameni, le-ai spus ucenicilor Tăi că vei merge la Ierusalim şi acolo vei pătimi şi vei fi dat 

morţii. Toate acestea vrei să le rabzi de bună voie, pentru mântuirea noastră. Neputând ei înţelege dacă acestea 
sunt de la Dumnezeu sau de la om, i-ai luat cu Tine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi i-ai dus pe muntele Tabor,  
ca înainte de Patima Ta cea-de-voie să le arăţi Slava Ta Dumnezeiască, ca în timpul Patimilor Tale ei şă nu-şi 
piardă credinţa şi să-Ţi cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Înţelesul cel greu de pătruns al pătimirii Tale cea-de-voie neputând să-l înţeleagă ucenicii Tăi, Doamne, 

i-ai dus pe trei dintre ei să vadă minunea înfricoşatei Tale Schimbări la Faţă şi Dumnezeiasca Ta Slavă, cea pururea 
fiitoare, ca atunci când Te vor vedea răstignit să înţeleagă că Patima Ta este de bună voie şi să-Ţi cânte aşa:
Iisuse, care ai urcat pe muntele Tabor, urcă minţile noastre la cele de Sus, să ne desfătăm întru cele înalte!

1



Iisuse, care ai îndepărtat pe ucenicii Tăi de cele lumeşti, învaţă-ne să ne ferim de plăceri şi de patimi!
Iisuse, care cu trudă i-ai dus pe ucenicii Tăi la cele înalte, învaţă-ne, ca prin sudoare, să ducem greul vieţii! 
Iisuse, care ai arătat ucenicilor Schimbarea Ta la Faţa, învredniceşte-ne să ne luminăm cu învăţăturile Tale!
Iisuse, care pe Tabor ai avut trei martori ai slavei Tale, dă-ne şi nouă să cugetăm totdeauna la Slava Ta!
Iisuse, pentru Numele Tău Doamne s-a veselit Taborul, acum chemând Numele Tău dă-ne să urcăm la cele înalte!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 3
Pe aleşii Tăi ucenici, îmbrăcaţi fiind cu putere de Sus, Doamne, i-ai urcat în Tabor să înveţe a cânta cele 

înalte şi să cugete la cele cereşti, iar nu la cele pământeşti. Doamne Iisuse Hristoase, pe noi cei căzuţi întru cele 
de jos şi biruiţi de neputinţele trupului, îmbracă-ne cu puterea Ta, să biruim neputinţele noastre, şi să-Ţi cântăm 
cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Vrând să descoperi în parte Slava Dumnezeirii Tale, Doamne Iisuse Hristoase, ai ales trei ucenici care să 

fie martorii acestei Slave: pe Petru, care Te-a iubit mai mult decât toţi şi primul Te-a mărturisit Fiu al Lui 
Dumnezeu, pe Iacob, care având nădejdea bunătăţilor viitoare, capul sub sabie şi-a plecat şi astfel a pus început 
mucenicilor Tăi şi pe Ioan cel feciorelnic, care mai mult decât toţi, păstrând neprihănirea trupului şi a duhului, 
a primit Har osebit întru vederea unor negrăite descoperiri sfinte şi a Slavei Tale Dumnezeieşti. Împreună cu ei 
primeşte şi de la noi aceste cântări de laudă:
Iisuse, pe Tine Te-a mărturisit Petru Dumnezeu Adevărat, primeşte şi calda mea mărturisire!
Iisuse, în Tabor i-ai dat îndrăzneală lui Petru în să vorbească cu Tine, Te rog, Doamne, sfinţeşte şi inima mea! 
Iisuse, Cel ce pe fiii lui Zevedeu, i-ai numit fiii Tunetului, nu mă birui cu tunetul mâniei Tale!
Iisuse, Cel ce n-ai îngăduit ucenicilor să coboare foc din Cer asupra samaritenilor, stinge focul patimilor mele!
Iisuse, ridică-mă împreună cu feciorelnicul Ioan în Taborul cel de Sus, întru curăţia trupului şi a sufletului!
Iisuse Cel pentru care Iacob a băut întâiul pahar al muceniciei, găteşte-mi şi mie loc în Rai!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 4
Doamne, furtună a fost arătarea Dumnezeirii Tale în muntele Sinai, când în tunete şi fulgere ai  dat 

Legea slugii  Tale,  Moise.  În muntele Horeb,  când proorocul Ilie  a vrut  să Te vadă,  nu în  vijelie,  nici  în 
cutremur, nici în foc nu ai fost Doamne, ci în adiere de vânt Ţi-ai arătat Faţa şi Slava Dumnezeirii Tale. Pe 
muntele  Tabor,  ai  strălucit  în  Lumina Ta Dumnezeiască  în  faţa  ucenicilor,  care  Ţi-au  cântat  cu  bucurie: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
În muntele Tabor, Moise şi Ilie s-au făcut martori la toată lumea, Doamne, că Tu eşti cu adevărat Fiul 

Lui Dumnezeu, trimis de Tatăl spre mântuirea oamenilor, aşa cum a mărturisit şi glasul Său din Cer. Mirându-
ne de taina arătării proorocilor Tăi în Tabor, cu umilinţă Îţi cântăm:
Iisuse, Cel ce ai vrut ca Moise să-Ţi privească Faţa Ta, luminează-ne şi pe noi cu strălucirea Feţei Tale!
Iisuse, Cel ce lui Moise i-ai arătat strălucirea Slavei Tale, în Împărăţia Ta arată-ne şi nouă, Faţă către faţă, 
bunătatea cea nespusă a Privirii Tale!
Iisuse, Cel ce în adiere de vânt Te-ai descoperit lui Ilie, învaţă-ne şi pe noi să Te primim în inimile noastre!
Iisuse, Cel ce în car de foc l-ai adus pe Ilie în Rai, ridică-ne şi pe noi la înălţimea desăvârşitei vieţuiri!
Iisuse, Cel ce ai grăit proorocilor, hrăneşte cu cuvintele vieţii veşnice şi sufletele noastre!
Iisuse, Cel ce Schimbându-Te la Faţă Te-ai descoperit ucenicilor, întăreşte-ne credinţa cu Harul Duhului Sfânt!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 5
Prin strălucirea negrăită a Preacuratului Tău Trup, Dătătorule de Lumină, Doamne, când, Te-ai apropiat 

de ucenicii Tăi care dormeau, pe înălţimea muntelui ai înălţat Tatălui Tău rugăciunea Ta de împăcare. Atunci 
Faţa Ta s-a luminat ca soarele şi îmbrăcămintea s-a făcut mai albă decât zăpada. Apostolii, trezindu-se, au 
văzut Slava Ta, a Unuia Născut din Tatăl, şi cu frică Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
În muntele Tabor ucenicii Te-au văzut Schimbându-Te la Fată în Slavă Dumnezeiască. Vorbind Tu cu Ilie 

şi cu Moise despre sfârşitul Tău, ei au înţeles puterea Ta şi Dumnezeirea ascunsă sub acoperământul trupului. Cu 
spaimă auzind cele grăite, s-au desfătat de vederea Dumnezeieştii Tale Slave. Să spunem şi noi împreună cu dânşii:
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Iisuse, Care ai stălucit ucenicilor Tăi Slava Ta Dumnezeiască, stăluceşte în inimile noastre Lumina Ta neînserată!
Iisuse, Care ai împărtăşit pe întâistătătorii legii cu Lumina Ta, prin acea Lumină luminează-ne minţile rătăcite!
Iisuse, Care în Tabor ai arătat Dumnezeirea Ta, arată-ne căderile în păcat ascunse în conştiinţa noastră ticăloşită!
Iisuse, Care cu razele Luminii necreate ai luminat muntele Tabor, luminează şi sufletele noastre întunecate!
Iisuse, Care prin Schimbarea Ta la Faţă ai luminat marginile lumii, luminează-ne şi alungă întunericul din noi!
Iisuse, Care prin strălucirea Luminii Tale în Tabor i-ai curăţat pe ucenicii Tăi, curăţeşte-ne şi pe noi cei păcătoşi!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 6
Văzându-Te pe Tine, Doamne Iisuse Hristoase, vorbind cu Moise şi cu Ilie pe muntele Tabor, cu glas 

plin de iubire Dumnezeiască Petru a zis: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, vom face aici trei colibe:  
Ţie una şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Noi, nevrednicii, nu cutezăm a Te întreba, ci cu smerenie Te rugăm pentru 
milă şi cu glas tremurând Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Nor luminos a strălucit în Tabor spre însemnare la toată lumea. Petru vorbea despre colibe, glasul 

Părintelui vestea pe Fiul Dumnezeiesc, iar venirea Duhului Sfânt i-a umbrit pe Apostoli şi vâful muntelui l-a 
înconjurat. Aceştia cu frică, au simţit în nor nepătrunsa Ta Dumnezeire şi cu multă îndrăzneală Ţi-au cântat:
Iisuse, Cel ce pe Israel, în pustie l-ai condus cu stâlpul de nor, Însuţi şi acum arată-ne calea spre Împărăţia Ta!
Iisuse, Care în Tabor, cu nor luminos i-ai învăluit pe ucenici, învăluie-ne şi pe noi cu Duhul Tău Cel Sfânt!
Iisuse, Care în Ceruri locuieşti în Biserică nefăcută de mâini, fă-ne pe noi Biserică sfântă, sălaş Dumnezeiesc!
Iisuse, Cel ce nu ai vrut pe pământ cort făcut de om, zideşte-ne cortul cel lăuntric, cu chipul Duhului Sfânt!
Iisuse, Cel ce porţi ca veşmânt Lumina, îmbracă-ne pe noi în ţesătura Dumnezeiască a neprihănirii şi a curăţiei!
Iisuse, Cel ce ai întins cerul ca o piele, îmbracă-ne pe noi cei răniţi de păcate în lumina cereştii Tale frumuseţi!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 7
Vrând să descopere taina cea din veac ascunsă a Dumnezeirii Tale, Doamne Iisuse Hristoase, precum la 

Iordan în timpul Botezului, Părintele Tău Ceresc glăsuind din nor a zis: Acesta este Fiul Meu Cel Iubit, pe Acesta 
să-L ascultaţi! Iar Apostolii, înfricoşându-se, au căzut cu faţa la pământ şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Preaslăvită descoperire s-a făcut în Tabor, Stăpâne Doamne, când ucenicii auzind glasul Părintelui Ceresc 

şi tunetul din nori, s-au spăimântat şi căzând cu faţa la pământ Ţi s-au închinat şi Ţi-au adus aceste laude:
Iisuse, Cel ce eşti Chipul Prealuminat al Ipostasului Părintesc, luminează viaţa noastră întunecată şi necurată!
Iisuse, Cel ce eşti strălucirea Slavei Părinteşti, luminează sufletele noastre cele căzute şi afundate în întuneric!
Iisuse, Cel ce eşti minunat şi înfricoşător în Slava Dumnezeirii Tale, înnoieşte vederea noastră duhovnicească!
Iisuse, Cel ce ai strălucit pe muntele Tabor, toată necurăţia sufletelor noastre fă-o mai albă decât zăpada!
Iisuse, Cel ce eşti Lumină fără de Început, în Lumina Ta din Tabor arată-ne şi nouă Lumina Tatălui!
Iisuse, Cel ce eşti Lumină Veşnică în lumina cea nevăzută a Împărăţiei Tale, arată-ne şi nouă lumina Duhului!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 8
În chip minunat Ţi s-au arătat Moise şi Ilie în Tabor, Stăpâne Doamne, văzând închipuirea Ipostasului 

Dumnezeiesc şi vorbind despre Patima Ta cea-de-voie ce îţi stătea înainte. Acoperindu-i pe ei norul cel luminos şi 
încetând Glasul din Cer, Slava Domnului s-a luat de la ucenicii Tăi, iar ei Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu totul ai fost întru cele de Sus, Cuvinte al Lui Dumnezeu, când Te-ai Schimbat la Faţă în Tabor, dar 

nici de cele de jos nu Te-ai despărţit. Când proorocii au plecat, şi vederea Dumnezeiască s-a sfârşit, Tu Te-ai 
apropiat de ucenicii Tăi, ce căzuseră de spaimă la pământ şi atingându-i cu mâna le-ai zis: Sculaţi-vă şi nu vă 
temeţi! Ucenicii au deschis ochii şi văzându-Te, Doamne, s-au bucurat şi mulţumind Lui Dumnezeu, au zis:
Iisuse, Cel ce ai cuvintele Vieţii Veşnice, fii totdeauna cu noi în călătoria noastră pământească!
Iisuse, Care ne-ai săturat pe noi cu privirea Dumnezeirii Tale, nu ne lăsa pe noi singuri întru slujirea Ta!
Iisuse, Care mai înainte de Cruce ne-ai vorbit de Patima Ta cea-de-voie, dă-ne să nu uităm niciodată Pătimirea Ta!
Iisuse, Care pe Tabor ne-ai arătat Slava Ta, dă-ne nouă să înţelegem totdeauna Îndumnezeirea Trupului Tău!
Iisuse, Chipul cel neschimbat al Celui ce Este, înnoieşte în noi asemănarea Chipului Tău!
Iisuse, Cel ce eşti asemenea Tatălui, însemnează în trupurile noastre bunătatea cea nespusă a Chipului Tău!
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Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!
Condac 9

Toată firea s-a înfricoşat văzând preaslăvită Schimbarea Ta la Faţă în Tabor, Hristoase Mântuitorule. 
Îngerii nevăzuţi cu frică şi cu cutremur Ţi-au slujit Ţie, Cerurile s-au spăimântat, Pământul s-a cutremurat, 
muntele Tabor s-a acoperit cu un nor luminos, că pe el au stat preacuratele Tale picioare, iar ucenicii Tăi, Doamne, 
au căzut la pământ, acoperindu-şi feţele, până când s-a sfârşit vedenia şi Tu Însuţi i-ai ridicat, şi ei Ţi-au cântat: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii deşerţi de înţelepciune, nefiind luminaţi de Har, nu pot pricepe taina preaslăvitei Tale Schimbări  

la Faţă. Pentru aceasta ai spus ucenicilor Tăi ca nimănui să nu spună ce au văzut, până când Fiul Omului nu se 
va scula a treia zi din mormânt. Ei au tăcut, dar în inima lor Ţi-au cântat aşa:
Iisuse, Cel ce pe nor de foc ai fost purtat, izbăveşte-ne cu Lumina Ta de toată întinăciunea sufletească!
Iisuse, Cel ce Dumnezeu fiind Te-ai întrupat ca Om, luminează firea noastră cea întunecată!
Iisuse, Cel ce i-ai desfătat pe ucenici cu strălucirea Ta Dumnezeiască, luminează-ne pe noi cu Învăţătura Ta!
Iisuse, Cel ce Schimbându-Te la Faţă i-ai luminat pe ucenicii Tăi, luminează şi sufletele noastre!
Iisuse, Cel ce ai sfinţit Taborul cu preacuratele Tale picioare, îndreptează paşii noştri spre a-Ţi sluji Ţie pururea!
Iisuse, Cel ce cu mâinile Tale ai arătat calea spre Tabor, îndreptează mâinile noastre la lucrarea faptelor bune!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 10
Vrând să mântuieşti lumea, Te-ai Schimbat la Faţă în Tabor, Doamne, ca să ne faci vrednici de Slava Ta 

cerească, să îmbraci trupurile noastre în Lumina Slavei Tale, ca la învierea cea de obşte şi în Împărăţia Veşnică, 
pe care ai gătit-o de la facerea lumii celor ce Te iubesc pe Tine, să ne învredniceşti şi pe noi a Te vedea Faţă  
către faţă, ca să-Ţi cântăm cu toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Împărate Preaveşnic pentru mântuirea noastră Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria şi ai venit 

în lumea aceasta având chip de rob. Te-ai  Schimbat la Faţă pe muntele Tabor, să luminezi întunericul din 
lăuntrul nostru, al celor ce stăm în umbra morţii şi să ne faci pe noi fiii Tăi preaiubiţi. Cu mulţumire Îţi cântăm:
Iisuse, pe Tabor chipul robului l-ai schimbat, ca pe noi să ne faci din robi ai păcatului fiii Lui Dumnezeu!
Iisuse, trupul Tău l-ai dat la moarte, ca prin Învierea Ta să înviezi şi firea noastră cea căzută în păcate!
lisuse, Cel ce în Tabor Te-ai acoperit cu Lumina cea Necreată, acoperă-ne pe noi cu Lumina Duhului Sfânt!
Iisuse, Cel ce ai arătat Lumina Ta Dumnezeiască, înnoieşte-ne şi Îndumnezeieşte-ne pe noi la a doua venire a Ta!
Iisuse, Cel ce ce în Tabor ai arătat focul Dumnezeirii Tale, arde cu foc nematerialnic şi păcatele noastre!
Iisuse, Care pe ucenicii Tăi i-ai hrănit cu sfintele Tale cuvinte, sfinţeşte şi sufletele noastre cu Sfintele Tale Taine!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 11
Cântare de umilinţă aducem Ţie, Doamne, noi nevrednicii pentru Schimbarea Ta la Faţă! Dă-ne nouă, 

robilor Tăi, să  lăsăm cele  pământeşti  şi  să  vieţuim  cereşte,  iar  cu  cu  ochii  minţii  să  vedem  preaslăvita 
Schimbare la Faţă, şi să-Ţi cântăm în chip luminos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Doamne Iisuse Hristoase, Lumina cea pururea fiitoare şi fără-de-început, Dătătorule de Lumină, ai 

urcat cu Preacuratul Tău Trup în muntele Tabor şi ai arătat ucenicilor Tăi Lumina Dumnezeiască Necreată şi  
chipul Slavei Părinteşti. Te rugăm, Doamne, acestei Lumini, mai presus de fire, să ne faci şi pe noi părtaşi, să-
Ţi cântăm din adâncul sufletului unele ca acestea:
Iisuse, Lumina cea Adevărată, luminează sufletele şi cugetele noastre, în toate zilele vieţii noastre!
Iisuse, Lumina cea fără-de-început, aprinde făclia cea stinsă a sufletelor noastre până în ziua sfârşitului nostru!
Iisuse, Lumină Lină care dai viaţă, trimite sufletelor noastre lumină şi viaţă veşnică în ceasul morţii noastre!
Iisuse, Lumină Sfântă, care luminezi şi eşti foc Dumnezeiesc, scoate-ne pe noi din bezna păcatelor!
Iisuse, Lumină neînserată, însoţeşte-ne printre Vămile Văzduhului, către lumina palatului Tău ceresc!
Iisuse, Lumină mai strălucitoare decât soarele, luminează-ne ca pe Sfinţii Tăi, din Împărăţia Ta!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 12
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Dăruieşte-ne Har, Doamne Iisuse Hristoase, cum ai dat aleşilor Tăi ucenici Petru, Iacob şi Ioan şi ca pe 
aceia îmbracă-ne cu putere de Sus, cu lumină de la Duhul Sfânt, ca având inima curată şi duhul înnoit, mergând 
din putere în putere, nevoindu-ne mai mult în post şi în rugăciune şi petrecând întru neprihănire, să-Ţi cântăm 
cu vrednicie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântând  Schimbarea Ta la Faţă preaslăvim Slava Ta Dumnezeiască arătată  în Tabor,  ne închinăm 

Dumnezeirii şi Puterii Tale şi credem cu Petru că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeului Cel Viu, Care 
ai venit în lume să-i mântuieşti pe cei păcătoşi. Împreună cu Apostolii, din adâncul sufletului cântăm: Bine este 
să fim noi aici împreună cu Tine! Pe noi, cei neputincioşi în trup, care credem întru Tine, acoperă-ne cu Lumina 
Dumnezeieştii Tale străluciri, să cântăm cu dragoste:
Iisuse, Soarele Cel Neapus, care ai răsărit în Tabor, luminează-ne cu Dumnezeiasca Ta strălucire!
Iisuse, Lumina cea Neajunsă, care Te-ai arătat întru Schimbarea Ta la Faţă, acoperă-ne Harul Tău!
Iisuse, Biserica Veşnică a Ierusalimului Ceresc, coboară Cortul Tău Dumnezeiesc în inimile noastre! 
Iisuse, Sfinţenia Absolută, sfinţeşte-ne, curăţeşte-ne şi luminează sufletele noastre!
Iisuse, Foc nestins, Care vrei să curăţeşti orice întinăciune, arde toată necurăţia noastră trupească şi sufletească!
Iisuse, Piatra cea preţioasă cu frumuseţe Dumnezeiască, învredniceşte-ne şi pe noi să vedem această frumuseţe!
Doamne Iisuse Hristoase, luminează-ne cu Lumina Slavei Tale şi înţelepţeşte-ne cu Harul Tău cel Sfânt!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Cel ce în Tabor ai strălucit cu Slava Dumnezeiască, primeşte acum 

această rugăciune a noastră, precum ai primit în muntele cel sfânt închinarea ucenicilor Tăi. Învredniceşte-ne pe 
noi să cinstim cum se cuvine Dumnezeiasca Ta Schimbare la Faţă, ca strălucind în lumina faptelor bune, să se 
lumineze prin Tine întunericul păcatului ce locuieşte în noi şi să ne arătăm vrednici moştenitori ai Veşnicei 
Tale Împărăţii, unde cu toţi Sfinţii să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care locuieşti în Lumina cea Nepătrunsă, şi eşti Strălucirea 

Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasulul Său, pentru că a venit plinirea vremii, Tu, pentru mila cea nespusă faţă de 
neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat luând chip de rob, Te-ai smerit pe Tine, ascultător fiind până la 
moarte. Totuşi, înainte de Cruce şi de Patima cea-de-voie, în muntele Tabor Te-ai Schimbat la Faţă, întru Slava 
Ta Dumnezeiască, înaintea Sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci când Te vor vedea răstignit şi dat morţii, 
să priceapă că Patima este de bună voie şi Dumnezeiască. Învredniceşte-ne pe noi toţi să prăznuim Schimbarea 
Ta la Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel Sfânt, în sălaşul Sfintei Slavei 
Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo împreună cu Sfinţii, să 
preaslăvim Preasfânt Numele Tău, împreună cu Cel Fără-de-Început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul 
şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

 
 

 

Acatistul Sfintei Fecioare Maria la Icoana Rădăcinii
Rugăciunile începătoare           (icoană făcătoare de minuni)

Condac 1
Conducătoare nebiruită şi Bună Îndrumătoare, care ne călăuzeşti 

spre Împărăţia Cerească, Te rugăm fierbinte să ne dăruieşti ajutorul Tău 
atotputernic celor care strigăm: Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului 
şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi!

Icos 1
Preacurată, Îngerii au văzut cu uimire cum ai mers înaintea tuturor, şi cu 

lumina Ta cea sfântă i-ai călăuzit pe oamenii din Kursk care s-au retras din calea 
cotropitorilor tătari şi cu mulţumire au strigat către Tine astfel:
Bucură-Te, Binecuvântată Îndrumătoare!

Bucură-Te, Maică a Căii-celei-Adevărate!
Bucură-Te, că faci să ţâşnească râuri de milă din icoana Ta!
Bucură-Te, că ai întipărit în adâncul inimilor noastre legea Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos!
Bucură-Te, că stingi arşiţa mistuitoare a patimlor noastre!
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Bucură-Te, Ocrotire Cerească pentru cei pribegi şi orfani!
Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 

Condac 2
Am văzut şi vedem mereu, Stăpână, semnele şi minunile Tale. Mărturisim mila Ta şi binefacerile Tale şi 

strigăm cu glas mare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Cine poate înţelege gândirea Lui Dumnezeu şi poate spune taina judecăţilor Sale? Pentru că El înalţă şi 
dărâmă, smereşte sau slăveşte, face lumea să sufere sau o vindecă. Iar atunci când, din cauza mulţimii păcatelor 
noastre, se porneşte Mânia Lui Dumnezeu asupra noastră, alergăm toţi la ocrotirea Ta, Maica Lui Dumnezeu, 
întindem mâinile către Tine, Preacurată şi cu inimile pline de pocăinţă strigăm către Tine:

Bucură-Te, că potoleşti Mânia Fiului Tău împotriva noastră!
Bucură-Te, Cea care alini urgia Lui Dumnezeu cea dreaptă!
Bucură-Te, Cea care cureţi păcatele noastre!
Bucură-Te, că Te rogi pentru iertarea celor păcătoşi!
Bucură-Te, lumină nestinsă a speranţei noastre!
Bucură-Te, că acoperi totul cu Sfântul Tău Omofor!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 3

Minunate lucruri faci cunoscute, Binecuvântată Fecioară, de la icoana Ta cea sfântă, din care ţâşnesc 
râuri de milă pentru noi, cei care strigăm către Tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Fiind nespus de iubitoare, Preabună Maică, trimiţi cu putere lumina milei Tale acolo unde întunericul 

păcatelor sporeşte şi se înmulţesc necazurile oamenilor. De aceea, vii în mod nevăzut prin intermediul icoanei 
Tale la noi, robii Tăi, care slăvind bunăvoinţa Ta, strigăm către Tine astfel:

Bucură-Te, adâncime a milei!
Bucură-Te, fântână nesecată de vindecări!
Bucură-Te, că transformi întristarea noastră în veselie!
Bucură-Te, că preschimbi plânsul şi suspinele noastre în bucurie duhovnicească!
Bucură-Te, că transformi în câştig suferinţa noastră!
Bucură-Te, că-i înveseleşti pe cei care pe Tine preaslăvesc!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 4

Atunci când ne copleşesc ispitele, când necazurile şi durerile ne cuprind, când ne pierdem răbdarea şi 
avem sufletul întristat, alergăm la icoana Ta, Preacurată Fecioară Maria şi cu lacrimi de pocăinţă strigăm din 
adâncul inimii: Întinde asupra noastră mâinile Tale, Născătoare de Dumnezeu, şi scoate-ne din adâncul răului, ca 
să strigăm cu recunoştinţă şi cu mulţumire către Tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Demult, locuitorii Rusiei au auzit zvonul despre apariţia sfintei Tale icoane în mijlocul stejarilor din 

Kursk, şi plini de evlavie s-au grăbit să ajungă la ea, strigând cu mustrare de cuget: De unde această bunăvoinţă 
a Maicii Domnului de a veni la noi? Stăpână, văzând icoana Ta aşezată lângă rădăcina unui copac, au ridicat-o 
ca pe o minunată comoară şi au strigat către Tine:

Bucură-Te, Rai strălucitor, care ai crescut Arborele Vieţii!
Bucură-Te, grădină cerească, în care a răsărit copacul Bisericii Sfinte!
Bucură-Te, floare plăcut mirositoare, care înmiresmezi întreaga lume! 
Bucură-Te, culme a mântuirii noastre!
Bucură-Te, că stârpeşti din rădăcină patimile noastre rele! 
Bucură-Te, că ne îngădui să fim părtaşi ai vieţii cereşti!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 5

Sfânta icoană a străbătut provinciile şi oraşele Rusiei ca o stea călăuzită cereşte. Ţarii s-au plecat cu 
evlavie înaintea ei, ţarinele au împodobit-o cu dragoste, mai marii Bisericii Ortodoxe au primit-o cu adânc 
respect, iar mulţimile de credincioşi au întâmpinat-o sărbătoreşte strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 5
Preacurată Fecioară, văzând zădărnicită de Tine nelegiuita uneltire a necredincioşilor, care voiau să 

distrugă icoana Ta, şi recuperând sfânta icoană neatinsă, călugării şi laicii Ţi-au strigat astfel:
Bucură-Te, că ai stricat uneltirea cruzilor atei!
Bucură-Te, că ai pecetluit gurile hulitorilor!
Bucură-Te, că ai păstrat neatinsă icoana ta cea sfântă!
Bucură-Te, că nu Îţi întorci sfânta faţă de la cei sărmani!
Bucură-Te, că ne fereşti de cursele celui rău!
Bucură-Te, că rugăciunile Tale, deschid porţile milei Lui Dumnezeu!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 6

De când slăvita icoană a părăsit prin grija Ta, Preacurată, teritoriul Rusiei, nu a existat oraş ori sat în care 
să nu Îţi faci cunoscută puterea Ta. De aceea, toţi cei care sunt mântuiţi prin sfânta icoană strigă cu mulţumire 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu aprinde în noi lumina speranţei şi nu ne lăsa nicicând în mâinile 

duşmanilor noştri. Fă ca mila să înflorească în sufletele noastre, să ne întărim în credinţă şi să slăvim ajutorul 
primit strigând către Tine astfel:

Bucură-Te, că luminezi întreaga lume cu dragostea Ta!
Bucură-Te, că prin îndemnul Fiului Tău ai înfiat neamul omenesc!
Bucură-Te, Maica Lui Dumnezeu şi Maica tuturor creştinilor!
Bucură-Te, lumină veşnic neapusă pentru cei aflaţi în închisori!
Bucură-Te, Apărătoarea celor prigoniţi pentru dreptate!
Bucură-Te, răbdarea celor ce pătimesc pentru credinţă!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 7

Dumnezeu a îngăduit ca pe Pământ să aibă loc războaie, popoarele să se înfrunte, împărăţiile să se clatină, 
iar moartea şi groaza să măture faţa pământului. Cei ce şi-au pus nădejdea în Tine, Născătoare de Dumnezeu, 
au găsit alinare la Tine şi au strigat către Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Noi semne şi minuni ai făcut să izvorească cu putere de la icoana Ta, atunci când s-au auzit zgomotele 

de bătălie. Şi chiar dacă oraşele au ars, pământul s-a cutremurat, palatele au fost distruse şi lăcustele au umplut 
văzduhul, ai păstrat neatinsă Biserica în care era păstrată icoana Ta, Preacurată. Văzând această minune, cei ce 
se rugau la sfânta icoană au strigat către Tine astfel:

Bucură-Te, că în Tine toţi oamenii şi-au pus nădejdea!
Bucură-Te, stâlp şi întărire a Bisericii!
Bucură-Te, ocrotirea şi apărarea fiecărui altar!
Bucură-Te, Mântuitoarea celor fără de speranţă!
Bucură-Te, că prin intermediul icoanei Tale ne întăreşti pe noi!
Bucură-Te, că ne păzeşti pe noi cu Sfântul Tău Acoperământ!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 8

Preasfântă Fecioară, minune a fost atunci când o casă fiind distrusă, ai păstrat neatinsă cămăruţa sfinţită 
prin prezenţa icoanei Tale, scăpând nevătămaţi bătrâna şi copilul ascunşi acolo. Şi toţi cei care au auzit de 
această întâmplare au strigat plini de respect: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu adevărat îmbrăţişezi cu dragostea Ta întreaga lume, Pururea Fecioară, şi-i cercetezi pe toţi cei care 

preaslăvesc icoanele Tale. Toţi credincioşii cu smerenie cântă către Tine astfel:
Bucură-Te, Mângâietoarea celor nefericiţi!
Bucură-Te, Cea plină de Har, care intri nevăzut în casele noastre prin icoanele Tale!
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Bucură-Te, că odată cu icoanele ne dăruieşti binecuvântare şi veselie!
Bucură-Te, că sfinţeşti chiliile monahale cu chipul Tău!
Bucură-Te, că locuieşti în mod nevăzut în casele celor care Te slăvesc pe Tine!
Bucură-Te, Stăpână care dezvălui mereu semnele milostivirii Tale în lume!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 9

Credincioşii vin la Tine cu grăbire, Stăpână, ca să ridici mâinile Tale, care L-au purtat pe Dumnezeu, 
şi să Te rogi pentru toţi. Tu ne luminezi, ne mângâi, şi ne dăruieşti pururea cele de trebuinţă, Preacurată! De 
aceea, bucurându-ne întru Tine, strigăm către Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cei mai  talentaţi  oratori  rămân tăcuţi  atunci când doresc să Te slăvească după cuviinţă,  o,  Maică 

Născătoare de Dumnezeu, că mintea lor nu găseşte cuvintele potrivite pentru aceasta. Noi, chiar dacă suntem 
nevrednici, cu buze întinate îndrăznim să strigăm către Tine:

Bucură-Te, sabia înflăcărată a Proorocilor!
Bucură-Te, vorbire răspicată a Apostolilor!
Bucură-Te, tăria şi cutezanţa duhovnicilor!
Bucură-Te, linişte cerească pentru cei virtuoşi!
Bucură-Te, fiică din neamul lui David, purtătoare de Dumnezeu!
Bucură-Te, că străluceşti lângă Dumnezeu cu nespusă slavă!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 10

Născătoare de Dumnezeu, roagă-Te pentru mântuirea lumii, că cel rău a stârnit o furtună de ispite 
împotriva Bisericii Lui Dumnezeu. Roagă Preacurată, pe Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, să se milostiveasvă 
asupra lumii, că neîncetat noi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Fii pentru noi Cetate Nebiruită, Preacurată, şi împotriveşte-Te armatelor de duşmani, văzuţi si nevăzuţi, 

luptând curajos pentru noi, ca să-Ţi cântăm cu dragoste astfel:
Bucură-Te, că întinzi mâinile pentru a Te ruga Lui Dumnezeu! 
Bucură-Te, că goneşti mâhnirea din sufletele noastre!
Bucură-Te, Cea care-i călăuzeşti cu milă pe cei greu încercaţi sufleteşte!
Bucură-Te, că îi scoţi pe oameni din adâncul răului!
Bucură-Te, Milostivă Fecioară, că îi salvezi pe cei aflaţi în pragul pieirii!
Bucură-Te, că ne călăuzeşti paşii pe calea mântuirii!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi! 
Condac 11

Preasfântă Fecioară, primeşte din partea noastră cântări de slavă precum a primit Fiul Tău banul văduvei 
şi ne călăuzeşte pe drumul vieţii dăruindu-ne iertare de păcate, ca astfel să ajungem în locaşurile cereşti unde 
să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Preabună Maică,  nevăzut întinzi peste întregul Pământ Sfântul Tău Omofor,  risipind nelegiuirea şi 

luminând totul cu strălucirea Ta, pentru care Îţi strigăm neîncetat:
Bucură-Te, că eşti înveşmântată în raze de soare!
Bucură-Te, că eşti încoronată cu o cunună de stele!
Bucură-Te, frumuseţe neasemuită!
Bucură-Te, strălucire mai luminoasă decât luceafărul dimineţii!
Bucură-Te, lumina cea neapusă a Îngerilor şi a oamenilor!
Bucură-Te, că alungi oştirile întunecaţilor vrăjmaşi!

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi!
Condac 12

Toţi cei care s-au apropiat cu credinţă de icoana Ta, după nevoie, au primit Har de la Dumnezeu şi plini 
de bucurie au strigat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
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Cântări de slavă Ţi-aducem Preacurată Fecioară, şi ne plecăm cu smerenie înaintea Ta şi îngenunchind 
înaintea icoanei Tale cu mustrare de cuget strigăm către Tine astfel:

Bucură-Te, slavă nepieritoare!
Bucură-Te, bunătate nemărginită!
Bucură-Te, Cea cu adevărat Binecuvântată!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mai slăvită decât Heruvimii şi Serafimii!
Bucură-Te, Ocrotitoare Milostivă a credincioşilor, în clipa despărţirii de cele pământeşti!
Bucură-Te, că la Înfricoşătoarea Judecată îi vei mântui pe cei care şi-au pus nădejdea în Tine! 

Bucură-Te Stăpână, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi!
Condac 13     (de 3 ori)    (apoi Icos 1 şi Condac 1)

O, Preaslăvită Maică a tuturor creştinilor, în dragostea Ta pentru oameni eşti plină de milostivire precum 
Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos. Cu blândeţe strigi către noi: Nu te teme turmă mică! Eu sunt cu voi şi nimeni nu 
este împotriva voastră! De aceea aşezăm dragostea noastră înaintea Ta şi Te rugăm pogoară pacea asupra ţării 
noastre şi în sufletele noastre multă milă, pace şi iubire şi cu umilinţă Îţi mulţumim strigând cu tărie către Tine: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domului
Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a Lui Dumnezeu, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar, 

fiind Maica Milostivă a Dumnezeului Cel Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi 
trupul meu slăbit se va întări! Tu ai putere şi tărie în cuvânt, Stăpână Doamnă, şi prin dătătoarea de bucurie, 
preacinstita icoană a Ta, mântuieşte-i pe cei care cu fierbinţeală cer Mila Ta. Slobozeşte-i din toate durerile pe 
cei care aleargă la Tine, din toate necazurile scapă turma Ta, care cere de la Tine mijlocirea Ta. Ajută-mă să 
am biruinţă în lupta cu cel rău şi roagă-Te Lui Dumnezeu pentru mine, că mulţumindu-Ţi măresc Numele Tău 
cel Minunat întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! 

+Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare
Rugăciunile începătoare                                                        1 
ianuarie

Condac 1
Ţie, trâmbiţă cu Dumnezeiască glăsuire, cerească albină, care ai adunat mierea 

făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi ai lăsat Bisericii neîmpuţinată bogăţie din care 
gustăm noi toţi, lăudându-te cu dulce glăsuire îţi cântăm:  Bucură-te Sfinte Ierarh 
Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său! 

Icos 1
Prin curăţia minţii tale te-ai ridicat la înălţimile Dumnezeieşti şi străbătând 

printre cetele Heruvimilor ai descoperit dogmele Sfintei Treimi, lăsându-le Bisericii 
comoară nejefuită. Sfinte Vasile primeşte şi de la noi laudele acestea: 

Bucură-te, lauda cea strălucită a Arhiereilor!
Bucură-te, Dumnezeiescule învăţător al dogmelor!
Bucură-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos!
Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei!
Bucură-te, deşteptătorul păcătoşilor către pocăinţă!
Bucură-te, mângâietorul celor care adorm întru dreapta credinţă!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 2
Făcându-te  slugă  al  Păstorului  păstorilor,  Sfinte  Vasile,  ai  îmbogăţit  Biserica  cu  înţeleptele  tale 

învăţături, pentru care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 2

Preasfinte Părinte,  întotdeauna ai fost la înălţimile vredniciei  arhiereşti  şi  întru  adâncul  smereniei, 
pentru care noi, minunându-ne, îţi spunem acestea: 

Bucură-te, că te veseleşti în Biserica biruitoare!
Bucură-te, că de la Împăratul Hristos primeşti binecuvântare!
Bucură-te, cu Heruvimii şi cu Serafimii, de Dumnezeu văzătorule!
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Bucură-te, prietenul Apostolilor!
Bucură-te, întâistătătorul Arhiereilor!
Bucură-te, cu mucenicii împreună şezătorule!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său! 

Condac 3
Sfinte  Vasile,  Dumnezeu Cuvântul  te-a  pus  tărie  Bisericii  Sale,  ca  prin  tunetul  cuvintelor  tale  să 

amuţeşti gurile ereticilor. Să ne smerim şi cu dragoste să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Părinte, împotrivindu-te păgânului împărat Iulian şi mărturisind Dumnezeirea Lui Hristos, ai ruşinat 
păgânătatea lui, făcându-te mucenic de bunăvoie; pentru care auzi de la noi: 

Bucură-te, sabie ascuţită cu focul Duhului!
Bucură-te, propovăduire puternică a Sfintei Treimi!
Bucură-te, mijlocitor al credincioşilor către Sfânta Treime!
Bucură-te, luminător al Bisericii a toată lumea!
Bucură-te, că poporul de foame l-ai scăpat!
Bucură-te, la milostenie îndemnătorule!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 4
Sfinte Ierarh Vasile, ai văzut-O pe Născătoarea de Dumnezeu înconjurată de Cetele Îngereşti şi  ai 

poruncit  Mucenicului  Mercurie  să-l  nimicească  pe  păgânul  Iulian,  vrăjmaşul  Fiului  Său.  După  ce  te-ai 
încredinţat că ai fost ascultat, îndată I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica Lui Hristos, cu multă bărbăţie l-ai mustrat, 

preaînţeleptule Părinte; pentru care te lăudăm pe tine zicând: 
Bucură-te, ochiul Bisericii cel pătrunzător!
Bucură-te, lucrătorule înţelept al vieţii Lui Hristos!
Bucură-te, privighetoarea Bisericii cea cu dulce glăsuire!
Bucură-te, al preoţiei povăţuitorule!
Bucură-te, al dascalilor învăţătorule!
Bucură-te, al fecioriei binecuvântătorule!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 5
Sfinte Ierarh Vasile, a venit la tine femeia care fusese nedreptăţită de eparhul cetăţii, cerându-ţi ajutor. Tu 

înfricoşându-l cu Judecata Lui Dumnezeu, l-ai plecat spre a-i face dreptate, de care ea bucurându-se ţi-a adus 
mulţumire, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Următor făcându-te Mântuitorului, Preaînţeleptule Părinte, te-ai arătat apărător al celor nedreptăţiţi, 

pentru care îţi zicem acestea: 
Bucură-te, apărătorul văduvelor şi părintele săracilor!
Bucură-te, că pe împăraţii cei fărădelege i-ai mustrat!
Bucură-te, că pe eparhul spre milă l-ai plecat!
Bucură-te, căci cunună mucenicească ai dorit!
Bucură-te, că întru sărăcie Lui Hristos I-ai urmat!
Bucură-te, asemenea lui Ilie râvnitor şi ca Isaia mare glăsuitor!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său! 

Condac 6
Mare Arhipăstorule Vasile, ai primit de la Dumnezeu putere asupra diavolului, încât l-ai silit a trimite 

prin văzduh zapisul tânărului, prin care se vânduse. Spăimântându-ne de această minune, Lui Dumnezeu, Cel 
care te-a preamărit pe tine, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Se îngrozesc mulţimile diavolilor numai auzind de numirea ta, Părinte al Părinţilor, Sfinte Vasile, iar 

noi credincioşii cântând, îţi aducem laudele acestea: 
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Bucură-te, fulger care arzi duhurile cele rele şi spurcate!
Bucură-te, căci cu armele duhului te-ai îmbrăcat!
Bucură-te, că puterile cele potrivnice le-ai sfărâmat!
Bucură-te, că pe fiul împăratului l-ai vindecat!
Bucură-te, că pe mulţi din adâncul păcatului i-ai ridicat!
Bucură-te, că pe cel lepros l-ai tămăduit!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 7
Părinte Vasile, după ce Dumnezeu i-a descoperit viaţa ta cea plină de sfinţenie, Cuviosul Efrem în 

pustie a văzut un stâlp de foc care se înălţa la Cer şi a auzit glas zicând: În acest fel este Vasile! Minunându-se 
I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Preasfinte Părinte, inima ta din pruncie a fost locaş curat al Sfântului Duh, prin care te-ai făcut mare 

între aleşii Lui Dumnezeu şi de aceea îţi aducem aceste laude: 
Bucură-te, sfeşnicul luminii neînserate!
Bucură-te, fântâna Scripturilor de Dumnezeu insuflate!
Bucură-te, al teologului Grigorie prieten multiubit!
Bucură-te, cu Ioan Gură de Aur întru Dumnezeu ai fost unit!
Bucură-te, înţelepciunea Bisericii trebuitoare!
Bucură-te, că de înţelepciunea ta s-au mirat împăraţii şi au amuţit ereticii!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 8
Când erai în viaţa aceasta aduceai jertfa cea fără de sânge pentru păcatele poporului. Sfinte Vasile, 

stând acum lângă scaunul Dumnezeirii, te rugăm să înalţi ca o jertfă rugăciunile tale cele bine primite, pentru 
noi cei care te lăudăm pe tine cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Stâlp luminător ai fost Bisericii Lui Hristos şi îndrăzneala ta către Hristos ai dovedit-o şi după moarte, 

Sfinte Vasile, pentru care auzi-ne pe noi, zicându-ţi: 
Bucură-te, al Bisericii mare Părinte!
Bucură-te, diamantul credinţei cel nezdrobit!
Bucură-te, apărătorul dogmelor cel nebiruit!
Bucură-te, crinul Arhiereilor, cel cu Dumnezeiască mirosire!
Bucură-te, seceră apostolească, de neghinele eresurilor tăietoare!
Bucură-te, rouă cerească, de arşita păcatelor răcoritoare!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 9
Preaînţeleptule Părinte ai  zis  că: Filozofia  cea  adevărată  este  gândirea  la  moarte! Dă-ne  nouă,  cu 

rugăciunile tale cele bine primite la Dumnezeu, să trecem fără primejdie prin porţile morţii şi ajungând la viaţa 
cea fericită, împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Ai  împodobit  scaunul  arhieriei  cu  înţelepciunea  ta  preaînaltă  şi  cu  Dumnezeiasca  ta  sfinţenie, 

Preaminunate, pentru care îţi aducem ţie laudele acestea: 
Bucură-te, slujitorule cu Puterile Cele Cereşti!
Bucură-te, că întru împodobirea Bisericii pe mulţi ai întrecut!
Bucură-te, că teologului Ioan ai urmat!
Bucură-te, podoaba cea luminoasă a preoţiei!
Bucură-te, noule David, de la turmele pustnicilor chemat!
Bucură-te, că turma la verdeaţa Scripturilor ai păscut-o!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său! 

Condac 10
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A venit la tine femeia cea păcătoasă şi ţi-a dat hârtia pecetluită în care erau scrise păcatele sale pe care 
se  ruşina  a  le  mărturisi.  Smeritule  Părinte,  alergând  degrabă  la  rugăciune  către  Dumnezeu,  prin  minune 
păcatele ei au fost şterse. Pentru aceea noi, minunându-ne, cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Părinte Prealuminat, te-ai arătat Lui Hristos zid nebiruit ridicat prin înţelepciunea Lui la înălţime, 

pentru care cu laude ca şi cu nişte flori, te încununează pe tine zicând: 
Bucură-te, vioara Duhului cea dulce răsunătoare!
Bucură-te, al doilea Moise, care desparţi marea eresurilor!
Bucură-te, că pe noul Israel îl povăţuieşti să treacă prin aceasta!
Bucură-te, stâlpul credinţei cel de viaţă purtător!
Bucură-te, ajutătorul grabnic al celor care te cheamă cu credinţă!
Bucură-te, cel întâi în treimea Arhiereilor!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 11
Sfinte Părinte Vasile, în sfinţirea Dumnezeieştilor Taine ai văzut semn minunat de venire a Sfântului 

Duh şi ai despărţit prin perdele altarul de adunarea credincioşilor. Pentru aceasta Îi cântăm Lui Dumnezeu, Cel 
Minunat întru Sfinţii Săi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Bineplăcutule al Lui Dumnezeu, Vasile, minune mare s-a văzut la trecerea ta din viaţa această, că 

sculându-te de pe patul morţii ai botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui, pentru care te lăudăm zicând: 
Bucură-te, că după a ta cerere Dumnezeu a primit a-ţi prelungi viaţa!
Bucură-te, că ţi s-a încredinţat ca evreul să dobândească credinţă!
Bucură-te, că ai aflat comoara cea din Evanghelie!
Bucură-te, că vezi pe Acela pe care L-ai dorit!
Bucură-te, că acum te bucuri de cântările Dumnezeieşti!
Bucură-te, că însetezi de a noastră mântuire!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 12
Prealuminate Părinte Vasile caută cu milostivire din înălţimea cerurilor spre noi cei care luptăm cu 

multe  necazuri  în  marea  acestei  vieţi  şi  primind  micile  noastre  laude,  ajută-ne  cu  rugăciunile  tale,  ca 
mântuindu-ne, împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Arătându-ţi-Se Însuşi Mântuitorul cu Sfinţii Apostoli, vrednicule de laude Părinte, te-a învăţat lucrarea 

Dumnezeieştii Liturghii, pe care ai lăsat-o Bisericii podoabă de mare cuviinţă. Cu smerenie lăudându-te zicem: 
Bucură-te, luminătorul păstorilor şi al Soboarelor!
Bucură-te, smirna cea cu Dumnezeiscă mireasmă a Liturghiei!
Bucură-te, a Sfintei Biserici făclie luminătoare!
Bucură-te, cel ca Pavel al Bisericii luminător şi ca Petru al Cereştii Împărăţii descuietor!
Bucură-te, gura Cuvântului din Cer tunătoare!
Bucură-te, văpaia Duhului de eretici mistuitoare!
Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi roagă-te ca Dumnezeu să ne protejeze de potrivnicul Său!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Ierarh Vasile, Părinte al Părinţilor, primind puţina noastră cântare, precum Mântuitorul banii 

văduvei,  soleşte pentru noi,  să trecem fără primejdii  în ceasul morţii  şi  cu vrednicie să intrăm în cămara 
Dumnezeieştii Împărăţii, unde împreună cu tine, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune către Sfântul Ierarh Vasile pentru apărarea de cel rău
Sfânte Ierarh Vasile revarsă lumină spre noi, păcătoşii, întăreşte-ne cu puterea ce îţi este dată de la 

Dumnezeu. Izbăveşte-ne de toţi vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi şi nu-i lăsa să mai chinuiască omenirea. Tu, 
grabnicul şi fierbintele nostru ajutător, îndreaptă-ţi mila ta spre noi şi izgoneşte duhurile rele din inimile, din 
sufletele, din minţile şi din casele noastre. Sfinte Vasile dezleagă toate legăturile, descântecele şi farmecele 
care au căzut din moşi strămoşi asupra caselor şi a familiilor noastre. Fii bun şi îndurător faţă de copiii noştri, 
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care s-au depărtat de la Legea cea Sfântă! Ajută-i, întăteşte-i şi Voia Tatălui Ceresc să se săvârşească peste 
noi, în vecii vecilor! Amin!

Doamne dezleagă-i pe toţi aceia ale căror legături au fost făcute cu mortul şi aruncate odată cu el în 
mormânt. Rupe, sfarmă, distruge tot ce nu este făcut cu Voia Ta, Doamne, că la Tine este Puterea, nu la cei 
răi! Izbăveşte-ne din zi  în noapte de cei care au căzut din Binele făgăduit  şi s-au depărtat  de Dumnezeu, 
apucând pe calea pierzaniei. Nu-i lăsa Doamne, că sunt fiii Tăi şi au mare nevoie de Tine, Mântuitorul nostru, 
şi de toţi cei din Împărăţia Cerurilor. Mântuieşte Doamne, poporul român, ajută-l să facă Voia Ta Preasfântă, 
pentru că este zidirea Ta şi  alături  de Tine va lucra la Planul cel Sfânt Pregătitor pentru omenire.  Amin!
[♫Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui po-
trivnic dăruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău! (de 3 ori)]

 

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov
Rugăciunile începătoare                         -mare făcător de minuni-                                        2 
ianuarie

Condac 1
Făcătorule de minuni, Cuviosule ales al Lui Hristos, grabnic ajutător şi rugător 

al nostru, Sfinte Părinte Serafim, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit, cântare de 
laudă îţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate 
nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm ţie: Bucură-te Sfinte Părinte Serafim 
de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi!

Icos 1
Creatorul Îngerilor te-a ales să preaslăveşti Numele Sfintei Treimi prin viaţa 

ta  minunată,  pe  tine  adevărat  Înger  pe  Pământ  şi  Serafim în trup. Ca o rază a 
veşnicului soare al dreptăţii a strălucit viaţa ta. Văzând nevoinţele tale  cele prealăudate,  cu evlavie şi  cu 
bucurie îţi spunem: 

Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei! 
Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei! 
Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a drepţilor! 
Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor! 
Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume! 
Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 2
Părinte Serafim, cuvioasa ta maică a cunoscut Voia Domnului şi ca pe un dar te-a adus Lui Dumnezeu, 

binecuvântându-te pe calea cea îngustă a călugăriei. Ai purtat la piept Sfânta Cruce până la sfârşitul vieţii, 
arătându-ţi marea ta dragoste către Cel ce S-a răstignit pentru noi, Iisus Hristos Dumnezeul nostru, Căruia toţi 
cu umilinţă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cuget ceresc ţi s-a dăruit, Sfinte al Lui Dumnezeu, că din tinereţile tale, necontenit năzuind la cele cereşti, 

ai lăsat casa părintească pentru Împărăţia Lui Dumnezeu. Pentru aceasta primeşte de la noi aceste laude: 
Bucură-te, fiu de Dumnezeu ales, al oraşului Kursk! 
Bucură-te, cel ce ai moştenit virtuţile maicii tale! 
Bucură-te, cel ce ai învăţat de la dânsa evlavia şi rugăciunea! 
Bucură-te, că de maica ta, la lupte duhovniceşti, cu crucea ai fost binecuvântat! 
Bucură-te, că din dragoste către Domnul casa părintească ai lăsat-o! 
Bucură-te, cel ce frumuseţile lumii acesteia de nimic le-ai socotit! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 3
Din tinereţile tale puterea Celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit, Preacuvioase. Căzând tu din înălţimea 

Bisericii, Domnul te-a păzit nevătămat. Când de boală cumplit pătimeai, Stăpâna Lumii S-a arătat şi ţi-a adus 
vindecare din Ceruri, că din pruncie drept ai slujit Lui Dumnezeu şi neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Stăruind în lucrarea vieţii  călugăreşti,  ai mers  în cetatea Kievului şi te-ai închinat cuvioşilor de la 

Pecerska. Ai primit din gura Cuviosului Dositei porunca să-ţi îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului, unde te-ai 
sălăşluit şi ai sfârşit viaţa ta cea plăcută Domnului. Minunându-ne de grija Lui Dumnezeu pentru tine, cu 
umilinţă spunem aşa:

Bucură-te, că de lumeasca deşertăciune te-ai lepădat! 
Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit! 
Bucură-te, că jugul cel bun al Lui Hristos asupra ta l-ai luat! 
Bucură-te, că ai fost desăvârşit ascultător! 
Bucură-te, păzitorul cel adevărat al poruncilor Dumnezeieşti! 
Bucură-te, că mintea şi inima ta prin rugăciune către Dumnezeu le-ai întărit! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 4
Ai străbătut calea îngustă a nevoinţei călugăreşti, purtând jugul vieţii pustniceşti al zăvorârii, al tăcerii şi 

al privegherii de multe nopţi, şi prin Harul Dumnezeiesc, urcând din putere în putere, de la fapte la contemplarea 
Lui Dumnezeu, te-ai mutat în locaşurile de Sus unde Îngerii Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind şi văzând viaţa ta cea Sfântă, Preacuvioase Părinte Serafim, obştea toată s-a mirat de tine şi 

venind lua învăţătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind pe Domnul, Cel ce este minunat întru Sfinţii Săi. 
Iar noi, Preacuvioase Părinte, cu dragoste şi cu credinţă te lăudăm aşa: 

Bucură-te, cel ce cu totul jertfă Lui Dumnezeu te-ai adus! 
Bucură-te, cel ce la înălţimea nepătimirii ai ajuns! 
Bucură-te, bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân! 
Bucură-te, înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul! 
Bucură-te, rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu! 
Bucură-te, al Harului Dumnezeiesc vas fără prihană! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 5
Preacuvioase,  bolnav fiind şi  pe patul morţii  zăcând, Însăşi Preacurata Fecioară a  venit  la tine cu 

Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan şi a zis: Acesta este din neamul meu! şi S-a atins de capul tău şi îndată te-ai făcut 
sănătos şi cu mulţumire I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând pizmaşul viaţa ta sfântă, Părinte Serafim, vrând să te piardă a trimis asupra ta oameni răi, care 

te-au  bătut  fără  milă,  lăsându-te  abia  viu.  Ca un  miel,  Părinte  Serafim,  pe  toate  le-ai  îndurat  rugându-te 
Domnului pentru prigonitorii tăi. Minunându-ne de a ta nerăutate, noi toţi spunem acestea: 

Bucură-te, că I-ai fost următor Lui Hristos Dumnezeu, cu blândeţea şi smerenia ta! 
Bucură-te, că pe duhul răutăţii l-ai biruit cu nerăutatea ta! 
Bucură-te, al curăţiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor! 
Bucură-te, pustnice cu darurile Duhului plinit! 
Bucură-te, ascetule de Dumnezeu preaslăvit şi înainte văzător! 
Bucură-te, povăţuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înţelepţit! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 6
Urmând proorocului Ilie şi Botezătorului Ioan, te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile 

Duhului Sfânt, cu a cărui putere multe şi preaslăvite fapte ai săvârşit, îndemnând pe credincioşi să-I cânte Lui 
Dumnezeu, Dătătorului de Bunătăţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6 
Văzător asemenea lui Moise, un nou ales al Domnului ai fost Părinte Serafim! Fără prihană ai slujit la 

altarul Domnului şi te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos în Biserică, cu puterile cele netrupeşti venind. De 
această bunăvoinţă a Lui Dumnezeu minunându-ne, cu umilinţă spunem acestea:

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu, luminat cu Lumina cea întreit strălucită! 
Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios! 
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Bucură-te, al Duhului Sfânt lăcaş împodobit! 
Bucură-te, că pe Hristos, împreună cu Îngerii, L-ai văzut cu ochii trupeşti! 
Bucură-te, că fiind încă în trupul cel putrezitor, ai gustat dulceaţa Raiului! 
Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii ai fost îndestulat şi cu apa nemuririi ai fost adăpat! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 7
Ca un adevărat luminător de Dumnezeu, cu faptele şi cu vorbele tale pe toţi îi aduci la evlavie şi la 

dragostea Dumnezeiască şi luminaţi  fiind şi îndestulaţi cu pâinea învăţăturii  tale, pe tine te măresc şi Lui 
Hristos, Cel ce te-a preaslăvit pe tine, Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Văzându-te pe tine vas ales al Lui Dumnezeu, din locuri îndepărtate au alergat la tine credincioşii în 

necazuri şi în suferinţe. Tu pe cei apăsaţi de nevoi nu i-ai depărtat, revărsând vindecări, dăruind alinare, cu 
rugăciunile mijlocind pentru ei. Pentru aceasta vestea minunilor tale se răspândea, iar fiii tăi duhovniceşti te 
slăveau aşa: 

Bucură-te, păstorul nostru cel bun! 
Bucură-te, părinte milostiv şi blând! 
Bucură-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de Har! 
Bucură-te, al neputinţelor noastre tămăduitor milostiv! 
Bucură-te, în nevoi şi împresurări grabnic ajutătorule! 
Bucură-te, înainte văzătorule şi mustrătorule al greşelilor ascunse! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 8
Bătrân, slăbit şi obosit fiind, o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră în rugăciune ai petrecut. Cine este 

dar îndreptăţit să vestească suferinţele şi luptele pe care le-ai răbdat, fericite Părinte? Ridicându-ţi mâinile 
către Dumnezeu, te-ai rugat şi Domnului I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Întru totul eşti dorire, întru totul eşti dulceaţă, Preadulce Iisuse! strigai în rugăciune, Părinte, în liniştea 

deplină a pustiei tale. Noi cei întunecaţi cu deşertăciunile şi în păcate petrecând toată viaţa, dragostea ta către 
Dumnezeu o preamărim şi ţie îţi spunem acestea: 

Bucură-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine! 
Bucură-te, cel ce-i aduci pe păcătoşi la îndreptare! 
Bucură-te, sihastru tăcut şi preaminunat! 
Bucură-te, că dragoste înflăcărată către Domnul ai arătat! 
Bucură-te, că săgeţile vrăjmaşului le-ai ars cu focul rugăciunii! 
Bucură-te, lumânare nestinsă prin rugăciune, în pustie strălucind! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 9
Toată  firea  îngerească  s-a  mirat  de  această  vedere,  când  stareţului  în  zăvorâre  aflat,  Împărateasa 

Cerului şi a Pământului S-a arătat, poruncindu-i să iasă din pustie şi să nu-i oprească pe cei credincioşi să vină 
la el, ci pe toţi să-i înveţe a-I cânta Lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Părinte Serafim, ritorii nu pot spune puterea dragostei tale, că împlinind porunca Maicii Domnului, te-

ai  predat  în  slujire  celor ce veneau la  tine.  Celor nepricepuţi  le-ai  fost  sfetnic bun,  celor  rătăciţi  -  blând 
povăţuitor, celor intristaţi - mângâietor, celor bolnavi - lecuitor şi tămăduitor. Pentru aceasta ţie îţi cântăm:

Bucură-te, că din pustie te-ai întors în mănăstire, ca sămânţa virtuţilor să o semeni! 
Bucură-te, că eşti luminat de Harul Duhului Sfânt! 
Bucură-te, că eşti plin de blândeţe şi smerenie! 
Bucură-te, că eşti Părinte iubitor de fii celor ce aleargă către tine! 
Bucură-te, că îmbărbătare şi întărire, prin cuvinte de iubire, acestora le dai! 
Bucură-te, că pentru dragostea ta cea sfântă te-ai învrednicit de bucuriile Împărăţiei Cereşti!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 
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Condac 10 
Preacuvioase, ajungând la sfârşitul mântuitoarelor nevoinţe ţi-ai plecat genunchii în rugăciune şi ţi-ai 

dat sufletul sfânt în mâinile Domnului. Sfinţii Îngeri l-au înălţat la Tronul Atotţiitorului, ca împreună să te 
înfăţişezi întru slava neînserată, cântând Cuvântului, Cel mai Sfânt decât Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid  tuturor  Sfinţilor  şi  mângâiere  monahilor  ai  fost,  Preasfinte,  şi  Fecioara  ţi  S-a  arătat  înaintea 

sfârşitului tău şi ţi-a vestit că este aproape strămutarea ta la Domnul. Minunându-ne de o aşa cercetare a Maicii 
Domnului, îţi spunem acestea: 

Bucură-te, că ai văzut-o pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului! 
Bucură-te, că ai primit de la Maica Domnului vestea mutării tale la cele cereşti! 
Bucură-te, că prin glasul tău cel fără prihană, sfinţirea vieţii tale ai arătat! 
Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Sfinte, duhul tău smerit Domnului i l-ai dat! 
Bucură-te, că ai fost încununat cu cununa nemuririi de mâna Atotţiitorului! 
Bucură-te, că ai moştenit fericirea Raiului împreună cu toţi Sfinţii! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 11
 Ai înălţat cântare neîncetată Preasfintei Treimi, Preacuvioase, şi prin întreaga ta viaţă mare ascet al 
evlaviei te-ai arătat. Pe cei rătăciţi i-ai povăţuit, pe cei bolnavi cu trupul şi cu sufletul i-ai tămăduit, iar noi, 
mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru mulţimea cea nemăsurată a milelor Lui, neîncetat Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Părinte de Dumnezeu fericit, în timpul vieţii ai fost făclie dătătoare de lumină, iar după moarte ca o 

stea strălucitoare ai luminat. De la Sfintele tale Moaşte râuri de minuni ai revărsat celor ce cu credinţă şi cu 
dragoste aleargă la tine. Fierbinte rugătorule pentru toată lumea şi de minuni făcătorule, îţi spunem aşa: 

Bucură-te, cel ce cu mulţimea minunilor de Dumnezeu eşti preaslăvit! 
Bucură-te, cel ce cu dragostea ta lumea întreaga ai luminat-o! 
Bucură-te, că eşti urmaş credincios şi drept al iubirii Lui Hristos! 
Bucură-te, mângâierea tuturor celor care cer de la tine ajutor! 
Bucură-te, al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor! 
Bucură-te, că toate marginile Pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 12
Cunoscând Harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea Lui Dumnezeu cădem la tine, Părinte, să te rogi 

fierbinte Domnului,  să apere de necredinţă şi  dezbinare, de nevoi şi de necazuri Sfânta Biserică a Sa, ca 
împreună cu tine să-I cântăm Făcătorului de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine, Preacuvioase Părinte, ca pe un puternic mijlocitor pentru noi 

către Domnul, ca pe un mângâietor şi apărător şi cu dragoste îţi cântăm ţie: 
Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe! 
Bucură-te, călăuză ce-i îndreaptă pe toţi către Ceruri! 
Bucură-te, cel ce cu puterea Lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit! 
Bucură-te, cel ce cu veşmântul tău pe mulţi bolnavi ai vindecat! 
Bucură-te, cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit! 
Bucură-te, cel ce jivinele sălbatice cu blândeţea ta le-ai supus! 
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi! 

Condac 13          (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preacuvioase Părinte Serafim, mare făcător de minuni, primeşte această puţină rugăciune a noastră ce 

se înalţă  spre lauda ta  şi  stând acum înaintea Tronului  Împăratului  împăraţilor,  al  Domnului  nostru Iisus 
Hristos, roagă-te pentru noi toţi să aflăm Mila Lui în Ziua Judecăţii şi împreună să-I cântăm cu bucurie: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Serafim de Sarov
Preasfinte Părinte Serafim caută către noi cei umili, neputincioşi şi împovăraţi cu multe păcate, care 

cerem de la tine ajutor, ocrotire şi mângâiere. Apropie-te de noi cu inima ta plină de bunătate şi ajută-ne să 
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păzim fără de prihană Poruncile Domnului; să ţinem cu tărie Credinţa Ortodoxă; cu sârguinţă şi cu evlavie 
creştinească să-I aducem Lui Dumnezeu pocăinţă pentru păcatele noastre; cu Harul bine să sporim şi să fim 
vrednici de ajutorul şi mijlocirea ta pentru noi, înaintea Lui Dumnezeu. Părinte înalţă pentru noi binefăcătoarea ta 
rugăciune către Domnul Puterilor, să întărească poporul nostru binecredincios şi să ne dăruiască nouă cele de 
trebuinţă în viaţa aceasta şi toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre, să ne păzească de căderi în 
păcat şi să ne înveţe pocăinţa cea adevărată, ca fără de piedici să intrăm în Împărăţia Cerurilor unde tu acum 
străluceşti în slavă neapusă.  Părinte milostiv, fii pentru noi călăuză spre mântuire şi adună-ne la lumina cea 
neînserată a vieţii veşnice prin mijlocirea ta bineplăcută Lui Dumnezeu, să slăvim şi să cântăm împreună cu 
Sfinţii, Numele cel vrednic de închinare, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor! Amin! 

 

+Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul
Rugăciunile începătoare                                                                    7 
ianuarie

Condac 1
Prin tine cel ce ai îndrăznire către Domnul, izbăvindu-ne de tot necazul, 

după datorita mulţumire, apărătorul şi fierbintele nostru sprijinitor, te rugăm din 
toate  nevoile  slobozeşte-ne  pe  noi  ca  să-ţi  cântăm: Bucură-te  Sfinte  Ioan 
Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Icos 1
Înaintestătător al Cetelor Drepţilor, Proorocule  Ioan,  cu Dumnezeiască 

lumină străluceşti şi îi luminezi pe toţi cei care laudă fierbinte pomenirea ta şi cu 
dragoste te măresc şi zic către tine:

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura!
Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor!
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor! 
Bucură-te, că prin tine se luminează făptura!
Bucură-te, că prin tine se goneşte necazul!
Bucură-te, cădere a demonilor şi ridicarea pământenilor căzuţi! 
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 2
Văzând  toţi  prealuminata  vedenie  a  ta,  Proorocule,  zicem  că  atingându-te  cu  mâna  de  creştetul 

Stăpânului şi Dumnezeului nostru ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Din buze întinate cum este cu putinţă a lăuda numele tău, Dumnezeiescule Prooroc Ioan, în Ceata 
Drepţilor Întâistătător? Ci rugăciune cu cântare aducem ţie aşa:

Bucură-te, cer cinstit al drepţilor Lui Dumnezeu!
Bucură-te, laudă Dumnezeiască a Sfinţilor Lui Hristos!
Bucură-te, minune mult mărită de Îngeri!
Bucură-te, că eşti rană de mult plâns celor răi!
Bucură-te, zarea focului cel Dumnezeiesc şi povaţa şi lumina orbilor!
Bucură-te, luminarea şi dulceaţa credincioşilor!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 3
Sfinte Ioan, dăruieşte-ne putere din Cer celor care lăudăm misiunea ta cea purtătoare de lumină, că 

luminezi inimile credincioşilor, care cu credinţă Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Toată lumea te are pe tine mare apărător şi bun ajutor în nevoi şi ca pe un protector al credincioşilor şi 
grabnic izbăvitor te cinstim şi întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, că eşti făcător de minuni şi fierbinte risipitor de vrăjmaşi!
Bucură-te, că te rogi pentru noi la Domnul!
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Bucură-te, că îndepărtezi gândurile pline de răutate şi goneşti vicleşugul!
Bucură-te, că eşti fierbinte folositor al bolnavilor!
Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al Lui Hristos!
Bucură-te, că prin tine se luminează lumea!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 4
Din necazuri îi slobozeşti pe cei care cu dragoste şi bucurie săvârşesc pomenirea ta, cea purtătoare de 

lumină, Sfinte Ioan, Proorocule şi Botezătorule. Ca o faclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei care laudă 
pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Soare  purtător  de  lumină,  sfeşnic  cu  strălucire  de  aur,  sfinţeşte,  curăţeşte  pe  cei  care  prăznuiesc 

pomenirea ta cea Dumnezeiască, că se înfricoşează toţi grăind ţie aşa:
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, scaun de foc nematerialnic!
Bucură-te, mângâiere sufletească a celor necăjiţi! 
Bucură-te, sănătate trupească a celor bolnavi!
Bucură-te, al drepţilor stâlp de bucurie, cel în chip de foc! 
Bucură-te, al flămânzilor hrănitor preamărit!
Bucură-te, înţelepţilor dătător de daruri şi ajutătorul celor lipsiţi!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 5
Dumnezeu a vrut să mântuiască lumea din înşelăciune şi de aceea Proorocule, ai ieşit din pustie şi 

toate le-ai luminat cu Dumnezeiasca cunoştinţă, pentru care Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 5

Văzut-au oamenii, Proorocule, cinstita mâna ta când s-a atins să boteze pe Domnul Dumnezeu şi s-au 
înfricoşat şi cântare Dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ţie aşa:

Bucură-te, slujitorule prealuminat al Lui Hristos!
Bucură-te, doctorul bolnavilor şi gonitorul cel înfricoşător al celor răi!
Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii Lui Hristos! 
Bucură-te, loc preacinstit şi cu bun miros al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, podoaba cinstită a preoţilor!
Bucură-te, luminătorule al măriţilor mucenici!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 6
Tăindu-ţi-se capul tău cel Sfânt, Proorocule Ioan, şi purtându-l Irodiada, aceasta se minuna şi nu ştia 

de  ce  se  mustra.  Acum ca  un Înger  petreci  şi  cu  oamenii  vorbeşti,  iar  ucenicii  care  au  văzut  tăierea  ta, 
tânguindu-se I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Sfinte ai zis: Nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine! Auzind acestea 

toţi s-au înfricoşat până când L-au văzut pe Cel Botezat şi ţi-au grăit unele ca acestea:
Bucură-te, mărgăritar de preţ, lauda cea dulce a proorocilor!
Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioşilor!
Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii!
Bucură-te, hrănitorul săracilor şi al străinilor!
Bucură-te, vindecătorul orbilor şi al şchiopilor!
Bucură-te, piatră scumpă de mult preţ!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 7
Mare acoperitor şi folositor te-a aflat lumea, Sfinte Ioan, că eşti mai cinstit decât preacuvioşii, drepţii şi 

Arhiereii. Se spăimântează toţi cunoscându-ţi viaţa cea nematerialnică şi cu frică şi cu evlavie Îi cântă Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
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Stăpânul Tuturor a arătat făptură nouă prin tine, Sfinte Prooroc Ioan, că atingând creştetul Stăpânului cu 
mâna ta tremurândă, ne-a sfinţit pe noi şi i-a luminat pe cei care grăiesc către tine astfel:

Bucură-te, dătătorul bucuriei Dumnezeieşti!
Bucură-te, desfătarea şi bucuria dreptcredincioşilor!
Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele!
Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al oamenilor!
Bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioşilor!
Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos şi se închină cele de Sus!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 8
Tatălui tău, Proorocului Zaharia, i-a fost vestită naşterea ta, Ioane, de Sfântul Arhanghel Gavriil. 

Văzându-l, de frică a rămas mut până când te-ai născut şi îndată I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Strajă tare eşti  celor din nevoi şi  ocârmuitorilor slavă şi  stăpânie,  că prin tine,  Sfinte,  credincioşii 

biruiesc toate seminţiile vrăjmaşilor şi lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare aşa:
Bucură-te, vas cinstit al Domnului, izbăvirea şi curăţirea păcatelor!
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, loc de Dumnezeu umblat!
Bucură-te, că ai înflorit rodul curăţiei!
Bucură-te, prin care ne-am luminat toţi!
Bucură-te, prin care s-au mântuit credincioşii!
Bucură-te, că izvorăşti luminarea dreptei credinţe!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 9
S-a înfricoşat Elisabeta văzând-O pe Maica Lui Iisus închinându-i-se şi pruncul în pântecele ei a grăit 

cu bucurie: Cel ce luminezi toate, luminează-ne şi pe noi cei care Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Dacă a auzit Zaharia cuvintele Elisabetei, a înţeles dezlegarea celor nevăzute ce vor fi să fie şi toţi s-au 

minunat şi au grăit aşa:
Bucură-te, tăinuitorul celor negrăite, dătătorul cunoştinţei de cele ce vor fi să fie!
Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit!
Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici!
Bucură-te, tărie şi folositor credincioşilor domni!
Bucură-te, doctorul sufletelor şi al trupurilor!
Bucură-te, arătătorul a multe minuni!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 10
Sfinte ajută-i pe cei care aleargă la tine, că ai îndrăznire către Dumnezeu şi poţi să-i izbăveşti din nevoi 

pe toţi cei care cu dragoste Îi cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 10

Sfinte Ioan, zid eşti  oamenilor şi  turn nebiruit  întru războaie,  că prin folosirea ta cea nebiruită se 
biruiesc taberele vrăjmaşilor; iar noi, fiind mântuiţi grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, alungătorul duşmanilor, cel ce dăruieşti sfaturi de taină!
Bucură-te, că izvorăşti râul vindecării!
Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate!
Bucură-te, stea care luminezi lumea!
Bucură-te, lumină care luminezi cele întunecate!
Bucură-te, umblarea şi tăria şchiopilor, povaţa şi lumina orbilor!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 11
Sfinte Prooroc, Botezătorule, pentru mulţimea minunilor tale cele vrednice de laudă, de ţi-am aduce 

cântări şi glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârşim cu vrednicie faţă de darurile tale pe 
care le dăruieşti nouă, celor care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 11
Purtătorule de lumină şi  Dumnezeiescule Prooroc Ioan, luminează şi străluceşte inimile noastre cu 

înfricoşătoarele tale minuni, ale celor care cu dragoste Îţi aducem ţie rugăciuni şi graiuri ca acestea:
Bucură-te, că eşti folositor săracilor şi al văduvelor!
Bucură-te, că vindeci neputincioşii şi bolnavii!
Bucură-te, lauda celor necăjiţi şi mângâierea celor osteniţi!
Bucură-te, proorocia şi îngrădirea de apărare a Bisericilor!
Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi!
Bucură-te, pacea vieţii celei nestricăcioase!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

Condac 12
Sfinte Botezătorule dă-le dar ceresc cântăreţilor tăi, că eşti făclie luminată pentru cei credincioşi şi-i 

arzi pe cei care nu cântă cinstitei tale Biserici şi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 12

Se luminează credincioşii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări preamărite, Sfinte Botezătorule, că eşti 
ca un Rai Dumnezeiesc şi-i înmiresmezi sfinţindu-i pe cei care fierbinte te laudă şi-ţi cântă:

Bucură-te, vasul cel iubitor de mir al Îngerilor şi al oamenilor!
Bucură-te, numele cel scump al Proorocilor şi al Apostolilor! 
Bucură-te, sabie înfricoşătoare asupra ereticilor!
Bucură-te, că-i izbăveşti din nevoi pe cei robiţi!
Bucură-te, că-i biruieşti pe cei potrivnici credincioşilor!
Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credinţe!
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorul şi roagă-te ca Dumnezeu să ne ierte şi să ne miluiască pe noi! 

       Condac 13             (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte  Proorocule  Ioan,  Botezătorul  Domnului,  dulceaţa  lumii,  frumuseţea  Cerului  cea  împătrit 

luminată, primind această rugăciune izbăveşte-i pe toţi din toate nevoile şi-i scoate din chinul ce va fi să fie, pe 
cei care te laudă cu credinţă, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

 

Acatistul Sfântului Ierarh Teofan Zăvorâtul
Rugăciunile începătoare                                                                                                             10 ianuarie

Condac 1
Alesule  nevoitor  şi  slujitor  adevărat  al  Lui  Hristos,  pus de  Dumnezeu în 

sfeşnicul  Bisericii  spre slujire  arhierească,  cu strălucirea  credinţei  pe  oameni  i-ai 
luminat, toate puterile sufletului şi virtuţile tale oamenilor le-ai dăruit, şi nevoindu-te 
în zăvorâre spre mântuire, inimile ucenicilor tăi prin nemărginită dragoste le-ai încălzit. 
Pentru aceasta şi pe noi cu făclia înţelepciunii tale luminează-ne, Ierarh al Lui Hristos, 
să  cântăm ţie: Bucură-te,  Sfinte  Ierarh  Teofan,  şi  roagă-te  să  devenim  smeriţi, 
milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!

Icos 1
De blândeţe îngerească şi nemărginită dragoste pentru Dumnezeu şi pentru 

oameni fiind cuprins, ţi-ai luat nevoinţa smereniei monahiceşti şi a slujirii, arhiereşti, Părinte. Ascultător al Voii 
Dumnezeişti, ai înmulţit darul înţelepciunii pe care l-ai primit de la Dumnezeu şi spre mântuire, cu jertfelnicie 
ai slujit oamenilor. Pentru aceasta fericim nevoinţele tale cele înalte şi strigăm ţie aşa:
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Bucură-te, că din pruncie inima ta Domnului ţi-ai închinat-o!
Bucură-te, că toată nădejdea către Unul Dumnezeu ţi-ai îndreptat-o!
Bucură-te, că pe Domnul mai mult decât orice L-ai iubit!
Bucură-te, că din copilărie mintea ta cu înţelepciunea Dumnezeiască ţi-ai hrănit!
Bucură-te, că Domnului spre slujire cu totul te-ai dăruit!
Bucură-te, că te-ai zăvorât şi prin cuvinte de aur pe creştini i-ai povăţuit!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 2

Văzând sufletul tău plin de dragoste Dumnezeiască pentru Ziditorul şi Dumnezeul tău, Domnul Cel de 
grijă purtător te-a înflăcărat cu dorirea vieţii călugărşti, iar tu, Ierarh al Domnului, urmând acestei chemări cereşti, 
ai pornit încă din copilarie pe calea înaltei smerenii şi a lepădării de cele lumeşti, te-ai dăruit cu totul Voii Lui 
Dumnezeu şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Ai înţeles înţelepciunea celor citite, fiind din belşug de Dumnezeu dăruit şi ţi-ai îmbogăţit neîncetat 

mintea prin cercetarea scrierilor Sfinţilor Părinti şi a nevoitorilor credinţei şi bunei cuviinţe, sorbind din ele 
multă putere şi lumină duhovnicească. Iar noi, proslăvind înţelepciunea ta, strigăm ţie cu umilinţă aşa:

Bucură-te, că pentru Dumnezeu de dragoste ardeai!
Bucură-te, că în adâncă smerenie tinereţea ţi-o petreceai!
Bucură-te, că Domnului cu dragoste şi cu credinţă neîncetat te-ai rugat!
Bucură-te, că prin blândeţea ta tuturor ca exemplu te-ai arătat!
Bucură-te, că vieţuirii pustniceşti te-ai supus!
Bucură-te, că Lui Dumnezeu cu totul pe sine te-ai adus!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 3

Puterea Lui Dumnezeu care în tine s-a sălăşluit, prin flacăra Harului sufletul tău l-a încălzit, în cinul 
arhieresc te-a împodobit, şi oamenilor Păstor bun te-a dăruit. Iar tu de mântuirea sufletelor noastre cu ardoare 
grijă ai purtat şi Domnului neobosit I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Având în inimă pe Unul Dumnezeu, cu multă bucurie ţi-ai închinat viaţa slujirii lucrării Lui Hristos de 

mântuire a neamului omenesc. Sfinte Părinte, ai adus comoara cunoaşterii tale şi a experienţei duhovniceşti 
Dumnezeului tău spre ascultare, învăţând şi povăţuind pe cei ce alergau la tine cu credinţă. Astfel şi noi, 
fericind nevoinţele tale purtate spre mântuirea sufletelor noastre, strigăm ţie:

Bucură-te, cel ce de Domnul cu înţelelepciune ai fost adăpat!
Bucură-te, că în truda nevoinţei ai fost încercat!
Bucură-te, că smerenia şi blândeţea cu tărie le-ai purtat!
Bucură-te, că în Voia Lui Dumnezeu cu totul te-ai lăsat!
Bucură-te, că milostivirea Lui Dumnezeu prin scrierile tale ai proslăvit!
Bucură-te, că Domnului pentru toate cu dragoste I-ai mulţumit!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 4

Furtuna tulburării a umplut inimile oilor turmei tale atunci când au cunoscut dorinţa ta de a-i părăsi şi 
nevoinţelor în zăvorâre cu totul a te dărui. Iar tu petrecând acolo în neîncetate lupte, în post şi rugăciune, ai 
cântat nebiruit Dumnezeului Puterilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind oamenii de plecarea ta în pustia Vâşei, se tânguiau amar că au rămas orfani şi cinstindu-te ca 

pe un bun păstor de Dumnezeu dăruit, veneau la tine cu lacrimi şi îţi cereau rugăciuni spre ajutor şi învăţături 
de Dumnezeu înţelepţite. Acum, Sfinte, primeşte şi de la noi aceste laude:

Bucură-te, că în arhierie Părinte milostiv turmei tale te-ai arătat!
Bucură-te, că neîncetat de turma ta grijă ai purtat!
Bucură-te, că de aceasta cu lacrimi de umilinţă te-ai despărţit!
Bucură-te, că tăcerea şi cugetarea la Dumnezeu mai mult decât orice ai iubit!
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Bucură-te, al sfântului lăcaş din Vâşa luminător strălucit!
Bucură-te, cel ce în post şi în rugăciune te-ai zăvorât!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 5

Părinte, în Sfânta Mănăstire ai fost stea călăuzitoare către Dumnezeu şi dorind tăcerea vieţii pustniceşti 
pentru mântuirea sufletului tău, te-ai nevoit întru aceasta neîncetat. Aşa, tuturor fraţilor exemplu ziditor te-ai 
înfăţişat şi să cânte pururi Lui Dumnezeu i-ai învăţat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Aducând Lui Hristos Dumnezeu inima ta, cuprinsă cu totul de dragoste pentru Dânsul, ţi-ai pregătit 

sufletul să fie lăcaş al Duhului Sfânt. Aşa cu multă smerenie şi blândeţe nevoindu-te, ai arătat ucenicilor iubitori 
de Hristos prin lucrarea ta neîncetată exemplu de vieţuire adevărată. Pentru aceasta şi noi cinstindu-te ca pe un 
adevărat slujitor al Lui Hristos şi ca pe un ales preaiubit al Domnului, strigăm ţie:

Bucură-te, izvor nesecat de dragoste pentru Dumnezeu!
Bucură-te, că pe Domnul, în rugăciune L-ai slăvit mereu!
Bucură-te, luminător înflăcărat ce în pustie ai strălucit!
Bucură-te, că deplinei ascultări inima ta ţi-ai dăruit!
Bucură-te, al înfrânării înţelept povăţuitor!
Bucură-te, al sufletelor omeneşti de grijă purtător!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 6

Propovăduitor neobosit, cuvântător al adevărurilor Dumnezeieşti a fost cu adevărat slujirea ta arhierească, 
luminând şi povăţuind turma ta. Zăvorât fiind nu ai lăsat fără îndrumare duhovnicească pe cei ce alergau către 
lumina ta de Dumnezeu insuflată şi pe toţi i-ai învăţat să-I cânte Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
A strălucit în pustie steaua cea mare a înţelepciunii, minunatule plăcut al Lui Hristos şi ascuns fiind în 

zăvorâre, au început a curge râuri de cuvinte vii de pe buzele tale. Din îngăduinţa Lui Dumnezeu izvorul plin 
de Har al învăţăturilor tale s-a descoperit şi a potolit setea celor însetaţi, care alergau cu credinţă către dânsul. 
Acum, Părinte, primeşte şi de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, că prin buzele tale înţelepciunea Lui Dumnezeu ai arătat!
Bucură-te, că prin această înţelepciune pe toţi i-ai adăpat!
Bucură-te, că în nevoinţele vieţii pustniceşti ai petrecut!
Bucură-te, că de la Voia Domnului nu te-ai abătut!
Bucură-te, că păcatele omeneşti cu înţelepciunea ta le-ai dezrădăcinat!
Bucură-te, că prin buna ta sporire pe toţi i-ai îndrumat!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 7

Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi în Împărăţia Cerurilor să ajungă, Bunule Păstor, prin lepădarea 
ta de lume şi prin aspra zăvorâre, un puternic izvor de însufleţire ai dobândit şi imitând pe Hristos începătorul 
arhieriei, oamenilor cu îndrăzneală ai slujit, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Văzând în tine un nou nevoitor şi bineplăcut al Lui Hristos, ce în Împărăţia Lui Dumnezeu cu inima ai 

ajuns, adâncă smerenie şi multă blândeţe ai dobândit, iar sufletele omeneşti, cele bolnave şi suferinde, şi-au 
îndreptat cu nădejde privirile spre pustie, căutând ajutorul şi înţelepciunea ta plină de Har. Pentru aeeasta şi 
noi, însetând după aceste bunătăţi, strigăm ţie:

Bucură-te, că de pe pământ curăţia îngerească ai dobândit!
Bucură-te, că prin blândeţea duhului tău pe toţi i-ai cucerit!
Bucură-te, că minţile întunecate le-ai luminat!
Bucură-te, al nerăutăţii învăţător minunat!
Bucură-te, că pe oameni la nevoinţa milosteniei i-ai chemat!
Bucură-te, că toate cele spre mântuire pe toţi i-ai învăţat! 

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 8
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Neînţeleasă pentru unii, dar minunată pentru cei iubesc pe Dumnezeu, a fost nevoinţa ta, Sfinte, că în 
deplină ascultare în pustnicie ai vieţuit, unde trudei neobosite şi neîncetatei cugetări la Dumnezeu te-ai dăruit. 
Văzând acestea, în umilinţa inimilor noastre, Lui Dumnezeu cu mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Tuturor toate le-ai fost, Ierarhul Domnului: părinte şi păstor, învăţător şi povăţuitor, prin vestirea cea 

bună şi nesecată a buzelor tale, de cuvinte de aur izvorâtoare. Pentru aceasta şi noi strigăm ţie cu mulţumire:
Bucură-te, căci cu roua Duhului Lui Dumnezeu ai fost adăpat!
Bucură-te, că prin strălucirea Harului Lui Dumnezeu ai fost luminat!
Bucură-te, căci la cunoaşterea de Dumnezeu cu mintea ai ajuns!
Bucură-te, că taine cereşti în inima ta au pătruns!
Bucură-te, că prin pacea sufletului tău pe Domnul L-ai dobândit!
Bucură-te, că prin Harul tău pe toţi i-ai umilit!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 9

Tuturor ai fost exemplu de vieţuire înţeleaptă, cugetând cum să-ţi curăţeşti sufletul şi să-l faci Biserică 
a Duhului Sfânt. Aşa, în nevoinţe mari ai înaintat, şi din putere în putere ai urcat, încălzind neîncetat inima ta 
cu rugăciunea Lui Iisus şi cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Glasul tău cel blând şi plin de înţelepciune auzul tuturor celor ce-l ascultau cu credinţa - l-ai îndulcit, 

iar tu cu puterea învăţăturilor tale, neîncetat şi cu jertfelnicie pe calea cea strâmtă, spre nevoinţa ascultării - i-ai 
povăţuit, învăţându-i despre adevărul Lui Dumnezeu şi despre Împărăţia Lui. Pentru aceasta, primeşte şi de la 
noi, bunule învăţător, unele mulţumiri ca acestea:

Bucură-te, căci cu învăţăturile tale Cuvântul Lui Dumnezeu l-ai făcut lămurit!
Bucură-te, al Lui Dumnezeu Ierarh blând şi smerit!
Bucură-te, Bunule Păstor, de ucenici iubitor!
Bucură-te, al sufletelor zbuciumate bun îndrumător!
Bucură-te, că în pustie ca un crin al ţarinei ai înflorit!
Bucură-te, că liniştea cea mântuitoare din zăvorâre ai iubit!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 10

Vrând să scapi neamul omenesc din întunericul păcatelor, Sfinte, ai luminat minţile care căutau adevărul, 
şi ai arătat calea biruinţei tainice în războiul cel nevăzut, celor ce cântau Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Sprijin tare eşti pentru fiecare suflet prin scrierile tale de Dumnezeu insuflate, Părinte, că au găsit în 

înţelepciunea ta îndreptare a vieţii lor şi călăuzire, urmând calea ce le-ai arătat către mântuire. Iar noi, aducând 
mulţumiri Lui Dumnezeu pentru grija ce o porţi sufletelor noastre neîncetat, strigăm ţie cu umilinţă aşa:

Bucură-te, că pe pământ de vieţuire îngerească te-ai învrednicit!
Bucură-te, că împreună cu Sfinţii Îngeri la Sfânta Liturghie ai slujit!
Bucură-te, că pe toţi să-i aduci la Hristos ai voit!
Bucură-te, că prin blândeţe îngerească ai strălucit!
Bucură-te, al curăţiei vas binecuvântat!
Bucură-te, că despre Adevărul Lui Dumnezeu cu îndrăzneală ne-ai învăţat!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 11

Cântare de laudă îţi aducem, bunule Arhiereu bineplăcut Lui Dumnezeu. Te lăudăm, că prin nevoinţele 
şi vieţuirea ta Numele cel Sfânt al Ziditorului L-ai proslăvit, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Vieţuirea ta strălucită, ce în zăvorâre ai petrecut-o, n-a putut fi ascunsă de inimile însetate de adevăr, iar 

nevoinţele în care ai petrecut, vas al Harului Dumnezeiesc cu adevărat te-au făcut. Cu inimi umilite glăsuim ţie:
Bucură-te, că la despărţirea ta de trup, cinul arhieresc l-ai proslăvit!
Bucură-te, că până la ultima suflare Lui Dumnezeu I-ai slujit!
Bucură-te, al locaşului monahicesc podoabă minunată!
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Bucură-te, al Tambovului luminător, plin de înţelepciune înaltă!
Bucură-te, a turmei din Riazan laudă, bucurie şi mulţumire!
Bucură-te, că celor credincioşi le-ai descoperit calea către mântuire!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 12

Dăruit din belşug cu Harul Lui Dumnezeu, cu înţelepciune ai slujit turmei tale. Fiind acum în Ceruri nu 
ne lăsa nici pe noi, cei ce am nădăjduit în mijlocirea ta către Dumnezeu, că tu acolo în netăcută slavoslovie 
petreci, cântând Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântăm nevoinţele tale ce cu strălucire au luminat vieţuirea ta, de lepădare pământească pentru dragostea 

Domnului tău. Pentru aceasta şi noi, Părinte blând şi milostiv, cu nădejde căutăm către tine, ca la ocrotitorul 
nostru ceresc şi mijlocitor tare înaintea prestolului Dumnezeiesc, strigând ţie cu umilinţă:

Bucură-te, bineplăcutule al Lui Dumnezeu, plin de strălucire!
Bucură-te, că cererile rugătorilor tăi le-ai ascultat cu milostivire!
Bucură-te, robul Lui Hristos, de Dumnezeu iubitor!
Bucură-te, al călugărilor înţelept povăţuitor!
Bucură-te, al necazurilor noastre grabnic ajutător!
Bucură-te, al bunei credinţe şi al curăţiei învăţător!

Bucură-te, Sfinte Ierarh Teofan, şi roagă-te să devenim smeriţi, milostivi şi plini de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 13     (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfinte Ierarh Teofan, învăţătorul nostru de Dumnezeu înţelepţit, primeşte această puţină rugăciune şi 
laudă, ce cu mulţumire îţi aducem ţie. În sfintele tale rugăciuni nu ne uita pe noi, păcătoşii, că nădăjduim în 
mijocirea ta pentru noi la Dumnezeul Puterilor, Căruia neîncetat Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Sfinte Părinte Teofan primeşte aceste smerite şi calde rugăciuni de la noi, cei ce cu dragoste te cinstim. 

Cădem cu umilinţă la Sfintele tale Moaşte, năzuim la puterea lor tămăduitoare, şi ca unui ales al Harului 
Dumnezeiesc, strigăm ţie:  Binecuvintează şi  miluieşte ţara noastră, Arhiereule al Dumnezeului Cel Adevărat,  
dăruieşte bărbăţie neclătinată ostaşilor noştri, pe toţi oamenii de necazuri îi păzeşte şi la pocăinţă îi călăuzeşte;  
dăruieşte-le pruncilor învăţătură bună, călăuzeşte-i pe tineri, dăruieşte sănătate celor bolnavi şi în suferinţe, iar  
nouă tuturor daruieşte-ne tărie în credinţă, dor de Dumnezeu şi bucurie neîncetată în Domnul, ca toţi cu mulţumire  
să te fericim, Părinte Teofan, şi să cinstim pomenirea ta. Tu te rogi pentru noi Lui Hristos, Dumnezeul nostru, 
Căruia împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt I se cuvine slavă, laudă şi mulţumire acum şi în vecii vecilor! Amin!

+Acatistul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare
Rugăciunile începătoare                -vindecător-                                                  17 
ianuarie

Condac 1
Fugind  de  întunericul  Egiptului  ai  ajuns  în  pustiu  şi  prin  înfrânare  şi 

osteneală nevoindu-ţi trupul, Cuvioase Antonie, ai fost pilda monahilor, care îţi 
cântă: Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea 
cugetelor noastre! 

Icos 1
Preacuvioase Părinte Antonie, om cu firea te-ai arătat şi împreună cu 

Îngerii vieţuieşti, că pe Pământ ai lepădat grija trupului, pentru care îţi grăim ţie:
Bucură-te, povăţuitorul cel mare al pustiului!
Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălţat!

Bucură-te, prin care cel rău s-a ruşinat!
Bucură-te, cel care voieşti mântuirea muritorilor!
Bucură-te, izbăvitorule din înşelăciuni şi dătătorule de tămăduiri!
Bucură-te, că din tinereţe de trup te-ai depărtat şi Lui Hristos ai urmat!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 
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Condac 2
Purtătorule de Dumnezeu Antonie, văzându-te pe tine vrăjmaşul tare în credinţă, încerca să te împiedice 

de la faptele bune, însă tu nevoindu-te cu trupul şi înălţându-te cu sufletul, Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! 
Aliluia! 

Icos 2
Având cunoştinţa celor trecătoare, ai trecut cu vederea desfătările vieţii şi închizându-te în mormânt, 

prin multe necazuri te-ai înţeleptit, nădejdea spre Dumnezeu punându-ţi; pentru care auzi:
Bucură-te, insuflătorule al nădejdii în Dumnezeu!
Bucură-te, pierzătorule al vrăjmaşului şi biruitorul uneltirilor lui!
Bucură-te, cel care eşti mai strălucit decât toţi monahii!
Bucură-te, floarea cea de Dumnezeu împodobită a cuvioşilor!
Bucură-te, izvorul cel viu al pustiei!
Bucură-te, glasul puternic şi risipitor al trândăviei!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 3
Puterea  Celui  Preaînalt  tare  te-a  întărit  în  toate,  Fericite  Antonie,  că  văzând pornirea  vrăjmaşilor 

venind asupra ta, neclintit ai rămas şi Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Având dorinţa Dumnezeiască de a fi şi mai necăjit, Sfinte, ai văzut lumina Dumnezeiescului Har din 
Cer pogorându-se, cercetându-te în nevoinţă şi glas ai auzit, întărindu-te şi grăind:

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt, făclie nestinsă a liniştii!
Bucură-te, canonul cel preadrept al înfrânării!
Bucură-te, privirea cea preadulce a Îngerilor şi a oamenilor!
Bucură-te, izgonitorule al patimilor omeneşti!
Bucură-te, îmbogăţitorule de Har Dumnezeiesc!
Bucură-te, cel care-i întăreşti şi-i ridici pe credincioşii cei căzuţi!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 4
Aprins fiind de dorul de Dumnezeu, către muntele pustiului ai alergat, Antonie, iar diavolul a pus înaintea 

ta un disc mare de argint. Tu ca pe un gunoi defăimându-l Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Nevoindu-te  mai  presus  de fire,  Părinte  Antonie  şi  învingând vicleşugurile  diavoleşti,  ai  fost  mai 

presus de acestea, pentru care îţi grăim aşa:
Bucură-te, canonul şi temelia pustnicilor!
Bucură-te, dătătorule al celor care cer, cele Dumnezeieşti!
Bucură-te, că împotrivindu-te vrăjmaşului rău ai pătimit!
Bucură-te, că eşti rană grea a celor vicleni şi răi!
Bucură-te, credinciosule slujitor al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, înaintestătătorule al credincioşilor!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 5
Părinte Antonie, voind să treci Nilul şi neavând luntre te-ai suit pe un crocodil, mergând spre cercetarea 

rugătorilor tăi, şi împreună cu dânşii Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Văzându-te tinerii Egiptului locuind în pustie ca unul mai presus de oameni şi auzind învăţătura ta, s-
au schimbat cu Dumnezeiască schimbare; pentru care, slăvindu-L pe Dumnezeu, îţi grăim acestea:

Bucură-te, că eşti om între Îngeri şi Înger între oameni!
Bucură-te, că prin pildele tale Pământul l-ai făcut Cer!
Bucură-te, că prin faptele tale I-ai slujit Lui Dumnezeu!
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi!
Bucură-te, că ne povăţuieşti pe noi a urma ţie!
Bucură-te, că urmând poveţelor tale adunăm sufletului bogăţie!
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Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 
Condac 6

Celor fără de Dumnezeu te-ai arătat propovăduitor al dreptei credinţe şi voind a te face mucenic, cu 
bărbăţie în oraş ai intrat şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ca un luceafăr în pustiul Egiptului strălucind, ai gonit întunericul înşelăciunii şi  săvârşind pururea 

tămăduiri, prin tine Dumnezeu S-a preaslăvit, iar noi grăim acestea:
Bucură-te, că prin tine cuvioşii se împodobesc şi oamenii se mântuiesc!
Bucură-te, că ai vindecat prin rugăciune pe cea cuprinsă de diavol!
Bucură-te Preafericite, că de toţi te-ai depărtat şi în pustie ai fugit!
Bucură-te, că viaţă îngerească ai dorit!
Bucură-te, că te-ai făcut slujitor Dumnezeiesc!
Bucură-te, că te-ai arătat pentru noi mijlocitor către Domnul!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 7
Rămânând în munţii pustiului, Părinte Antonie, aveai hrană de la saracini, lucrai pământul, cu grâu şi cu 

finice te hrăneai, fiarele se înfricoşau, iar pe credincioşi îi îndemnai să cânte Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Fericite Antonie, cel deopotrivă cu Îngerii, tu ai arătat adâncimea pustietăţii; căci ca un alt Sinai şi 

Ierusalim, muntele tău s-a preamărit şi ca un alt Moise şi Ilie, arătându-te auzi acestea:
Bucură-te, al doilea Moise, cu faptele lui Pavel cel simplu te-ai asemănat!
Bucură-te, al doilea Ilie, cu chipurile blândeţii lui David te-ai asemănat!
Bucură-te, că ai izvorât apa monahilor în loc însetat!
Bucură-te, că în fiecare zi i-ai sfătuit pe monahi şi îndeosebi pe cei greşiţi!
Bucură-te, că i-ai vindecat pe cei orbi şi i-ai îndreptat pe cei slăbănogi!
Bucură-te, că ai vindecat durerile trupeşti şi ai gonit patimile sufleteşti!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 8
Văzând vânarea în multe feluri nu te-ai înspăimântat, iar vânătorul văzând Dumnezeiasca ta faţă a fost 

cuprins de frică şi a murit, făcându-te tu pildă tuturor celor ispitiţi, care nu-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Vesel te-ai arătat văzând înălţarea sufletului lui Ammun, pe care ai arătat-o celor împreună cu tine, de 

Dumnezeu purtătorule Antonie; văzând sfinţenia ta, minunându-ne grăim ţie:
Bucură-te, trecătorule cu vederea al lucrurilor Pământeşti!
Bucură-te, că ai mântuit pe tinerii cuprinşi de cel rău!
Bucură-te, că ai tămăduit pe cei bolnavi de ochi!
Bucură-te, că vedeai înălţarea sufletelor!
Bucură-te, toiagul cel bun al monahilor!
Bucură-te, cinstită împodobire a credincioşilor!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 9
Ca Pavel ai primit Darul Dumnezeiesc, Antonie, pe toţi covârşindu-i. Până şi în văzduh te-ai înălţat 

Cuvioase, şi cutremurat cu totul Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Pe  ritorii  mult  vorbitori,  fără  de  glas  i-ai  arătat  prin  cuvintele  tale,  de  Dumnezeu  purtătorule,  că 
vorbind despre Dumnezeu cuvintele tale le asemănai cu lucrurile; pentru aceasta îţi cântăm ţie:

Bucură-te, vistieria cuvintelor şi a înţelepciunii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, preacinstită oglindire a monahilor şi a tuturor celor care te caută!
Bucură-te, că veseleşti auzul credincioşilor!
Bucură-te, că ai dezlegat împleticirile filozofilor!
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Bucură-te, fiu al Lui Dumnezeu, după împărtăşire!
Bucură-te, că prin tine s-au îndreptat credincioşii!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 10
După porunca dinainte primită de la Dumnezeu, te-ai dus la Pavel Tebeul, ai fost ispitit, dar nu te-ai 

înfricoşat de relele întâmplări şi dobândind ceea ce doreai Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

A doua oară făcând călătoria,  Sfinte Antonie,  te-ai  grăbit  către  Pavel  Tebeul  şi  ai  văzut  înălţarea 
sufletului lui. Alergând l-ai găsit mort, i-ai luat îmbrăcămintea şi l-ai îngropat. 

Bucură-te, Înger purtător de trup!
Bucură-te, omule, că ai vorbit cu Dumnezeu!
Bucură-te, că ai văzut nevoinţele lui Pavel!
Bucură-te, slujitorul îngropării lui!
Bucură-te, că ai istorisit vieţuirea lui!
Bucură-te, că ai gonit primejdia eresului!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 11
Nevrând Valachie să-L cunoască pe Dumnezeul Preaînalt, te-ai pornit împotriva lui. El ticălosul, luând 

răsplata după faptele sale de cal a fost ucis, iar tu, Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 11

Lumină trimisă de Luminătorul Cel Mare te-ai arătat, Antonie, pe toţi i-ai luminat, pe ucenicii tăi i-ai 
sfătuit şi le-ai arătat mutarea ta din viaţa de aici. Ei fiind cuprinşi de întristare îţi spuneau:

Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi de cele cereşti!
Bucură-te, că ieşirea ta mai înainte ai cunoscut-o, de Dumnezeu purtătorule!
Bucură-te, că prin tine pământenii se laudă şi înţelepţii se apară!
Bucură-te, desfătarea slavei tale cea negrăită!
Bucură-te, amintirea hranei tale cea sfântă!
Bucură-te, că ne mântuim sufletul urmându-ţi sfaturile!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

Condac 12
Marele Atanasie s-a învrednicit de mare dar, luând hainele tale, Părinte Antonie şi scriind viaţa ta 

Dumnezeiască, cea de 105 ani, Îi cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 12

Părinte Antonie, împreună cu Îngerii în Ceruri cânţi cântarea întreit sfântă a Lui Dumnezeu, pe Care 
roagă-L pentru cei care te cinstim pe tine, Fericite, şi cu dragoste îţi spunem acestea:

Bucură-te, că împreună petreci cu Îngerii!
Bucură-te, pururea lăudătorule al Preasfintei Treimi!
Bucură-te, fierbinte mijlocitorule al tuturor către Dumnezeu!
Bucură-te, povăţuitorul şi sprijinitorul celor care te laudă pe tine!
Bucură-te, că eşti cald mijlocitor al celor care poartă numele tău!
Bucură-te, mare apărător al celor care te cinstesc pe tine!
Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie şi roagă-te pentru curăţirea şi sfinţirea cugetelor noastre! 

         Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preaînţeleptule de Dumnezeu purtătorule Antonie, căpetenia Părinţilor şi slava Cuvioşilor, primeşte de 

la noi aceste laude pe care cu tot sufletul le aducem ţie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea Harul rugăciunii cu 
inima fierbinte, nouă celor care Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
Sfinte Părinte Antonie, te-ai învrednicit să fii vas ales al Mântuitorului Hristos prin credinţa şi prin viaţa 

ta curată. Prin rugăciunile tale către Dumnezeu, ajută-ne în necazuri, apără-ne de primejdii, de ispite, de pofte 
netrebnice şi de păcate. Ocroteşte-ne pe noi şi familiile noastre şi ne păzeşte paşii pe cărările vieţii şi ale 
mântuirii! Bunule Părinte, care ai făcut din pustiul Egiptului loc de preaslăvire al Marelui Dumnezeu şi al 
Mântuitorului Hristos, fă şi din pustiul sufletelor noastre, arse de necredinţă şi roase de patimi, loc plăcut ţie, 

27



în care să se sălăşluiască virtutea şi să crescă crinul bine mirositor al faptelor creştine şi prin tine să se mărescă 
Numele cel Sfânt, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Macarie cel Mare, Egipteanul
Rugăciunile începătoare                          19 ianuarie

Condac 1
Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor 

blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu, şi locuind în 
pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Hristos Harul minunilor. Cinstindu-te acum îţi 
spunem: Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne 
înţelepţească şi pe noi!

Icos 1
De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii strămoşi Avraam şi Sara, părinţii tăi 

şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul, cu rugăciunile şi cu privegherea, cu 
milosteniile şi cu multe fapte bune. Neroditori fiind, ei se depărtaseră de traiul însoţirii, 

însă cu duhul erau tot uniţi. Pentru aceasta dragostea Sfintei Treimi au găzduit-o în inimile lor, şi însuşi Sfântul 
Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii, prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii:

Bucură-te că răpindu-li-se averile, părinţii tăi au nădăjduit în Domnul!
Bucură-te că au fost mângâiaţi de Dumnezeiasca lumină a buneivestiri!
Bucură-te că s-au mutat după Dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Domnului!
Bucură-te că tatăl tău, cu mână tare a fost ridicat din boala cea de moarte!
Bucură-te că Îngerul Lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus!
Bucură-te că lăcaş Sfântului Duh te-a numit şi vieţuire îngerească ţi-a zugrăvit!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 2
Zămislit de părinţii tăi la bătrâneţile lor, ai alergat cu dor Dumnezeiesc la izvorul cunoştinţei de Dumnezeu. 

Deprinzând  Sfintele Scripturi, neobosit umblai pe cărările înţelepciunii, iar în inimă păzeai nestinsă lumina 
sfintei cântări: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Voiai să te însoţeşti cu viaţa cea fericită, ca şi cu o neîntinată mireasă. Când părinţii tăi, uitând de sfătuirea 

îngerească, te-au silit spre însoţire cu femeie, te-ai înălţat ca o pasăre peste cursa vânătorilor. Aşa ai împlinit şi 
voia părintească, dar ai păzit nestricată şi fecioriea trupului şi a sufletului, pe care le închinaseşi Lui Dumnezeu:

Bucură-te că în strâmtorare, ochii sufletului la Dumnezeu i-ai ridicat şi El a pus sfat bun în inima ta!
Bucură-te că prefăcându-te bolnav, după ospăţul de nuntă ai ieşit şi ai alergat spre ajutorul de Sus!
Bucură-te că ai mers în muntele Nitriei şi în vis, un bărbat minunat ţi-a arătat pustiul unde aveai să trăieşti!
Bucură-te că la întoarcerea acasă, mireasa ta a trecut la Domnul întru feciorie curată!
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Bucură-te că te-ai smerit prin gândul la moarte şi lepădând cele pământeşti te-ai încredinţat Domnului!
Bucură-te că părinţii tăi s-au bucurat de curăţia vieţii tale şi le-ai slujit lor cu dragoste până la moarte!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 3
Ai căutat cu râvnă un sfânt călăuzitor pe calea mântuirii,  Fericite Macarie, şi pururea te rugai Lui 

Dumnezeu pentru aceasta. Într-o zi, de praznicul unuia dintre Sfinţi, când pregăteai prânzul, mai ales pentru 
cei săraci şi scăpătaţi, ai văzut în Biserică un monah, venit pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine, şi ai cunoscut 
chipul vieţii celei îmbunătăţite. Drept aceea l-ai chemat după slujbă la ospăţ şi luându-l de-o parte l-ai rugat să 
primească să-ţi fie sfetnic bun în viaţă, ca împreună să-I cântaţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
A doua zi bătrânul monah ţi-a primit mărturisirea şi tainele inimii, după care te-a povăţuit îndelung. Iar 

seara, pe când te odihneai, şi-a ridicat mintea în rugăciune spre Dumnezeu şi a văzut în vedenie un sobor de 
monahi cu chipuri albe şi aripi care te îndemnau spre Dumnezeiasca trezvie şi râvnă în slujba Lui Dumnezeu:

Bucură-te că prin povăţuitorul tău, Hristos te-a chemat spre mântuirea multora!
Bucură-te că te-a învăţat multe despre cele plăcute Domnului: rugăciune, priveghere şi post!
Bucură-te că întors acasă, ai împărţit toate ale tale săracilor şi îmbrăţişind sărăcia ai urmat Lui Hristos!
Bucură-te că în mâinile sfântului bătrân ţi-ai lepădat voia şi el a slujit-o cu dragoste înaintea Domnului!
Bucură-te că ţi-a făcut chilie nu departe de dânsul şi te-a îngrădit cu porunci de suflet ziditoare!
Bucură-te că te-a născut la viaţa îngerească binecuvântată!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 4
Ai sporit, Sfinte Macarie, în legea Domnului, prin alergarea pe calea cea strâmtă a vieţii monahiceşti, 

încât episcopul locului aflând despre vieţuirea ta fericită te-a făcut cleric cu de-a sila, deşi erai încă tânăr. Dar 
tu, după o vreme ai fugit de acolo, că ardeai de dorul liniştii celei după Dumnezeu, întru care neîncetat să-I cânţi: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
În lucrul mâinilor şi în rugăciunea neîncetată a inimii te-ai întărit, Fericite, îngrădindu-te cu Crucea 

Domnului în războiul de gânduri, năluciri şi înfricoşate năvăliri pe care diavolul ţi l-a ridicat împotrivă. Şi cum, 
pătruns de frica cuviincioasă şi dragostea de Dumnezeu, nesocoteai meşteşugirile lui a ridicat peste tine război 
prin oameni, făcând pe o tânără ce luase în pântece din desfrânare să arunce asupra ta păcatul cel cumplit:

Bucură-te că ai privegheat neîncetat cu duhul şi te-ai înstrăinat de tulburările lumii!
Bucură-te că ai fost învinuit şi ocărât pe nedrept şi târât prin sat cu negrăită batjocură!
Bucură-te că ai fost tras de păr, călcat cu picioarele, bătut cu beţele de toţi, până aproape de moarte!
Bucură-te că abia te-au lăsat viu, punându-se chezaş un bărbat gata să moară pentru tine!
Bucură-te că lucrai să hrăneşti femeia însărcinată, care n-a născut până ce nu a mărturisit clevetirea!
Bucură-te că pocăindu-se toţi au cerut iertare, dar te-ai păzit de slava omenească, fugind în pustie!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 5
Trei ani ai petrecut într-o peşteră, Părinte, după care te-ai dus la Sfântul Antonie cel Mare în Muntele 

Faran, iar el te-a primit cu dragoste să-i fii ucenic în pustniceştile nevoinţe; şi ai sporit în ele prin ascultare, 
încât erai numit de ceilalţi fraţi tânăr-bătrân. Din tinereţe arătai viaţă aleasă şi te luptai ziua şi noaptea cu 
diavolii, păzind neclintit zidul întemeiat de Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Prin smerenie şi pomenirea neîncetată de Dumnezeu ai stins mulţimea săgeţilor vrăjmaşului, luând de la 

Hristos, la patruzeci de ani de la naşterea ta, darul tămăduirilor şi al proorociei, precum şi de stăpânire asupra 
necuratelor duhuri. Apoi te-ai învrednicit treptei preoţeşti şi ai fost călăuzitor părinţilor care vieţuiau în schit:

Bucură-te suflet stăpânit de focul Duhului, Biserică sfinţită în care locuieşte Hristos!
Bucură-te că pe Marele Antonie deseori l-ai cercetat şi împreună v-aţi întărit cu grăiri duhovniceşti!
Bucură-te că ai moştenit toiagul pe care Sfântul Antonie îşi sprijinea trupul!
Bucură-te că ai izgonit diavolii cu post şi cu rugăciune şi ai risipit înşelarea celor cuprinşi de farmece!
Bucură-te că prin turnare cu apă sfinţită ai izbăvit pe o femeie asemănată cu un animal!
Bucură-te că ai îndemnat-o apoi spre râvnă sporită în împărtăşirea cu Sfintele Taine!
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Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 6

Prin ungerea cu untdelemn sfinţit ai făcut sănătoasă pe o fecioară plină de răni şi prin rugăciune pe mulţi 
i-ai tămăduit de boli, de vrăji şi de amăgirea duhovnicească; chiar şi morţi ai înviat cu puterea Lui Hristos, ca 
întru slava Lui să se înalţe din multe inimi cântarea întreit sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Pe o căpetenie a întunericului ai alungat-o din cel în care intrase prin patima mândriei şi lucra prin el false 

minuni  şi  închipuiri  eretice,  că la  cererea  stăruitoare  a  episcopului,  te-ai  rugat  din adâncul  inimii.  Pentru 
mântuirea multor înşelaţi te-ai înarmat cu credinţă şi ai înviat şi un mort din cei de demult. Atunci diavolul a 
fost izgonit cu putere din cel stăpânit, iar tu l-ai botezat pe cel înviat, dăruind Lui Hristos mulţime de popor:

Bucură-te că învrednicindu-te de Dumnezeiasca insuflare, prin tine slava Lui Dumnezeu s-a arătat!
Bucură-te că prin lucrarea Duhului Sfânt ai surpat puterea vrăjmaşă!
Bucură-te că ai descoperit văduvei mâhnite zălogul cel ascuns!
Bucură-te că pe bărbatul ei l-ai înviat, ca să spună unde a pus visteria cea străină!
Bucură-te că ai înviat un mort, care a mărturisit nevinovăţia celui învinuit pe nedrept!
Bucură-te că ai arătat că lucrul tău nu era judecată ci milă şi prin tine Hristos a şters lacrimile necăjiţilor!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 7
Pe cel îndrăcit, care avea în sine pe diavolul îmbuibării şi mistuia ca nimic toată mâncarea primită, l-ai 

tămăduit prin rugăciune şi post, povăţuindu-l spre înfrânare şi lucrul mâinilor. Iar pentru călcarea sfintelor 
porunci te mâhneai şi plângeai şi întru Duhul Sfânt te rugai pentru toată lumea, încât chiar şi pe cei din muncile 
iadului îi umbreai cu milostivirea. Pentru aceasta împreună cu tine cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Cu puterea Lui Dumnezeu l-ai silit pe diavol să-şi arate pe faţă mulţimea meşteşugurilor cu care îi ispitea 

pe monahii din mânăstire, iar pe singurul dinre fraţi care îi făcea voia, l-ai adus la mărturisire curată şi la 
sporirea în lupta cea bună:

Bucură-te, că pentru a-i înfrânge ruşinea, te-ai arătat celui căzut însuţi ispitit de patimile ce-l stăpâneau!
Bucură-te, că aşa s-a mărturisit cu pocăinţă şi l-ai întărit în postire şi în cugetarea cea după Dumnezeu!
Bucură-te, că l-ai învăţat să nu primească gândul rău şi să înveţe părţi din Evanghelie şi alte sfinte cărţi!
Bucură-te, că fratele sculat din păcat, s-a arătat apoi mai potrivnic celui rău decât toţi ceilalţi!
Bucură-te, că primind pe doi tineri bogaţi, i-ai aflat după o vreme mari nevoitori ai Lui Hristos!
Bucură-te, că ai văzut cum un Înger îi păzea cu armă de foc şi din gura lor ieşea foc până la Cer!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 8
Viaţa curată şi fără de răutate a celor două femei măritate ţi-a descoperit-o Cel de Sus, încât însuţi te-ai 

minunat şi ai zis: cu adevărat, nici fecioare, nici femei măritate, nici monah, nici mirean, ci hotărârea cea bună o  
caută Dumnezeu, primind-o ca pe însăşi fapta şi după alegere trimite fiecăruia pe Sfântul Duh, care lucrează şi  
îndreptează viaţa celor ce vor să se mântuiască. Pentru aceasta, întru smerenia inimii păzim cântarea întreit sfântă: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Împreună cu Sfântul Macarie Alexandrinul, prietenul tău întru Domnul, ai fost exilat de episcopul Luciu, 

eretic arian, cel care pe fericitul episcop Petru l-a izgonit. Şi duşi de ostaşi într-un ostrov în care era necunoscut 
Numele Lui Hristos Dumnezeu, aţi alungat pe diavoli cu rugăciunea şi cu facerea de minuni. Atunci poporul ce 
slujea la idoli a primit credinţa în Hristos şi s-a botezat, ridicând o Sfântă Biserică spre slava Lui Dumnezeu.

Bucură-te, cetate întărită prin dragostea duhovnicească de frate!
Bucură-te, vrednicie apostolească, că pe mulţi i-ai născut la viaţa întru Hristos!
Bucură-te, că ai izbăvit de îndrăcire pe fiica slujitorului idolesc şi ai mustrat pe cei biruiţi de patimi!
Bucură-te, că s-au vestit minunile voastre în tot pământul şi i-aţi mustrat pe prigonitorii răucredincioşi!
Bucură-te, că episcopul eretic a trimis în taină să vă întoarcă în pustia schitului!
Bucură-te, că de pretutindeni venea la tine mulţime de popor!
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Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 9

Pe ucenicul iubitor de arginţi, care ţi-a nesocotit mustrarea şi nu s-a curăţit de lepra patimii l-a ajuns, 
după moartea ta, şi lepra trupească, iar pe înfricoşatul slujitor idolesc l-ai făcut, prin cuvântul cel bun, mieluşel 
al Lui Hristos. Pentru aceasta slăvim milostivirea şi dreptatea cu care Dumnezeu se îngrijeşte de făptura Sa, şi 
alergăm la limanul netulburat al iubirii Sfintei Treimi, cântându-I împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu gândul de a merge în pustia dinlăuntru te-ai luptat cinci ani, temându-te de ispitirea vrăjmaşului. 

Cum prin îndelunga ta răbdare Voia Domnului s-a vădit, ai mers acolo şi ai aflat doi monahi care de treizeci de 
ani se nevoiau în arşiţă şi în ger, cu Dumnezeiască tărie. Pentru aceasta, Părinte, te-ai pogorât şi mai mult în 
oceanul smereniei, adâncindu-ţi mintea în teama curată de Domnul; că, prin aducerea aminte de Judecată şi de 
focul cel veşnic al neiubirii, îţi topeai trupul ca şi cu nişte năpraznice stihii:

Bucură-te, că ai murit lumii, dar ai aflat Viaţa întru Hristos!
Bucură-te, minte neatinsă de săgeţile ocărilor, cuget netulburat de veninul laudelor!
Bucură-te, micşorare de sine întru mărirea Lui Hristos, tăcere făcută lăcaş Cuvântului Dumnezeiesc!
Bucură-te, că ai căzut la pământ înaintea Domnului şi ai ridicat mâinile spre primirea Dumnezeiescului Har!
Bucură-te, desăvârşită neagonisire de cele lumeşti, fugă de oameni pentru alipirea de Dumnezeu!
Bucură-te, zbor al închinării spre veşnicia Iubirii, că ai primit în inimă întipărirea Chipului Iubirii!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 10
Ca un fericit părtaş la bucuria nestricăcioasă a Învierii te-ai arătat, Părinte, că acopereai neputinţele 

omeneşti şi te osteneai în rugăciune pentru izbăvirea celor ispitiţi, izvorând lumii deznădăjduite tăria cântării 
îngereşti: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Pe tâlharul ce îţi fura din chilie l-ai ajutat ca un străin de cele ale tale, iar pe ucenicul ispitit de o desfrânată, 

care a alergat în rugăciune la mijlocirea ta, o mână nevăzută l-a răpit, aducându-l în chilie, unde te rugai Lui 
Dumnezeu pentru dânsul. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, izvor de pace cerească, slavă şi mulţumire Lui Dumnezeu pentru toate!
Bucură-te, înainte-vedere a celor de departe ca şi a celor de aproape!
Bucură-te, suflet curăţit până în adânc de Harul Dumnezeiesc!
Bucură-te, tărie a dragostei ce sprijini pe cei ispitiţi şi scoli la Viaţă pe cei căzuţi!
Bucură-te, fiind tu însuţi părtaş în suferinţe al mângâierii Lui Hristos!
Bucură-te, fiind tu însuţi răpit prin văzduh de Dumnezeiasca Mână!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 11
După nouăzeci şi şapte de ani de vieţuire întru Hristos ţi s-a vestit în vedenie fericitul sfârşit de către 

Sfântul Antonie, povăţuitorul pustiei, împreună cu Sfântul Pahomie, învăţătorul vieţii monahiceşti. Şi de apropiata 
chemare spre sălăşluirea cu dânşii în sânurile Părintelui Ceresc te-au încredinţat, iar tu ai primit cu bucurie de 
la ei negrăita pace a Lui Hristos şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ai chemat pe ucenici încredinţându-i Domnului şi i-ai îndemnat să păzească aşezămintele duhovniceşti 

şi predaniile pustniciei, după care ai bine-rânduit obştea. Apoi ţi-ai pus mâinile peste dânşii, Fericite, i-ai 
binecuvântat şi te-ai rugat pentru ei, învăţându-i din destul şi te-ai pregătit de marea şi înfricoşata trecere a 
hotarului Veşniciei:

Bucură-te floare a pustiei înmiresmată de Duhul Sfânt!
Bucură-te că, după vestire la trei zile ai plecat la Domnul, întâmpinat de un Heruvim cu mulţime de Îngeri!
Bucură-te comoară a Împăratului urcată în vistieriile veşnice, de Cetele Îngereşti şi ale Sfinţilor însoţit!
Bucură-te că prin sărutarea de pe urmă ai lăsat lumii îndemnul iubirii şi în braţele Domnului ţi-ai dat duhul!
Bucură-te, că sufletul tău a fost văzut suindu-se la Cer netulburat de vrăjmaşul!
Bucură-te, foc ce arzi toate uneltirile vrăjmaşilor, ochi şi mâini întinse spre Domnul până în sfârşit!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!
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Condac 12
Pecetea Chipului Lui Hristos şi a Duhului ai primit, Fericite; în focul ispitelor ţi-ai unit prin iubire firea 

cu Dumnezeiescul Har. Pentru aceasta te-ai învrednicit a cânta cu Biserica Cerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12

Desăvârşit ai deprins arta care suie la Ceruri, Părinte, şi zidire nouă te-ai făcut spre luminarea şi întărirea 
celor ce aleargă cu credinţă la mijlocirile tale. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, fiu al Legământului nou al Luminii, mărturisire cu viaţa a Crucii şi Învierii Domnului!
Bucură-te, veşnică unire cu Hristos, că prin calea cea aspră ai ajuns la viaţa fericită!
Bucură-te, stare neclintită în dragoste şi adevăr, alăută a Sfintei Treimi ce faci să răsune glasul inimii!
Bucură-te, odihnă în braţele Sfântului Duh, desfătare în sânul Părintelui luminilor!
Bucură-te, al Maicii Domnului fiu preaiubit, jertfă vie, bine plăcută Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Cuvios Macarie şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Preacuvioase Macarie, purtătorule al Chipului Ceresc, care prin fapte Dumnezeieşti ne-ai arătat 

nouă adevărul credinţei, luminează şi în inimile noastre cunoştinţa Evangheliei Mântuitorului; ca simţind lucrarea 
gândurilor rele, să ne lepădăm de întunericul ce ne împresoară şi să primim ungerea bucuriei prin lucrarea 
Sfântului Duh. Iar prin fecioria inimii să ne facem părtaşi fericirii Presfintei Fecioare, în care Tatăl Şi-a făcut 
lăcaş cu Cel Unul Născut al Său. Aşa, Părinte, poartă de grijă din Înalt, ca să nu ne aflăm neîndreptaţi şi despărţiţi 
de iubirea Ta în ceasul înfricoşat al naşterii în Veşnicie, ci împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul
Rugăciunile începătoare                                                     21 ianuarie

Condac 1
Întărirea  preoţilor, temelia  dogmelor,  trâmbiţa  înţelepciunii  şi  păstor  al 

Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile 
eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu; şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru 
dragostea Lui Hristos! Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te Cuvioase Maxim, alăută a 
Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Icos 1
Împodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă, ai ajuns cel dintâi 

sfătuitor împărătesc, că Harul Lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, şi te 
întărea în toată vremea:

Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte!
Bucură-te, curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe!
Bucură-te, iscusit scriitor, pe tăbliţele inimii, al dogmelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cereşti, care topeşti împietrirea cugetelor!
Bucură-te, tăcere ce laşi să se audă Voia Domnului, şi cu negrăită bucurie o împlineşti!
Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de Sus, cel ce eşti tărie a smereniei ce deschide inimile!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 2
Văzând scăderea credinţei şi întărirea eresurilor vătămătoare de suflet, Sfinte, ai lepădat cinstea înaltei 

dregătorii pentru a te face monah, şi luând în spate fericita cruce a iubirii, te-ai bucurat a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut, Cuvioase Maxim, prin scrisorile tale pe mulţi în credinţă întărind. 

Însuşi Împăratul Heraclie s-a lepădat de cele eretice, precum şi Piros patriarhul, pe care l-ai înfrânt în sinodul 
din Cartagina. Că ai arătat lămurit că precum sunt în Hristos două firi, tot aşa sunt şi două voinţe şi lucrări într-
o Persoană nedespărţită:

Bucură-te, ostaş nebiruit al Lui Hristos, cel cu râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui!
Bucură-te, cel cu inimă făcută piatră de altar, plâns şi rugă pentru sufletele vrăjmaşilor!
Bucură-te, îmbrăcare a celor goi de cunoştinţa duhovnicească!
Bucură-te, gândire nedespărţită de Har, sprijin al celor clătinaţi de furtuna prigonirii!
Bucură-te, tămăduire minunată a bolilor raţiunii!
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Bucură-te, iubire care Îl întrupezi pe Hristos, că eşti cuvânt făcut punte peste prăpastia morţii!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 3
Din duhul ascultării luând sfântă îndrăzneală, Părinte, ai arătat puterea Dumnezeiască şi Îndumnezeitoare 

ce se revarsă din tainele Bisericii. Iar noi împărtăşindu-ne de dânsa, cântăm cu mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Pentru că Sfinţii Îngeri sunt de faţă şi-i scriu pe cei ce intră în Biserică, şi fac rugăciuni la Dumnezeu 
pentru ei, i-ai sfătuit pe creştini să fie nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului 
Duh, care îi preface pe cei de faţă şi îi rezideşte în Hristos, potrivit cu însuşirile lor:

Bucură-te, lepădare a necredinţei, micşorare a păcătoşeniei, sporire a virtuţii şi alungare a neştiinţei!
Bucură-te, icoană a iubirii de Dumnezeu şi de oameni, mulţumire pentru chipurile minunate ale mântuirii!
Bucură-te, adăugire a cunoştinţei şi ascultare a cuvintelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, sfârşit al cugetului lumesc şi aşezare în cele duhovniceşti!
Bucură-te, închidere a uşilor simţurilor şi curăţire a lor de idolii păcatelor!
Bucură-te, părtăşie şi asemănare cu Dumnezeu, unire şi deopotrivă cinstire cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi! 
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 4
Urmând Maicii Domnului, Sfinte Maxim, te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul Lui Dumnezeu cu 

pana Duhului şi binecuvântarea Tatălui. Pentru aceasta împreună cu tine cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Viaţa Preacuratei Născătoare de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată, pe 

care ai dăruit-o tuturor celor ce I se închină cu credinţă:
Bucură-te, pajişte înrourată de slava Sfintei Fecioare, virtute ce Îl întrupezi pe Hristos!
Bucură-te, smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului, chemare şi laudă a numelui Împărătesei!
Bucură-te, călăuză spre Izvorul tămăduirii, biruinţă asupra morţii mijlocită de Maica Luminii!
Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de Rugul cel aprins, părtăşie cu Pomul Vieţii din Potirul Nesecat!
Bucură-te, rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la Pământ la Cer!
Bucură-te, pătimire a iubirii Dumnezeieşti pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 5
Unindu-te cu Dumnezeu prin Har, Sfinte Maxim, te-ai slobozit de lanţul legii păcatului şi doctor iscusit 

al sufletelor te-ai arătat. Prin povăţuirile tale ne călăuzeşti spre limanul desăvârşirii, ca întăriţi în Har să ne 
bucurăm de Domnul, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Pe toţi oamenii la fel îi iubeai, Cuvioase Părinte, şi neîncetat te rugai Lui Hristos pentru ei. Mulţi dintre 

aceştia, cucerindu-se de învăţăturile tale şi urmând viaţa ta îmbunătăţită, se învăpăiau de Dumnezeiescul dor:
Bucură-te, ascultare neclintită din lumina adevărului, ce chemi adâncul smereniei Lui Hristos!
Bucură-te, lepădare a poftei şi a fricii de durere, mişcare spre cele Dumnezeieşti nepovârnită de patimi!
Bucură-te, poftă după Dumnezeirea Atotsfântă, înfrânare ce opreşti ca un zid intrarea patimilor!
Bucură-te, mântuitoare neştiinţă de cele deşarte, sărăcie cu duhul ce adăposteşti comorile Harului!
Bucură-te, iuţime aprinsă de pacea cerească, temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoşarea nepăsării!
Bucură-te, rugăciune de foc ce pogori pe Hristos în inimă!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 6
Prin lucrarea virtuţilor curăţire de patimi, prin contemplare aflarea raţiunilor Dumnezeieşti din lucruri, 

prin pătimirea răpirii în duh,  comuniunea cu Dumnezeu după Har, toate acestea trepte ale desăvârşirii le-ai 
arătat celor ce cântă în urcuşul lor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Iubirea cea mare a Lui Dumnezeu pentru făptura Sa ai mărturisit-o, că pentru aceasta S-a întrupat, ca 

omul să se Îndumnezeiască şi să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Şi aşa împreună să 
zugrăvească Chipul Iubirii, Icoană de Împărăţie:
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Bucură-te, floare a smereniei udată de roua pocăinţei, vas ales al Duhului!
Bucură-te, îmbrăţişare de fiu a Celui Necuprins, păşire în icoana isihiei!
Bucură-te, cugetare curăţită de închipuiri, apă a virtuţii prefăcută în vinul iubirii!
Bucură-te, naştere de Sus, transfigurare a firii în Hristos!
Bucură-te, răstignire pe Crucea Iubirii, înviere din mormântul păcatului!
Bucură-te, înălţare pe norii vederii duhovniceşti, inimă în închinare la Hotarul Veşniciei! 
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 7
Negura înşelării a pustiit altarele inimilor, semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor. Dar tu, Sfinte 

Maxim, ai ruşinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe, şi le-ai zdrobit de Piatra Hristos. Pentru aceasta, 
cu mulţumire, cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii, ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara 

credinţei şi podoaba vieţii celei după Dumnezeu:
Bucură-te, stăruinţă în virtute şi contemplaţie, că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei!
Bucură-te, iuţime preschimbată în iubire, poftă prefăcută în cerească bucurie!
Bucură-te, raţiune imprimată după cuviinţă în puterile sufletului!
Bucură-te, propovăduitorule al Lui Hristos în cele două firi neamestecate şi nedespărţite!
Bucură-te, cheie ce descui inimii uşile mântuirii, aluat ce dospeşti cugetarea de Dumnezeu!
Bucură-te, grijă şi căutare doar a Împărăţiei Cerurilor!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 8
O fire, o voinţă şi o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime, iar pe Dumnezeu Cel Întrupat 

L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi, voinţe şi lucrări, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului şi ai aflat vederile dogmelor tainice. 
Şi prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate, ai plinit, Părinte Maxim, legea duhovnicească:

Bucură-te, inimă închinată Poruncilor Dumnezeieşti!
Bucură-te, minte curăţită şi împodobită cu raţiunile Divine!
Bucură-te, cercetare evlavioasă a înţelesurilor Scripturii!
Bucură-te, mistuire duhovnicească, urcuş isihast în sânul tăcerii neapropiate!
Bucură-te, priveghere de taină în aşteptarea Mirelui Hristos!
Bucură-te, umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 9
Părinte Maxim, în toate contemplai taina Întrupării Cuvântului, prin care Dumnezeu dă fiinţă creaţiei, 

îmbrăţişând-o, iar creaţia se face Biserică-Trup Hristic, primindu-L pe Cel Căruia Sfinţii Îngeri cu cutremur Îi 
cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ai arătat, Sfinte Maxim, că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută şi nevăzută din nimic, prin bunăvoinţa 

Sa, şi sufletele deodată cu corpurile, după raţiunile Lui dinainte de veacuri. Şi toate sufletle urcă nesfârşit în 
Hristos spre veşnica împărtăşire de iubire:

Bucură-te, lucrare a virtuţii, prin comuniunea cu Hristos!
Bucură-te, oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu!
Bucură-te, luminare a conştiinţei de razele Cuvântului!
Bucură-te, întipărire prin virtuţi în trup a raţiunilor Dumnezeieşti!
Bucură-te, stare faţă-n faţă a creaţiei cu Iubirea mai presus de fire!
Bucură-te, trecere prin focul înfricoşător al Iubirii, zugrăvire de taină a Judecăţii Viitoare!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!
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Condac 10
Ai făcut pe fericitul Martin, Episcopul Romei, să adune sinod şi să anatemizeze mărturisirea eretică a 

împăratului Constans. Dispreţuind viaţa trecătoare, Părinte Maxim, ţi-ai  pus sufletul pentru Hristos, să-I poţi 
cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Prins fiind împreună cu ucenicii tăi şi cu Episcopul Martin, ai fost adus înaintea împăratului şi judecat. 

Iar în cuvânt ai rămas nebiruit şi în răbdarea îngrozirilor netulburat, pentru care ai fost surghiunit în Tracia:
Bucură-te, neoprită chemare a milostivirii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, încredere neţărmurită în Pronia Dumnezeiască!
Bucură-te, drum nerătăcitor al Adevărului, temere curată de Domnul!
Bucură-te, pătimire de bunăvoie doar în cămaşa iubirii!
Bucură-te, alergare spre cununa chemării de Sus!
Bucură-te, înţelegere apostolică şi slujire îngerească!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 11
De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată şi iarăşi ai fost surghiunit, că nu puteau opri 

amăgitorii râul Dumnezeieştilor Învăţături ce izvorau din gura ta odată cu cântarea îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Lumină fiind lumii, nu te-ai împărtăşit cu cei stăpâniţi de întunericul relei credinţe, pentru Hristos 

batjocuri şi sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ţi-se limba şi mâna dreaptă, prin vorbirea mai presus de fire, 
fără de limbă ai ruşinat desăvârşit pe eretici, spre slava Lui Dumnezeu:

Bucură-te, înecare a credinţei greşite în săngele mucenicesc! 
Bucură-te, scriere în Cartea Vieţii cu puterea Crucii, grăire în limba de foc a Duhului!
Bucură-te, că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Hristos!
Bucură-te, că nevoinţele pustniceşti te-au pregătit de cele muceniceşti!
Bucură-te, că prin rănile fără de număr te-ai asemănat Lui Hristos!
Bucură-te, nimicire prin Har a puterilor vrăjmaşe, pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

Condac 12
Mângâiat mai înainte prin Dumnezeiasca arătare ce ţi-a însemnat ziua şi ceasul sfârşitului, te-ai gătit cu 

bucurie  pentru  Mirele  Hristos,  mult  pătimitorule.  Iar  la  vremea rânduită  ţi-ai  dat  sufletul  în  mâinile  Lui, 
cântând cu negrăită veselie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
La mormântul tău s-au văzut trei făclii, ce străluceau cu minune şi-i încredinţau pe toţi de slava cerească 

de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. Din Harul Ei împărtăşindu-te, Cuvioase Maxim, luminează prin 
rugăciunile tale şi sufletele noastre:

Bucură-te, suferinţă pentru Hristos prefăcută în bogăţie de Har!
Bucură-te, că Însuşi Fiul a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui!
Bucură-te, închinare de Fiu, luminare de Duh, chip înveşmântat cu focul iubirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, sălăşluire în lumina neînserată a Sfintei Treimi!
Bucură-te, citire în Cartea de taină a Vieţii Veşnice!
Bucură-te, chip făcut icoană, Cer şi Pământ în unire!
Bucură-te, Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, şi luminează-ne în gând, în faptă şi în cuvânt!

  Condac 13        (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Cu  mărturisiri  sfinţite  te-ai  împodobit  şi  te-ai  ridicat  încununat  de  la  pământ,  către  lumina  cea 

neînserată  şi  către  mărire,  Părinte  Maxim. Pentru  aceasta,  Harul  Lui  Dumnezeu 
sălăşluieşte  în  Sfintele  tale  Moaşte,  iar  noi cinstim pomenirea ta  şi  te chemăm să 
mijloceşti  sufletelor noastre milă de la Hristos,  cântând împreună cu tine: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfintei Cuvioase Xenia
Rugăciunile începătoare        24 ianuarie

35



Condac 1
 Ţie, cea aleasă, bineplăcută Lui Dumnezeu şi nebună pentru Hristos, Sfântă şi Fericită Xenia, care ai 
ales nevoinţa răbdării şi relei pătimiri, cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. Iar 
tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi să strigăm ţie: Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor 
fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!

Icos 1
Vieţii  îngereşti  ai  râvnit,  Maică  Fericită,  că  după moartea  soţului  tău ai  lepădat frumuseţea lumii 

acesteia şi toate cele din ea: pofta ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii, dobândind nebunia cea pentru Hristos. 
Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude:

Bucură-te, că te-ai asemănat prin viaţa ta Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos!
Bucură-te, că lepădându-te de numele tău, cu numele celui adormit te-ai numit!
Bucură-te, că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soţului tău Andrei!
Bucură-te, că numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa femeiască ai lepădat-o!
Bucură-te, că toată avuţia ta ai împărţit-o săracilor şi pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie! 
Bucură-te, că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 2

Defăimând toată odihna şi bogăţia lumească, rudeniile tale te-au crezut ieşită din minţi, dar locuitorii 
cetăţii lui Petru, văzând neagonisirea şi sărăcia ta cea de bună voie au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Înţelepciunea dată ţie de Dumnezeu ai cunoscut-o, Sfântă Xenia, sub aparenta nebunie. În deşertăciunea 

marelui oraş ai vieţuit ca o pustnică, înălţând neîncetate rugăciuni Lui Dumnezeu. Iar noi, minunându-ne de 
această petrecere a ta îţi spunem:

Bucură-te, că ai primit pe umerii tăi greaua cruce a nebuniei pentru Hristos, dată ţie de Dumnezeu! 
Bucură-te, că ai dobândit darul înainte-vederii prin înalta ta smerenie şi prin nevoinţa rugăciunii!
Bucură-te, că ai folosit darul tău spre binele şi mântuirea celor în suferinţe!
Bucură-te, că fiind înainte-văzătoare ai zărit suferinţele omeneşti în necuprinse depărtări!
Bucură-te, că ai proorocit femeii celei bune despre naşterea fiului ei şi pentru ea ai cerut Domnului prunc! 
Bucură-te, că i-ai învăţat pe toţi să alerge la Dumnezeu, prin rugăciune!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 3

Cu puterea dăruită ţie de la Dumnezeu, ai răbdat arşiţa şi gerul cumplit, răstignindu-ţi patimile şi poftele 
trupului şi luminată fiind de Duhul Sfânt, neîncetat ai strigat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Fericită Xenia, având cerul ca acoperământ şi pământul aşternut trupului, ai lepădat plăcerile trupeşti 

de dragul Împărăţiei Lui Dumnezeu. Văzând noi această minunată vieţuire, strigăm ţie:
Bucură-te, că ţi-ai dăruit oamenilor locuinţa ta pământească şi ai primit acoperământ ceresc!
Bucură-te, că neavând nimic pe pământ, pe toţi îi îmbogăţeşti duhovniceşte!
Bucură-te, cea împodobită cu roadele evlaviei, că ne înveţi răbdarea prin vieţuirea ta!
Bucură-te, că ai arătat oamenilor dragostea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai arătat lumii răbdarea şi nerăutatea!
Bucură-te, calda nostră mijlocitoare înaintea scaunului Celui Preaînalt!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 4

Fericită Maică, prin blândeţe şi nerăutate ai biruit viforul vieţii lumeşti ce tulbura cetatea lui Petru, şi ai 
dobândit  nepătimirea pentru  cele  stricăcioase. Pentru  aceea şi cânţi acum Lui  Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! 
Aliluia!

Icos 4
Auzind despre tine că, pătimind pentru Hristos dai mângâiere celor necăjiţi, întăreşti pe cei neputincioşi, 

şi îndrumi pe calea cea dreaptă pe cei rătăciţi, oamenii aflaţi în suferinţă alergau la tine strigând:
Bucură-te, că ai iubit cu toată inima calea Lui Hristos şi cu bucurie ai purtat crucea Lui!
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Bucură-te, că ai răbdat toate ispitele din partea lumii, a trupului şi a diavolului!
Bucură-te, că ai primit cu îmbelşugare darurile Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai arătat dragoste pentru aproapele şi ai şters lacrimile celor care plângeau!
Bucură-te, că i-ai mângâiat pe oamenii aflaţi în suferinţă!
Bucură-te, cea încălzită în chip minunat de Harul Sfântului Duh!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 5

Stea purcezătoare de la Dumnezeu s-a arătat sfinţenia ta, Fericită Xenia, luminând zarea cetăţii lui 
Petru. Oamenilor care piereau în nebunia păcatului le-ai arătat calea mântuirii, i-ai chemat pe toţi la pocăinţă şi 
i-ai îndemnat să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând cum te nevoiai în rugăciune, răbdând gerul şi arşiţa, oamenii binecinstitori  se străduiau să 

micşoreze patimile tale, aducându-ţi îmbrăcăminte şi hrană. Dar tu pe toate le împărţeai săracilor, voind a-ţi 
păstra nevoinţa. Iar noi, minunându-ne de sărăcia ta cea de bună voie, îţi spunem unele ca acestea:

Bucură-te, că ai suferit de bună voie arşiţa şi gerul pentru Hristos!
Bucură-te, că ai izbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru, prin privegherile de toată noaptea!
Bucură-te, că de multe ori ai întors de la ea mânia Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că nopţile le petreceai pe câmp în rugăciune!
Bucură-te, că prin sărăcia duhovnicească ai lepădat cele lumeşti şi ai gustat dulceaţa Raiului!
Bucură-te, că petreceai cu totul în Dumnezeu şi te rugai necontenit!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 6

Sfinţenia vieţii tale, de Dumnezeu Fericită Xenia, o propovăduiesc bogaţii şi săracii, bătrânii şi tinerii, şi 
toţi cei izbăviţi prin tine din felurite boli, nevoi şi necazuri. Pentru aceasta şi noi preamărindu-te, strigăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucită slava nevoinţelor tale, Fericită Maică, atunci când aduceai pietre noaptea, în taină, pentru cei 

ce clădeau Biserica cimitirului, uşurând astfel truda celor ce lucrau la ridicarea zidurilor. Cunoscând acestea, şi 
noi păcătoşii, îţi grăim:

Bucură-te, cerească ocrotire a cetăţii lui Petru, că ne înveţi să săvârşim în taină fapte bune!
Bucură-te, că îi chemi pe toţi să se nevoiască pentru dreapta credinţă!
Bucură-te, că ajuţi celor ce zidesc Bisericile Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai iubit sfinţenia Bisericilor!
Bucură-te, bună mângâietoare a celor scârbiţi, că uşurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii!
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce aleargă la tine!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 7

Voind a izbăvi de suferinţă pe doctorul care îşi plângea soţia răposată, ai îndemnat pe o oarecare fecioară 
să alerge la Ohta şi aflându-şi acolo soţul, să-l mângâie. Şi făcându-se precum ai zis, mai apoi şi ei bucurându-
se au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta, Fericită Maică, atunci când ai zis femeii celei bine cinstitoare: 

Ia bănuţul, are să se stingă, proorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei. Prin rugăciunea ta s-a 
stins văpaia şi noi cunoscând aceasta, te lăudăm aşa:

Bucură-te, că ai îndrăznire către Dumnezeu pentru cei aflaţi în suferinţă!
Bucură-te, făclie nestinsă, care arzi cu lumină puternică în rugăciunea către Dumnezeu!
Bucură-te, mijlocitoarea noastră în nevoi şi în necazuri, că stingi durerile oamenilor!
Bucură-te, că scoţi din groapa pierzării pe cei stăpâniţi de patimi!
Bucură-te, că fereşti pe fecioarele cele binecinstitoare de căsătorii cu nelegiuiţii!
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor târâţi prin judecăţi nedrepte!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 8
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Ca o străină fără adăpost ai străbătut calea vieţii în cetatea de scaun a patriei tale pământeşti, suferind 
cu mare răbdare necazurile şi defăimările. Acum petrecând în Ierusalimul de Sus, cu bucurie cânţi Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Fost-ai tuturor toate, Fericită Xenia: celor scârbiţi mângâiere, celor neputincioşi acoperământ şi ocrotire, 

celor întristaţi bucurie, celor săraci scăpare, celor bolnavi tămăduire, pentru care noi grăim către tine:
Bucură-te, că locuieşti în sălaşurile cele de Sus şi te rogi pentru noi păcătoşii!
Bucură-te, că ai arătat chipul cel bun al slujirii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, acoperitoarea celor înjosiţi şi prigoniţi, că înţelepţeşti pe asupritori!
Bucură-te, că ajuţi cu rugăciunile tale poporul drept măritor!
Bucură-te, că acoperi pe cei asupriţi care se roagă ţie!
Bucură-te, că ruşinezi pe cei necredincioşi şi batjocoritori!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 9

Toate chinurile le-ai suferit, Fericită Maică: sărăcia trupească, foamea şi setea, încă şi defăimarea de la 
oamenii nelegiuiţi, care te socoteau ieşită din minţi. Tu rugându-te Lui Dumnezeu Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin nebunia ta nebunia lumii acesteia, şi prin aparenta 

neputinţă ai ruşinat pe cei puternici şi înţelepţi, care nu au cunoscut puterea şi înţelepciunea Lui Dumnezeu. 
Dar noi, cei ce am primit ajutorul tău, îţi spunem unele ca acestea:

Bucură-te, purtătoarea Dumnezeiescului Duh!
Bucură-te, că ai mustarat lumea cu păruta nebunie a ta!
Bucură-te, că ai iubit din toată inima bunătăţile cereşti!
Bucură-te, că ne chemi pe calea mântuirii!
Bucură-te, înfricoşătoare mustrătoare a păcatului beţiei!
Bucură-te, că ai fost tuturor milostiv doctor fără de arginţi!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 10

Vrând să-ţi mântuieşti sufletul, ţi-ai răstignit patimile şi poftele trupului şi ţi-ai luat pe umerii tăi crucea 
şi ai urmat cu toată inima Lui Hristos, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid tare şi liman neînviforat te-ai arătat celor ce se roagă ţie, Fericită Xenia! Pentru aceasta şi pe noi ne 

apără cu rugăciunile tale de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, să strigăm ţie:
Bucură-te, că aduci pace în inimile oamenilor şi îndemi la osteneală duhovnicească!
Bucură-te, tămâie duhovnicească, adusă prinos Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ne izbăveşti de cursele vrăjmaşilor!
Bucură-te, că stingi duhul răutăţii în inimile celor înverşunaţi!
Bucură-te, că tămăduieşti de boli prin tainica ta rugăciune!
Bucură-te, că ai arătat înţelepciunea Lui Dumnezeu lumii celei înrăite!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 11

Fericită Xenia, cântare de laudă îţi aduc cei izbăviţi prin rugăciunile tale din nevoi, din necazuri şi din 
toată ispita şi împreună cu tine, bucurându-se, strigă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Lumină strălucitoare s-a arătat viaţa ta, Sfântă Maică, luminând oamenii în întunericul acestei vieţi, că tu 

ai izbăvit din mocirla păcatului pe cei căzuţi şi spre lumina Lui Hristos i-ai povăţuit.  Pentru aceasta după 
datorie auzi de la noi:

Bucură-te, că luminezi poporul dreptslăvitor cu lumina Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cea bineplăcută Lui Dumnezeu, că ai arătat virtuţi mai presus de lume!
Bucură-te, că ai strălucit în întunericul păcatului, prin Harul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că dai mână de ajutor celor ce deznădăjduiesc pe calea mântuirii!
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Bucură-te, că întăreşti în credinţă pe cei neputincioşi şi ruşinezi duhurile răutăţii!
Bucură-te, că ai uimit şi pe Îngeri cu vieţuirea ta şi prin multe strădanii ai dobândit Har Sfânt!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 12

Fericită Maică Xenia, Har îmbelşugat izvorăşti tuturor celor care cinstesc pomenirea ta şi aleargă sub 
acoperământul rugăciunilor tale. Pentru aceasta dăruieşte-ne cu îmbelşugare tămăduiri de la Dumnezeu şi nouă, 
celor care ne rugăm ţie, şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cinstind multele tale minuni, Fericită Maică, te lăudăm şi cu toată osârdia ne rugăm ţie: Nu ne lăsa pe 

noi, păcătoşii, în toate întâmplările cele întristătoare, ci roagă-te Domnului Puterilor să nu cădem din Credinţa 
noastră Ortodoxă!  în care prin tine fiind întăriţi, cu bună nădejde îţi strigăm:

Bucură-te, că ne înveţi să ne răstignim patimile şi poftele trupeşti!
Bucură-te, mijlocitoarea şi acoperitoarea celor ce cinstesc pomenirea ta!
Bucură-te, că străbătând calea cea cu osteneală ne înveţi să suferim alături de cei necăjiţi!
Bucură-te că prin aceasta ai dobândit veşnica mântuire!
Bucură-te, că veseleşti pe cei ce aleargă la mormântul tău!
Bucură-te, că mijloceşti pururea pentru mântuirea poporului cel dreptmăritor!

Bucură-te Sfântă Xenia şi roagă-te să avem dor fierbinte pentru Dumnezeu şi iubire nesfârşită pentru El!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfântă Maică Xenia, care pentru dragostea Mântuitorului tău, ai purtat o cruce atât de grea, primeşte de 
la noi, păcătoşii, această rugăciune adusă ţie. Îngrădeşte-ne cu rugăciunile tale de ispitirile duhurilor întunericului 
şi ale tuturor care cugetă rele asupra noastră. Roagă pe Atotînduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere şi virtute, 
ca fiecare din noi luându-şi crucea şi urmând Lui Hristos să-I cânte în vecii nesfârşiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfânta şi Fericita Maică a noastră Xenia, cea nebună pentru Hristos
O, Sfântă Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt, şi întărită fiind de Maica Lui Dumnezeu, 

răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu darul înainte-
vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti în Sfânta Împărăţie. Stând înaintea icoanei tale, ne rugăm 
ţie să duci rugăciunile noastre la scaunul Milostivului Părinte Ceresc, ca cea care ai îndrăznire către El. Cere 
pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele 
bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile! Ajută, Sfântă şi Fericită Maică Xenia, ca pruncii să fie botezaţi  şi 
crescuţi cu credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu! Tămăduieşte pe cei neputincioşi! Trimite dragoste şi bună-
înţelegere celor căsătoriţi! Învredniceşte-i pe monahi în nevoinţa cea bună şi apără-i  de defăimări!  Păzeşte 
poporul şi ţara aceasta în pace şi fără tulburare! Roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu 
Sfintele Lui Hristos Taine! Tu eşti nădejdea şi grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire.  
Slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Dumnezeul Cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi,  
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

+Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul
Rugăciunile începătoare                                                                     25 ianuarie

Condac 1
 Pe marele Ierarh şi apărător al Sfintei Treimi, veniţi toţi cu laude să-l 
fericim şi din izvorul învăţăturilor lui luând cuvinte de laudă, să-i cântăm: 
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea 
cea de Sus!

Icos 1
Astăzi darul cel în trei lumini al Preasfintei Treimi să ne lumineze pe noi, 

vrednice cântări  de  laudă  să  aducem  la  pomenirea  slăvitului,  îndreptătorului  şi 
învăţătorului dreptei credinţe zicând:

Bucură-te, slujitorul Cerescului Împărat!
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Bucură-te, steaua Bisericii prealuminată!
Bucură-te, luminătorul cel din Treime al Arhiereilor!
Bucură-te, prieten iubit al marelui Vasile!
Bucură-te, slugă credincioasă a Lui Hristos!
Bucură-te, că Sfânta Treime lăcaş în inima ta a făcut!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 2
Către tine alergând popoarele şi din învăţăturile tale cunoscând adevărata cale către Cer, aşează în 

lumina Sfintei Treimi pe cei care cu frică şi cu dragoste curată Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 2

Curăţenia şi înfrânarea ai iubit, aşa cum ai văzut în vedenie că cele două fecioare cinstite s-au numit pe 
ele, şi de la acelea ai învăţat viaţa cea fără de prihană, pentru care noi te cinstim aşa:

Bucură-te, iubitor al înfrânării, cinstitor al pustniciei şi îndemnător al milosteniei! 
Bucură-te, că din izvorul ostenelilor tale turma ta ai adăpat-o!
Bucură-te, că pildă te-ai făcut prin lumina faptelor bune!
Bucură-te, că smerenia Lui Hristos ai urmat! 
Bucură-te, că sarcina cea uşoară a Lui Hristos tu întâi ai purtat!
Bucură-te, că prin sudorile şi ostenelile tale Biserica Lui Hristos ai curăţat!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 3
Blând fiind şi buna cuviinţa de la maica ta învăţând, bătrân te-ai arătat părăsind deşertăciunile lumeşti 

şi în Biserica Lui Dumnezeu ziua şi noaptea te rugai cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Plin fiind de Harul Sfântului Duh ai gonit eresul vicleanului Machedonie, hulitorul Sfântului Duh. Pe 
credincioşi i-ai întărit, pe rătăciţi i-ai întors şi i-ai sfinţit cu pecetea Duhului Sfânt, ca luminaţi fiind să cânte:

Bucură-te, păstorule bun, gonitor al eresurilor!
Bucură-te, că ai ruşinat pe Machedonie!
Bucură-te, luminat propovăduitor al sfintei credinţe!
Bucură-te, cu Marele Vasile împreună lucrător! 
Bucură-te, pom înflorit în casa Domnului!
Bucură-te, al Darurilor Lui Hristos împărţitor!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 4
Iubitorul de oameni, Iisus, care i-a îmbrăcat cu putere pe Apostolii Săi, ţi-a dat putere să alungi duhurile şi 

eresurile, iar Biserica Sa, ca pe o mireasă împodobită să o aduci Lui, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Pe ereticul Apolinarie, care rău înţelegea întruparea Domnului şi pe toţi îi trăgea la pieire, l-ai gonit 

departe de turma ta şi dogma întrupării Cuvântului Lui Dumnezeu întărind-o, propovăduiai pe Cel născut din 
Fecioară, iar pe tine cinstindu-te zicem:

Bucură-te, luminătorul nostru, păzitor al dreptei credinţe!
Bucură-te, podoaba Arhiereilor!
Bucură-te, turn neclintit al Bisericii!
Bucură-te, cetate tare împotriva vrăjmaşilor!
Bucură-te, arma asupra patimilor!
Bucură-te, vas curat al darurilor Domnului! 
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 5
Văzând vicleanul vrăjmaş odihna Bisericii a adus asupra ta ispite, necazuri şi izgoniri, iar tu cu darul 

Lui Hristos l-ai îndepărtat pe diavol şi ca un biruitor ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 5

Înţelegând poporul de plecarea ta de la dânşii, au ridicat glasuri de plângeri zicând: O, Părinte ducându-te 
de la noi duci cu tine şi Sfânta Treime şi va ieşi din Cetate binecuvântarea! Şi socotindu-se ei sărmani, ziceau:
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Bucură-te, hrănitorul săracilor şi mângâierea bătrânilor!
Bucură-te, ajutorul necăjiţilor şi al bolnavilor!
Bucură-te, izbăvitorul năpăstuiţilor şi curăţitorul eresurilor!
Bucură-te, arzător cu duhul în slujba Lui Dumnezeu!
Bucură-te, scară care ne sui pe toţi la Ceruri!
Bucură-te, cel care cu părintească dragoste ai deschis mila, la toţi cei care au venit la tine!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 6
Minunat între Ierarhi te-ai arătat, că gura ta a  gonit  eresurile şi  meşteşugirile viclene din inimile 

credincioşilor, pentru aceasta Biserica împreună cu dânşii cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 6

Ritorii cei prea înţelepţi n-au putut sta împotriva cuvintelor tale cele arzătoare, când ai arătat în Biserică 
taina întrupării Fiului Lui Dumnezeu, iar noi bucurându-ne cântăm:

Bucură-te, cap sfinţit şi ochi neadormit!
Bucură-te, minte zburătoare în sferele cereşti!
Bucură-te, petrecătorule cu Apostolii!
Bucură-te, lucrător cu mărturisitorii! 
Bucură-te, al pocăiţilor mântuitor şi al greşiţilor îndreptător!
Bucură-te, hrănitor duhovnicesc!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 7
Învăţătura Dumnezeiască a cuvintelor tale a înconjurat Pământul ca un fulger învăţând pe toţi. Treimii 

întru Unime şi Unimii întru Treime să ne închinăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 7

Dorind înţelepciunea cea de Sus, Cel Atotputernic cununa darurilor ţi-a dat şi frumuseţea cuvintelor ţi-
a adăugat, iar noi luând din cuvintele tale îţi aducem această cântare:

Bucură-te, văzător al tainelor Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că împreună cu Cuvioşii pe Hristos L-ai mărit!
Bucură-te, că cele şapte soboare cu cuvintele tale s-au întărit!
Bucură-te, sabie de foc care tai eresurile!
Bucură-te, că din raza Sfântului Duh ai luat lumina!
Bucură-te, prietenul cel bun al Marelui Vasile! 
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te ca Dumnezeu să ne dea cunoaşterea cea de Sus!

Condac 8
Toate laudele aduse ţie nu pot aduce mulţumirea cuvenită pentru multele şi frumoasele osteneli cu care 

ai împodobit Biserica şi turmei tale mântuire i-ai lăsat, pentru care cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 8

Bogat  fiind  de  înţelepciune  şi  frumos  grăitor,  ai  vărsat  pe  Pământ  sămânţa  cea  bună  a  Sfintelor 
Scripturi; pentru aceasta noi cinstim pomenirea ta zicând:

Bucură-te, preaînţeleptule şi preafericitule Părinte!
Bucură-te, cinstitule Arhiereu, podoaba Bisericii!
Bucură-te, slugă credincioasă a Lui Hristos!
Bucură-te, văzător al Tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, mijlocitor către Dumnezeu!
Bucură-te, Părintele Bisericii, Teologule preadulce!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 9
Fiind unit cu raza Duhului, Sfinte Părinte, afară de lume ai vieţuit şi acum întru Slava Tatălui şi a 

Fiului şi a Sfântului Duh fiind luminat, veselindu-ne Îţi aducem cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 9

Sfârşindu-ţi călătoria vieţii în multe osteneli şi necazuri, te-ai mutat la Domnul şi ca un prieten al 
Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi, cei care îţi cântăm:
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Bucură-te, că Teolog al Treimii te-ai arătat!
Bucură-te, că ai învăţat că Duhul purcede de la Tatăl şi o singură Treime ai arătat!
Bucură-te, lucrător al tainei Mântuitorului!
Bucură-te, primitorul Sfântului Duh!
Bucură-te, că pentru noi cu osârdie sufletul tău ţi-ai pus! 
Bucură-te, că pe cel rău l-ai surpat!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 10
Cuvântul Lui Dumnezeu, slăvit de cântările îngereşti, la săraci bine a Voit, a spus marele Ierarh popoarelor şi 

Fiul născut din Fecioară ne-a învăţat a-I cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 10

Săgeţile ereticilor aprinse în chipul văpăii stinge-le cu sfintele tale rugăciuni, ca mântuiţi fiind să te 
cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, că ai fost plin de Dumnezeiesc dar!
Bucură-te, că înfricoşate taine Dumnezeu ţi-a descoperit!
Bucură-te, că Dumnezeu Cuvântul, Taina întrupării Sale ţi-a descoperit!
Bucură-te, că teologia prin Îngerul Său te-a învăţat!
Bucură-te, că podoabă a Bisericii te-ai arătat!
Bucură-te, că acum Slava Lui Dumnezeu ai dobândit!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 11
Având mintea luminată, ai păzit-o curată de toată grija pământească şi străbătând adâncurile Duhului cu 

veselie te bucuri acum cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Cu putere Dumnezeiască şi mai presus de fire ne-ai învăţat pe toţi, Sfinte Grigorie, luminându-ne şi 
învăţându-ne să cântăm aşa:

Bucură-te, Sfinte Ierarh Grigorie, podoaba Arhiereilor!
Bucură-te, al vechii Scripturi limpede tâlcuitor!
Bucură-te, al Noului Testament frumos grăitor!
Bucură-te, al Treimii apărător şi al Dumnezeieştilor taine învăţător!
Bucură-te, al bolnavilor tămăduitor şi al celor din ispite ajutător!
Bucură-te, al celor din închisori cercetător şi al greşiţilor lesne iertător! 
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 12
 Lăudăm înţelepciunea şi ostenelile tale, cântăm pomenirea ta, iar poporul luminat prin învăţăturile tale cu 
laude te împodobeşte şi cu mulţumire Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cu bucurie cântă Cetele Cereşti întâmpinându-te, primindu-te şi închinându-te Sfintei Treimi  ai auzit: 

Intră întru bucuria Domnului tău! Auzi-ne şi pe noi şi roagă-te să se păzească Biserica de nevoi, de eresuri, ca 
păziţi fiind cu darul Lui Dumnezeu să-ţi cântăm:

Bucură-te, zid de apărare al Bisericii şi al oilor tale bun păstor!
Bucură-te, că tuturor ai deschis uşa mântuirii!
Bucură-te, că luminoasă ai arătat calea cea dreaptă!
Bucură-te, că ne duci de mână pe toţi spre Cer!
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut ascultător, ca pe toate să le dobândeşti!
Bucură-te, al sufletelor noastre mântuitor şi al trupurilor noastre ajutător!
Bucură-te Sfinte Grigorie şi roagă-te să avem înţelepciunea şi cunoaşterea cea de Sus!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preaînţeleptule Ierarh Grigorie, primeşte această puţină rugăciune de mulţumire a noastră şi o du 

împreună cu rugăciunea ta la Tronul Lui Dumnezeu şi cere de acolo pace lumii, unirea Bisericilor, luminarea 
şi înţelepţirea oamenilor, protejarea de cel viclean şi rău, putere în credinţă, iubire în inimi şi cele bune şi de 
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folos sufletelor noastre, ca păziţi fiind în pace, cu mulţumire împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

+Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur
Rugăciunile începătoare                                                 27 ianuarie - 13 noiembrie

Condac 1
 Pe luminătorul lumii, stâlpul şi întărirea Bisericii, povăţuitorul pocăinţei, doctorul 
şi tămăduitorul bolnavilor, apărătorul celor necăjiţi, pe Ioan trâmbiţa cea de aur 
sunătoare,  pe  dascălul  şi  învăţătorul  nostru, veniţi binecredincioşilor să-l 
lăudăm, spunându-i: Bucură-te Sfinte Ioan  Gură de Aur şi roagă-te ca 
Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Icos 1
Luminătorule şi învăţătorule, Părinte care cu învăţăturile tale ai luminat pe 

toată lumea, luminează-ne cu rugăciunile tale şi pe noi care-ţi aducem această 
cântare de laudă:

Bucură-te Sfinte Ioan, fericitule slujitor al Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, că din gura ta râuri de învăţătură au izvorât! 
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu S-a Preaslăvit! 
Bucură-te, că înţeleptul Artemie prin tine s-a botezat! 
Bucură-te, că poporul de bucurie către tine a strigat! 
Bucură-te, că ai fugit de slava omenească şi ai iubit viaţa monarhicească! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 2

 După plecarea din viaţă a maicii tale, ai împărţit averea săracilor şi te-ai sălăşluit în mănăstire, unde, 
după multe nevoinţe şi osteneli, te-ai învrednicit a vorbi cu Apostolii Ioan şi Petru, al căror dar l-ai dobândit şi  
cu care împreună Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
 Dar de la Dumnezeu ai primit, Sfinte Ioan, a lega şi a dezlega păcatele oamenilor. Te rugăm dezleagă şi 
lanţul  greşelilor  noastre  şi  leagă-ne  cu  dragostea  pentru  Dumnezeu  şi  pentru  aproapele  nostru  ca  să-L 
mărturisim pe Dumnezeu în Treime, şi pe tine să te lăudăm! 

Bucură-te, că în mănăstire fiind tu, multe osteneli ai răbdat! 
Bucură-te, că pe monahul cel căzut tu l-ai ridicat! 
Bucură-te, că darul Lui Dumnezeu prin tine a lucrat! 
Bucură-te, că ai vorbit cu Apostolii Petru şi Ioan şi ai primit sărutare sfântă! 
Bucură-te, că de la Petru cheile Împărăţiei ai luat! 
Bucură-te, că Ioan prin scrisoare te-a îmbărbătat! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 3

 Minunata vedenie ce ţi  s-a  arătat  ţie, Părinte,  a  văzut-o şi bătrânul Isihie,  îmbunătăţitul  monah şi 
povestind fraţilor iscusiţi, se minunau de acest dar pe care te-ai învrednicit a-l primi şi cu bucurie Îl slăveau pe 
Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
 Dumnezeu S-a Preaslăvit prin facerea minunilor tale, Părinte, că pe mulţi i-ai vindecat cu rugăciunile 
tale. Pe Arhelau de lepră l-ai curăţit, monahului Ioan ochiul i l-ai luminat, pe femeia Cristiana de boală ai 
scăpat-o, pe leul cel cumplit cu crucea l-ai omorat. Auzind noi de aceste minuni, te lăudăm Părinte zicând:

Bucură-te, că bolile repede le-ai vindecat! 
Bucură-te, luminătorul ochilor trupeşti şi sufleteşti! 
Bucură-te, povăţuitorul celor greşiţi! 
Bucură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit! 
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Bucură-te, că înarmat cu puterea Crucii ai certat duhurile rele! 
Bucură-te, că nepreţuita diademă a preoţiei ai luat-o de la Hristos! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 4

 Luminătorul tuturor prin rânduiala Lui Dumnezeu, ai  fost adus din pustie în cetate şi  din porunca 
Îngerului în slujba Bisericii ai fost aşezat. La hirotonia ta un porumbel zbura deasupra capului tău, pe care 
văzându-l patriarhul Flavian şi cei ce erau de faţă au strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
 Supunându-te  Voii  Lui  Dumnezeu  ai  lăsat  pustia  şi  pe  monahii  cei  împreună  vieţuitori,  pe  care 
văzându-i plângând pentru despărţirea de tine i-ai mângâiat cu mireasma învăţăturii tale şi i-ai îndemnat să 
aibă dragoste frăţească. Iar noi de bucurie pentru alegerea ta, te lăudăm zicând:

Bucură-te, că prin rânduiala Lui Dumnezeu ai primit darul cinstitei arhierii! 
Bucură-te, podoaba curăţiei, mărturisită de arătarea minunată a porumbelului alb! 
Bucură-te, că poporul de bucurie Slavă Lui Dumnezeu a dat! 
Bucură-te, că pentru dulceaţa cuvintelor, de popor ai fost iubit! 
Bucură-te, că o femeie Gură de Aur te-a numit! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 5

 Cu semnul crucii l-ai tămăduit pe pruncul femeii Zvela. Asemenea pe femeia ereticului, pe care ai 
ridicat-o scăpând-o de eresul pierzător de suflet. Capiştea căzând i-a omorat pe ereticii care te huleau, iar 
ceilalţi s-au botezat şi slăvind cu bucurie pe Dumnezeu, au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
 Doctor şi învăţător eşti Părinte, te rugăm tămăduieşte patimile sufletelor şi trupurilor noastre şi ne 
învaţă cum să ne păzim de smintelile ereticilor care şi azi hulesc Biserica. Iar tu, prin învăţătura ta să-i întorci 
la dreptmăritoarea credinţă, ca unindu-ne prin dragoste, să te lăudăm pe tine aşa: 

Bucură-te doctore, că pe fiul Zvelei l-ai scăpat de fierbinţeală!
Bucură-te, că pe femeia ereticului ai mântuit-o de boală! 
Bucură-te, că primind ei semnul crucii în Biserică au intrat! 
Bucură-te, că tu pentru eretici, Lui Dumnezeu te-ai rugat! 
Bucură-te, că prin învăţăturile tale ereticii rămaşi s-au botezat! 
Bucură-te, că foştii eretici cu creştinii au cântat! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 6

 Pentru minunile şi învăţăturile tale Părinte, fără voia ta ai fost numit Patriarh al Ţarigradului de către 
împăratul Arcadie. Boierii şi poporul te-au primit cu dragoste şi cu bucurie I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
 Nu ştim să lăudăm vrednicia sau răbdarea avută după ce ai primit scaunul de Patriarh, Părinte, dar pe 

cât au fost de mulţi primitorii pe atât erau şi potrivnicii. Noi lăudăndu-te zicem:
Bucură-te, Sfinte Ioan Gură de Aur, că pentru minunile tale tot poporul te-a lăudat! 
Bucură-te, că pentru învăţăturile tale la scaunul patriarhal cu cinste ai fost ridicat! 
Bucură-te, că împăratul Arcadie mult te-a iubit! 
Bucură-te, că tot Ţarigradul cu bucurie te-a primit! 
Bucură-te, că şi pe împărăteasa Eudoxia pentru lăcomie ai mustrat-o! 
Bucură-te, că văduvelor şi săracilor ai fost părtinitor! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 7

 Sfinte Ioan, l-ai mustrat pe Pavlichie care luase banii văduvei sărace şi pe împărăteasa Eudoxia ai 
certat-o că luase via văduvei. Pentru aceasta ai fost urât de cei răi şi lăudat de săracii cărora le faceai dreptate 
şi pe Dumnezeu Îl slăveau cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
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 Sfinte Părinte, cu tine s-au adeverit cuvintele Mântuitorului, că tu pentru dreptate ai fost urât şi izgonit 
de cei care urau faptele tale bune. Teofil cel zavistnic, a izgonit mulţi călugări pe nedrept, iar de la împărăteasa 
Eudoxia multe ai pătimit. Văzând răbdarea ta cea mare, te lăudăm zicând:

Bucură-te Sfinte Ioan, că s-au împlinit, cu tine, cuvintele Mântuitorului! 
Bucură-te, că pentru dreptate de Teofil ai fost urât! 
Bucură-te, că pentru via văduvei, ca şi Ilie, pe împărăteasă ai mustrat-o! 
Bucură-te, că Sfântul Epifanie la izgonirea ta nu s-a învoit! 
Bucură-te, că după proorocia ta, pe cale a murit! 
Bucură-te, că împărăteasa cu Teofil, pentru a ta izgonire s-au sfătuit! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 8

 Sfinte, izgonit fiind ai stat în casa patriarhală şi te-ai mirat de răutatea lui Teofil şi de mânia împăratului 
asupra ta şi ai zis: Fraţilor rugaţi-L pe Dumnezeu pentru mine şi nu vă depărtaţi de la bisericile voastre, că  
mie mi s-a apropiat vremea de primejdii şi multe necazuri primind mă voi duce de aici, iar voi pomeniţi-mă în  
rugăciunile voastre şi cântaţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
 Împăratul Arcadie te-a judecat şi te-a izgonit dându-te ostaşilor, care pe ascuns luându-te au mers la 
mare.  Atunci s-a făcut  cutremur mare în  cetate şi  au căzut  o parte  din palatele  împărăteşti,  iar  împăratul 
înspăimântându-se şi de zarva mulţimii, a poruncit să te întoarcă înapoi. Alergând poporul înaintea ta, te lăuda, 
spunând unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte Ioan, cel izgonit pe nedrept, pentru care poporul mare zarvă a făcut! 
Bucură-te, că de cutremur o parte din palate s-au surpat! 
Bucură-te, că Teofil cu toţi ai lui din cetate au fugit! 
Bucură-te, că împărăteasa Eudoxia de spaimă s-a îmbolnăvit! 
Bucură-te, că împăratul a poruncit să te întoarcă şi să-ţi dea înapoi scaunul! 
Bucură-te, că intrând în Biserică, Lui Dumnezeu te-ai rugat! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Condac 9
 A ieşit în întâmpinarea ta poporul cu cântări şi cu făclii ducându-te în Biserică, unde mulţumind Lui 
Dumnezeu pentru toate cele primite, te-ai rugat pentru cei credincioşi. Vino în mijlocul nostru, Sfinte Părinte 
şi roagă-te pentru noi cei care te lăudăm şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
 După întoarcerea ta ai păstorit oile Lui Hristos până când, prin îndemnul împărătesei Eudoxia, ai fost 
scos din Biserică de oameni răi şi ai fost urmărit ca să te omoare. Pe ascuns ai fost dus până la mare de iubiţii 
tăi Episcopi iar la despărţire, ei au plâns după tine şi ne-au învăţat să te lăudăm zicând:

Bucură-te, că Biserica Lui Dumnezeu, lumii ai vestit-o! 
Bucură-te, că a doua oară Eudoxia asupra ta s-a tulburat! 
Bucură-te, căci cu nedreptate din Bisterica ai fost scos! 
Bucură-te, că pentru Domnul Iisus Hristos multe chinuri ai răbdat! 
Bucură-te, că Episcopii şi poporul tău pentru tine cu amar au plâns! 
Bucură-te, că după izgonirea ta foc de la jertfelnic a ieşit! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 10

 Din porunca împăratului ostaşii te duceau prin ploaie şi prin frig, că doar vei muri pe cale. Şi slăbind 
foarte tare, într-o noapte în rugăciune ţi s-au arătat Apostolii Petru şi Ioan, care, întărindu-te, au zis: Bucură-te 
păstorule bun, că trimişi suntem de Stăpânul Hristos să te mângâiem în răbdarea ta. După puţin vei trece la  
odihnă, ca în veci să te bucuri cu noi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
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 Doi preoţi şi un diacon surghiuniţi cu tine, au văzut pătimirea ta, dar şi pe Sfinţii Apostoli care ţi s-au 
arătat. Sfântul Vasilisc, Episcopul Comanilor, ţi s-a arătat şi ţi-a zis: Nădăjduieşte frate Ioan, că mâine vom fi  
împreună înaintea Împăratului Slavei! Prin rânduiala Lui Dumnezeu, ai rămas în Biserica în care ai slujit şi 
împărtăşindu-te cu Sfintele Taine, ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui Dumnezeu. Sfinte, ajută-ne să avem dragoste 
şi răbdare în necazuri, să te putem lăuda! 

Bucură-te, nevoitorule, că în izgonire multe necazuri ai răbdat! 
Bucură-te, că Sfinţii Petru şi Ioan, ca să te mângâie, iarăşi s-au arătat! 
Bucură-te, că doi preoţi şi un diacon, cu tine împreună au răbdat! 
Bucură-te, că în Comani, la Biserica Sfântului Vasilisc ai stat! 
Bucură-te, că mulţumind pentru toate, cu Sfintele Taine te-ai împărtăşit!
Bucură-te, că Lui Dumnezeu te-ai rugat şi sufletul tău în mâinile Domnului l-ai dat! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 11

 Părinte, te-ai mutat la cele cereşti, iar trupul tău a fost îngropat cu cinste de ucenicii tăi în Comani, 
lângă moaştele Sfântului Vasilisc. Întorcându-se la Roma, ucenicii au spus despre răutatea zavistnicilor şi toţi 
vărsând lacrimi după tine, slăveau pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
 Aflând Sfântul Inocenţie şi împăratul Onorie de pedepsele pătimite de la împărăteasa Eudoxia şi de la 
zavistnicii episcopi, au înfricoşat prin scrisoare pe împăratul Arcadie care, văzându-se înşelat i-a pedepsit pe 
părtaşii tăi; iar el pocăindu-se şi pentru tine plângând, te laudă zicând unele ca acestea:

Bucură-te Sfinte Ioan, dascalul nostru cel bun şi învăţător desăvârşit! 
Bucură-te, că darurile Sfinţilor Apostoli ţi-au fost drept moştenire! 
Bucură-te, că răbdând nedreptatea, acum te bucuri de fericire! 
Bucură-te, că după tine cetatea cu amar a plâns! 
Bucură-te, gură de privighetoare veşnic cântătoare! 
Bucură-te, că zavistnicii tăi cu rea moarte au murit! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 12

 Binecredinciosul împărat Teodosie a socotit într-un cuget cu Sfântul Patriarh Proclu să aducă Sfintele 
tale Moaşte din Comani la Ţarigrad, spre mângâierea poporului. Trimişii, fiind fără evlavie n-au putut ridica 
nepreţuita  comoară.  Venind  alţii  şi  făcând  multe  rugăciuni  cu  evlavie  au  ridicat  sfintele  tale  rămăşite 
pământeşti, ducându-le în cetate şi cântând cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
 Sfinte Ioan Gură de Aur, întru întâmpinarea Sfintelor tale Moaşte a ieşit Împăratul, Patriarhul şi tot 
poporul cu făclii aprinse şi miresme de multe feluri. Sfintele tale Moaşte s-au oprit când au ajuns la casa 
văduvei, ca semn că tu eşti părintele văduvelor şi al săracilor. În Biserica cea mare ducându-le şi în scaunul tău 
punându-le,  gura ta  veşnic grăitoare a  dat  pace tuturor  şi  împărătesei  Eudoxia iertare,  la  care cuvinte tot 
poporul înspăimântându-se, a căzut la pământ şi cu mare evlavie te lăuda:

Bucură-te, că toată cetatea cu bucurie te-a primit! 
Bucură-te, că rugăciunii Împăratului te-ai plecat! 
Bucură-te, că iarăşi cu mare cinste scaunul ţi-ai luat! 
Bucură-te, că pe tot poporul l-ai binecuvântat!
Bucură-te, că Eudoxia prin gura ta iertare a luat! 
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte la loc cinstit sunt aşezate! 

Bucură-te Sfinte Ioan Gură de Aur şi roagă-te ca Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!
Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinte Ioan Gură de Aur, Părinte bun, preafericit, nepomenitor  de  rău,  cum ai  primit  rugăciunea 
împăratului Teodosie şi ai mers în cetatea lui şi poporul l-ai binecuvântat, iertându-i pe cei care ţi-au greşit, te 
rugăm acum vino în mijlocul nostru şi ne binecuvântează pe toţi şi cu rugăciunile tale adu-ne  iertarea 
păcatelor, ca toţi să ne mântuim şi împreună cu tine să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan
Rugăciunile începătoare                                                   30 
ianuarie

Condac 1
Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, fiecare la vremea voastră aţi fost 

întâi stătători ai Bisericii şi pe tărâmul credinţei v-aţi  luptat pentru Domnul Iisus 
Hristos, pentru  întărirea  creştinismului.  Prin voi Dumnezeu a luminat sufletele 
oamenilor şi a întărit credinţa, pentru care cinstindu-vă acum spunem: Bucuraţi-vă 
Sfinţilor Trei Ierarhi şi prin puterea rugăciunilor voastre luminaţi-ne şi înţelepţiţi-
ne şi pe noi!

Icos 1
Trăind în vremurile de început ale creştinismului, aţi fost cei care v-aţi străduit să 

luminaţi poporul, să ridicaţi mai multe Biserici, să-i înfruntaţi pe duşmanii voştri dogmatici şi astfel să daţi o mai 
mare strălucire Bisericii, Ortodoxiei şi Slăvirii Lui Dumnezeu:

Bucuraţi-vă Sfinţilor Trei Ierarhi, păstori luminaţi!
Bucuraţi-vă, că la vremea voastră aţi fost întâi stătători ai Bisericii!
Bucuraţi-vă, slujitori devotaţi ai Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă, mari luptători pentru întărirea credinţei creştine!
Bucuraţi-vă, că prin voi Dumnezeu a făcut lucrarea Sa şi lumea aţi luminat-o!
Bucuraţi-vă, că aţi dat o mare strălucire Ortodoxiei!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Trei Ierarhi şi prin puterea rugăciunilor voastre luminaţi-ne şi înţelepţiţi-ne şi pe noi!
Condac 2

Botezat fiind în apele Iordanului, Sfinte Ierarh Vasile, din tinereţe ţi-ai început viaţa de credinţă în pustiu, 
pe  un  munte  de  o  rară  frumuseţe,  unde  te-ai  nevoit  mai  mulţi  ani,  desăvârşindu-ţi  calităţile  sufleteşti  şi 
cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Fiind un mare luptător pentru credinţă,  după o vreme ai  ieşit  din  pustie  pentru a lupta cu putere 

împotriva eresurilor lui Arie. Apoi ai intrat în preoţie şi ai luminat poporul şi pe mulţi i-ai adus la creştinism, 
tu fiind un minunat exemplu pentru ei. În afară de o haină aspră şi de câteva cărţi nu aveai altă avere, pentru  
care cu cinstire spunem acestea:

Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile, slujitor devotat al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că viaţa de sfinţenie în pustie ai început-o şi mulţi ani te-ai nevoit desăvârşindu-te!
Bucură-te, că ai fost un mare luptător pentru credinţă!
Bucură-te, că ai ieşit din pustie pentru a deveni preot!
Bucură-te, că ai învăţat, ai convertit mult popor şi pe mulţi i-ai adus la creştinism!
Bucură-te, că marea ta avere era o haină aspră şi câteva cărţi!

Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 3

Sfinte Mare Ierarh Vasile, ai fost călăuzit în toate zilele vieţii tale de Bunul Dumnezeu şi ai urcat treptele 
ierarhiei şi datorită marii tale strădanii ai ajuns la cele mai înalte funcţii bisericeşti. Niciodată nu ţi-ai pierdut 
smerenia. Toată energia ţi-ai folosit-o pentru organizarea multor stabilimente de binefacere pentru păstorirea 
credincioşilor, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Din marea ta dorinţă de a ajuta toate sufletele necăjite ai organizat azile, spitale, cantine pentru săraci, 

case de reeducare ale  celor decăzuţi  moral,  toate sub denumirea  Vasiliada, fiind astfel  mereu în  mijlocul 
poporului şi venind în întâmpinarea nevoilor şi necazurilor oamenilor. 

Bucură-te, că ai urcat prin strădanie treptele bisericeşti şi ai ajuns la cele mai înalte funcţii!
Bucură-te, că pe cei necăjiţi i-ai ajutat!
Bucură-te, că ai fost mereu în mijlocul poporului!
Bucură-te, că ai fost întotdeauna foarte smerit!
Bucură-te, că pe cei pierduţi i-ai ridicat!
Bucură-te, că pe flămânzi i-ai hrănit!
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Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 4

Toată activitatea şi slujirea ta în sânul Bisericii, Sfinte Ierarh Vasile, a fost îndreptată spre întărierea 
unităţii creştine împotriva ereziilor şi a învăţăturilor greşite. Fiind un stâlp al Bisericii vremii tale ţi s-a spus 
Vasile cel Mare. Slujindu-I Lui Dumnezeu întotdeauna I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Dotat cu o mare inteligenţă, Sfinte Ierarh Vasile, ai scris nenumărate lucrări cu caracter teologic şi 

dogmatic, care au venit în sprijinul păstoririi credincioşilor şi au limpezit multe aspecte ale credinţei creştine. 
Printre acestea ai scris una dintre Sfintele Liturghii care îţi poartă numele şi astăzi şi pentru toată această operă 
noi îţi aducem mulţumire zicând:

Bucură-te, că toată slujirea ta s-a îndreptat spre unitatea Bisericii creştine!
Bucură-te, că ai fost un mare luptător împotriva ereziilor!
Bucură-te, că ai fost un stâlp al Bisericii, de o mare inteligenţă!
Bucură-te, că ai scris molifte, rugăciuni de dezlegare şi de alungare a răului!
Bucură-te, că ai scris Sfânta Liturghie care îţi poartă numele!
Bucură-te, că ai fost un neobosit lucrător al Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 5

Aşezat cu cinste în rândul celor Trei Mari Sfinţi Ierarhi, Sfinte Ierarh Grigorie, ai fost un om de o mare 
modestie, de o aleasă înţelepciune, un mare luptător al credinţei creştin ortodoxe, slujindu-I cu mult 
devotament Lui Dumnezeu în toate zilele vieţii tale şi cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Ajuns preot şi apoi urcând treptele ierarhiei ai ajuns mare Episcop al Constantinopolului şi te-ai folosit 

de această funcţie pentru a combate ereziile lui Arie şi a întări Biserica. Prin învăţăturile tale au trecut foarte 
mulţi oameni la Credinţa Ortodoxă. 

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie, păstor desăvârşit, aşezat în rândul celor Trei Mari Ierarhi!
Bucură-te, că ai fost de o mare modestie şi de o aleasă înţelepciune!
Bucură-te, că ai fost mare luptător pentru Ortodoxie!
Bucură-te, că ai fost devotat slujitor al Domnului!
Bucură-te, că ai urcat treptele ierarhiei preoţeşti!
Bucură-te, că ai ajuns Episcop al Constantinopolului!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 6

Sfinte Grigorie, ai fost şi un bun prieten al Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, pe care l-ai ajutat la scrierea 
primei  Filocalii. Deşi pe tine te atrăgea mai mult viaţa de monah, ai rămas în preoţie şi ajutând la întărirea 
Ortodoxiei I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Binecuvântat ai fost de Bunul Dumnezeu cu un mare dar oratoric şi cu o inteligenţă deosebită,  Sfinte 

Ierarh  Grigorie şi  ai  ţinut  credincioşilor  nenumărate  cuvântări,  dintre  care  unele sunt  vestite  şi  au rămas 
consemnate până astăzi, pentru care cinstit eşti în Sfânta Biserică.

Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Vasile aţi lucrat la scrierea Filocaliei!
Bucură-te, că aveai darul oratoriei!
Bucură-te, că ai ţinut multe cuvântări alese!
Bucură-te, că ai devenit vestit pentru înţelepciune!
Bucură-te, că erai ascultat cu atenţie şi înconjurat de dragoste!
Bucură-te, că prin tine se întărea Ortodoxia şi credinţa oamenilor!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 7

Deschizând o capelă ortodoxă în casa unei rude, acel aşezământ a devenit loc de întâlnire al intelectualităţii 
creştine, care era atrasă de personalitatea ta puternică,  Sfinte Grigorie şi de cuvântările deosebite pe care le 
ţineai. Cele mai renumite au fost cele cinci Cuvântări teologice pentru care ai devenit foarte vestit. Spre lauda 
Domnului ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

48



Icos 7
Pentru marea ta credinţă şi înţelepciune, pentru priceperea deosebită în formularea clară şi fără echivoc a 

adevărurilor teologice, ai mai fost numit şi Teologul şi recunoscut astfel printre clerici. 
Bucură-te, Sfinte Ierarh Grigorie, că au rămas vestite cuvântările tale!
Bucură-te, că erai o personalitate puternică şi pe mulţi i-ai luminat!
Bucură-te, că pe intelectuali prin cuvântul tău i-ai atras!
Bucură-te, că formulai totul foarte clar şi uşor de înţeles!
Bucură-te, că ai fost apreciat de toţi clericii!
Bucură-te, că ai fost un păstor luminat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 8

Întrucât te-ai născut în apropiere de Nazians şi ţi-ai petrecut acolo o mare parte din viaţă, ţi s-a mai spus 
şi  Grigorie de Nazians, iar la sfârşitul vieţii tale te-ai retras în localitatea natală dedicându-te rugăciunii şi 
scrisului şi cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Având şi un mare talent de scriitor, Sfinte Ierarh Grigorie, ai lăsat lumii nenumărate scrieri religioase, 

cuvântări şi poeme, care au îmbogăţit patrimoniul teologic ortodox şi astfel ţi-ai câştigat pe merit un loc de 
frunte între Marii Ierarhi ai Bisericii. 

Bucură-te, Părinte Grigorie, minte prealuminată a dreptei credinţe!
Bucură-te, că te-ai întors în locurile natale!
Bucură-te, că te-ai ocupat cu rugăciunea şi cu scrisul celor sfinte!
Bucură-te, că ai lăsat posterităţii nenumărate scrieri religioase!
Bucură-te, că ai îmbogăţit teologia ortodoxă cu învăţăturile Dumnezeieşti!
Bucură-te, că ai câştigat un loc de frunte între Ierarhi!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 9

Preasfinte Ierarh Ioan, ai fost hărăzit de tânăr slujirii Lui Dumnezeu şi ai intrat în monahism, de unde te-
ai retras în pustnicie, trăind doi ani într-o peşteră. Chemat apoi în preoţie, ai urcat treptele ierarhiei şi datorită 
meritelor pe care le-ai avut ai ajuns Arhiepiscop al Constantinopolului, L-ai slăvit pe Dumnezeu şi I-ai cântat: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
În anii slujirii preoţeşti ai devenit atât de vestit pentru predicile tale deosebite rostite în Antiohia şi în 

împrejurimi încât ai fost numit Gură de Aur, nume care ţi-a rămas până astăzi, iar credincioşii cu respect spun aşa:
Bucură-te Sfinte Ierarh Ioan, minunat propovăduitor al Lui Hristos!
Bucură-te, că de tânăr ai intrat în monahism şi o vreme ai vieţuit în sihăstrie!
Bucură-te, că ai avut chemare Dumnezeiască pentru a deveni preot!
Bucură-te, că ai urcat treptele ierarhice!
Bucură-te, că ai ajuns Arhepiscop al Constantinopolului!
Bucură-te, că erai vestit pentru predicile tale!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ioan şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 10

Toate eforturile tale,  Sfinte Ierarh Ioan Gură de Aur, le-ai îndreptat spre răspândirea credinţei la sate, 
pentru îndreptarea celor rătăciţi şi organizarea aşezămintelor de întrajutorare şi binefacere, şi L-ai lăudat în 
toată viaţa ta pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
În predicile tale ai combătut luxul, lăcomia şi pentru aceasta, Sfinte Ierarh Ioan, ai fost prigonit de preoţi 

şi de împărăteasa Eudoxia. Ai combătut sectele şi ai condamnat orice alte abateri de la dreapta credinţă, fiind 
astfel un înalt slujitor al Ortodoxiei, pentru care noi cu respect şi cu iubire zicem:

Bucură-te, că te-ai luptat pentru răspândirea credinţei!
Bucură-te, că i-ai ridicat pe cei de la sate şi i-ai îndreptat pe cei rătăciţi!
Bucură-te, că ai organizat stabilimente de binefacere!
Bucură-te, că ai combătut luxul şi ai condamnat lăcomia!
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Bucură-te, că ai condamnat sectele şi rătăcirile!
Bucură-te, că nu te-ai abătut de la dreapta credinţă!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ioan şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 11

Înţelepciunea ta deosebită şi Harul Dumnezeiesc pe care l-ai pus în slujba înaltelor slujiri preoţeşti, 
Sfinte Ierarh Ioan Gură de Aur, au fost cuprinse în nenumărate scrieri teologice, ca nişte tezaure de mare preţ, 
pentru care primeşte cinstirea noastră, a celor care cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Scrierile tale, Sfinte Ioan Gură de Aur, sunt şi în ziua de astăzi valori de bază ale Bisericii de Răsărit. Cea 

mai cunoscută este Sfânta Liturghie care îţi poartă numele şi care se oficiază în toate Bisericile. Plecându-ne cu 
smerenie îţi aducem cinstirea cuvenită şi zicem:

Bucură-te, că ai avut multă înţelepciune şi mare Har în slujba Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai lăsat multe scrieri teologice ca valori de bază ale Ortodoxiei!
Bucură-te, că Sfânta Liturghie care-ţi poartă numele se slujeşte în toate Bisericile Ortodoxe!
Bucură-te, că ţi-ai dus viaţa în smerenie, răbdare, post şi rugăciune!
Bucură-te, apărător al dreptei credinţe şi pierzător al eresurilor!
Bucură-te, mare luminător al Ortodoxiei!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ioan şi prin puterea rugăciunilor tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 12

Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, viaţa voastră sfântă, slujbele cele sfinte de Domnul inspirate, 
cuvântările voastre cele alese, scrierile voastre adevărate comori duhovniceşti, toate au dus la întărirea 
Credinţei Ortodoxe, la răspândirea creştinismului în lume, la dezvoltarea teologiei şi a textelor liturgice, pentru 
care primiţi cinstirea noastră a celor care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Prin  activitatea  voastră  deosebită  ca  Mari  Ierarhi  ai  Bisericii  Răsăritene,  s-a  clarificat  şi  s-a  aşezat 

dogmatica pe baze clare, s-a îmbogăţit tezaurul de cunoaştere teologică şi de aceea toţi creştinii vă consideră 
ca fiind cei Trei Mari Părinţi ai Bisericii Creştin Ortodoxe de Răsărit, iar noi având mare credinţă în Dumnezeu, 
recunoaştem meritele voastre şi zicem:

Bucuraţi-vă Sfinţilor Trei Ierarhi, mari luminători ai lumii!
Bucuraţi-vă, că fiecare aţi contribuit la întărirea creştinismului!
Bucuraţi-vă, că prin voi s-a dezvoltat teologia şi sunteţi cinstiţi de toată creştinătatea!
Bucuraţi-vă, că prin vieţile voastre sfinte s-a răspândit creştinismul în lume!
Bucuraţi-vă, că sunteţi cei Trei Mari Părinţi ai Bisericii Creştin Ortodoxe!
Bucuraţi-vă, că aţi scris textele liturgice şi sunteţi iubiţi de toţi credincioşii ortodocşi!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Trei Ierarhi şi prin puterea rugăciunilor voastre luminaţi-ne şi înţelepţiţi-ne şi pe noi!
Condac 13   (de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, prin viaţa voastră sfântă, prin 
munca deosebită pe tărâmul teologiei şi prin scrierile voastre care sunt ca nişte tezaure de înţelepciune, sunteţi 
vrednici Păstori ai Bisericii Creştin Ortodoxe, adevăraţi stâlpi de tărie şi mari luminători ai poporului credincios 
care vă cinsteşte şi-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciunea către Sfinţii Trei Ierarhi
Sfinţilor Trei Mari Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, vă rugăm să fiţi îndrumătorii noştri pe calea Domnului 

şi apărătorii creştinismului. Luminaţi poporul nostru, ca toţi românii să ajungă la cinstirea Lui Dumnezeu şi la 
împlinirea Voii Sale! Ajutaţi-ne să ne sfinţim cu toţii, iar conducătorii  ţării  să  fie  buni şi luminaţi! Fiţi 

ocrotitorii noştri şi  ai  familiilor  noastre, păziţi-ne de  toate  relele  şi  de  duşmani 
văzuţi şi nevăzuţi! Vă iubim, vă cinstim şi vă mulţumim pentru ajutor şi smerindu-
ne Îi aducem Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor! Amin! 

 

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Trifon 
Rugăciunile începătoare      1 februarie
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Condac 1
Pe tine, cel ce ai îndrăzneală către Domnul, mijlocitor şi rugător pentru sufletele noastre te avem, noi 

smeriţii. Roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi Sfinte, să ne ierte de păcate, să ne izbăvească din primejdii, ca 
să cântăm ţie:  Bucură-te Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru 
mântuirea sufletelor noastre!

Icos 1
Sfinte  Mare  Mucenic  Trifon,  cu  credinţă  îndrăznim  a  cere  mijlocirile  tale  către  Dumnezeiasca 

milostivire. Pe tot sufletul necăjit şi dosădit, pe cei ce păzesc legea Lui Hristos Dumnezeu şi cred întru Dânsul, 
pe toţi care se închină Sfintelor tale Moaşte ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Dumnezeu. Auzi-ne 
pe noi, care grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, Sfinte Trifon, cel născut în Frigia, în satul Campsada! 
Bucură-te, că prin tine Numele Lui Dumnezeu se preaslăveşte în Cer şi pe Pământ!
Bucură-te, vas ales al Apei Vieţii şi al darului facerii de minuni!
Bucură-te, izgonitor al demonului din Gordiana, fiica împăratului!
Bucură-te, Sfinte Trifon, nume înfricoşător diavolilor, prin postirea şi rugăciunea ta către Dumnezeu!
Bucură-te, neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 2

N-ai voit a te supune poruncii împăratului de a te închina zeilor, Mucenice Trifon. Ci mai vârtos L-ai 
mărturisit pe Iisus Hristos a fi Dumnezeu cu Adevărat. Pentru aceasta vrednic eşti a auzi de la noi cântarea 
aceasta, prin care te fericim şi împreună cu tine cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Să nu se învrednicească nelegiuiţii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte Mucenic al Lui Hristos, Trifon, 

când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin cu repeziciune, ci să cadă ca spicele ţarinii de la faţa ta, 
iar noi să te binecuvântăm, strigând:

Bucură-te, Dumnezeiască răbdare a chinurilor cumplite de la păgâni!
Bucură-te, că ai zis: Nimeni lepădându-se de Cerescul Împărat Iisus Hristos, nu va moşteni viaţa veşnică! 
Bucură-te, că ai fost alergat prin gerul iernii cu picioarele desculţe!
Bucură-te, că stihuri din Psalmii lui David cântai pe cale! 
Bucură-te, că ziceai: Paşii mei îndreptează-i Doamne, după cuvântul Tău!
Bucură-te, că piroane de fier ţi s-au bătut în picioarele şi cu mulţumire ai primit bătăile dureroase!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 3

De înţelegerea Dumnezeirii fiind sufletul tău luminat, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos 
te-ai arătat,  stând neclintit în dragostea Lui. Pentru aceasta noi cu smerenie venim către tine şi cu îndoită 
umilinţă cântăm Îi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Plin fiind de darul Lui Dumnezeu, Care te lumina şi te înţelepţea, Mucenice Trifon, prin fapte bune ca pe 

o scară ai mers din putere în putere, purtătorule de biruinţă al Cerescului Împărat Iisus; pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, răbdare a bătăilor ce-i ruşinezi pe cei răi, stâlp neclintit de urgia tiranului!
Bucură-te, tărie nebiruită de chinurile şi îngrozirile lui Acvilin, care te-a dat morţii!
Bucură-te că pentru credinţa în Dumnezeul nostru Iisus Hristos, el a poruncit a ţi se tăia capul!
Bucură-te că rugându-te mai înainte de a ţi se tăia capul, Domnul a luat sufletul tău în Mâinile Sale!
Bucură-te că prin rugăciunea ta, cei din Campsada s-au izbăvit de foamete, de jivini şi insecte vătămătoare!
Bucură-te, că ai poruncit ca cinstitul şi Sfântul tău trup în Campsada să-l ducă!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 4

Propovăduiai păgânilor credinţa Lui Hristos şi arătai lămurit că El este Dumnezeul Care face minunile, 
iar nu idolii! Nemairăbdând păgânii minunile tale, prin care se defăima înşelăciunea idolească, te-au supus 
muncilor, pe care le-ai primit cu dragoste, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 4
Te rugăm Sfinte Mucenic Trifon, să ne aperi pe noi de toate relele, că după Mântuitorul şi Preacurata 

Lui Maică, alergăm la tine să ne izbăveşti din toate primejdiile şi să te bine cuvântăm, cântând:
Bucură-te, îndelungă răbdare în chinuri, încununată de Preasfânta Treime!
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos, împreună cu Îngerii, la Cer te-a suit! 
Bucură-te, că Mucenicii ţi-au ieşit înainte şi Cuvioşii te-au întâmpinat cu cinste!
Bucură-te, cel de Ierarhi cu plăcute cuvinte binecuvântat şi cu Îngerii împreună vorbitor!
Bucură-te, că toţi Sfinţii, cu bucurie, cântări de laudă ţi-au cântat!
Bucură-te, că te veseleşti în lăcaşurile Domului împreună cu toţi Sfinţii!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 5

Hrană de mântuire trimite-ne nouă de la Dumnezeu, Sfinte Trifon, să nu pierim de mulţimea păcatelor; 
că păcătoşi suntem, dar avându-te pe tine mijlocitor, nădejde de mântuire câştigăm, că de la tine ne învăţăm a 
cânta după cuviinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Prealăudat s-a arătat numele tău în toată Frigia, Sfinte Trifon, că prin rugăciunile tale către Dumnezeu 

ai adus la credinţa Lui Hristos pe mulţi dintre închinătorii la idoli. Botezându-se ei în Numele Preasfintei 
Treimi au strigat într-un glas: Mare este Dumnezeul creştinilor! Pentru aceasta şi noi, cei izbăviţi prin tine din 
multe feluri de păcate şi asupriri, îţi cântăm:

Bucură-te, braţ cu putere, care-i aduci la credinţa în Hristos pe cei împotrivitori!
Bucură-te, minunatule între Sfinţi, care i-ai făcut pe păgâni a se boteza!
Bucură-te, izbăvitorule al celor robiţi, şi îngrozire a slujitorilor la idoli!
Bucură-te, suflet viteaz învrednicit a fi Mucenic, că ai biruit diavolii cu puterea Lui Hristos!
Bucură-te, că stai acum înaintea Mântuitorului şi te rogi pentru noi! 
Bucură-te, că vezi nevoile noastre şi ne dai grabnic ajutor!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 6

Smerindu-ne cădem către tine, Mare Mucenice Trifon, să te rogi Lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii, 
să ne liniştească durerile, să potolească pornirea patimilor, iar noi Domnului Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Cumplit şi fără cruţare bătându-te ostaşii, răbdătorule de chinuri al Lui Hristos, pământul s-a înroşit de 

sângele tău; pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, că întru dreapta credinţă ai răbdat până la sfârşit chinurile de la păgâni!
Bucură-te, împlinirea datoriilor creştine, privelişte Îngerilor şi oamenilor!
Bucură-te, bucuria neamului creştinesc, lauda Bisericii Răsăritului!
Bucură-te, izgonirea şi înspăimântarea diavolilor!
Bucură-te, întru bucuria Domnului tău, al Lui Hristos vrednic lăudător!
Bucură-te, nume preacântat, izvorând mirul tămăduirilor!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 7

Vrând nebunul tiran să te piardă şi văzând că muncile pentru tine sunt zadarnice, se gândea cum să te 
dea morţii. Iar tu, Sfinte, aprins de dorinţa de a merge la Hristos, neîncetat cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! 
Aliluia!

Icos 7
Nouă şi înfricoşată răbdare ai săvârşit, Sfinte, când ai fost chinuit de tirani, din porunca lui Acvilin. 

Primind piroanele bătute în picioarele tale, lovirile cu cruzime şi legarea de cal, cu veselie alergai spre Hristos; 
pentru aceasta nu contenim a te lăuda, cântând:

Bucură-te, Sfinte Trifon, mucenicie văzătoare a cununii gătite în Cer! 
Bucură-te, biruire a taberelor vrăjmaşe cu puterea Darului Dumnezeiesc!
Bucură-te, creştet încununat de Însuşi Domnul Iisus Hristos!
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Bucură-te, izvor de minuni nedeşertat pentru cei binecredincioşi!
Bucură-te, dimpreună cu Mucenicii numărat, în lăcaşurile Sfinţilor aşezat!
Bucură-te, Mărturisitor neobosit, şi de Dumnezeu iubit şi cinstit!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 8

Sfinte Mucenic Trifon, numele tău s-a făcut dorit, nouă, celor ce cu dragoste te cinstim, ne închinăm 
ţie şi sărutăm Dumnezeieştile tale Moaşte, şi împreună cu tine cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Izbiţi de valurile ispitelor ce vin asupra noastră suntem slabi şi nu suntem vrednici de milostivire, că 

pocăinţă nu avem din pricina păcatelor noastre. Pentru aceasta cădem înaintea ta, rugându-te să ne întăreşti în 
dragostea Lui Dumnezeu, să scăpăm de cursele vrăjmaşilor şi să cântăm:

Bucură-te, chip vrednic de laudă şi cinstire, vrednicule de pururea pomenire!
Bucură-te, că ne plecăm capul până la pământ înaintea Cinstitelor tale Moaşte!
Bucură-te, Mucenicule al Lui Hristos, care asculţi rugăciunile noastre!
Bucură-te, că rugându-te preoţii şi cu apă sfinţită stropind pământurile, ne scapi de insectele vătămătoare!
Bucură-te, turn de tărie al Bisericii, făclie care ne luminezi pe noi cu Sfintele tale rugăciuni!
Bucură-te, chip îngeresc, care ne străluceşti izbăvire în toate ispitele!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 9

Patimile pe care Dumnezeieşte le-ai răbdat să ne fie nouă spre tămăduirea patimilor noastre, iar rănile 
trupului tău să ne fie acoperământ durerilor ce ne tulbură cugetul. Te rugăm Sfinte, dă-ne în încercări răbdare, 
să cântăm cu dragoste Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu sângele tău curs pentru dragostea Lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre, Preafericite Trifon, 

iar cu mulţimea minunilor schimbă cugetele celor care ne prigonesc, spre a se întoarce şi a nu fi osândiţi 
împreună cu vrăjmaşul cel viclean; aflând liniştea Lui Hristos prin tine îţi cântăm:

Bucură-te, nume scris în Cartea Vieţii, cântat şi cinstit de creştini!
Bucură-te, ruşinare a vrăjmaşului cu toate cetele lui!
Bucură-te, chip preamărit de Cel pe care L-ai preaslăvit!
Bucură-te, jertfă vie în Hristos, făcută izvor de binecuvântare!
Bucură-te, strajă neadormită a Mănăstirii Frăsinei!
Bucură-te, călăuză neabătută a celor ce merg pe Calea Mântuitorului!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 10

Văpaie sunt rugăciunile tale către Dumnezeu, Sfinte Mucenic Trifon, că mijlocind iertarea şi tămăduirea 
nepuţincioşilor, ne-ai scăpat din groapa osândei în care eram căzuţi. Drept aceea, cunoscând noi, păcătoşii, 
facerile tale de bine, ne minunăm de darul ce se lucrează prin tine şi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ziditorului, iar nicidecum zidirii, te-ai arătat întru toate mărturisitor şi al Lui biruitor Mucenic, de aceea 

şi tiranul te-a întrebat: Cine te întăreşte pe tine în munci? Tu, ca un viteaz al Lui Hristos, i-ai răspuns: 
Dumnezeul meu este în sufletul meu. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine! 
Bucură-te, sculare a celor căzuţi în păcate grele! 
Bucură-te, răbdătorule de chinuri şi de biruinţă purtător, care ai primit de la Dumnezeu cununa cerească!
Bucură-te, viaţă întru care Dumnezeu S-a Preaslăvit!
Bucură-te, că Numele Lui Dumnezeu s-a Preaînălţat în facerea minunilor tale!
Bucură-te, că pentru Dânsul ai pătimit, ca să biruieşti împreună cu Dânsul!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 11

Cum vom aduce ţie cântări de Psalmi, celui laudăt de Cetele Puterilor Cereşti? Toată cântarea se biruieşte 
întru tine, Sfinte! Aducându-ţi mulţumită pentru tămăduiri ne îndestulăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

53



Icos 11
Sfinte Mare Mucenic Trifon, sfeşnic cu totul luminos s-au arătat Cinstitele tale Moaşte, puse în mijlocul 

Bisericii şi strălucind tuturor celor ce cu credinţă se închină la ele; deci de un dar ca acesta nu ne lipsi, Sfinte, 
milostivindu-te de noi care cu dragoste îţi cântăm:

Bucură-te, slăvite Mucenice, cunoscut din faptele tale preaminunate!
Bucură-te, sfântă dorire după mântuirea tuturor!
Bucură-te, ruşinarea necuviinţei slujitorilor idoleşti!
Bucură-te, moştenitor al Raiului, vrednicule de pomenire!
Bucură-te, smerire şi întoarcere a necredincioşilor la lumina Lui Hristos!
Bucură-te, izgonire de la noi a vrăjmaşului, veselire a iubitorilor de Hristos!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 12

Har ai aflat înaintea Lui Dumnezeu, Sfinte! Har aflăm înaintea ta şi noi, cei ce cu credinţă chemăm numele 
tău în ajutor, că tu vindeci toată boala şi patima din noi cu Darul rânduit ţie de la Dumnezeu, ca izbăviţi şi 
îndreptaţi, să cântăm într-un glas: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cu cântări cinstim pomenirea ta, fericim chinurile şi îndelungă răbdarea ta, mărim şi lăudăm minunile 

tale, vitejia şi bărbăţia ta, iar la mijlocirile tale alergând, bine te cuvântăm ca pe un mare ajutător şi păzitor al 
lumii. Pentru aceasta ne plecăm genunchii şi cu mulţumitoare inimi îţi cântăm:

Bucură-te, mieluşel fără prihană, că rugându-te, ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, aur lămurit prin chinuri întru slava Sfintei Treimi! 
Bucură-te, făcătorule de minuni cu puterea Lui Hristos sălăşluită în tine!
Bucură-te, mir al milostivirii de Sus, la ieşirea din Sfântul Altar cu Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, izvor de tămăduiri revărsat peste închinarea inimii noastre!
Bucură-te, rugă neadormită pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Trifon şi roagă-te Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre!
                Condac 13      (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfinte Mucenic Trifon, ascultă smerita noastră rugăciune pe care ţi-o aducem din toată inima şi ne 
izbăveşte din boli şi din primejdii, pe noi, cei ce cinstim pomenirea ta, şi mărturisim minunile săvârşite de tine 
cu Darul Sfântului Duh. Îndreptează paşii noştri spre Lumina Învierii Lui Hristos şi ne poartă de grijă din înalt, 
să nu ne aflăm copleşiţi de valurile lumii, ci cu privirea aţintită spre Hristos, să ajungem la ţărmul veşniciei şi 
al iubirii descoperite a Sfintei Treimi, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Sfinte Mucenic Trifon, primeşte de la noi aceste cântări pe care cu umilinţă le aducem înaintea ta şi 

ne izbăveşte din toate nevoile şi scârbele, ca un bun şi iubitor de oameni şi neînfruntat ocrotitor al creştinilor. 
Deşi suntem nevrednici a ne face părtaşi milostivirii tale, pentru păcatele noastre cele multe şi grele, săvârşite în 
viaţa noastră şi în tot ceasul, cunoaştem marea bunătate pe care ai arătat-o celor ce te cinstesc pe tine şi se 
pocăiesc  cu credinţă întru Numele Domnului. Cu lacrimi de umilinţă şi preaplecată  mărturisire  a  păcatelor 
noastre,  năzuim la mijlocirea ta înaintea Sfintei Treimi. La Preaputernicul Dumnezeu  fii pentru  noi  pururi 
rugător, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile. Apără-ne de primejdii, de 
cutremurul  pământului,  de  moarte  năpraznică.  Întărreşte-ne  în  credinţa  cea  adevărată,  apără-ne  de  toate 
răutăţile, că toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, acum şi pururea şi  în veci.  Slavă Lui Dumnezeu Cel 
Minunat între Sfinţii Lui! Amin!

Acatistul Sfinţilor Mucenici Teodor Tiron 
şi Teodor Stratilat

Rugăciunile începătoare                            Teodor Stratilat 8 feb         Teodor Tiron 17 feb
Condac 1

Apărătorii nebiruiţi ai Evhaitei, frumuseţea Mucenicilor, însufleţită podoabă a 
nevoitorilor sânteţi Sfinţilor Teodor Tiron şi  Teodor Stratilat, că aţi răbdat mucenicie 
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pentru Hristos, Căruia vă rugaţi neîncetat. Veniţi toţi cu cântări să-i lăudăm şi să strigăm:  Bucuraţi-vă Sfinţilor 
Mucenici Teodor Tiron şi Teodor Stratilat şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Icos 1
Îngeri din Cer au fost trimişi să pună coroană sfântă pe creştetul tău, Sfinte Teodor Tiron, că tu, ca un 

viteaz al Lui Hristos, te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea.
Bucură-te, Sfinte Teodor Tiron, voievodul Mucenicilor!
Bucură-te, lauda şi podoaba Evhaitei! 
Bucură-te, apărătorule al credincioşilor şi surpătorule al pagânătăţii! 
Bucură-te, al Bisericii Lui Hristos înfrumuseţare! 
Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare şi bucurie pentru toţi!
Bucură-te, că pentru dragostea Lui Hristos sângele ţi l-ai vărsat! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Tiron şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 2
Putere de Sus ai luat prin cinstitele tale chinuri, nevoitorule al Domnului. Prin vărsarea sângelui tău, 

Sfinte Teodor Stratilat, ai mărturisit cu fapta iubirea pentru Domnul Iisus Hristos, pentru care ţi-ai dat sufletul 
strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Putere şi întărire ai luat de la Împăratul Slavei şi prin luptele tale muceniceşti ai ruşinat mândria lui 

Linicius; pentru dragostea Lui Hristos cu bucurie te-ai jertfit, pentru care credincioşii strigă ţie:
Bucură-te, Sfinte Teodor Stratilat, Mucenicule nebiruit! 
Bucură-te, că prin chinuri ai câştigat Împărăţia Cerească!
Bucură-te, că ai biruit tabăra vrăjmaşilor având ca armă Crucea Domnului!
Bucură-te, că prin puterea Crucii pe tirani i-ai surpat şi pe idoli i-ai batjocorit!
Bucură-te, că pe idolii lui Linicius la săraci i-ai împărţit şi prin aceasta Hristos S-a proslăvit!
Bucură-te, că prin răbdare, cununi ai câştigat şi spre cele cereşti pe toţi ne-ai îndemnat!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Stratilat şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 3
Luminându-ţi mintea, către Cer ai privit, frumuseţea celor nepieritoare ai dorit şi din cele trecătoare 

nimic n-ai iubit. Trupul tău, Sfinte Teodor Tiron, l-ai dat muncilor celor de multe feluri, pentru care ai primit 
coroana neveştejită şi cu dragoste I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Lumina de Sus a strălucit peste sufletul tău cel mucenicesc, Sfinte Teodor Tiron, şi înfierbântându-te tu 

cu râvna bunei credinţe, i-ai scăpat pe credincioşi de spurcăciunile cele idoleşti pentru care cântăm ţie:
Bucură-te, Sfinte Teodor Tiron, ocrotitorul ortodocşilor şi strălucirea bunei credinţe!
Bucură-te, că prin colivă pe credincioşi i-ai scăpat!
Bucură-te, lauda şi bucuria Episcopului Ioan, care cântare vrednică ţi-a dat!
Bucură-te, biruitorule al tiranilor împăraţi, că şi pe Maximian l-ai ruşinat!
Bucură-te, că reverşi raze strălucitoare! 
Bucură-te, că prin jertfa ta cu Hristos te-ai unit şi pentru aceasta El te-a proslăvit!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Tiron şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 4
Puterea credinţei ţi-a înfierbântat sufletul spre mărturisirea Lui Hristos, şi cu dragoste pentru Domnul 

ţi-ai dat trupul muncilor celor înfricoşate, Sfinţite Teodor Stratilat. Văzând noi răbdarea ta Îi cântăm Domnului: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Pe idoli i-ai surpat cu mărturisirea Lui Hristos, Căruia sufletul ţi-ai dat cu mulţumire şi te-ai făcut 

apărător credincioşilor, Mucenice Teodor Stratilat, pentru care cu dragoste strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Teodor Stratilat, strălucirea Heracleei şi a Evhaitei!
Bucură-te, că prin suferinţă cununa muceniciei ai luat şi întărire de la Domnul Iisus Hristos ai avut!
Bucură-te, că pe idoli i-ai surpat şi mulţi bolnavi ai vindecat, cu puterea Domnului!
Bucură-te, că şapte zile nemâncat ai petrecut, şi alte chinuri cu răbdare ai suferit!
Bucură-te, că prin bărbăţia ta puterea credinţei a înflorit!
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Bucură-te, că toţi care te-au văzut pe Hristos L-au proslăvit!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Stratilat şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 5
Mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu Adevărat, ai străpuns cu suliţa răbdării tale planurile 

lui Faraon şi închinăciunile elinilor le-ai surpat şi închinându-te Domnului I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Mărturisitor fierbinte te-ai arătat Mucenice Teodor Tiron, că fiind dus înaintea tiranului Maximian, nu 
te-ai ruşinat a mărturisi pe Hristos, ci ai ruşinat închinăciunile cele idoleşti, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, că în oastea tironilor ai fost!
Bucură-te, că pe Maximian ai ruşinat şi pe idolii lui i-ai surpat!
Bucură-te, că neputinţa zeilor ai arătat şi capiştea zeiţei ai prefăcut-o în cenuşă!
Bucură-te, că trupul cu unghii de fier ţi-a fost strunjit!
Bucură-te, că ai fost bătut cumplit şi pe roată ai fost întins!
Bucură-te, că prin focul cuptorului ai trecut!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Tiron şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 6
Stea purtătoare de lumină te-ai arătat credincioşilor din toată lumea, lauda Mucenicilor, Sfinte Teodor 

Stratilat, că pe mulţi i-ai scăpat de înşelăciunea idolească şi pe Hristos L-ai mărturisit şi ai luat cunună 
neveştejită din mâna Domnului tău, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucind prin biruinţa mărturisirii, sufletul tău nevinovat l-ai adus Lui Hristos, Care a primit 

nevoinţele tale cele muceniceşti şi te-a arătat apărător fierbinte al credincioşilor din toată lumea. 
Bucură-te, Sfinte Teodor Stratilat, nebiruitule Mucenic! 
Bucură-te, diamant al răbdării şi pildă a înfrânării!
Bucură-te, balsam al vindecării,  şi floare a curăţiei!
Bucură-te, ajutător al săracilor şi ocrotitor al văduvelor, că eşti folositor tuturor!
Bucură-te, că sănătoşi ne păzeşti şi din orice nevoi ne izbăveşti!
Bucură-te, că esti mărturisitor al dreptei credinţe!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Stratilat şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 7
Ceata Îngerilor, cu Mucenicii şi cu Stăpânul lor, întru cântări au întâmpinat sufletul tău,  Sfinte Mare 

Mucenic Teodor Tiron, încoronând creştetul tău cel nebiruit şi toţi au cântat cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Toată făptura s-a alăturat laudei pe care ţi-a făcut-o Domnul Iisus Hristos! Îngerii priveau aşteptând 

venirea ta, Mucenicii cântau biruinţa ta, pământul s-a sfinţit prin stropirea sângelui tău, iar noi aducem laudă 
muceniciei tale, cântând acestea:

Bucură-te, că Cerurile au serbat intrarea ta!
Bucură-te, că ai primit cunună neveştejită!
Bucură-te, că pentru credincioşi rugăciune ai făcut!
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos a împlinit cererile tale!
Bucură-te, că El prin tine S-a proslăvit şi Biserica apărător te-a câştigat!
Bucură-te, că de ispite, de furturi şi de judecăţi eşti risipitor!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Tiron şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 8
Vrând tu, Mare Mucenic Teodor Stratilat, a-ţi mântui sufletul, pe care l-ai împodobit cu tot felul de fapte 

bune, cu rugăciuni şi cu milostenii, te-ai gătit spre luptele muceniceşti pe care le-ai primit cu bucurie cântând 
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Străină minune a fost toată Evhaita şi s-a mirat Cetatea Heracleea de vitejiile tale, cum cele idoleşti le-ai 

defăimat, pe împăraţi i-ai mustrat şi cu îndrăzneală la lupte ai alergat pentru dragostea Domnului Iisus Hristos; 
pentru aceasta strigăm ţie:
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Bucură-te, minunea Evhaitei şi înfrumuseţarea Heracleei!
Bucură-te, podoaba Mucenicilor şi mustrătorul tiranilor!
Bucură-te, jertfă însufleţită, că ai primit cu bucurie chinurile!
Bucură-te, că nu te-ai plecat sfaturilor lui Licinius!
Bucură-te, că sufletul tău Domnului l-ai dat şi El cu bucurie l-a primit!
Bucură-te, că şi noi bun apărător te-am dobândit!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Stratilat şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 9
Vrând să-ţi mântuieşti sufletul şi să câştigi viaţă nemuritoare, te-ai păzit nevinovat de tot păcatul. Cu 

virtutea sufletului L-ai dorit pe Dumnezeu, Care este marginea doririlor, şi pentru El şi ultima picătura de 
sânge cu mulţumită ţi-ai dat, cântându-I Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Noi, nevrednicii, vrând a-ţi lăuda mucenicia şi nevoinţele tale, Sfinte Mare Mucenic Teodor Tiron, prin 

rugăciunile tale cerem ajutorul Dumnezeiesc şi-ţi cântăm cu dragoste acestea:
Bucură-te, că sufletul tău curat, tot pământul l-a sfinţit!
Bucură-te, că întru suirea ta spre Cer, toţi diavolii s-au îngrozit!
Bucură-te, că şi văduva ajutorul tău l-a primit!
Bucură-te, că eşti apărător de cetate şi ajutător al sufletelor curate!
Bucură-te, că eşti ierarhilor bun sfătuitor, monahilor bun ajutător!
Bucură-te, că preoţilor cucernici mari daruri le dăruieşti!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Tiron şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 10
Privind frumuseţea Cerului ţi-ai luminat mintea şi L-ai cunoscut pe Ziditorul Cerului şi al Pământului ca 

Atoatefăcător, şi cu bucurie L-ai lăudat, Sfinte Mare Mucenic Teodor Stratilat, şi I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Ritorii mult vorbitori au amuţit ca nişte peşti fără de glas, cum tu un tânăr ostaş ai lăsat frumuseţile 
lumii şi mergând cu bucurie la chinuri ai biruit, şi pe Domnul L-ai lăudat. Cu bucurie îţi cântâm acestea:

Bucură-te, că pe Hristos cu bărbăţie L-ai mărturisit!
Bucură-te, că neîntinată credinţa ai păzit-o!
Bucură-te, că şi pe noi în credinţă ne-ai întărit!
Bucură-te, trâmbiţă propovăduitoare a credinţei în Hristos!
Bucură-te, răbdătorule de patimi, că ai fost luptător nebiruit!
Bucură-te, că în Cer locuieşti, şi cu Îngerii te-ai unit!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Stratilat şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 11
Haruri muceniceşti împarţi credincioşilor, Sfinte Mare Mucenic Teodor Tiron! Preoţilor le eşti podoabă şi 

lumină, celor ce cu dragoste serbează prăznuirea ta şi te cheamă cu credinţă le împlineşti cererile; nouă, celor ce 
suntem atât de nevrednici şi de păcătoşi, dăruieşte-ne să-I cântăm cu bucurie Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfinte Mare Mucenic Teodor Tiron, părăsind viaţa aceasta ai ajuns la desăvârşita dorire, unde priveşti 

frumuseţea Împăratului Ceresc. Te-ai arătat biruitor prin sângele tău şi n-ai încetat a-i ajuta cu rugăciunile şi cu 
minunile tale pe cei care ţi se roagă. Primeşte ca mulţumită aceste cuvinte:

Bucură-te, steaua Harului ceresc, podoabă a cinului preoţesc!
Bucură-te, că eşti Mucenicilor podoabă, laudă şi lumină!
Bucură-te dătătorule de sfaturi Dumnezeieşti!
Bucură-te, mărgăritar cu care luminezi sufletele!
Bucură-te, diamant care tai neputinţele!
Bucură-te, al ostenelilor noastre binecuvântătorule!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Tiron şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

Condac 12
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Împăratul  împăraţilor  şi  Domnul  domnilor, întru  ospăţul  cel  duhovnicesc a adăpat sufletul  tău  din 
Pomul Vieţii, şi ai auzit glasul Puterilor Cereşti şi veselia Mucenicilor şi de bucuria aceea fiind cuprins cu 
smerenie ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Împăratul Maximian, cu toţi muncitorii lui, n-a putut birui sufletul tău cel tare, Sfinte Mucenic Teodor 

Stratilat, nici nu te-a putut despărţi de doritul tău Hristos, Căruia te închinai cu dragoste. Pentru aceasta auzi acum:
Bucură-te, bine-cinstitorule al Sfintei Cruci!
Bucură-te, purtătorule al Patimilor Lui Hristos!
Bucură-te, râvnitorule al Împărăţiei Cerurilor!
Bucură-te, că eşti diamant neclintit şi stea a credinţei!
Bucură-te, fulgerul rugăciunilor sfinte!
Bucură-te, că primeşti rugăciunile noastre şi ne împlineşti cererile!
Bucură-te Sfinte Mucenic Teodor Stratilat şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne întărească în credinţă!

       Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
De trei ori fericiţilor, slăviţi şi nebiruiţi Mucenici ai Domnului Iisus Hristos, podoaba Ortodoxiei şi 

lauda  Evhaitei,  Sfinţilor  Teodor  Tiron  şi  Teodor  Stratilat, rugaţi-vă  Domnului  pentru  mântuirea  sufletelor 
noastre, ca izbăvindu-ne din nevoi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

  

+Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie
Rugăciunile începătoare                            -vindecător-                                                10 
februarie

Condac 1
Sfinte Mare Mucenic Haralambie, ales din ceata Arhiereilor, cu smerenie îţi 

aducem aceste cântări de laudă. Prin darul primit de la Bunul Dumnezeu luminează-
ne cugetele şi dă putere graiurilor noastre ca întru bucurie să spunem: Bucură-te Sfinte 
Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 

Icos 1
Cinstim cărunteţele tale că te-ai arătat viteaz răbdător chinurilor suferite de 

la păgâni şi după cuviinţă şi vrednicie îţi spunem acestea:
Bucură-te, podoaba Arhiereilor şi luminătorul cetăţii Magnesiei! 
Bucură-te, învăţătorule al Cuvântului Lui Dumnezeu! 

Bucură-te, că ai arătat păgânilor calea mântuirii! 
Bucură-te, că i-ai adus la credinţa adevărată pe cei necredincioşi! 
Bucură-te, următor al Apostolilor şi al Proorocilor, cei luminaţi de Duhul Sfânt! 
Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt! 
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         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 2

Sfinte Haralambie, prin chinurile tale ai trecut de la viaţa vremelnică la cea veşnică şi ai primit de la 
Dumnezeu dreapta credinţă să o împarţi celor care ascultă cuvintele Lui Hristos. Cu mulţumire cei credincioşi 
Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Prin puterea Dumnezeiască te-ai luminat cu lumina cunoştinţei adevărului şi te-ai făcut cunoscut prin 

faptele tale sufleteşti, spre mântuirea neamului omenesc. L-ai mărturisit pe Hristos Dumnezeu şi ai propovăduit 
învăţătura Sa. Pentru puternica ta credinţă îţi spunem acum unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai chinuit pentru dragostea Lui Hristos! 
Bucură-te, bunule Mucenic, propovăduitorul credinţei! 
Bucură-te, că prin pedeapsa trupului ai dobândit fericirea Raiului! 
Bucură-te, că prin smerenia sufletului ai biruit osânda iadului! 
Bucură-te, că ai suferit pe trupul tău piroanele păgânilor! 
Bucură-te, că prin răbdarea ta ai dobândit pocăinţa oamenilor! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 3

Luminat de Dumnezeu, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos ai stat şi închinătorului de idoli, 
ighemonului Luchian, i-ai spus că tu asculţi numai de Poruncile Lui Hristos, Dumnezeul Cel Viu, şi nu de 
idolii care duc poporul la pierzare.  Cu îndoită umilinţă binecredincioşii,  împreună cu tine, I-au cântat Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
S-au bucurat creştinii când au văzut că nu ai suferit nici o vătămare trupească de la acel tiran, şi au 

adeverit că scăparea ta este venită prin puterea Mântuitorului lumii, că în Numele Său ai suferit acele pedepse 
fără vreo vătămare; cu umilinţă îţi spunem aceste cuvinte: 

Bucură-te, că prin puterea Dumnezeiască ai depărtat durerea trupească! 
Bucură-te, că i-ai biruit pe tiranii care au îndrăznit să te chinuiască! 
Bucură-te, vorbitorule cu Îngerii şi prieten al Apostolilor! 
Bucură-te, stâlpul cel tare pe care s-a sprijinit credinţa! 
Bucură-te, izbăvitorule de ciumă şi de foamete! 
Bucură-te, tămăduitorule de răni şi de boli! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Condac 4

Cârligele cu care ei te chinuiau s-au tocit şi doar au zgâriat trupul tău, fără a-l vătăma şi toţi s-au mirat 
de răbdarea chinuirii tale. Pentru binefacerile Sale, credincioşii L-au slăvit pe Dumnezeu şi I-au cântat: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Una dintre căpeteniile păgânilor văzând că n-ai căpătat vreo vătămare trupească din osânda la care erai 

supus, a îndrăznit să smulgă cârligele din mâna chinuitorilor şi cu mânie sfâşia mai cu putere trupul tău. Îndată 
a venit  urgia Lui Dumnezeu asupra lui, că i s-au tăiat mâinile de la coate şi căzând la pământ cerea zadarnic 
ajutor ighemonului. Tot poporul grăia către tine unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai potolit gândul rău al vrăjmaşului! 
Bucură-te, că ai biruit pe cel nelegiuit! 
Bucură-te, că ai smerit pe cel nesocotit! 
Bucură-te, propovăduitorul adevărului! 
Bucură-te, părintele celor smeriţi! 
Bucură-te, mijlocitorul celor pocăiţi! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 5

Când a văzut poporul că ighemonului Luchian i s-a întors gura la ceafă, că a îndrăznit să scuipe faţa ta 
cea sfântă, toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat de o minune ca aceasta şi  într-un glas se ruga ţie să o 
mântuieşti; iar binecredincioşii Îi cântau Lui Dummezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 5
În toată cetatea Magnesiei şi în Asia s-a lăudat numele tău, Sfinte Haralambie! Apoi, după rugăciunile 

tale către Dumnezeu, ai dat tămăduire ighemonului Luchian şi tiranului Luciu, care ţi-au cerut iertare pentru 
greşelile lor şi s-au pocăit. Mulţi din popor s-au botezat în Numele Sfintei Treimi şi au grăit într-un glas: Mare 
este Dumnezeul milelor şi al îndurărilor! Cu evlavie spunem aşa:

Bucură-te, minunatule între Sfinţi, care i-ai făcut pe păgâni a se boteza! 
Bucură-te, că ai dat şchiopilor şi ologilor însănătoşire! 
Bucură-te, că ai vindecat orbii! 
Bucură-te, că tu pe diavoli i-ai izgonit! 
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, morţii au înviat! 
Bucură-te, că, prin suferinţele tale, darul sfinţeniei ai câştigat! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 6

Ighemonul a mărturisit Împăratului Sever despre minunile tale şi acesta s-a mâniat pe idolii lui, că n-au 
stat  împotriva  acelor  minuni.  Prin  statornica  ta  credinţă,  ai  câştigat  nemărginite  daruri  cereşti,  Sfinte 
Haralambie. Primeşte mulţumirea credincioşilor care cu bucurie Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Sfinte Haralambie ai primit cu veselie piroanele bătute peste tot trupul tău, ai fost tras de barbă şi 

aşezat pe un cal, să te ducă de la Magnesia la Antiohia şi, minune din gura calului s-a auzit glas mare poruncind 
să te dezlege de legăturile cu care erai cuprins.

Bucură-te, strălucite Arhiereule, pentru răbdarea chinurilor tale! 
Bucură-te, Mucenicule Sfânt, pentru noua minune pe care ai săvârşit-o! 
Bucură-te, Părinte, că prin gura calului pentru tine s-a vorbit! 
Bucură-te, că tu pe slujitorii diavolului i-ai îngrozit! 
Bucură-te, Părinte, că multă osândă ai pătimit! 
Bucură-te, Sfinte, că toate chinurile ca un viteaz le-ai biruit! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 7

Ostaşii te-au dus la Antiohia, unde Împăratul Sever cu furie a poruncit să ţi se înfigă o frigare arsă în 
piept. Dar nimic nu te-a vătămat, focul s-a stins şi chinuitorii tăi au ostenit. De aceea, o, Preaputernice Sfinte, 
împreună cu tine, cu umilinţă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Sever te-a întrebat cu ce putere faci aceste minuni şi tu i-ai spus că în credinţa Lui Hristos Dumnezeu 

nădăjduieşti. Dreptule Părinte, ai primit  dar şi  putere de la Dumnezeu şi pe mortul pe care ţi l-au adus l-ai 
înviat, pe cel stăpânit de diavol l-ai izbăvit, şi însuşi satana s-a înspăimântat şi a ieşit din om, rugându-te să nu-
l chinuieşti. Pentru aceasta tot poporul cu umilinţă cântă ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Mare Mucenic Haralambie, făcătorule de minuni! 
Bucură-te, că pe diavolul din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit! 
Bucură-te, că satana a dat glas de rugăminte, mărturisindu-te pe tine om Dumnezeiesc! 
Bucură-te, că Împăratul Sever, văzând minunea a zis: Mare este Dumnezeul creştinilor! 
Bucură-te, că pe mulţi i-ai făcut atunci a crede în Hristos, Dumnezeul Milelor şi al Puterilor! 
Bucură-te, că Îngerii te numesc alesul Lui Dumnezeu şi creştinii cinstesc numele tău!

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 8

Prin puternica ta credinţă în Dumnezeu ai biruit multe feluri de chinuri şi ai răsărit lumina adevărată a 
cunoştinţei  sufleteşti.  Mulţi  dintre  închinătorii  la  idoli  crezând  în  Numele  Sfintei  Treimi  s-au  botezat  în 
Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Lăudând vrednicia ta sufletească, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Împăratul Sever, socotind că prin farmece faci acele minuni, ţi-a poruncit să jertfeşti idolilor lui, să nu 

te mai chinuiască. Tu însă, ca un om Dumnezeiesc, i-ai spus că, pe cât trupul tău se zdrobeşte cu bătăile, pe 
atât se bucură întru tine duhul tău. Atunci Sever a poruncit să te omoare, bătându-te cu pietre şi arzând cu 
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făclii aprinse barba şi obrazul tău. Tu ai întors focul asupra slujitorilor Împăratului pârlindu-i. Pentru aceasta 
noi creştinii cu bucurie grăim către tine astfel:

Bucură-te, Sfinte al Lui Dumnezeu, care ai biruit a lui Sever rătăcire! 
Bucură-te, Bunule Părinte, care ai răspuns lui cu milostivire! 
Bucură-te, că ai socotit bătăile drept bucurie sufletească! 
Bucură-te, viteazule ostaş, care ai îndreptat focul asupra duşmanilor tăi! 
Bucură-te, că te-ai arătat ca un stâlp neclintit al Bisericii Lui Hristos! 
Bucură-te, înţeleptule Mucenic, care ai risipit întunecarea idolilor! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 9

Bunule Părinte, trecând nevătămat prin chinurile păgânilor ai dobândit lauda Apostolilor şi bucuria 
Mucenicilor, că te-ai învrednicit a fi cu ei părtaş Dumnezeieştii cununi prin care s-a întărit neamul creştinesc. 
Sfinte Părinte primeşte de la noi laudă de mulţumire şi împreună cu tine Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Nelegiuitul Sever a înţeles că puterea şi minunile tale sunt venite de la Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 

şi a îndrăznit dimpreună cu slujitorii săi a cârti şi a huli chiar împotriva Lui Dumnezeu. Atunci Pământul s-a 
cutremurat,  fulgere şi  trăznete i-au cuprins pe Sever şi  pe Crips,  eparhul său, ca să cunoască Puterea Lui 
Dumnezeu. Te rugăm Sfinte Mucenic Haralambie să fii apărătorul nostru în toate primejdiile,  să ne întăreşti şi 
să mijloceşti la Dumnezeu, să ne miluiască după Mare Mila Sa! 

Bucură-te, că ai dobândit puterea minunilor tale de la Mântuitorul! 
Bucură-te, că ai avut mărirea faptelor tale de la Ziditorul! 
Bucură-te, că întru Hristos te-ai jertfit şi întru El te-ai Sfinţit! 
Bucură-te, că întru Domnul te-ai întărit şi prin El ai biruit! 
Bucură-te, că împăratul şi eparhul au lăudat credinţa creştinilor! 
Bucură-te, că ai primit Dumnezeieşti daruri pentru creştini! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 10

Fierbinţi au fost rugăciunile tale către Dumnezeu, Dreptule Mucenic, că mijlocind pentru iertarea şi 
tămăduirea duşmanilor tăi, , împăratul Sever şi ispravnicul Crips, i-ai scăpat pe ei din osânda în care erau 
căzuţi. Cu umilinţă te rugăm să ne izbăveşti şi pe noi din nevoi şi din necazuri, ca împreună cu tine să-I cântăm 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu dar Dumnezeiesc ai adus-o la credinţa  adevărată  pe  Galini,  fiica  Împăratului  Sever.  Aceasta  a 

mărturisit  şi  a  propovăduit  bunătăţile  cereşti  şi  l-a  îndemnat  pe  tatal  ei  să  se  lepede  de  păgânism şi  să 
dobândească milostivirea Lui Hristos. 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale i-ai scăpat de la pedeapsă pe vrăjmaşii tăi! 
Bucură-te, că tu ai adus la adevărata credinţă pe Galini, fiica împăratului Sever! 
Bucură-te, că tu ai întărit a ei cunoştinţă şi ai învăţat-o în Dommul a se povăţui! 
Bucură-te, că ea însăşi l-a îndemnat pe tatăl ei să se lepede de tirania păgânătăţii! 
Bucură-te, că tot ea l-a chemat pe tatăl ei la Hristos, ca să câştige milostivirea bunătăţii! 
Bucură-te, că ai dobândit pocăinţa celor deşteptaţi! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 11

Fiica împăratului Sever s-a visat într-o grădină minunată din care tatăl ei şi ispravnicul Crips au fost 
goniţi.  Tu i-ai tâlcuit fetei că grădina este Raiul drepţilor şi păzitorul Raiului este Însuşi Hristos, Care i-a 
aşezat în Rai pe cei credincioşi şi i-a izgonit de acolo pe cei necredincioşi. Cu dragoste şi cu umilinţă să Îi 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
După treizeci  de zile  de la  înfricoşătoarea  pedeapsă primită de la  Dumnezeu,  împăratul  iarăşi  s-a 

răzvrătit împotriva Lui Hristos, Dumnezeul pe care însuşi Îl mărturisise şi a dorit ca tu să jertfeşti idolilor, spre 
a scăpa de a sa pedeapsă. Împotrivindu-te, Sfinte Părinte, ai fost tras prin toată cetatea, spre batjocură cu frâu 
şi zăbale în gură, dar tu, Mucenicule Sfânt, făcând rugi către Dumnezeu, iarăşi ai scăpat. 
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Bucură-te, tâlcuitorul visului credincioasei întru Hristos! 
Bucură-te, propovăduitorul Raiului cel frumos! 
Bucură-te, că însăşi Galini a înfruntat pe tatăl ei de la închinarea păgânătăţii! 
Bucură-te, că ea a îmbrăţişat şi a apărat neamul creştinesc! 
Bucură-te, că ai dobândit spre răsplătire dragoste îngerească! 
Bucură-te, Cuviosule Mucenic, de faptele minunilor tale! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 12

Sfinte Părinte ai  făcut  ca stâlpul uscat  al  casei văduvei unde te-a trimis Sever,  să înverzească,  să 
înflorească şi să rodească. Văduva s-a întărit în credinţă şi cunoscând că acele minuni le-ai făcut cu darul şi cu 
puterea Mântuitorului Hristos, îndată s-a botezat în Numele Sfintei Treimi, şi s-a izbăvit de toate răutăţile sale 
şi cu bucurie I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Când erai dus să ţi se taie capul, după porunca lui Sever, ai zis:  Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, 

Doamne! Voi cânta şi voi merge cu pricepere, în cale fără prihană, când vei veni către mine! Către sfârşit, 
ridicând ochii şi mâinile către Ceruri, ai mulţumit cu smerenie Dumnezeului Atotmilostiv şi Îndurător zicând: 
Pomeneşte-mă Doamne întru Împărăţia Ta! Atunci  Cerurile  s-au  deschis,  Domnul  Puterilor  S-a  arătat  cu 
mulţime de Îngeri şi te-a chemat pe tine în locaşurile drepţilor, ca pe un prieten iubit, care ai fost chinuit în 
lume pentru dragostea Sa. Ţi s-a dat dar de tămăduire asupra celor care vor cinsti în lume şi vor prăznui numele 
tău, să fie scăpaţi de bolile şi de nevoile lor. Cu dragoste te cinstim, Sfinte, şi grăim aşa:

Bucură-te, strălucitule Arhiereu, că ai înverzit şi ai rodit stâlpul cel uscat al văduvei! 
Bucură-te, că ai adus la credinţa adevărată pe văduva care trăia în desfrâu! 
Bucură-te, că prin sfaturile tale ai câştigat şi asupra sa darul Botezului! 
Bucură-te, Dreptule Părinte, care, prin chinurile tale, ai mântuit mulţime de păgâni! 
Bucură-te, că ai văzut Cerurile deschise şi frumuseţea nemărginită a Slavei Dumnezeieşti! 
Bucură-te, că ai primit glasul Domnului Puterilor şi bucuria cea negrăită a Cetelor Cereşti!

         Bucură-te Sfinte Mucenic Haralambie şi prin rugăciunile tale luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi! 
Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfinte Mare Mucenic Haralambie primeşte de la noi aceste cântări pe care cu umilinţă le aducem ţie 
şi cunoscând bunătatea ta cea mare, pe care o ai arătat-o celor care te cinstesc şi celor care se pocăiesc cu 
credinţă întru Numele Domnului, cu fierbinţi lacrimi mărturisim înaintea ta că am greşit şi ne rugăm ţie să fii 
mijlocitorul nostru către Bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de boli 
şi de primejdii şi pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată, ca să nu mai greşim! Te rugăm să ne aperi 
pe noi de toate răutăţile, că toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, şi slăvindu-L pe Dumnezeu Îi mulţumim 
pentru toate, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Ioan Casian
Rugăciunile începătoare     29 februarie

Condac 1
Pentru iubirea desăvârşită ai lăsat viaţa cea stricăcioasă şi pe de-a-ntregul te-ai 

adus Lui Hristos, Cel dorit de tine. Luând arvuna Duhului Sfânt ai întărit Biserica întru 
dragostea Preasfintei Treimi şi ai răspândit chipul vieţii monahiceşti ca o flacără, să 
lumineze marginile lumii. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm: 
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi  a 
neamului românesc!

Icos 1
Din Dobrogea şi neamul străromân ai luat moştenirea pământească, şi învăţătură 

aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea Dumnezeiască. Toate le-ai 
lăsat, ai urmat Lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman şi ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleem, 
unde ai deprins ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte. După cuviinţă îţi spunem aşa:

Bucură-te, dorire după Hristos, cugetare învăpăiată de Har!
Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii şi păzire a curăţiei inimii!
Bucură-te, însetare după lumina sfinţeniei, şi nădejde a înfierii Dumnezeieşti!
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Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr, simţire a tainei peste fire!
Bucură-te, dragoste apostolică, Rai al smereniei, minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt!
Bucură-te, suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou, prin isihie şi liturghisire neîncetată!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 2
Cu râvnă sfântă ai plecat împreună cu Gherman în sihăstriile Egiptului în căutarea Sfinţilor pustnici. 

V-aţi împărtăşit de taina vieţii lor ascunse cu Hristos în Dumnezeu, aţi păzit cuvintele lor în inimă şi cu bucurie 
aţi cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Moştenire sfântă ne-ai lăsat, Părinte Ioan, celor încercaţi de multe  dureri,  lipsuri  şi  ispite,  în 

Aşezămintele şi Convorbirile duhovniceşti. Aşa ne-ai învăţat să murim păcatului, ca Domnul să ne fie Lumina, 
Viaţa şi Bucuria Veşnică. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, pâine a smereniei, vin al iubirii de Dumnezeu, dar adus pe Altarul cel mai presus de Ceruri!
Bucură-te, zugrav iscusit al dragostei Sfintei Treimi şi tâlcuitor al purtării de grijă Dumnezeieşti!
Bucură-te, chip luminat de prezenţa Lui Hristos, călăuză de la iadul deznădejdii la Raiul smereniei!
Bucură-te, carte vie în care se scriu cuvintele Duhului, memorie făcută pământ de Rai!
Bucură-te, voire închinată la hotarul veşniciei, chivot al Voii Dumnezeieşti!
Bucură-te, locaş însufleţit al vederii Lui Dumnezeu, conştiinţă a Chipului Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 3
De la Avva Pafnutie ai învăţat a face loc în vasul pământesc slavei Sfintei Treimi prin întreită renunţare: 

la bunurile şi măririle lumeşti, la obiceiurile, patimile şi atracţiile vechi ale trupului şi sufletului şi la toate cele 
trecătoare. Şi astfel jertfă vie aducându-te cântai cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
La sfatul Avvei Iosif, şapte ani ai rămas în Egipt împreună cu Sfântul Gherman, culegând de la Sfinţii 

nevoitori roadele Pomului Vieţii. Apoi aţi ajuns în pustia Sketică, unde cerul şi pământul se pregăteau pentru 
întâlnirea cea de la hotarul veşniciei.

Bucură-te, că liber de grijile dobândirii trecătoare ai întins braţele pe crucea dragostei!
Bucură-te, pământ urcat la Cer, că ai deschis braţele spre a îmbrăţişa necuprinsul!
Bucură-te, Cer întrupat, că ai cuprins lumea şi ai adus-o Lui Dumnezeu!
Bucură-te, vas al comorilor pustiei şi al moştenirilor sfinte!
Bucură-te, loc al păcii, icoană vie, vedere din locul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, trup purtat de suflet şi suflet purtat de Harul Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 4
Din pricina învinuirilor nedrepte, la care erau supuşi monahii din Egipt, aţi părăsit locul pustniciei şi 

aţi plecat la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur. De la el ai primit Harul slujirii diaconeşti şi lângă el 
ai sporit în cuvânt şi în Har, în lucrare şi în isihie. După exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu Gherman, spre 
a vesti pătimirile părintelui Bisericii, cel de Dumnezeu insuflat, împreună cu care în duh neîncetat cântaţi: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Mare a fost dragostea ta pentru Dumnezeiescul Părinte în mâinile căruia te-ai adus ca o prescură Lui 

Hristos. Aşa te-ai încredinţat Lui Dumnezeu, învăţând pătimirea de bunăvoie pentru dragostea Lui şi iubirea 
de vrăjmaşi, pentru care, minunându-ne, îţi cântăm:

Bucură-te, ucenic crescut prin Har la măsura de fiu, că ai primit cuvântul din gura cea cu totul de aur!
Bucură-te, fiu îmbrăcat în slava părintelui tău, fiu al Lui Dumnezeu născut în Duhul!
Bucură-te, urmare a părintelui tău în adâncurile suferinţei şi ale tainei Dumnezeieşti!
Bucură-te, urmare a lui în slava învierii şi creştere în Trupul Lui Hristos la măsura desăvârşirii!
Bucură-te, ascultare mişcată de nădejde, credinţă şi iubire, rod al Liturghiei Dumnezeieşti!
Bucură-te, deprindere a lucrării teandrice, conştiinţă mărturisitoare a pecetei Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!
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Condac 5
Harul preoţiei l-ai îmbrăcat la Roma, după care ai revărsat în cuprinsul Galiei izvoarele vii şi bogăţia 

darurilor pustiei. Pe toate le-ai rânduit cu dreaptă socoteală după firea şi puterea celor ce primeau să urce 
treptele nevoinţei şi ale contemplării spre măsura desăvârşirii. Cei ce cu credinţă luau de la tine duhovniceştile 
leacuri şi urmau căile vindecării de păcate, cu mulţumire Îi cântau Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Plecând din inima neamului şi pământului românesc, drumul tău a unit ca o cruce de taină Răsăritul şi 

Apusul Bisericii drept-slăvitoare, spre slava Sfintei Treimi. Pretutindeni ai împărţit cu bună pricepere comorile 
pustniciei, întărind pe toţi în conştiinţa menirii de taină a asemănării Dumnezeieşti.  Pentru aceasta îţi strigăm:

Bucură-te, surpătorule al celor opt patimi de căpătâi şi sfărâmare a zăvoarelor păcatului!
Bucură-te, privire ce spulberă negrele întunecimi, rodire a Împărăţiei prin adâncă răbdare!
Bucură-te, pajişte împodobită cu florile ştiinţei, dobândire a Harului prin milostivire!
Bucură-te, minte văzătoare prin ocheanul inimii, priveghere întru cunoştinţa prezenţei Lui Hristos!
Bucură-te, tăcere lucrătoare a Cuvântului Dumnezeiesc şi dobândire a Duhului prin înfrânare!
Bucură-te, inimă văzătoare prin lumina Duhului, înălţare peste tulburările patimii prin umilinţă!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 6
Mare este ajutorul tău către noi, cei loviţi de tot felul de ispite şi necazuri, Sfinte, care te chemăm cu 

credinţă şi urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu insuflate. Cu toate că suntem nevrednici, cu mijlocirile tale 
îndrăznim să întoarcem prin pocăinţă viaţa noastră spre Hristos, Răsăritul Cel de Sus şi Izvorul Milostivirii, 
cântând împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Greu este jugul lăcomiei ce înăbuşă râvna Dumnezeiască şi se face pricină a înclinărilor pătimaşe, drept 

aceea ne-ai învăţat, Părinte Ioan, a-l schimba pe jugul cel uşor al curăţiei inimii prin stingerea îmboldirilor 
aprinse ale trupului, mărturisirea conştiinţei şi umilinţa ce vine din ascultare. Iar prin postul sufletului şi al 
trupului să arătăm dorul după Dumnezeiasca Împărtăşire în libertatea duhului, de care şi noi însetând cântăm:

Bucură-te cercetare a conştiinţei ce smulgi spinii păcatului, căinţă a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului!
Bucură-te răbdare şi osteneală ce chemi mintea din cutreierul nestatornic şi pui nădejdea în Mila Domnului!
Bucură-te frică de Dumnezeu ce nu părăseşti cuvântul dragostei Lui şi vezi lumea în icoana iubirii Lui!
Bucură-te rugăciune stăruitoare ce răzbaţi prin viforul ispitelor şi te hrăneşti din Scripuri şi tradiţii sfinte!
Bucură-te, postire ce naşti cumpătare, înnoire a simţurilor şi cureţi altarul lăuntric spre primirea 
Tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, închinare de sine primitoare a lucrării Sfintei Treimi!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 7
Urmând  predania  bătrânilor  ne-ai  învăţat  atât  curmarea  mişcărilor  demonice  împotriva  firii  cât  şi 

supunerea mişcărilor fireşti faţă de Voia şi lucrarea Dumnezeiască mai presus de fire. Îndemnai astfel să ne 
împlinim menirea, depăşind cele ale firii în Trupul Lui Hristos şi în unire cu Sfânta Treime, cântând împreună 
cu Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ai vădit, Părinte Ioan, lucrarea duhurilor răutăţii ce însoţesc cele opt patimi de căpătâi: duhul lăcomiei, 

al desfrânării, al iubirii de argint, al mâniei, al tristeţii, al neliniştii, al slavei deşarte şi al trufiei. Curăţind rănile 
patimilor, ai pus peste ele balsamul virtuţilor şi legătura dragostei, să aflăm vindecare şi mângâierea desăvârşirii, 
cu bucurie cântând:

Bucură-te, gătire prin înfrânare a locaşului slavei şi păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutăţii!
Bucură-te, trup şi suflet făcute icoană a sălăşluirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, nimicire a idolilor gândiţi şi simţiţi înaintea chipului Lui Dumnezeu!
Bucură-te, dezlipire cu duhul de agonisiri şi sălăşluire în hotarul veşniciei!
Bucură-te, blândeţe şi răbdare întru nădejde, pământ al rodirii sfinte!
Bucură-te surpare prin smerenie a înălţărilor trufiei şi micşorare de sine pentru arătarea slavei Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!
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Condac 8
Ai înfiinţat la Marsilia, Cuvioase Ioan, două mânăstiri de obşte, una de bărbaţi şi una de femei, răsădind 

cu duhovnicească pricepere tradiţia monahală a părinţilor din Egipt în specificul locului şi firii locuitorilor din 
Galia. Pe acestea trecându-le prin inima ta de Părinte şi firea neamului românesc, s-a arătat unicul chip al 
Împărăţiei într-o nouă icoană a cântării neîncetate de: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
La  rugămintea  Sfântului  Castor  ai  alcătuit,  Părinte,  Aşezămintele  Cenobitice,  arătând  că  măsura 

desăvârşirii stă în împlinirea Poruncii Dumnezeieşti cu dreaptă socoteală şi după putere, chiar dacă mijloacele 
nu sunt aceleaşi. Ai arătat că pogorămintele referitoare la orânduirea vieţii creştine nu înseamnă o schimbare a 
ţintei sau a treptelor de atins, păstrarea tradiţiei Bisericii în diferite caractere unite comuniune cu Duhul Sfânt.

Bucură-te, zugrav al aceluiaşi chip într-o nouă icoană, lucrător al curăţirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, înzestrare a Galiei cu armătură duhovnicească, liturghisitor al unirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, cuvânt purtător al apei duhovniceşti a pustiei, începător al monahismului din Apus!
Bucură-te, vistierie a comorilor Răsăritului, purtător al Căii, Adevărului şi Vieţii!
Bucură-te, cuvântător de Dumnezeu din plinătatea Harului, zugrav al contemplării Dumnezeieşti!
Bucură-te, lumină din Lumina Lui Hristos, candelă nestinsă la icoana Întrupării!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 9
Mare taină e libertatea omului dată în însăşi pecetea chipului divin, desăvârşită în dialogul dragostei şi 

împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Viaţa Veşnică este însăşi părtăşia la iubirea Sfintei Treimi, în bucuria veşnică 
şi pacea cântării de: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Râvnei Sfinţilor Capadocieni şi a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând cuvântul împotriva celor 

ce susţineau o separare adâncă între firea omenească şi Harul Divin. Ai arătat că, deşi tot darul desăvârşit şi tot  
Harul vin de la Dumnezeu, libertatea omului zidit după chipul Lui este chemată să răspundă şi să conlucreze 
cu Harul, pentru a produce în suflet roadele virtuţilor şi a se împlini în împărtăşirea Dumnezeiască.

Bucură-te, urmaş adevărat al Sfinţilor Apostoli, ferire de învrăjbire cu smerenie evanghelică!
Bucură-te, depărtare cu duhul de tulburare şi certuri şi primire a Harului pe măsura credinţei!
Bucură-te, împreună-lucrător cu Hristos, învăţătură temeluită pe Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, statornicie în dreapta credinţă, laudă a milostivirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, învăţător al nevoinţei duhovniceşti, pace nesurpată şi blândeţe moştenitoare a Raiului!
Bucură-te, liturghisire a darului şi primire a Harului Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 10
Stâlp al Bisericii te-ai arătat, Părinte Ioan, când la cererea viitorului papă Leon cel Mare al Romei ai 

alcătuit o ultimă scriere: Despre Întruparea Domnului, împotriva lui Nestorie, punând o piatră de temelie pentru 
Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes, ţinut cu un an mai târziu. Pentru aceasta ca pe un Dumnezeiesc Părinte te 
cinstim, şi împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Pe Maica Domnului ai mărturisit-O Născătoare de Dumnezeu, iar pe Hristos Dumnezeu Adevărat şi Om 

Adevărat. Ai arătat că Îndumnezeirea este rodul lucrării divine împărtăşite în taina dragostei. 
Bucură-te, alăută a tainei Treimii, piatră a mărturisirii Întrupării!
Bucură-te, laudă a Naşterii Dumnezeieşti din Fecioară, piatră la temelia Bisericii!
Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe, cinstitor al măririi Născătoarei de Dumnezeu!
Bucură-te, conglăsuitor cu Apostolii şi călăuzitor pe calea mântuirii!
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu şi grabnic ajutător şi luminător!
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 11
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Până la capăt ai rămas statornic în dreapra credinţă a Bisericii, păzind nesecat izvorul isihiei 
Dumnezeieşti,  Cuvioase Ioan Casian, drept pentru care încă în  viaţă  fiind ai  fost  cinstit  ca Sfânt şi  după 
mutarea ta, izvoare de Har ai revărsat spre mângâierea celor ce cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale, Părinte Ioan, că nu ne laşi în grelele încercări la 

care suntem supuşi şi ca pe o gură de Rai ne-ai lăsat Sfintele tale Moaşte, spre mărturia vieţii nestricăcioase 
întru slava Sfintei Treimi. Fii grabnic sprijinitor şi tămăduitor celor ce aleargă la tine şi cu credinţă cântă:

Bucură-te, rod al Pomului Vieţii, chip împlinit în asemănarea Dumnezeiască!
Bucură-te, izvor al tămăduirii, prescură liturghisită de Hristos a neamului românesc!
Bucură-te, purtător al crucii de moştenire a acestui pământ!
Bucură-te, Părinte ce naşti în fii duhul mântuirii şi-i întâmpini pe fiii risipitori!
Bucură-te, inimă de Părinte, îmbrăţişare peste fire, ieşire în căutarea celor rătăciţi!
Bucură-te, inimă de fiu în care bate Dumnezeiasca Iubire, grijă părintească faţă de toţi cei necăjiţi!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 12
Cu adevărat vă cinstim,  Sfinte Ioan şi  Sfinte Gherman, împreună cu primul vostru dascăl şi învăţător, 

Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului, ca pe o icoană a Sfintei Treimi zugrăvită în vetrele sihăstreşti ale Dobrogei. 
Moştenirea acestui neam şi pământ aţi urcat-o la Cer şi luminători lumii v-aţi arătat, unind sfinţenia vieţii, 
cultura aleasă şi teologia insuflată în taina cântării de: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
În multe stânci şi peşteri, văi şi sate, locuri de închinare şi sfinte locaşuri a răsunat numele tău, Sfinte 

Ioan, pecetluind în frumuseţea peisajului legătura veşnică de iubire pe care o ai cu acest pământ şi neam. Drept 
aceea după cuviinţă te cinstim şi cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, dăruire de sine nevoinţei isihaste, singurătate cu Dumnezeu ce îmbrăţişezi lumea!
Bucură-te, luminătorule al pustiei, rugăciune pentru lumea deznădăjduită!
Bucură-te, semănătorule al chipului Împărăţiei, făclie nestinsă în sfeşnicul Bisericii!
Bucură-te, vistier al comorilor pustiei, iscusit grădinar al inimilor!
Bucură-te, mângâietorule al celor întristaţi, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi!
Bucură-te, surpător al curselor diavoleşti şi îndemnător spre cele mai presus de fire!
Bucură-te Sfinte Ioan Casian şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea noastră şi a neamului românesc!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Părinte Ioan Casian, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii, care în neputinţe şi în patimi cumplite ne 

zbatem, şi nu îndrăznim a căuta la faţa Lui Dumnezeu din cauza fărădelegilor şi a împietririi ce ne apasă. Cu 
Harul ce ţi s-a dat revarsă spre noi milostivirea Dumnezeiască spre tămăduire, luminare şi înmulţirea dragostei 
întru slava Preasfintei Treimi, ca să cântăm cu mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfinţilor Patruzeci de Mucenici
Rugăciunile începătoare                       9 martie

Condac 1
Apărătorilor întruniţi pentru credinţă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici, care în 

iezerul Sevastiei au fost aruncaţi de închinătorii la idoli, le prăznuim cu dragoste 
pomenirea lor, că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către 
Dumnezeu şi le cântăm: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă 
Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Icos 1
Îngerii din Cer cu cununi de cinste s-au arătat sufletelor voastre neveştejite 

de durerea trupului, că suferind răbdaţi asprimea gerului, ca şi tinerii evrei care 
oarecând văpaia focului privind cântau: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi  
preaînălţaţi-L întru toţi vecii! Pentru aceasta şi noi cântăm aşa:

Bucuraţi-vă  că sunteţi în turma Adevăratului Păstor, prin ale Cărui învăţături aţi aflat mântuirea!
Bucuraţi-vă că printr-Însul vi s-au deschis uşile Raiului şi aţi dobândit viaţa cea nemuritoare!
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Bucuraţi-vă că aţi defăimat făgăduinţele barbarilor şi v-aţi lepădat de cinstea celor necredincioşi!
Bucuraţi-vă că în suferinţă cu totul aţi fost nestrămutaţi şi în biruinţă multora neasemănaţi!
Bucuraţi-vă că în lupte aţi fost desăvârşit neruşinaţi şi în ispite fără preget neaplecaţi!
Bucuraţi-vă că în chinuri aţi stat neîntristaţi şi în visteria Lui Hristos vă odihniţi!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 2
Voievodului ce vă îndeamna din porunca împăratului să aduceţi jertfă capiştii idoleşti, cu un gând i-aţi 

răspuns fără sfială, că dacă pentru împăratul cel pământesc în războaie aţi biruit pe vrăjmaşi, cu atât mai vârtos 
pentru Împăratul Cel Fără-de-Moarte nevoindu-vă, veţi surpa şi veţi birui răutatea împăratului pământesc,  
cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Graiurile acestea auzindu-le, Agricola a zis către Sfinţi: Una din două stă înaintea voastră să alegeţi: ori  

zeilor să aduceţi jertfe şi să luaţi mari daruri, ori nesupunându-vă să fiţi din oaste izgoniţi şi pedepsiţi, către care ei 
au zis: Domnul se îngrijeşte de noi în cele de folos. Pentru aceasta le cântăm:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, ostaşi ai Lui Hristos!
Bucuraţi-vă, cei răbdători de chinuri, binecredincioşi şi înţelepţi! 
Bucuraţi-vă, că aţi defăimat făgăduinţele netrebnice şi aţi ruşinat pe cei necredincioşi!
Bucuraţi-vă, că aţi năzuit la puterea Lui Dumnezeu şi aţi luptat împotriva iernii!
Bucuraţi-vă, că aţi dobândit mila şi dragostea Lui şi s-au scris numele voastre în Ceruri!
Bucuraţi-vă, că v-aţi învrednicit de asemenea dar şi aţi împlinit rânduiala sfântă!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 3
Sfinţii Ostaşi au zis voievodului: De vreme ce singur mărturiseşti că în mâna noastră stă a dobândi 

dragostea sau ura ta, să nu ne iubeşti pe noi că eşti fărădelege şi de întunericul rătăcirii cuprins; ci mila Lui  
Dumnezeu Cel Atotputernic să fie cu noi, că Îi cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Mărturia Sfinţilor umplând de mânie pe păgân, a poruncit să-i arunce în temniţă. Iar Sfântul Kyrion a 

zis către dânsul: De la împărat nu ai stăpânire a ne munci, fără numai a cerceta plecările noastre. După aceste 
cuvinte el n-a mai îndrăznit a-i schingiui, însă îndată i-a întemniţat; iar noi cu evlavie cântăm aşa:

Bucuraţi-vă că înţeleptul Kyrion a fost al frăţiei apărător!
Bucuraţi-vă că prin nădejdea în Domnul Iisus Hristos semeţia aţi învins-o! 
Bucuraţi-vă că sunteţi lauda legii Lui Hristos, stâlp al Bisericii de Răsărit!
Bucuraţi-vă că neclintiţi în chinuri aţi risipit eresurile!  
Bucuraţi-vă de trâmbiţa insuflată de Duhul Sfânt!
Bucuraţi-vă de vasul ales spre mântuire de Ocrotitorul cetei sale!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 4
În temniţă şezând Sfinţii, înţeleptul Kriton nu înceta a-i povăţui zicând: Precum cu un suflet şi cu un 

gând am vieţuit, aşa şi mucenicia să o săvârşim împreună; şi precum am plăcut împăratului cel muritor, aşa şi  
Împăratului Hristos Dumnezeu, Cel Fără-de-Moarte, să ne sârguim a-I fi iubiţi şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Petrecând ostaşii închişi şapte zile, a opta a venit Licie voievodul, de împărat trimis, să-i judece cu 

Agricola dimpreună. Ei, însă, fără a se înfricoşa, mergând la înfăţişare, se rugau împreună citind Psalmul lui 
David: Dumnezeule, întru Numele Tău mărturiseşte-ne şi întru puterea Ta ne judecă! iar noi le cântăm acestea:

Bucuraţi-vă că aţi fost ca o turmă mică în cuget, una râvnitoare!
Bucuraţi-vă că aţi fost Ceată Sfântă în război ageră, biruitoare şi în trup cu un gând pătimitoare!
Bucuraţi-vă că aţi fost Oaste Sfântă de vrăjmaşi vrednică învingătoare, la nevoi tuturor folositoare!
Bucuraţi-vă că aţi fost păgânilor stea luminătoare şi creştinilor veşnică apărare!
Bucuraţi-vă că prin puterea credinţei în munci aţi fost răbdători! 
Bucuraţi-vă că la idoli n-aţi vrut a fi închinători şi de eresuri aţi fost straşnic prigonitori!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!
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Condac 5
Stând Sfinţii înaintea lui Licie, acesta le-a grăit: Voi poate mai mari dregătorii aşteptaţi de la împăratul? 

Eu sunt trimis a vi le da vouă, de vă veţi supune legilor ţării, să jertfiţi zeilor. Iar Sfântul Candidus i-a răspuns: 
Nu numai dregătoria nu voim cu asemenea cuvinte, dar şi trupurile noastre vă dăm spre a dobândi dragostea 
Mântuitorului nostru Hristos, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Îndată dar, voievodul a poruncit slujitorilor ce îi păzeau să-i lovească cu pietre spre a le astupa gurile; 

pietrele însă se răsfrângeau şi tot asupra celor ce le azvârleau se întorceau, încât se ucideau unii pe alţii. O, 
minune! strigau Sfinţii, întărindu-se în credinţă; iar noi le cântăm:

Bucuraţi-vă, că aţi ruşinat pe Licie şi l-aţi biruit pe satana!
Bucuraţi-vă, că aţi uimit pe străjerii lui şi aţi îmbărbătat toată oştirea!
Bucuraţi-vă, că pentru asemenea mare faptă aţi făcut a se minuna popoarele!
Bucuraţi-vă, că aţi luminat înţelegerea privitorilor şi i-aţi îngrozit pe închinătorii la idoli!
Bucuraţi-vă, că pentru voi s-a arătat Puterea Duhului Sfânt! 
Bucuraţi-vă, că întru voi a strălucit raza Dumnezeirii şi prin voi mulţi eretici s-au întors la credinţă!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 6
Voievodul văzându-se ruşinat şi neştiind ce să mai zică, striga către popor că sunt vrăjitori. Sfântul 

Domnus i-a răspuns cu îndrăzneală; Dumnezeu a voit ca feţele celor fără de ruşine ce hulesc pe Fiul Său să se  
zdrobească, şi astfel să cunoască puterea Lui Hristos şi să-I cânteLui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Şi iarăşi ducându-i pe Sfinţi la închisoare, ei se rugau cântând Psalmul proorocului ce zice: Precum 

sunt ochii slugilor la mâna stăpânilor, aşa sunt ochii noştri către Domnul... Atunci glasul Domnului a grăit către 
dânşii zicând: Cel ce crede întru Mine, de va muri, viu este! Pentru aceasta să-i cinstim şi să zicem aşa:

Bucuraţi-vă întru Domnul, Care a grăit către voi, că Fiul Fecioarei întru voi S-a sălăşluit!
Bucuraţi-vă cei ce v-aţi învrednicit de asemenea cinste şi v-aţi întărit prin putere de Sus!
Bucuraţi-vă că s-a rostit către voi Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă că Cel ce S-a suit pe Cruce S-a pogorât şi în temniţă şi biruitori v-a arătat cu puterea Crucii!
Bucuraţi-vă, că Mielul Lui Dumnezeu v-a rânduit răbdarea Sa!
Bucuraţi-vă, cântăreţilor de cântări duhovniceşti, organe bine răsunătoare, strune cuvântătoare!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 7
După ce a strălucit ziua cea mult dorită de Sfinţi, s-au dus ei din temniţă înaintea tiranilor, cărora le-au 

grăit aşa: Faceţi-ne nouă ce veţi voi, că suntem creştini şi nu ne vom închina zeilor voştri! Atunci au văzut ei pe 
diavolul lângă Agricola stând şi la urechi şoptind şi iarăşi cu credinţă au strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Nerăbdând Agricola şi Licie defăimarea ce le făceau Sfinţii, au poruncit ostaşilor să-i lege şi să-i împingă 

ca pe o turmă de oi în iezerul de lângă cetatea Sevastiei, că era vifor mare şi nu credeau a răbda asprimea 
timpului, înconjurându-i cu ostaşi; ei însă cu faţă veselă au primit pedeapsa aceasta, pentru care le cântăm:

Bucuraţi-vă, că aţi ieşit din cetele păgâneşti şi intraţi în legiunile cereşti!
Bucuraţi-vă, că vă gonesc voievozii întunericului şi vă primesc începătorii luminii!
Bucuraţi-vă, că Îngerii privindu-vă se veselesc şi diavolii plângând se tânguiesc!
Bucuraţi-vă, că Heruvimii vă umbresc cu aripile lor, iar puterea iadului se zdrobeşte de sfaturile voastre!
Bucuraţi-vă, că Serafimii cântă şi prăznuiesc, iar Agricola şi Licie se ocărăsc!
Bucuraţi-vă, că apele Sevastiei v-au spălat de păcate şi în ele aţi primit Botezul!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 8
După ceasul întâi din noapte, gerul întărindu-se cumplit, trupurile Sfinţilor îngheţaseră încât se puteau 

frânge. Unul dîntr-înşii nemaiputând răbda această asprime, fiind slab de credinţă, s-a despărţit de Ceata cea 
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Sfântă şi a alergat la o baie pe care o făcuse voievodul înadins pe malul iezerului pentru cel care s-ar întoarce 
din credinţa sa, dar toţi ceilalţi cu un glas ziceau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Punându-se Sfinţii la rugăciune cu smerenie, spre a nu putea fi răpiţi de puterea diavolului, către ceasul 

al treilea a strălucit peste ei o lumină mare de s-a încălzit văzduhul, gheaţa s-a topit, apa s-a făcut bună, iar acel 
dintre ei care alergase la baie s-a desfăcut ca ceara de căldura focului. Să cântăm Sfinţilor acestea:

Bucuraţi-vă că aţi îmblânzit stihiile şi iezerul de gheaţă s-a topit!
Bucuraţi-vă că apele cele amare s-au făcut priincioase şi crivăţul şi-a schimbat puterea sa!
Bucuraţi-vă că v-aţi izbăvit de iarna suferinţei şi aţi dobândit căldura Raiului!
Bucuraţi-vă că din întuneric aţi ieşit la lumină şi lepra păcatelor s-a curăţit de pe voi!
Bucuraţi-vă că Soarele Dreptăţii v-a strălucit vouă şi dorinţa barbarilor a rămas ruşinată!
Bucuraţi-vă că hotărârea voastră a stat nestrămutată şi aţi dobândit Dumnezeiasca bunăvoinţă!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 9
În acea vreme mai marele temniţei văzând lumina şi uitându-se la Cer, a văzut treizeci şi nouă de cununi 

strălucite ca soarele, pogorându-se spre Sfinţi şi înţelegând ca a patruzecea lipsea pentru acel ce se îndoise, a 
strigat către străjeri aruncându-se în iezer: Şi eu mărturisesc pe Hristos ca Adevăratul Dumnezeu şi îi cânt Lui:  
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu această urmare a temnicierului, numărul Mucenicilor împlinindu-se după râduiala de Sus hotărâtă, 

diavolul nemaiputând răbda mărimea de suflet a lor, în chip de om se tânguia pe ţărmuri, zicând: Cum boierii  
de au lăsat nechinuiţi pe aceşti ostaşi semeţi până a nu-i da în apă! iar noi, pomenind numele lor, cântăm:

Bucuraţi-vă, Kyrion şi Candidus!
Bucuraţi-vă, Domnus şi Hesychius!
Bucuraţi-vă, Heraclie şi Smaragdus!
Bucuraţi-vă, Evnoicus şi Valens! 
Bucuraţi-vă, Vivian şi Claudiu!
Bucuraţi-vă, Priscus şi Teodul! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 10
A doua zi venind necuraţii tirani la iezer, i-au văzut pe Sfinţi vii şi nevătămaţi de asprimea gerului cu 

temnicierul dimpreună, de care minunându-se, fiind cel mai credincios slujitor al lor, au întrebat pe ostaşi 
pricina şi ei le-au povestit ceea ce urmase după Lumină, şi cum s-a aruncat în apă, mărturisind pe Hristos şi 
cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Atunci tiranii de mânie umplându-se, au poruncit să-i lege, să-i tragă spre mal şi să-i ducă la locul de 

judecată. Apoi, cu multă cruzime, le-au sfărâmat gleznele cu ciocanele. Maica unuia dintre Sfinţi, ce se numea 
Meliton şi era foarte tânăr, fiind de faţă, cu jale mare îl îmbărbăta, strigând către dânsul şi către ceilalţi:

Bucuraţi-vă, Meliton, fiul meu cel iubit, care astăzi te preaslăveşti, şi tu Ioane, mult răbdătorule!
Bucuraţi-vă, Eutihie, înţeleptule şi tu Xanthius, îndreptătorule! 
Bucuraţi-vă, Aelian, preafericitule şi tu  Sisinnius, cel viteaz! 
Bucuraţi-vă, Aggias, de Dumnezeu iubite şi tu Meletie, primitorule de străini! 
Bucuraţi-vă, Flaviu, cel cu nume mare şi tu Acacius, fără de răutate! 
Bucuraţi-vă, Ecdicius, învăţătorule şi tu Lisimah, de vrăjmaşi risipitorule! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 11
Când Mucenicii erau chinuiţi de ostaşi, gura lor nu înceta a rosti rugăciunea aceasta: Sufletul nostru ca 

o pasăre s-a izbăvit din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit; ajutorul nostru este întru 
Numele Domnului! Aşa grăind şi-au dat sufletul în mâinile Lui Hristos, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

69



Icos 11
După ce s-au săvârşit din viaţă, ca nişte jertfe ale Lui Hristos, voievozii întunericului au poruncit slugilor 

să pună trupurile Sfinţilor în căruţe şi să le ducă la ardere, spre a nu rămâne creştinilor nici o nădejde de 
mângâiere, neştiind ce va urma. Noi însă, slăvindu-i, cântăm acestea:

Bucuraţi-vă, Alexandru, apărătorule şi tu Ilie, cu Tezviteanul petrecătorule! 
Bucuraţi-vă, Gorgonius, lauda Armeniei şi tu Teofil, alesul Lui Dumnezeu! 
Bucuraţi-vă, Domitian, cuviosule şi tu Gaius, preafericitule! 
Bucuraţi-vă, Leontie, mândria împărăţilor şi tu Atanasie, dulceaţa preoţilor! 
Bucuraţi-vă, Chiril, mângâietorule şi tu Sacerdon, preaminunate! 
Bucuraţi-vă, Nicolae, cel milostiv şi tu Valeriu, stegarul credinţei! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

Condac 12
După ce s-au săvârşit Sfinţii, cel mai tânăr, Meliton, dând încă semne de viaţă, tiranii au poruncit să nu-l 

ducă la ardere, voind să-l mai muncească; maica sa, ridicându-l pe umerii ei, l-a dus la ceilalţi, ca dimpreună 
să se topească trupurile lor; însă pe drum şi-a dat sufletul cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Nici focul, nici apele n-au putut mistui Sfintele Moaşte ale Mucenicilor. Că, arzând lemnele, oasele lor au 

rămas nevătămate. Şi în apă aruncându-i, a treia zi s-au arătat episcopului Armeniei, anume Petru, la mijlocul 
nopţii, ca nişte lumini strălucind, de unde i-au scos şi i-au aşezat la locuri de cinste, cântând:

Bucură-te, Philoctemon, iubitorule de cinste şi tu Severian, făcătorule de minuni! 
Bucură-te, Chudion, mângâierea bolnavilor şi tu Agalae, bucuria celor întristaţi! 
Bucuraţi-vă, stele neapuse ale Armeniei, crini neveştejiţi ai Sevastiei! 
Bucuraţi-vă, că numele voastre s-au scris în Ceruri şi v-aţi încununat prin Îngeri! 
Bucuraţi-vă, că aţi surpat puterea idolească şi aţi sporit gloria creştinească! 
Bucuraţi-vă, cei ce sunteţi oastea cea biruitoare de suflete nemuritoare! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Patruzeci de Mucenici şi rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

                           Condac 13                  (de 3 ori) (apoi Icos 1 şi Condac 1)
Sfinţilor Patruzeci de Mucenici ne rugăm vouă, grăbiţi de întăriţi credinţa noastră cu ajutorul vostru cel 

Sfânt, ca prin credinţă tare să dobândim cele de folos, cu milă Dumnezeiască, ferindu-ne de dureri, de boli, de 
primejdii şi de alte răutăţi, ca împreună cu voi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Cuvios Alexie, omul Lui Dumnezeu
Rugăciunile începătoare      (Darul răbdării)                                            17 
martie

Condac 1
Sfântului şi mult nevoitorului al Lui Hristos, Alexie, acum din suflet să-i 

aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm: Bucură-te Sfinte Părinte Alexie 
şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Icos 1
Îngerii din Cer s-au mirat văzând nevoinţele tale şi răbdarea ta cea mare 

şi  primind  duhul  tău  în  lăcaşurile  cele  preaînalte,  de  bucurie  s-au  umplut, 
îndemnându-ne şi pe noi a-ţi zice aşa: 

Bucură-te, că părinţilor tăi te-ai dăruit prin rugăciune!
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Bucură-te, că mare mulţumită au dat Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că Domnul a primit rugăciunea lor!
Bucură-te, că toată cetatea s-a bucurat de naşterea ta!
Bucură-te, că părinţii tăi mult s-au mângâiat! 
Bucură-te, că viaţa ta ai dat-o Lui Hristos, Care Te-a încununat frumos!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 2
Văzând părinţii tăi frumuseţea ta sufletească şi trupească, s-au gândit a te împreuna cu nunta cea după 

legea firii, însă tu arzând cu sufletul către Hristos ai zis: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Logodindu-te după dorul părinţilor tăi, ai intrat în cămară, însă fiind tu cu dragostea mai fierbinte către 
Dumnezeu, ai dat miresei tale brâul şi inelul şi ieşind pe ascuns din cămară ai plecat în călătorie, rugându-te 
neîncetat; iar noi îţi zicem ţie:

Bucură-te, că spre Laodiceea ai călătorit!
Bucură-te, că de toată viaţa lumească te-ai înstrăinat!
Bucură-te, că pe Domnul în cetatea Mesopotamiei L-ai aflat!
Bucură-te, că acel chip mult te-a mângâiat!
Bucură-te, că toată averea ta ai dat-o la săraci!
Bucură-te, că pentru aceasta, plată de la Dumnezeu ai luat!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 3
Începând tu a vieţui în Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, totdeauna postind şi hrana ta 

împărţind-o la săraci, lumea s-a mirat de răbdarea ta zicând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Locuind tu în cetatea Edesei şi poporul privindu-te ca pe un Înger, a început a te lăuda zicând:
Bucură-te, că în Edesa ai petrecut 17 ani în post şi în rugăciune!
Bucură-te, că în Biserica Maicii Domnului ai vieţuit îngereşte!
Bucură-te, că de cinstea oamenilor, pe ascuns te-ai depărtat!
Bucură-te, că Mâna Lui Dumnezeu spre Roma te-a îndreptat!
Bucură-te, că ieşind din corabie, în grija Lui Dumnezeu te-ai dat!
Bucură-te, că în casa părintească neştiut de nimeni ai intrat!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 4
Întorcându-se tatăl tău de la curtea împărătească înconjurat de multe slugi şi văzându-l tu pe el în aşa 

mărire, şi el necunoscându-te pe tine, te-a miluit ca pe un sărac, iar tu, Cuvioase, I-ai mulţumit Lui Dumnezeu 
din toată inima cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cuvioase, începând a locui în mica colibă din faţa Palatului părintesc, neştiind nimeni cine eşti, adesea 

te rugai pentru cetate şi popor, dar noi mirându-ne de răbdarea ta zicem:
Bucură-te, că acea căsuţă mică ţi-a fost lăcaş ceresc! 
Bucură-te, că slugile tale te-au batjocorit!
Bucură-te, că pentru toate Lui Dumnezeu ai mulţumit!
Bucură-te, că auzind plângerea miresei tale nu ai mâhnit-o!
Bucură-te, că de răbdarea ta mulţi s-au folosit!
Bucură-te, că pentru aceasta Raiul ai moştenit!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 5
Văzând ispititorul pornirea ta spre fapta bună, le îndemna pe slugi să te batjocorească, să te lovească 

cu palma peste obraz şi să toarne lături peste tine, dar tu, viteazule nevoitor, te înarmai asupra lui cu 
rugăciunea către Dumnezeu, Care te întărea, şi-I cânta-I Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 5
Mireasa ta cea de Dumnezeu înţelepţită, neştiind unde te găseşti şi nevrând a se despărţi de soacra sa, 

ca o altă Rut,  închizându-se în cămară  adesea plângea, iar tu auzind acestea prin fereastră,  răbdai făcând 
rugăciuni, pentru care minunându-ne strigăm:

Bucură-te, diamantul răbdării, turn neclintit de ispite!
Bucură-te, răbdătorule de chinuri!
Bucură-te, piatră nesfărâmată de lacrimile părinteşti!
Bucură-te, comoară nejefuită de bântuielile diavoleşti!
Bucură-te, că te-ai făcut nouă scăpare!
Bucură-te, că prin tine mulţi ne folosim!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 6
Fiind tu fiu şi moştenitor al casei părinteşti, ai primit hrană din mâna slugilor tale, dar ai împărţit-o la 

alţi săraci şi te-ai hrănit cu pâine şi cu apă şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Când a voit Dumnezeu să te ia din cele trecătoare, ţi-a descoperit ziua mutării tale şi tu, fiind vesel de 
aceasta, ai cerut hârtie spre a-ţi scrie viaţa, iar noi strigăm ţie:

Bucură-te, că mult te-ai nevoit şi pe vrăjmaşul l-ai biruit!
Bucură-te, că a ta viaţă tuturor ne-a folosit!
Bucură-te, că cele cereşti ai dobândit!
Bucură-te, că timp de 17 ani nimeni nu te-a cunoscut!
Bucură-te, că toată viaţa în chinuri ai petrecut-o!
Bucură-te, că la înălţimea Raiului ai ajuns!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 7
Apropiindu-se fericitul tău sfârşit şi scriindu-ţi toată viaţa ta, ai adăugat şi aceasta: să te ierte părinţii tăi 

pentru necazurile ce le-ai pricinuit cu lipsa ta. Ţinând hărtia în dreapta ta, ai adormit cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Papa Inocenţiu, slujind în Biserica Sfinţilor Apostoli, a auzit glas din Cer zicând în auzul tuturor, că tu 

ai adormit în Domnul, şi neştiind unde să te găsească spre rugăciune, s-a întors zicând:
Bucură-te, Omul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că pentru El pe toate le-ai dispreţuit!
Bucură-te, că a ta petrecere a fost minunată!
Bucură-te, că eşti pildă de răbdare pentru noi! 
Bucură-te, că ne-ai adus pe noi la multă mirare!
Bucură-te, că de aici ne-am pornit spre a ta căutare!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 8
Împăratul Honoriu şi tot poporul, fiind strâns în Biserică şi auzind Glas Dumnezeiesc chemându-te de 

Sus  şi  pe  Papa  îndemnându-l  spre  căutarea  ta,  de  cutremur  umplându-se,  au  căzut  cu  feţele  la  pământ 
strigându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
 A doua oară slujind cu mult popor, Papa iar a auzit glas poruncitor zicându-i că în casa lui Eufimian este 
Omul Lui Dumnezeu şi spăimântându-se toţi, nu înţelegeau, iar noi zicem ţie acestea:

Bucură-te, că Papa şi împăratul Honoriu la casa părintească au venit!
Bucură-te, că prin rugăciunea lor te-ai descoperit!
Bucură-te, că diavolii văzând aceasta s-au tulburat şi Îngerii s-au veselit!
Bucură-te, că prin tine cetatea s-a mântuit!
Bucură-te, că apărător de cetate te-au numit!
Bucură-te, grabnicule ajutător!
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Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 
Condac 9

Neştiind Eufimian că în casa lui locuieşte comoara cea nepreţuită, a zis Împăratului: Viu este Dumnezeu că 
eu nu ştiu pe nimeni în casa mea cu fapte bune care să ştie a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Împăratul şi Papa s-au pornit să vină spre casa ta, împreună cu tot clerul, dar tatăl tău a ajuns mai 

înainte gătindu-le loc, iar poporul nerăbdător a te vedea a început a striga:
Bucură-te, ajutorul nostru cel grabnic!
Bucură-te, izbăvitorul nostru din necazuri!
Bucură-te, rugătorule prea fierbinte pentru sufletele noastre! 
Bucură-te, solitor către Dumnezeu!
Bucură-te, alesule de Dumnezeu! 
Bucură-te, vasul Lui cel curat! 
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 10
Neştiind unde să te găsească, iată sluga rânduită spre îngrijirea ta a zis în auzul tuturor, că săracul din 

colibă a adormit, neştiind ei că tu eşti cel care ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Auzind tatăl tău că săracul a adormit, a venit în căscioara ta cea plină de Duhul Sfânt şi văzându-te pe 
tine adormit şi ţinând în mână hârtia şi nevrând s-o dai lor, a zis cu umilinţă:

Bucură-te, că ai fost stâlp de foc!
Bucură-te, că ne-am înfricoşat de viaţa ta!
Bucură-te, că Părintele Ceresc a primit răbdarea ta!
Bucură-te, că ai fost Înger în trup şi diavolul s-a batjocorit!
Bucură-te, că prin tine multă lume s-a mântuit!
Bucură-te, că mulţi leproşi s-au curăţat!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 11
Îngenunchind tot poporul la sfintele tale moaşte, cu multă smerenie şi multe rugăciuni înălţând către 

Dumnezeu, te-ai milostivit spre ei şi dându-le hârtia scrisă, au înţeles dintr-însa că tu eşti Omul Lui Dumnezeu 
şi au strigat cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfinte Alexie, maica şi mireasa ta dându-şi seama că săracul eşti tu, fiul şi soţul cel pierdut, 

despletindu-şi părul capului cu jale au alergat la coliba ta, vrând cât mai curând a striga către tine:
Bucură-te, al mamei tale, scump odor!
Bucură-te, al părinţilor tăi mângâietor!
Bucură-te, al miresei tale sfătuitor!
Bucură-te, al Legii Lui Dumnezeu păzitor! 
Bucură-te, al slugilor tale de rău nepomenitor!
Bucură-te, al necazurilor primitor şi al nostru mângâietor! 
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 12
Aglaida, mama ta, neştiind dacă să se bucure sau să se mâhnească la aflarea ta, a alergat cu jale să-şi 

vadă preaiubitul fiu şi dând în lături poporul, a strigat cu plângere: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12

Scoţând  cinstitele  tale  moaşte  din  coliba  săracă,  le-au  pus  în  raclă  de  mult  preţ,  dând  cinstea 
cuviincioasă ca unui mare nevoitor şi privindu-ţi faţa ta îngerească, au strigat către tine unele ca acestea:

Bucură-te, că te veseleşti cu Îngerii şi te rogi pentru noi către Domnul!
Bucură-te, că goneşti duhurile viclene!
Bucură-te, că ologii prin tine îşi au umblarea!
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Bucură-te, că leproşii prin tine se curăţesc!
Bucură-te, că acum stai lângă Sfânta Treime!
Bucură-te, că acolo Îl vezi pe Domnul Iisus Hristos, Cel dorit de tine!
Bucură-te Sfinte Părinte Alexie şi roagă-te ca şi noi să primim Harul răbdării smerite! 

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preabunule Părinte Alexie, cel care ai lăsat casa părintească pentru Hristos, nu ne lăsa pe noi, cei 

cuprinşi de multe ispite, ci roagă-te pentru noi şi ne împlineşte cererile cele către mântuire, ca împreună cu 
tine să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Acatistul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca
Rugăciunile începătoare                             1 
aprilie

Condac 1
Înger al luminii şi luceafăr al pustiei, Cuvioasei Maici Maria Egipteanca, 

cele de laudă îi aducem pentru nevoinţele ei, cele mai presus de fire, că l-a biruit pe 
veliar  cu  puterea  Sfintei  Cruci  şi  cununa  slavei  a  dobândit-o  de  la  Dumnezeu. 
Roagă-te Stăpânului  Hristos  să ne ierte  de păcate pe noi,  cei  care-ţi  cântăm ţie: 
Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, 
mai smeriţi, mai răbdători! 

Icos 1
Înger pământesc ai fost, Preacuvioasă Maică, iar acum eşti  om ceresc,  şi 

pururea  te  veseleşti  de  Lumina  Dumnezeirii,  iar  noi,  cei  care  ne  minunăm  de 
frumuseţea Harului tău, te lăudăm aşa:

Bucură-te, a Lui Hristos pentru vecie mireasă!
Bucură-te, a Egiptului rază luminoasă!
Bucură-te, că Împărăţia Cerească ai câştigat!
Bucură-te, că puterea Sfintei Cruci te-a ajutat!
Bucură-te, că în ceata Preacuvioşilor Părinţi de cerească lumină străluceşti! 
Bucură-te, că împreună cu Sfintele Mironosiţe şi cu toate Cuvioasele femei te veseleşti!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători! 
Condac 2

Lucrurile Lui Dumnezeu, tăinuite în plăcuţii săi, să le descoperi spre folosul sufletesc bine este! cugeta 
Sfântul Sofronie, auzind de la Cuviosul Zosima prealuminatele tale fapte, Cuvioasă Maică Maria Egipteanca. 
Minunându-ne de asprele tale nevoinţe, cele mai  presus  de  fire, întru  mare  umilinţă  să  Îi  cântăm  Lui 
Dumnezeu, Cel ce minunat se proslăveşte întru Sfinţii Săi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
În veşnica fericire din Ceruri voind Dumnezeu a te aşeza, din Egipt la pustnicească viaţă te-a chemat 

şi, ascultând tu chemarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ai petrecut patruzeci şi şapte de ani în cea mai 
adâncă pustie a Iordanului, şi întru multe şi mari nevoinţe, ţi-ai închinat viaţa Lui Hristos, Mirele tău, pentru 
care noi, smeriţii, împreună cu Puterile Cereşti te lăudăm aşa:

Bucură-te, că de desfrânare te-ai lepădat şi părăsind Egiptul, la Ierusalim ai alergat!
Bucură-te, că, Preacuratei Fecioare, rugându-te cu lacrimi fierbinţi, în Biserică cu uşurinţă ai intrat! 
Bucură-te, că Sfintei Cruci te-ai închinat şi sufletul tău s-a luminat! 
Bucură-te, că Maica Domnului din icoană ţi-a vorbit, şi Ea trecerea Iordanului ţi-a poruncit!
Bucură-te, Maică Maria, Prealăudată, că în pustie de Duhul Sfânt ai fost luminată!
Bucură-te, duh de rugăciune cu dulce alinare, că celor ce te cinstesc le eşti apărătoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 3

Trupul ţi-a fost robit de patimi timp de şaptesprezece ani, dar prin aspra petrecere, prin lacrimi de 
pocăinţă şi rugăciune neîncetată către Preasfânta Fecioară, ai primit ajutorul Ei, şi întru smerenia inimii Îi cânţi 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Părăsind păcatul ai alergat în pustia Iordanului, unde numai cu două pâini şi jumătate te-ai hrănit timp 

de şaptesprezece ani, ducând cele mai grele lupte cu foamea, cu setea, cu bântuielile necuratelor gânduri şi cu 
duhul desfrânării, care te mistuia, dar după aceste încercări, cu totul te-ai uşurat. Te-ai hrănit treizeci de ani cu 
rădăcini şi cu ierburi şi ai petrecut ca un Înger în trup, pentru care fericindu-te, cu umilinţă îţi spunem:

Bucură-te, fiică a Egiptului, că de Maica Domnului ai fost aleasă!
Bucură-te, că, uscându-ţi trupul cu foamea şi cu setea, de urâtele patimi ai scăpat! 
Bucură-te, că rugându-te Sfintei Fecioare, al Ei grabnic ajutor ai căpătat!
Bucură-te, că prin viaţa ta curată pustia s-a sfinţit şi mult ostenindu-te cununa slavei ai primit!
Bucură-te, povăţuitoare preaînţeleaptă, locuitoarea pustiei cea minunată!
Bucură-te, de lacrimi duhovniceşti izvorâtoare şi a duhurilor rele înfricoşătoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 4

Prin viaţă pusnicească ţi-ai luminat cugetul şi ţi-ai curăţit firea de relele porniri. Preacuvioasă Maică 
ajută-ne să ne ridicăm şi noi din păcat şi prin post şi prin rugăciuni, să ne sfinţim firea, ca îmreună cu tine, să-I  
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Tu eşti nădejdea şi întărirea deznădăjduiţilor, Preacuvioasă Maică Maria, că văzând noi alegerea ta, de 

la păcătoasa vieţuire la înalta duhovnicească trăire, nădăjduim în mântuirea sufletului şi lăudându-te cântăm:
Bucură-te, cetate neînvinsă, că uşa către Rai ţi-a fost deschisă!
Bucură-te, casă sufletească pe stâncă ridicată, că de Duhul Sfânt ai fost luminată!
Bucură-te, bună mireasmă a pustiului, că ai biruit puterea vrăjmaşului!
Bucură-te, bună povăţuitoare şi de patimi izbăvitoare a celor ce se roagă ţie!
Bucură-te, duhovnicească alinare, că ai biruit pe omul cel vechi prin înfrânare!
Bucură-te, că frigul nopţii şi arsiţa soarelui ai răbdat şi duhul spre Cer l-ai înălţat! 

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 5

Cuviosul Zosima a străbătut pustia Iordanului, postind sever şi rugându-se neîncetat. Pe tine, Cuvioasă 
Maică Maria, te-a aflat îmbrăcată cu Dumnezeiască Lumină, Înger în trup, şi s-a sârguit a striga cu lacrimi către 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Când te-ai rugat, Preacuvioasă Maică, erai înălţătă de la pământ şi cu faţa prealuminată, iar Cuviosul 

Zosima, căzând la pământ, a cerut ca de tine să fie binecuvântat şi cu frică ţi-a strigat:
Bucură-te, Înger pământesc, mireasma Raiului Dumnezeiesc!
Bucură-te, minune preaslăvită şi de Dumnezeu iubită!  
Bucură-te, maică duhovnicească, că pe toţi îi înveţi se se mântuiască!
Bucură-te, că mă plec cu umilinţă şi strig către tine cu credinţă!
Bucură-te, că de Îngeri eşti mărită şi de Cuviosul Zosima mult cinstită!
Bucură-te, Maică Maria, Preacuvioasă, între Sfinţi ca o stea luminoasă!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 6

Ispitele sufletului şi patimile trupului le-ai tăiat cu sabia postului, păcatele gândului le-ai ars cu tăcerea 
sihăstriei şi cu lacrimile tale ai adăpat toată pustia şi ne-ai odrăslit nouă roadele pocăinţei. Pentru aceasta cinstim 
pomenirea ta şi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Minunată cu adevărat a fost viaţa ta, Preacuvioasă Maică, iar noi, ştiind a ta sfântă vieţuire, ne întărim 

şi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, pildă aleasă de viaţă duhovnicească, a noastră învăţătură pentru trăire creştinească!
Bucură-te, a Egiptului floare aleasă, că din pustie roditoare ai fost culeasă!
Bucură-te, a sihaştrilor lumină şi a celor nevoitori odihnă!
Bucură-te, nădejdea creştinilor şi lauda monahilor!
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Bucură-te, mângâierea sufletului meu şi a mea mijlocitoare către Dumnezeu!
Bucură-te, a păcătoşilor pildă de urmare şi a călugărilor îmbărbătare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 7

Chip al pocăinţei te-ai arătat, Preacuvioasă Maică Maria, că din roabă a diavolilor prin păcat, Înger al 
Luminii te-ai arătat şi pe cei mai nevoitori pustnici i-ai întrecut, iar acum cu Cetele Cuvioşilor, Lui Dumnezeu Îi 
cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Din lume nemaiştiind nimic de patruzeci şi şapte de ani, Preacuvioasă Maică, şi nici chip omenesc sau 

fiare sălbatice în acest timp nemaivăzând, pe Cuviosul Zosima l-ai întrebat: Cum vieţuiesc creştinii astăzi? Cum 
este păzită Biserica? Te-ai bucurat cu duhul auzind că sunt în pace, cu rugăciunile Sfinţilor pustnici şi cu ale 
celor ce se nevoiesc prin mănăstiri. De trăirea ta numai în Dumnezeu, deşi în trup omenesc pe pământ vieţuiai, 
ne bucurăm şi cu umilinţă te lăudăm:

Bucură-te, smirnă bine mirositoare, de Duhul Sfânt purtătoare! 
Bucură-te, că de lume cu totul te-ai despărţit şi liniştea pustiei mult ai iubit!
Bucură-te, a Duhului Sfânt odraslă vie, că partuzeci şi şapte de ani te-ai nevoit în pustie!
Bucură-te, că la ocrotirea Maicii Domnului ai alergat şi, în relele ispite, Ea te-a ajutat!
Bucură-te, că de Sfânta Împărtăşanie te-ai învrednicit şi locul de îngropare leul ţi l-a pregătit!
Bucură-te, a Bisericii ocrotitoare şi a celor ce aleargă la tine mângâietoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 8

Nepunticios este cuvântul, iar mintea nu poate să priceapă Dumnezeiasca Lucrare ce s-a făcut cu tine, 
Preacuvioasă Maică Maria, că din prăpastia păcatelor ai ieşit îndată şi din Izvorul Vieţii ai fost adăpată, cântând 
cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Minunată cu adevărat este taina întoarcerii tale din căile pierzării la viaţa sfântă şi curată, prin nevoinţe 

mai presus de fire! Dumnezeu, cu marea Sa milostivire, în Cerească Lumină te-a îmbrăcat, pentru care noi, în 
smerenia inimii te lăudăm zicând:

Bucură-te, nesfârşită bucurie a creştinilor şi nădejde a mântuirii păcătoşilor!
Bucură-te, a fecioarelor trezire şi a noastră către Dumnezeu rugătoare fierbinte!
Bucură-te, a părinţilor cucernici bucurie şi a tinerilor înţelepţire!
Bucură-te, a văduvelor cinstire şi a celor primejduiţi izbăvire!
Bucură-te, cerească nepătimire, ocrotitoarea celor ce trăiesc în feciorie!
Bucură-te, a celor ispitiţi răbdare şi a noastră, către Domnul, bună rugătoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 9

Dar luminător de Sus, din osârdia ta cea Dumnezeiască ne dai, Preacuvioasă Maică, să scăpăm de al 
patimilor întuneric şi să lăudăm din inimă faptele tale preafrumoase, cântând Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu osârdie şi cu dragoste ai alergat la Hristos, urmând calea de întoarcere a păcatosului, nevoindu-te 

mult în pustiile neumblate şi Poruncile Dumnezeieşti împlinindu-le, pentru care noi cu lacrimi te lăudăm:
Bucură-te, a nevoitorilor preaminunată cunună şi a virtuţilor monahiceşti grădină!
Bucură-te, că îndemni la pocăinţă şi dai sfaturi de taină de mare trebuinţă! 
Bucură-te, cetate nejefuită a credinţei şi putere duhovnicească a nevoinţei!
Bucură-te, făclie nestinsă a pustiei şi tainică lucrare a mântuirii!
Bucură-te, alungarea deşertăciunii lumeşti şi izgonitoarea patimilor omeneşti!
Bucură-te, a duhurilor rele arzătoare şi a sufletelor creştine luminătoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 10

Cine va putea tâlcui bucuria Îngerilor pentru întoarcerea ta? Că ai avut trupul scufundat în desfrânare 
şi cugetul robit de înşelare, dar prin pocăinţă şi lacrimi arzătoare, te-ai făcut a Lui Hristos mireasă şi a Duhului 
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Sfânt sălăşluire preaaleasă. Avându-te pe tine mijlocitoare, Îl slăvim pe Dumnezeu şi cu umilinţă Îi cântăm: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Fiică a Luminii celei neapropiate, pe tine Lumina lumii luminându-te, la Sine te-a chemat şi darul 

Duhului Sfânt ai aflat, Maică Preacuvioasă, pentru care noi, fericindu-te, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că Sfintele Scripturi, de Îngeri ai fost învăţată şi de Cuviosul Zosima ai fost lăudată!
Bucură-te, înţelepciune Dumnezeiască şi a noastră lumină sufletească!
Bucură-te, al rugăciunii izvor şi al duhovniceştii nevoinţe spor!
Bucură-te, a pustiei Maică luminată, că de Îngeri ai fost întâmpinată!
Bucură-te, minte luminată de Duhul Sfânt, că la rugăciune te-ai înălţăt de pe pământ!
Bucură-te, a iubirii de Dumnezeu râvnitoare şi a monahilor călăuzitoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 11

Toate Cetele Îngereşti şi adunările omeneşti le-ai bucurat cu viaţa ta luminată, că tu firea covârşind, ca 
cei fără de trup vieţuind, Înger al pustiei şi lumină a omenirii te-ai arătat, cântând Lui Dumnezeu neîncetat: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Preacuvioasă Maică, tu, care împreună cu Îngerii şi cu Sfinţii în Ceruri petreci, roagă pe Milostivul 

Dumnezeu, să ne izbăvească de necazurile ce ne împresoară, ca plini de recunoştinţă să-ţi cântăm:
Bucură-te, că eşti celor ce sufleteşte pătimesc dulce alinare şi a noastră bună mângâietoare!
Bucură-te, că vieţuieşti cu Puterile Îngereşti şi împreună cu Sfintele Femei te veseleşti!
Bucură-te, Preacuvioasă Maria, a Egiptului laudă şi a Cuvioşilor cunună preaslăvită!
Bucură-te, că făcându-ţi semnul Sfintei Cruci, peste apele Iordanului ai păşit, tu care minunat ai vieţuit!
Bucură-te, viaţă tăinuită în pustie, că prin aceasta ai dobândit Cereasca Împărăţie!
Bucură-te, a păcătoşilor ridicare, a demonilor izgonitoare, că pentru noi te rogi cu ardoare!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
Condac 12

Cuvioasă Maică Maria Egipeanca, aducând tu şi acum rugăciune cu osârdie către Preacurata Născătoare 
de Dumnezeu,  deschide nouă Dumnezeieştile  Îndurări,  ca întru bucuria  inimii  să cântăm Preamilostivului 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudând nevoinţele tale, Îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a învrednicit să fii mijlocitoare pentru noi, 

cei care-ţi cântăm:
Bucură-te, ambrozie duhovnicească, plină de înţelepciune Dumnezeiască!
Bucură-te, rugăciune înflăcărată, chip serafimic, de iubire întraripată! 
Bucură-te, al nostru dar ceresc, Înger cu chip omeneasc!
Bucură-te, credinţă desăvârşită, Maică de Dumnezeu fericită!
Bucură-te, Cuvioasă Maria smerită, de Maica Domnului mult iubită! 
Bucură-te, a noastră mijlocitoare şi a inimilor mângâietoare! 

Bucură-te, Cuvioasă Maică Maria, şi roagă-te să devenim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!
                 Condac 13      (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O,  Preacuvioasă Maică  Maria Egipteanca, cea  care  în  Lumina Dumnezeirii  străluceşti,  roagă-L pe 
Milostivul Dumnezeu să ne dea iertare de păcate, ca în Cereasca Împărăţie, împreună cu Sfinţii şi Îngerii de-a 

pururi să-I cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

+Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica
Rugăciunile începătoare                          -vindecător-                                               11 
aprilie

Condac 1
Pomenirea ta  cea purtătoare de lumină,  Sfinte Ierarh Calinic,  veseleşte 

sufletele  credincioşilor  şi  atingerea  de  racla  Sfintelor  tale  Moaşte  sfinţeşte 
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simţurile şi dăruieşte tămăduiri. Cu bucurie te cinstim şi îţi cântăm:  Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te 
să avem minte luminată şi inimă curată!

Icos 1
Îndreptătorul monahilor, vindecătorul bolnavilor, ajutătorul săracilor, cel ce ai dus viaţă îngerească pe 

Pământ şi prin nevoinţe şi fapte bune te-ai adus jertfă neîntinată Lui Hristos, Sfinte Ierarh Calinic, cu dragoste 
auzi acum: 

Bucură-te alesul Domnului, lauda Arhanghelilor şi bucuria Îngerilor! 
Bucură-te, vas al Sfântului Duh, stâlp neclintit al Bisericii!
Bucură-te, scutul Cernicăi şi al Bucureştiului, păzirea Frăsineiului şi a Râmnicului Severin! 
Bucură-te, că prin darul Domnului cu cuvântul ai legat partea femeiască să nu intre la Frăsinei! 
Bucură-te, că prin pilda vieţii tale eşti călăuză bună ostenitorilor în viaţa călugărească! 
Bucură-te, că eşti bolnavilor tămăduire, orbilor vedere, surzilor auzire, muţilor grăire! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 2
Sfinte Calinic din braţele maicii tale ai avut inima locaş al Sfântului Duh, prin care te-ai dovedit mare 

între aleşii Lui Dumnezeu. Ca unii ce în Dumnezeu viem, trăim şi ne mişcăm, aducem Domnului toată slava şi 
zicem: Pe Tine Doamne, Cel ce Te odihneşti întru Sfinţi Te slăvim, Te adorăm, Te lăudăm! Ţie Îţi mulţumim şi Ţie  
ne închinăm în tot locul stăpânirii Tale şi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfinte Calinic, din tinereţe ai alergat în ostrovul pustnicesc al preacuviosului părinte Gheorghe, stareţul de 

la Cernica, şi viaţa  ţi-ai  jertfit-o  Lui  Hristos,  făcându-te  Biserică  Sfântului  Duh.  Ţi-ai  smerit  trupul  cu 
privegherea, cu înfrânarea, cu postul şi cu rugăciunea. Ţi-ai ferit ochiul, auzul şi limba de lucrarea răului. 
Buzele ţi-au fost curăţate prin lauda Domnului. Ţi-ai întărit gândul cu Harul Sfântului Duh, binevieţuind în 
duhul curăţiei, al gândului smerit,  al răbdării,  al ascultării şi al dragostei. Drept aceea, acum cu Îngerii în 
Ceruri petrecând, primeşte de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, cel în care lucrează Dumnezeu Cel Nepătruns! 
Bucură-te, urmaş iubit şi moştenitor în virtute al stareţului cuvios Gheorghe! 
Bucură-te, cel unit întru Dumnezeu cu duhovnicul tău, Pimen! 
Bucură-te, că, luându-ţi crucea ai urmat Lui Hristos fără întoarcere! 
Bucură-te, că ai amuţit pe clevetitori, ajunând prin îndelungate postiri de câte 40 de zile! 
Bucură-te, că de focul dragostei preadulcelui Nume al Lui Iisus ţi s-a mistuit inima! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 3
Sfinte Părinte Calinic, Puterea Celui de Sus ţi-a adumbrit inima! Ai dorit pe duhovnicul tău Pimen şi 

luând cu tine daruri de mult preţ pentru sfintele Lui Dumnezeu locaşuri, ai pornit la Sfântul Munte al Atonului 
în căutarea lui. Aprinzându-se apoi în tine focul cel netrupesc de râvnă sfântă pentru altarele Domnului, te-ai 
întors în patria ta, Grădina Maicii Domnului cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
În  vremea  stăreţiei  tale,  te-ai  rugat  cu  lacrimi  fierbinţi  către  făcătorul  de  minuni  Nicolae,  pentru 

ocrotirea mulţimilor flămânde, care alergau la tine îngrozite de urgia păgână. În priveghere fiind cu toată 
obştea ta, căruţe cu grâu soseau în grabă. Oştile păgâne au înţeles ocrotirea cea de Sus şi Sfinţenia ta şi s-au 
întors ruşinate. Pentru aceasta cu mulţumire şi cu dragoste grăim: 

Bucură-te, asemănare cu Domnul prin iubirea de oameni! 
Bucură-te, milostivire de samarinean, ce arde pentru întreaga zidire! 
Bucură-te, revărsare de Har peste lume! 
Bucură-te, că în timpul războiului ai scăpat de foamete şi de boală obştea creştinească! 
Bucură-te, că te-ai arătat mare ocrotitor în primejdii! 
Bucură-te, că ai împlinit multe minuni! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 
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Condac 4
Ţi s-au arătat aievea Sfântul Nicolae,  Sfântul Mucenic Gheorghe, împreună cu preacuviosul stareţ 

Gheorghe şi ţi-au poruncit să zideşti locaş de închinare, liman de mântuire pentru păcătoşi şi sfântă cetate cu 
viaţă de obşte, pentru călugări. Ai ascultat Porunca Dumnezeiască şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
În vreme de cutremure şi de răzmeriţe, urmând poruncii Sfântului Ierarh Nicolae, cu bărbăţie ai zidit 

Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ne-ai învăţat că de nu ne vom izbăvi de lene, de uitare şi de 
necredinţă, nu ne vom putea mântui! Luând aminte la învăţătura ta, cu dragoste îţi spunem acestea: 

Bucură-te, ochi al Bisericii, mai dinainte văzător! 
Bucură-te, veghetor neadormit sub candela aprinsă! 
Bucură-te, scaun al spovedaniei, ascultător de plângeri! 
Bucură-te, duhovnicie aducătoare de Îngeri! 
Bucură-te, bună sporire a casei Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, podoaba cea cu Har a neamului tău! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 5
Sfinte Părinte ai auzit glas din Ceruri vestindu-ţi că nu vei muri până ce nu vei fi ridicat la vrednicia 

arhieriei. Împreună cu tine Îi mulţumim Domnului pentru toate binefacerile Sale făcute  nouă  şi  lăudând 
măreţia Dumnezeirii, cu veselie aducem Domnului cântare sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cel care a iubit lumea atât de mult încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat, ca tot cel ce crede într-Însul 

să nu piară ci să aibă viaţă veşnică, El Însuşi, te-a ales pe tine să întăreşti Biserica Olteniei. Domnitorul ţării, 
urmând sfatul Celui de Sus, te-a pus păstor al turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. 

Bucură-te, că ai fost trimis al Preasfintei Treimi să ne păstoreşti! 
Bucură-te, că în Iisus ai aflat adevăr şi temei! 
Bucură-te, că ai iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul! 
Bucură-te, că ai aflat tot rostul firilor Lui Hristos! 
Bucură-te, Arhiereu ales şi cu bună biruiniţă! 
Bucură-te, Înger pământesc de aspră nevoinţă! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 6
Mulţimile credincioşilor auzind de sfinţenia vieţii tale te-au întâmpinat ca pe un trimis al Cerului şi 

împreună cu Îngerii au strigat: Veniţi toţi credincioşii să-l lăudăm pe Ierarhul Calinic, pe Arhipăstorul Olteniei!  şi 
cu dragoste să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Bunule păstor, ocrotitorul celor din nevoi, următor te-ai făcut Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta şi 

noi, cei ce dorim să rămânem întru desfătarea luminii neapropiate, pe tine te cinstim şi te lăudăm grăind: 
Bucură-te, că prin iubire, curăţie şi smerenie eşti asemuit a fi pecete a Chipului Dumnezeiesc! 
Bucură-te, că ai urmat sărăciei Lui Hristos! 
Bucură-te, ocrotitorul văduvei celei cuminţi şi părinte al orfanilor! 
Bucură-te, cel ce aduci bucurie acolo unde-i întristare! 
Bucură-te, cel ce vesteşti pacea pe pământ şi bunăvoirea între oameni! 
Bucură-te, cel ce aprinzi lumina în sufletele întunecate şi robite! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 7
A alergat  la  tine văduva împovărată  de nevoi,  mâhnită  de ucenicul  nemilostiv.  Ştiind lipsurile ei, 

Părinte, l-ai înduplecat pe ucenic spre milostenie, înţelepţindu-ne şi pe noi, că în chipurile săracilor ne poate 
încerca Însuşi Mântuitorul nostru. Cu umilinţă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Bunule păstor ai primit putere de Sus nu numai a-i certa pe diavoli spre a elibera făptura omenească ci 

şi a izvorî apa în locurile cele secătuite şi a statornici adevărul în obştea creştinească. Pentru aceste alese 
daruri, cu dragoste, noi te lăudăm grăind unele ca acestea: 
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Bucură-te, carte scrisă de Duhul Sfânt, purtător al înţelepciunii, al sfatului şi al tăriei! 
Bucură-te, că ai vindecat în Biserică pe femeia stăpânită de duhul necurat! 
Bucură-te, că ai ridicat din neputinţă pe păstoriţa cea căzută! 
Bucură-te, că de departe ai scos diavolul din fiul prietenului tău, dulgherul Costache! 
Bucură-te, că s-a aflat izvor cu apă răcoritoare la schitul Frăsinei, unde ai însemnat stânca! 
Bucură-te, că, dezlegând blestemul, ai schimbat în ţărână trupul celui mort şi neputrezit! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 8
Părinte Calinic cei străini de cunoştinţa Lui Hristos, cuceriţi fiind de virtuţile tale, se luminau 

botezându-se. Ştiind că Domnul primeşte rugăciunea ta, cu bucurie grăim: Slavă Celui ce te-a preaslăvit, te-a 
încununat şi lucrează prin tine! şi cu toţi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Părinte iubitor de oameni, amintindu-ţi de Patimile Domnului, de Moartea Sa pe Cruce, de Învierea cea 

de a treia zi, de Înălţarea la Ceruri, de Şederea cea de-a Dreapta şi de cea de A Doua Venire, ai fost Bisericii Lui 
Hristos făclie purtătoare de lumină. Cu putere de la Dumnezeu şi după moartea ta ai vindecat neputinţele şi 
bolile credincioşilor. 

Bucură-te, blândeţe şi bunătate, cinste şi îngăduinţă! 
Bucură-te, dragoste şi dreptate, răbdare şi recunoştinţă! 
Bucură-te, că noi bine ne simţim sub cârja păstoriei tale! 
Bucură-te, crinul arhieriei cel cu plăcută mirosire! 
Bucură-te, luceafăr Dumnezeiesc cu prealuminoasă strălucire! 
Bucură-te, lumina biruitoare, necuprinsă de întuneric! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 9
Preacuvioase Părinte, ai împodobit Biserica cu pravili de sfântă vieţuire, cu şcoli şi tiparniţe pentru 

înmulţirea cărţilor sfinte, care să fie spre Slava Lui Dumnezeu şi pentru mântuirea sufletelor noastre. Uimindu-
ne de râvna şi de osteneala ta Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Te-ai dăruit Domnului nu numai cu viaţa ta plină de mireasma sfinţeniei, ci şi cu râvna zidirii  de 

Biserici, schituri şi mănăstiri, de şcoli şi spitale. Cu smerenie te lăudăm alături de toţi Sfinţii: 
Bucură-te, că în împodobirea Bisericii pe mulţi i-ai întrecut! 
Bucură-te, că prin înţelepciune ai urmat Lui Iisus! 
Bucură-te, Biserică prea doritoare să se cunune cu Hristos! 
Bucură-te, strigă mănăstirile zidite de tine: Cernica, Pasărea, Frăsinei şi Episcopia Râmnicului! 
Bucură-te, strigă mulţimile din şcolile, bisericile, schiturile şi mănăstirile ctitorite de tine! 
Bucură-te, strigă cu recunoştinţă, de pe întinsul ţării, obştile călugăreşti ocrotite de tine! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 10
Preacuvioase Părinte, ai plâns văzând cu duhul înmormântarea părintelui Nicandru, cel rânduit de tine 

stareţ, la plecarea ta din Lavra Cernicăi. Ştiind gândurile ucenicilor tăi pentru înălţarea ta, le-ai amintit de 
Înfricoşătoarea Judecată ce va fi să fie. Luând aminte la darul vederii tale duhovniceşti, cu tine împreună Îi 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Zid nebiruit  te-ai  arătat  Bisericii  Lui Hristos,  preablândule Părinte,  ridicat la darul proorociei prin 

înălţimea înţelepciunii şi a sfinţeniei tale. Te rugăm risipeşte de la noi  întunericul înşelăciunii, ca încununându-
te cu laudele ca şi cu nişte flori duhovniceşti, să te cinstim grăind:

Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt, dulce viersuitoare! 
Bucură-te, că ai văzut peste veacuri întronarea în lume a Păcii Dumnezeieşti! 
Bucură-te, că ucenicii s-au întărit deplin în credinţă prin darurile tale! 
Bucură-te, luminătorul celor săraci de cunoştinţă! 
Bucură-te, cel prin care sunt risipite taberele tulburătorilor demoni! 
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Bucură-te, că prin tine s-au mântuit sufletele păstoriţilor tăi! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 11
Sfinte Calinic ai spus ucenicilor tăi: Luaţi aminte să nu gândiţi deşertăciuni pentru că deseori ne învrednicim 

de soli cereşti - Maica Domnului cu Sfinţii Îngeri! Ai aflat de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ziua şi ceasul 
morţii tale şi ai făgăduit că te vei ruga Lui Dumnezeu pentru ucenicii tăi. Roagă-te şi pentru mântuirea noastră, 
ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Maica Domnului ţi S-a arătat vestindu-ţi sfârşitul. Aflând Mitropolitul Nifon de mutarea ta din viaţa 

aceasta a venit la tine cu smerită dragoste. I-ai spus că şi pentru Nifon este nădejde de mântuire şi ai proorocit că 
la  şapte  ani,  când  tu  vei  fi  dezgropat,  Nifon  va  intra  în  mormânt.  Aceasta  întâmplându-se  întocmai,  cu 
smerenie te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că te veseleşti cu Sfinţii Părinţi! 
Bucură-te, ajutătorul Bisericii luptătoare de pe Pământ! 
Bucură-te, smirnă cu Dumnezeiască mireasmă a Liturghiei! 
Bucură-te, că împreună cu tine, toată suflarea laudă măreţia neajunsă a Dumnezeirii! 
Bucură-te, cu Vasile, Grigore şi Ioan Gură de Aur, luminător al Bisericii! 
Bucură-te, iubit Arhiereu al Preacuratei Fecioare, care luminezi şi aduni pe cele risipite! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

Condac 12
Sfinte Părinte, după dorinţa ta ţi s-a prelungit viaţa până la slujirea Sfintei Învieri. Rugându-te în 

Paraclisul chiliei tale, ai luat Sfintele Taine, apoi închinându-te ai zis: Sfântă Cruce, ajută-mi! Slavă Lui Dumnezeu 
pentru toate! Să ne vedem în Rai! Pe braţele ucenicilor tăi dându-ţi sufletul şi Lumina cea Negrăită strălucind 
asupra ta, ai trecut la cele veşnice, cântând împreună cu Îngerii: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Prin curăţia vieţii tale te-ai învrednicit a vedea Preafericita Faţă a Sfintei Treimi şi neîncetat te rogi 

pentru buna sporire a Bisericii Lui Hristos, pe care din fragedă vârstă şi până la sfârşitul vieţii tale cu osteneli 
ai sprijinit-o. Sfinte Ierarh Calinic primeşte mulţumirile noastre pentru tot ajutorul tău, pentru care cu dragoste 
te binecuvântăm, grăind:

Bucură-te, prieten iubit al Puterilor Îngereşti! 
Bucură-te, că acum Îl vezi pe Acela de care erai dorit! 
Bucură-te, ogorul cel cu bogată rodire al Semănătorului Ceresc! 
Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru a noastră mântuire! 
Bucură-te, comoara virtuţilor creştineşti la lume împărţită! 
Bucură-te, icoana firii omeneşti Îndumnezeite! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Calinic şi roagă-te să avem minte luminată şi inimă curată! 

   Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Ierarh Calinic, primeşte smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a primit banii văduvei şi 

cere pentru noi Har şi putere, ca toate poftele trupeşti călcând, să vieţuim în bună cinstire şi curăţie, agonisind 
iertare de păcate, trecere neprimejduită în ceasul morţii cu nădejdea învierii spre viaţa de veci, unde pururea să 
ne desfătăm de preafericita faţă a Lui  Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime închinat şi  slăvit,  Căruia să-I 
cântăm cu toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Mucenic Sava Gotul de la Buzău
Rugăciunile începătoare                 12 aprilie
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Condac 1
Apărătorului credinţei drept măritoare în Hristos şi marelui purtător de chinuri, care în epoca 

străveche pe pământul nostru a strălucit,  veniţi  toţi  iubitorii  de Mucenici laudă să-i  aducem şi  cu 
evlavie  să-i  cântăm:  Bucură-te,  Sfinte  Mucenic  Sava,  şi  roagă-te  Domnului  Iisus  Hristos  să 
mântuiască sufletele noastre!

Icos 1
Îngerească viaţă din tinereţe ai petrecut, Fericite Sava, cu cuvântul şi cu fapta părţile Buzăului le-ai 

luminat şi slujirea la idoli ai surpat-o. Pentru acestea noi nevrednicii, cu laude te cinstim aşa:
Bucură-te, al goţilor far luminos, nebiruit ostaş al Lui Iisus Hristos!
Bucură-te, că viaţă creştinească cu desăvârşire ai trăit şi între păgânii goţi ca o stea ai strălucit! 
Bucură-te, că pe ei cu pilda vieţii i-ai învăţat şi prin cuvânt şi prin trăire i-ai luminat!
Bucură-te, că pururea cu ochii minţii spre Dumnezeu priveai şi de la El plata ostenelilor tale aşteptai!
Bucură-te, că slujirea la idoli ai urât-o şi adevărata credinţă ai iubit-o!
Bucură-te, că a ta credinţă tare multora le-a fost de folos şi pe mulţi de la slujirea la idoli i-a întors!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 2
Cu multă blândeţe şi cu înfrânare viaţa ta o petreceai, cu rugăciunea cea gânditoare pe Dumnezeu în a 

ta inimă Îl odihneai şi cu multă evlavie şi dragoste pururea pe El Îl lăudai şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Preafericite Sava, ai avut în minte porunca ce opreşte pe creştini de a mânca cele jertfite idolilor, şi ai 
mustrat această nelegiuire şi te-ai mărturisit următor al Lui Hristos; pentru aceasta, noi cu laude te cinstim:

Bucură-te, că în Atoatefăcătorul Dumnezeu ai crezut şi să spui adevărul nu te-ai temut!
Bucură-te, că din toată inima pe Dumnezeu L-ai iubit şi înaintea oamenilor L-ai mărturisit!
Bucură-te, că pentru pătimire pururea gata erai  şi cu mintea ta fericirea cea veşnică o vedeai!
Bucură-te, că pătimirile vremii le-ai trecut cu vederea şi fericirea veşnică ţi-a fost mângâierea!
Bucură-te, că pentru Hristos pe toate gunoaie le socoteai şi cu dragostea Lui spre pătimire te aprindeai!
Bucură-te, că pilda vieţii tale multora a fost de folos şi mulţi s-au botezat în Hristos!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 3
Goţii au pornit mare prigoană asupra creştinilor, iar tu, Sfinte Sava, ai vrut să te duci de Sfintele Paşti 

la preotul Gutie, dar prin minune Dumnezeiască ai fost îndreptat spre satul tău, la preotul Sansal şi împreună 
cu el ai prăznuit Paştile şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
La trei zile după praznicul Sfintelor Paşti, noaptea, Atarid cu o ceată de tâlhari a năvălit asupra satului 

vostru şi prinzându-te pe tine şi pe preotul Samsal, v-au legat şi v-au târât prin spini şi prin pietre aspre, cu 
bătăi şi cu chinuri. Pentru aceasta noi nevrednicii, cu laude vă cinstim aşa:

Bucură-te, că împreună cu preotul Samsal chinuri ai suferit, dar toate acestea nu te-au biruit!
Bucură-te, că ai rămas nevătămat şi pentru usturimea spinilor şi a pietrelor pe Domnul L-ai lăudat!
Bucură-te, că o osie de car, de grumazul tău ţi-au legat, iar muncitorii văzând răbdarea ta s-au ruşinat!
Bucură-te, că toată ziua aceea osia ai purtat-o şi până noaptea târziu această muncă ai răbdat-o!
Bucură-te, că o femeie miloasă de acea osie te-a dezlegat, dar iarăşi de o grindă ai fost spânzurat!
Bucură-te, că Atarid cărnuri diavoleşti spre mâncare ţi-a dat, dar tu le-ai respins dezgustat şi îngreţoşat!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 4
Ai defăimat cu mare îngreţoşare cărnurile jertfite idolilor, socotindu-le diavoleşti, şi Lui Dumnezeu, 

Cel ce dă hrană la tot trupul, I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 4

Împotrivindu-te poruncii lui Atarid de a mânca cele jertfite diavolilor, una din slugile acestuia cu mare 
mânie te-a lovit cu o suliţă în piept, încât toţi se aşteptau să te vadă mort. Iar tu, viteazule ostaş al Lui Hristos, 
această pătimire cu mare bărbăţie ai răbdat-o, pentru care, te rugăm, primeşte de la noi această cântare:

Bucură-te, diamantul credinţei cel neclintit, al Lui Hristos ostaş nebiruit!
Bucură-te, că Atarid la moarte te-a dat şi a hotărât ca în apa Buzăului să fii înecat!
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Bucură-te, că auzind această poruncă, pe Dumnezeu L-ai lăudat şi rugăciuni către Dânsul ai înălţat!
Bucură-te, că pătimirile le-ai trecut cu vederea şi aşteptarea veşnicilor bucurii ţi-a fost mângâierea!
Bucură-te, că dus fiind cu chinuri spre înecare, pe Dumnezeu Îl lăudai fără încetare!
Bucură-te, că un lemn de grumazul tău au legat şi aruncându-te în apa Buzăului, te-au înecat!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 5
Sfârşindu-ţi alergarea ta către Cer la vârsta de treizeci şi opt de ani, Preafericite Sava, şi ducându-te să 

iei plata ostenelilor tale de la Stăpânul Hristos, I-ai cântat împreună cu Îngerii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Scos-au din apă, ucigaşii, sfântul tău trup şi l-au aruncat fiarelor spre mâncare; dar creştinii luându-l, în 
taină l-au trimis binecredinciosului voievod Saranis Minos, care primindu-l cu mare bucurie, a adus laudă şi 
mulţumire Lui Dumnezeu, către tine zicând:

Bucură-te, comoară duhovnicească, ce la noi ai venit, fiind tu al dreptei credinţe stâlp nebiruit!
Bucură-te, crin preafrumos, din spini odrăslit, că neamul barbar al goţilor l-ai părăsit!
Bucură-te, că în inima ta pe Hristos L-ai odihnit şi până la moarte pe El L-ai mărturisit!
Bucură-te, Sfinte, de Dumnezeu binecuvântat, că L-ai mărturisit pe Hristos Dumnezeu Adevărat!
Bucură-te, stâlp al Adevărului Cel adevărat, că părţile Buzăului le-ai luminat!
Bucură-te, că pe pământul Daciei romane ai pătimit şi rugându-te Lui Hristos înecat ai murit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 6
La stăruinţa credinciosului guvernator al Sciţiei Minor, Junius Saranus, Sfintele tale Moaşte, Fericite 

Sava, au fost  trimise la  Tomis,  unde Episcopul  Bretanion cu tot  poporul,  cu bucurie mare  le-a primit,  şi 
mulţumindu-I Lui Dumnezeu cu toţii au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Sfântul Vasile cel Mare auzind de cumplita prigoană făcută asupra creştinilor de Atanorie, regele goţilor, 

a trimis o epistolă Sfântului Bretanion, Episcopul de la Tomis, cerând Sfintele tale Moaşte în Capadochia. Cu 
mare evlavie le-a primit, şi împreună cu tot poporul, cu mare cinste te-a lăudat aşa:

Bucură-te, al Sfinte Sava, al goţilor luminător şi al Tomisului mângâietor!
Bucură-te, că Moaştele tale în Capadochia au venit şi cu mare evlavie poporul le-a primit!
Bucură-te, că ele odată cu epistola Sfântului Bretanion au venit şi Marele Vasile ca pe o comoară le-a primit!
Bucură-te, luceafăr al Ortodoxiei prealuminat, că pentru venirea ta în Capadochia pe Domnul L-au lăudat!
Bucură-te, cel ce ai fost ostaş neînfricat, că poporul cu sosirea Moaştelor tale Sfinte s-a mângâiat!
Bucură-te, al Capadochiei soare luminos, că Sfintele tale Moaşte multora le-au fost de folos!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 7
Marele Ierarh Vasile, răspunzând la scrisoarea episcopului Bretanion al Tomisului, cu mare admiraţie 

lăuda pe Sfântul Sava, Mucenicul Lui Hristos, şi cu mare stăruinţă îndemna pe poporul său să-L slăvească pe 
Dumnezeu, pentru sosirea Sfântului acolo, şi să-I cânte Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
În scrisoarea sa, Sfântul Vasile cel Mare, îşi arăta preţuirea faţă de rezistenţele martirilor din Dacia şi 

cu deosebită evlavie aminteşte de Mucenicul Lui Hristos, Sava, zicând:
Bucură-te, Sava, al Lui Hristos Mucenic nebiruit, că din tinereţe credinţa cea dreaptă ai primit!
Bucură-te, al Adevărului ostaş neînfricat, că de prigoana lui Atanorie nu te-ai spăimântat!
Bucură-te, că mărturisind pe Hristos Dumnezeu Adevărat, de chinuri şi de moarte nu te-ai speriat!
Bucură-te, că în Capadochia creştinii te-au lăudat şi Sfintele tale Moaşte pe mulţi i-a bucurat!
Bucură-te, că deşi ai fost bătut şi chinuit, în dreapta credinţă ai rămas neclintit!
Bucură-te, Sava Mucenicule Preafericit, şi în Ceruri roagă-te pentru noi necontenit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 8
În a doua sa epistolă, Marele Vasile, îi îndeamnă pe creştinii din Dacia să se roage Lui Dumnezeu Cel 

Atotputernic, să readucă pacea peste Biserica Sa şi cu toţii să preamărească îndurarea Lui Dumnezeu şi să 
cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 8
În a treia epistolă a sa, trimisă în Dacia Pontică, Marele Vasile, îşi arată marea sa mulţumire pentru 

primirea Sfintelor tale Moaşte, Mucenice al Lui Hristos, şi împreună cu toţi creştinii de acolo te laudă zicând:
Bucură-te, că inima ta cu dragostea Lui Hristos s-a aprins şi cu darul Lui întunericul păgânătăţii l-ai învins!
Bucură-te, că în inima ta adevărul credinţei l-ai primit şi cu mare îndrăzneală adevărul l-ai mărturisit!
Bucură-te, adevărat cetăţean al Împărăţiei de Sus, că sufletul tău pentru Hristos ţi l-ai pus!
Bucură-te, că trupul, lumea şi pe diavol ai biruit, când în dreapta mărturisire ai rămas neclintit!
Bucură-te, că împotriva credinţei păgâne ai luptat şi viaţa pentru Domnul Iisus Hristos ţi-ai dat!
Bucură-te, ostaş al dreptei credinţe din ţinuturile strămoşeşti şi de vrei roagă-te, să ne mântuieşti!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 9
Toţi credincioşii din ţara noastră se cuvine a mulţumi Preaputernicului Dumnezeu, Care a binevoit ca 

din ţinuturile noastre strămoşeşti să aleagă pe ostaşul Său, Sava, care în Cer se roagă pentru Biserica şi neamul 
nostru românesc şi-I cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Episcopul Bretanion al Tomisului a trimis o epistolă, odată cu Sfintele tale Moaşte, Mucenice Sava, 

făcând mare bucurie Marelui Ierarh Vasile şi tuturor bine credincioşilor din Capadochia, care cu mare evlavie 
şi credinţă te-au lăudat aşa zicând:

Bucură-te, Sava, Mucenicule Sfinţit, căci cu sângele tău apa Buzăului ai sfinţit!
Bucură-te, că în vechea Dacie ai venit şi în părţile Tomisului ai strălucit!
Bucură-te, comoară duhovnicească de Dumnezeu trimisă, că şi în Capadochia eşti lumină aprinsă!
Bucură-te, mângâiere duhovnicească din a noastră ţară, trimis al Ortodoxiei peste hotare!
Bucură-te, că persecuţia împotriva creştinilor nu te-a spăimântat şi pe Atanorie l-ai mustrat!
Bucură-te, că prin suferinţe şi prigoane ai strălucit şi adevărul înaintea tiranilor l-ai mărturisit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 10
Ochiul neadormit şi atotvăzător al Lui Dumnezeu, privind în inima ta, Preafericite Sava, a văzut neclintită 

dragostea ta către mărturisirea adevărului şi ţi-a dat răbdare până la sfârşit spre a-I cânta Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
După mărturia Marelui Apostol Pavel, toate cele ale veacului de acum le-ai socotit gunoi şi preţul cel 

mare l-ai pus pe mântuirea sufletului tău nemuritor. De aceea poporul dreptcredincios Lui Hristos te laudă aşa:
Bucură-te, minte clar văzătoare şi tu inimă de Dumnezeu iubitoare!
Bucură-te, că slava lumii ai trecut-o cu vederea şi aşteptarea veşnicilor bucurii ţi-au fost mângâierea!
Bucură-te, că petrecerea ta pe Pământ, a fost în Cer, ca un pom al Raiului Sfânt!
Bucură-te, crin preafrumos din spini răsărit, trandafir al Raiului pururea înflorit!
Bucură-te, om pământesc cu minte de Dumnezeu văzătoare, albină a Lui Hristos mult lucrătoare!
Bucură-te, că eşti aprins cu Dumnezeiescul dor, vultur al dreptei credinţe spre Cer zburător!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 11
Ai alergat ca cerbul spre izvoarele apelor până ce ai  ajuns la Izvorul Vieţii-Hristos,  din care ţi-ai 

potolit setea duhovnicească, Preafericite Sava. Acum îndulcindu-te de slava Lui împreună cu Îngerii în Ceruri 
cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Dusu-te-au pe tine ostaşii lui Atarid spre a te îneca în apa Buzăului, iar tu, Preafericite, ai zis către 

dânşii: Acum văd dincolo de râu pe Cel care trebuie să-mi primească sufletul meu. De aceea, noi nevrednicii, te 
rugăm, acolo unde ai fost dus de Mântuitorul Iisus Hristos, adu-ţi aminte şi de noi, cei care te lăudăm aşa:

Bucură-te, rod al grădinei de Sus, că acolo prin multe pătimiri şi suferinţe ai ajuns!
Bucură-te, al Raiului moştenitor, că acum s-a împlinit Dumnezeiescul tău dor!
Bucură-te, că de Dumnezeu ai flămânzit şi însetat, dar acum cu Apa Vieţii te-ai adăpat!
Bucură-te, că acolo cu Îngerii pe Dumnezeu Îl proslăveşti, şi cu toţi Sfinţii în Ceruri te veseleşti! 
Bucură-te, că spre Cer cu sete duhovnicească ai alergat şi cu cunună mucenicească ai fost încununat!
Bucură-te, crin al Raiului cu bun miros şi roagă-te pentru al nostru duhovnicesc folos!
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Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!
Condac 12

Fericite Sava, ai aşteptat cu bucurie despărţirea de trupul tău. O singură dorire aveai, ca până la sfârşit, 
să răbzi chinurile şi mâinile Lui Hristos să primească sufletul tău, ca în veci să-I cânţi Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ai fost aruncat în apa Buzăului, Preafericite Sava, cu un lemn greu legat de grumazul tău, închipuind 

tu prin aceasta taina Crucii şi a Botezului, semnele mântuirii neamului omenesc din robia diavolului. De aceea, 
noi nevrednicii, cu credinţă şi cu evlavie te cinstim aşa:

Bucură-te, următorule al Crucii Lui Hristos, că prin a ta pătimire multora ai fost de folos!
Bucură-te, că până la moarte tu pe Hristos L-ai iubit şi să fii veşnic cu El ai dorit!
Bucură-te, că din părţile Buzăului ca o lumină ai strălucit şi cu pătimirea ta pământul ţării l-ai sfinţit!
Bucură-te, a ţării noastre veşnică floare, albina Lui Hristos cea de miere aducătoare!
Bucură-te, că acum în Ceruri locuieşti şi pentru binele ţării noastre pururea mijloceşti!
Bucură-te, Sfinte, ce la noi priveşti şi ne rugăm ţie, cu rugăciunile tale să ne mântuieşti!  
Bucură-te, Sfinte Mucenic Sava, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos să mântuiască sufletele noastre!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preafericite Mucenic al Lui Hristos, Cuvioase Sava, care pe pământul ţării noastre până la moarte ai 

suferit, roagă-te către Preabunul Dumnezeu pentru toţi binecredincioşii din această ţară, să le dea Dumnezeu 
tuturor pace, sănătate şi mântuire sufletelor, ca, împreună cu tine, să cânte Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  

Rugăciune
Sfinte Mucenic al Lui Hristos, Preafericite Sava, ai purtat în inima ta mărgăritarul dreptei credinţe şi cu 

multă sete duhovnicească în calea Poruncilor Lui Dumnezeu ai alergat şi prin pătimiri şi suferinţe până la 
moarte, viaţa ta pentru Hristos nu ai cruţat-o. Ajungând cu darul Lui la odihna veşnicelor bucurii, adu-ţi aminte 
şi de noi, cei care cinstim cu mare evlavie sfintele tale pătimiri şi prin tine, prietenul cel iubit al Mântuitorului. 
Îndrăznim a cere milă şi iertare de la Dumnezeu în acest veac trecător, în care suntem înconjuraţi de primejdii,  
de ispite şi de necazuri de la lume, de la trup şi de la diavol, care pururea ne împresoară. Roagă-te, Sfinte Sava, 
pentru noi cei păcătoşi şi nevrednici care, prin sfintele tale rugăciuni, cerem milă şi îndurare de la Dumnezeu, 
să ajungem şi noi, cei înviforaţi cu scârbe şi cu încercări, la limanul cel fericit al mântuirii sufletelor noastre şi 
să slăvim pururea cu tine pe Dumnezeul nostru Cel Preabun, Preaîndurat şi închinat în Sfânta Treime, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfintei Cuvioase Muceniţe Tomaida
pentru izbăvirea celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
Rugăciunile începătoare                                                    14 aprilie

Condac 1
Multe flori a odrăslit Dreapta Credinţă şi toate de taină, dar ca Muceniţa 

Tomaida, nevasta cea întocmai cu monahiile, apărătoarea cea tânără a fecioriei, 
păstrătoarea de aur curăţit a înţelepciunii, pomul sub care ne răcorim cei aprinşi de 
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arşiţa desfrânării, baia în care sângele Muceniţei ne spală pe toţi înainte de a merge la Nunta Mielului,  nu poţi 
afla. Pentru aceea să şi cântăm plini de nădejde şi iubire Dumnezeiască: Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te 
să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!

Icos 1
Egiptul, ţara pedepsiţilor, dar şi a celor izbăviţi din gheara satanei, pustiul cel roditor de viaţă sfântă, a 

crescut în Alexandria trupul tău de taină, hotar şi piatră de poticnire pentru tot necredinciosul şi groapă fără de 
fund spre pierzarea duhurilor desfrânării:

Bucură-te, copilă a unor dreptcredincioşi creştini din Alexandria!
Bucură-te, că inima ta a rămas Biserică neprihănită a Chipului Mântuitorului!
Bucură-te, că însoţindu-te cu bărbat, în chip de neînţeles ai rămas neatinsă de stricăciunea desfrânării!
Bucură-te, floare din care ne vom hrăni tainic noi, albinele următoare Lui Hristos!
Bucură-te, corăbioară în care aflăm salvare noi, cei înecaţi în oceanul păcatelor!
Bucură-te, tămăduitoarea celor pe care lepra desfrânării i-a lăsat fără chipul cel adevărat!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 2

Această nevastă feciorelnică este încinsă cu adevărul, îmbrăcată cu platoşa dreptăţii, propovăduitoarea 
Sfintei Evanghelii, a păcii, chiar în faţa hâdă a morţii, acoperită cu pavăza credinţei, având coiful mântuirii pe 
cap şi cu sabia Duhului zdrobind veşnic stăpânirea celui rău. Împreună cu ea Cetele Îngereşti şi cele ale Sfinţilor 
cântă Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cuget feciorelnic neîntinat, suflet de Înger, inimă arvunită Poruncilor Dumnezeieşti în trup de femeie te-

ai păstrat, Tomaida, pentru a fi nouă, celor bântuiţi de negurile desfrânării, călăuză spre ispăşire şi cale de mântuire:
Bucură-te, că soţului şi stăpânului tău după trup, i-ai fost credincioasă până la moarte!
Bucură-te, că ai înţeles menirea femeii creştine şi cele lumeşti, ca şi monahiilor, ţie îţi păreau străine!
Bucură-te, că spurcăciunile poftelor diavoleşti cu puritatea copilărească le pierdeai!
Bucură-te, că toate provocările desfrânatului tău socru în nimic le-ai prefăcut!
Bucură-te, că nu ţi-ai întinat Sfântul Botez şi în tine nu a încăput decât Hristos!
Bucură-te, apărătoarea familiilor creştine şi a celor doritori de curăţie!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 3

A pândit şarpele pierzării omeneşti şi sufletul tău, dar fructul oprit întins şi ţie spre mâncare i-a fost  pieirea, 
că ai urmat Domnului tău Hristos pe cruce şi în moarte, biruind astfel moartea spre cântarea cea veşnică: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Doar cel învechit în blestemăţii şi rele nu intră pe uşa Hristos, ci trece furiş peste hotarele stabilite de 

Domnul ca apărare a vieţii creştineşti, dar te-a aflat pe tine, ca pe o oaste întreagă de pază ascultării, curăţiei, 
iubirii neîntinate, Căii, Adevărului şi Vieţii celei dorite de toţi cei cu mintea întreagă:

Bucură-te, cea asemeni marilor bărbaţi, Mucenici ai Sfintei Treimi!
Bucură-te, trup de carne în care, neştiut şi neînţeles pentru mulţi, nu s-a strecurat putrejunea păcatelor!
Bucură-te, că despicându-ţi-se trupul de spurcatul tău socru, s-a deschis nouă făgăduinţa nepătimirii!
Bucură-te că rănile tale de moarte aduc celor morţi după plăceri trupeşti vindecarea de demonul desfrânării!
Bucură-te, că cele 7 păcate de moarte, cu rănile de moarte făcute ţie, le-ai prăvălit în iad!
Bucură-te că de moartea prin sabie nu te-ai temut, ci de înţelepciunea Judecăţii Domnului ţi-a fost frică!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 4

Tu copilă de 15 ani, Tomaida, în inimă ai avut cugetare de egumenă, hotărâtă în fapte vitejeşti asemenea 
Oştilor Îngereşti,  veghe neadormită,  abţinere pustnicească de la dulcegăriile vieţii,  blândeţe şi  bunătate de 
sfântă măicuţă, pentru care veşnic vei auzi şi vei cânta în Cer: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Însuşi Hristos văzându-ţi vitejia, înţelepciunea şi hotărârea, te-a ales să-I urmezi printre înfricoşătorii 

spini ai chinurilor, ca biruitoare ieşind din încercările de moarte, să ne poţi tămădui şi pe noi:
Bucură-te, nevastă nestricată de viaţa alături de soţul tău!
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Bucură-te, că Însuşi Hristos te-a cumpărat şi te-a ales dintre femei drept Mireasă!
Bucură-te, că Domnul a văzut în tine pe cea căutată să pecetluiască închisorile desfrâului!
Bucură-te, vistierie a tainelor Lui Hristos, că de bunătate şi blândeţe nu te-ai despărţit!
Bucură-te, iubire ce ai biruit patima, foc care arzi patimile şi poftele diavoleşti!
Bucură-te, că şi de viaţa cea trecătoare te-ai lepădat pentru Viaţa cea Veşnică!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 5

Neîncetat spurcăciunea doreşte pierderea noastră, dar Harul dobândit de creştini prin Sfintele Taine are 
şi putere şi înţelepciune ce biruiesc firea noastră păcătoasă,  trecându-ne în chip neştiut hotarul de spaimă 
înapoi la Rai, unde se aude cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cât de mult ţi-ai iubit bărbatul binecuvântat ţie de Dumnezeu, întru slava şi slujirea Stăpânului Ceresc, 

dacă ai fost gata să aperi Taina Cununiei şi a desăvârşitei iubiri din Sfintele Taine, chiar cu viaţa ta de copilă:
Bucură-te, cea asemenea tuturor Muceniţelor, că eşti pildă bună pentru toate femeile căsătorite!
Bucură-te, drum nou săpat în carne şi sânge, că spaima de moarte nu te-a întunecat!
Bucură-te, fiică a Evei spălată de păcate, că Puterea Duhului ai dovedit!
Bucură-te, stea călăuzitoare celor căsătorite, dar şi tuturor fecioarelor!
Bucură-te, Raiule recâştigat, că ai ruşinat moartea!
Bucură-te, tinereţe fără urâciuni şi viaţă fără de moarte!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 6

A fi monah înseamnă a-L iubi pe Hristos pe cruce, a iubi desăvârşit şi curat, a te lepăda de toate plăcerile 
şi bucuriile lumii. A fi monah presupune ascultarea cea peste fire a Poruncilor ce ucid trupul păcatului în care 
omul a căzut. Tu ai ales a fi monahie în cuget, Sfântă Muceniţă Tomaida, şi de aceea vei cânta nesfârşit şi fără  
prihană Dumnezeiescul: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Cuviosul Părinte Daniil Schiteanul a înţeles întreaga ta înţelepciune care te-a făcut să alegi moartea cea 

roditoare de viaţă şi astfel, nefiind monahie cu rânduiala, monahie te-ai arătat în cuget şi cu fapta cea bună:
Bucură-te, nevastă trecută în rândul fecioarelor, că ai împreunat însoţirea cu curăţia!
Bucură-te, că ivirea morţii năpraznice nu te-a făcut să-L uiţi pe Hristos!
Bucură-te, că în două te-a tăiat desfrânatul, ca să-i uneşti cu Hristos pe toţi cei despicaţi de desfrânare!
Bucură-te, chemare a cuvioşiei, cea numită Cuvioasă chiar de Cuvioşii Sfintei Mănăstiri Octodecat!
Bucură-te, minte cu Lumină Cerească, inimă cu Duh Dumnezeiesc!
Bucură-te, cea întocmai cu Sfinţii: Maria Egipteanca, Xenia, Ioan Valahul sau Moise Ungurul! 

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 7

Te cinstim după cuviinţă cu lacrimi şi bucurie, dar înţelegerea vieţii tale ne este peste putinţă. Că viaţa 
soţiei alături de soţ pierde strălucirea întregii înţelepciuni, dar tu ai unit cele contrare prin adumbrirea Harului 
şi ai arătat lumii că cine se îmbracă în Hristos, poate ajunge să împace sfâşierile prăbuşirii din Rai şi să cânte: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Fecioară în naştere doar Maica Lui  Dumnezeu s-a păstrat,  iar  tu ai  urmat-O în cuget,  neprihănită 

rămânând prin înţelegerea de taină a rostului vieţii creştineşti:
Bucură-te, chipul de Rai al Evei, chip al cuvioşiei!
Bucură-te, chip al tuturor desfrânaţilor pocăiţi!
Bucură-te, că toţi împătimiţii chemându-te în ajutor, se tămăduiesc de patimi!
Bucură-te, jertfă de sânge a coastei lui Adam!
Bucură-te, cea slabă din fire, care prin alegere dobândeşte cele puternice şi veşnice!
Bucură-te, adăpost al familiilor încercate de patimi!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 8
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A făcut Sfânta Treime om după Chipul şi Asemănarea Sa, dar neascultarea şi duhul desfrânării l-a scos 
pe acesta din Rai. Prin Întruparea şi Răstignirea Cuvântului Lui Dumnezeu, făptura de lut şi carne a dobândit 
iarăşi Duhul Sfânt şi putinţa de a încăpea întreagă şi curată în slava Lui Dumnezeu Tatăl unde să cânte veşnic: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Aşa cum raza soarelui nu-şi modifică natura trecând prin foc şi prin apă, aşa şi tu, mireasă a Lui Hristos 

ai rămas cu cugetul, fiind femeie cu trupul. O, minunile Tale, Hristoase Dumnezeule, o, bunătatea Ta, o, Iubirea 
Ta de oameni cea neînţeleasă! 

Bucură-te, Muceniţă, că toate ţi-au fost îngăduite, dar tu ai fost stăpânită doar de iubirea Lui Hristos!
Bucură-te că trupul nu pentru desfrânare l-ai păstrat, ci prin sabie şi suferinţă curat Lui Hristos l-ai dat!
Bucură-te, că stăpânul şi soţul tău nu te-a despărţit de Iisus Hristos Adevăratul Dumnezeu!
Bucură-te, că prin credinţă, curăţie şi jertfă te-ai făcut tămăduitoarea tuturor desfrânaţilor!
Bucură-te, templu al Duhului Sfânt şi foc pierzător al duhurilor desfrânării!
Bucură-te, că aperi de toată spurcăciunea pe toţi cei ce te cheamă întru Hristos!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 9

Cumplită este Mânia Lui Dumnezeu împotriva celor ce se încăpăţânează în desfrânare, uitând de pedepsele 
cu care au fost pârjoliţi de moarte şi daţi satanei toţi iubitorii de patimi în trup, pentru care cu smerită frică şi 
noi Îi cântăm acum Celui Atotputernic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Hristos ţi-a fost chipul şi nu Eva, şi El te-a făcut precum marea în furtună, picătura tocând stânca, iar 

tu cu sângele tău mucenicesc sfărâmi tăriile desfrânării:
Bucură-te, tămăduitoarea celor ce au schimbat Harul Lui Dumnezeu în desfrânare!
Bucură-te, sabie împotriva celor ce pângăresc trupul, leapădă Stăpânirea şi hulesc Dumnezeirea!
Bucură-te, mângâietoarea celor smeriţi şi dornici de iertare!
Bucură-te, sânge curat, vărsat pentru tămăduirea noastră!
Bucură-te, cale de mântuire a tuturor rătăciţilor care doresc tămăduire întru Hristos!
Bucură-te, baia preasfintei noastre credinţe, că eşti foc ce arzi pe sodomiţi şi gomoreni!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 10

Munţii virtuţilor omeneşti sunt acoperiţi cu Slava Lui Dumnezeu, iar piscul cel mai înalt are cetate de 
nedoborât dragostea, că Domnul este Iubire şi din Iubire S-a răstignit pentru noi şi pentru a împlini desăvârşit 
Voia Lui Dumnezeu Tatăl, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Revărsare de daruri fără de sfârşit dă Domnul celor ce-L urmează, peste toate fiind însă darul iubirii de 

Dumnezeu şi de aproapele, de care te-ai făcut vistierie prea bogată:
Bucură-te, Sfântă Tomaida, iubirea cea îndelung răbdătoare!
Bucură-te, Cuvioasă, că eşti iubire ce nu te porţi cu necuviinţă!
Bucură-te, Muceniţă, că eşti iubire ce nu te aprinzi cu îndreptăţirea de sine!
Bucură-te, că Iudita a ucis pe Olofren desfrânatul, dar a murit!
Bucură-te, că tu, Tomaida, te-ai lăsat ucisă de cel desfrânat şi trăieşti veşnic!
Bucură-te, Tomaida, topitoarea trufiei, a iubirii de sine şi a celor ce vin de la rău!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!

Condac 11
Greu de înţeles,  dar şi  mai greu de trăit de noi, păcătoşii,  sunt Poruncile Domnului ce aduc darul 

smereniei şi al desăvârşirii în Duh, pe care tu însă le-ai împlinit cu prisosinţă de la Sfântul Botez, şi nu ai 
încetat să cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
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Moartea ta a fost trâmbiţată de Îngeri şi a luminat beznele vieţii noastre ca un fulger, astfel văzătorii cu 
Duhul au fost înştiinţaţi de naşterea tămăduitoarei de desfrânare, înţeleapta Tomaida:

Bucură-te, nevastă cu chip îngeresc dăruită, prin acoperirea cu haina cea grea a muceniciei!
Bucură-te, mireancă socotită de Sfinţii Părinţi asemenea lor, că şi în Mănăstire de călugări ai fost dusă!
Bucură-te că împreună cu Preacurata Maica Lui Dumnezeu, aperi Mănăstirile de duhul îndreptăţirii de sine!
Bucură-te, că Sfintele Tale Moaşte l-au vindecat de desfrânare pe cel care ţi-a cerut ajutorul!
Bucură-te, că te-ai făcut ajutătoare tuturor părăsiţilor de virtuţi!
Bucură-te, că Domnul Iisus, Mirele pentru care te-ai lăsat tăiată în bucăţi, te-a întregit pentru noi!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 12

Fără de voi, Sfinţilor ai Sfintei Treimi, la comoara vieţii veşnice nu am ajunge niciodată, că rătăcim în 
hăţişurile păcatelor noastre mai întinse decât toate oceanele şi mările lumii, găuri negre fără de hotare, din care 
numai voi, prin nevoinţe şi moarte ne ridicaţi, ca împreună să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Văzând Domnul nepuţinţele noastre în a ne apăra de dulceţile fructului oprit şi slaba noastră voinţă, a 

trimis pe copila-nevastă cu suflet de monahie să ne ocrotească şi cărare făcându-se prin ea, nouă cărare spre 
mântuire ne este:

Bucură-te, taina chipului de sfinţenie a făpturii, a chipului nevinovat şi curat!
Bucură-te, fiica lumii şi dar al Fiului Tatălui Ceresc!
Bucură-te, tărie a Cerului în pământ, care cu vitejie întreci pe toţi războinicii satanei!
Bucură-te, virtute a celor iubitori de Dumnezeu!
Bucură-te, lucrare sfântă peste răutatea lumii şi peste vicleniile demonice!
Bucură-te, milostivă, sprijinitoare şi tămăduitoare a celor săraci în virtuţi!

Bucură-te Muceniţă Tomaida şi roagă-te să scăpăm de îndreptăţirea de sine, de patimi şi de tot ce vine de la rău!
Condac 13           (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, sfântă taină a iubirii Lui Dumnezeu pentru chipul Său de ţărână, lucrare prin care Hristos se răstigneşte 
în fiecare dintre Sfinţii Lui, înviindu-i şi lucrători în ogorul cel răsădit cu lacrimi punându-i! Sfântă Cuvioasă 
Muceniţă Tomaida, caută la rătăcirea minţii mele şi-mi dă mie voinţa ta cea sfântă, ca împotrivindu-mă cu totul 
vrăjmaşului, focul pârjolitor al patimilor mele trupeşti şi sufleteşti să-l sting şi să redevin  Chip al Tatălui Ceresc, 
fiu întors la cele dintâi şi ţie recunoscător, ca împreună cu toţi să-I cânt Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfântă Muceniţă Tomaida, luminătoarea celor aflaţi în întunericul păcatelor, cu rugăciunile tale, cele 

ascultate de Bunul Dumnezeu, ajută-mă să biruiesc în războiul patimilor în care singur, de bună voie m-am 
aruncat! Roagă-te pentru mine, să nu se abată asupra mea mânia Lui Dumnezeu, căci  întru fărădelegi m-am 
zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea, şi în vârtejul apocaliptic am fost crescut. Despică-mă tu în două 
cu sabia Duhului Sfânt şi scoate afară din mine duhul destrăbălării, al tristeţii, al pustiirii, al tuturor păcatelor 
trupeşti ce nici diavolii nu le mai ştiu inventa, al întinării cu pofte urâte înaintea Lui Iisus Hristos Dumnezeul 
meu. Taie de la mine duhul necunoaşterii,  al nemilostivirii,  al împietririi,  al beţiei, al lăcomiei pântecelui,  al 
iubirii de arginţi,  al clevetirii aproapelui,  al neiubirii de fraţi sau de duşmani,  al aprinderii spre cele rele şi 
neplăcute Domnului,  al obrăzniciei ce se cheamă    îndrăzneală  , şi tot cugetul cel nevrednic de Chipul Iubirii 
Dumnezeieşti, spre care eu  numele m-am aplecat, învoindu-mă cu totul. Opreşte-mă tu la hotarul de taină al 
pocăinţei, al smereniei, al rugăciunii şi al postului, pentru a-mi revărsa în mărturisire, fără de frică şi ruşine, 
păcatele. Roagă-L pe Bunul Dumnezeu să-mi dea iertare şi putere să-mi mărturisesc păcatele şi să le curăţesc 
cu lacrimile mele. Nădăjduieşte suflete al meu spre Dumnezeu, că te vei libera de ispita diavolească şi de tot 
păcatul! Doamne Dumnezeule, pentru rugăciunile Maicii Preacurate şi Pururea Fecioarei Maria, ale Sfintei 
Muceniţe Tomaida şi ale tuturor Sfinţilor la care am alergat spre tămăduirea sufletului şi a trupului, ajută-mi 

mie şi mă izbăveşte de tot păcatul. Amin!

Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin
Rugăciunile începătoare  14 aprilie

Condac 1
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Pe iubitorul de nevoinţe sihăstreşti şi Ierarhul preaînţelept al Bisericii Lui Hristos, pe Pahomie, floarea 
cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin Harul Lui 
Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate şi a biruit uneltirile vrăjmaşilor. Pentru aceasta, într-un 
glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi 
plină de iubire Dumnezeiască!

Icos 1
Din pruncie ţi-ai împodobit viaţa cu virtuţile creştineşti. Părinţi tăi din Gledinul Bistriţei ţi-au sădit în 

suflet credinţa cea de viaţă dătătoare şi iubirea de Hristos, care te-au ajutat să-ţi aduci tinereţea ta prinos de 
bună mireasmă Lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de laudă, Pahomie, îţi aducem cântarea aceasta:

Bucură-te odraslă minunată a plaiurilor transilvane, că te-ai născut din părinţi binecredincioşi!
Bucură-te că ai primit la botez numele Sfântului Apostol Petru şi ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt!
Bucură-te, că ai crescut în dreapta credinţă, şi din tinereţile tale te-ai aplecat spre nevoinţă!
Bucură-te, că ţi-ai hrănit sufletul cu învăţăturile Lui Hristos şi nu te-ai depărtat de dragostea Lui!
Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Duhului Sfânt şi nu ţi-ai lipit sufletul de plăcerile lumeşti!
Bucură-te, că ai râvnit la viaţa plăcută Lui Dumnezeu şi de tânăr te-ai arătat apărător al dreptei credinţe!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 2

Ascultând cuvântul Mântuitorului, care zice: Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi  
ia crucea şi să-Mi urmeze Mie, ai părăsit locurile natale ale Gledinului şi ai plecat în Lavra Neamţului, unde ţi-ai 
închinat viaţa slujirii Lui Dumnezeu, potrivit rânduielilor părinteşti, cântând neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Ai intrat în obştea fraţilor şi părinţilor din Lavra Neamţului şi ca un doritor de cele Dumnezeieşti, ai 

căutat să urmezi pravila Bisericii şi să te înduhovniceşti din viaţa călugărilor îmbunătăţiţi, slăvind pe Dumnezeu, 
că ţi-a îndreptat paşii spre tot lucrul cel bun. Minunându-ne de râvna ta, Părinte, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, vistierie în care se adună roadele Duhului Sfânt, că ai luat crucea şi I-ai urmat Lui Hristos!
Bucură-te, tânăr înţelept, lucrător al virtuţilor, iconom al tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, floare a Gledinului răsădită în pământul Moldovei, suflet plin de mireasma Duhului! 
Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului, că ai purtat suferinţele celor din Ardeal!
Bucură-te, smerit ascultător faţă de mai-marii mănăstirii, împlinitor al sfaturilor părinţilor îmbunătăţiţi!
Bucură-te, lucrător iscusit în via Domnului, că prin ascultare desăvârşită ai dobândit smerita cugetare!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 3

Văzând stareţul Ioan al Neamţului râvna ta pentru cele duhovniceşti, te-a împodobit cu schima călugăriei, 
pe care ai primit-o ca din mâna Lui Hristos, iar după această chemare îngerească, mânat de dorirea bunătăţilor 
veşnice, te-ai angajat mai cu râvnă la lucrarea faptelor bune, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Întărit fiind de puterea Duhului Sfânt dăruită la primirea chipului cel îngeresc în Lavra Neamţului, cu 

osârdie ai împlinit Poruncile Sfintei Evanghelii şi ai urmat calea Sfinţilor Cuvioşi, încât numele tău, Părinte, s-a 
făcut cunoscut între toţi fraţii şi părinţii mănăstirilor nemţene, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte bun, plin de mireasmă duhovnicească, trandafir cu petalele în lumina necreată!
Bucură-te, suflet luminat de razele Dumnezeirii, floare aleasă, udată de roua Duhului Sfânt!
Bucură-te, pildă bună monahilor nevoitori, că te-ai îmbrăcat cu virtuţile ca şi cu o haină!
Bucură-te, păstrător şi împlinitor al rânduielilor călugăreşti şi rugător fierbinte pentru neamul tău!
Bucură-te, bucuria călugărilor şi lauda ortodocşilor ardeleni, că te-ai deprins cu rugăciunea inimii!
Bucură-te, împlinitor al Voii Lui Dumnezeu, că postul şi rugăciunea ţi-au încununat viaţa! 

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 4

Rugându-te  neîncetat  la  icoana  făcătoare  de  minuni  a  Preasfintei  Născătoare  de  Dumnezeu  din 
Mănăstirea Neamţ, ai dobândit de la Preadulcele Ei Fiu, Iisus Hristos, putere şi Har, prin care ai îndepărtat din 
viaţa ta ispitele şi uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, cântând neîncetat cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
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Văzând înţelepciunea şi dreapta socoteală pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, Mitropolitul Moldovei te-a 
chemat la treapta sfântă a preoţiei, după care ai fost numit şi egumen al Mănăstirii Neamţ, vrednicule de laudă 
Părinte Pahomie, iubitorule de Hristos; pentru aceasta, primeşte de la noi, cântarea:

Bucură-te, vrednice slujitor al tainelor Lui Dumnezeu, reazem al celor osteniţi şi ajutător al săracilor!
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt din Biserica Lui Hristos, povăţuitor al voievozilor neamului tău!
Bucură-te, egumen înţelept şi candelă aprinsă în Lavra Neamţului, că jugul Lui Hristos cu cinste l-ai purtat!
Bucură-te, luminător al monahilor, pildă începătorilor şi duhovnic iscusit pentru mulţi nevoitori!
Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăţilor, că zbuciumul veacului tău nu te-a tulburat!
Bucură-te, iubitorule de înţelepciune şi de duhovnicească linişte, că bine ai chivernisit cele mănăstireşti!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 5

Sufletul tău dorea să se adape din izvoarele nesecate ale liniştei sihăstreşti, Părinte Pahomie! Ai părăsit 
de bună voie ostenelile conducerii Mănăstirii Neamţ şi, cu binecuvântare, te-ai depărtat în singurătatea munţilor 
pentru a petrece împreună cu Îngerii şi a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Purtător fiind de Harul Duhului Sfânt şi având pururea în fiinţa ta conştiinţa prezenţei Lui Dumnezeu, 

nu te-ai înfricoşat nicicum de ispitele şi primejdiile pustiei, ci te-ai ridicat ca un stâlp de foc arzând, pentru 
dragostea Lui Hristos, prin rugăciune şi cugetare la cele cereşti. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, pustnic desăvârşit şi alăută a Duhului, că ai fost pătruns de dragostea Sfintei Treimi!
Bucură-te, neadormit rugător plin de Dumnezeiască putere, că ai înflorit pustia ca şi crinul!
Bucură-te, minte trează şi plină de smerita cugetare, că ai împlinit Voia Lui Dumnezeu!
Bucură-te, ochi lăuntric descoperitor al tainelor Dumnezeieşti, că Maica Domnului ţi-a fost ocrotitoare!
Bucură-te, că întru tine s-a împlinit chipul Lui Hristos şi Harul l-ai dobândit prin rugăciune neîncetată!
Bucură-te, că Muntele Chiriacu pe care ai sihăstrit, Tabor s-a arătat şi viaţa ţi-a fost ca o Sfântă Liturghie!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 6

Nici asprimea iernii, nici viforul ispitelor, nici lipsurile pustiei nu te-au despărţit, minunate Părinte, de 
dragostea Lui Hristos,  Cel  ce te-a iubit.  Nevoinţele tale  i-au întărit  în credinţă şi  răbdare pe ucenicii  tăi, 
împreună nevoitori, Sofronie, Macarie şi Lazar, cu care Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ai dorit  apoi să părăseşti ţinuturile nemţene, pentru a te împărtăşi din experienţa duhovnicească a 

părinţilor aflaţi în Lavra Pecerska din Kiev. Acolo l-ai cunoscut pe Sfântul Dimitrie al Rostovului, pe care l-ai 
avut  povăţuitor  şi  împreună  lucrător  în  cele  duhovniceşti.  Minunându-se  de  râvna  ta  pentru  dobândirea 
sfinţeniei vieţii, îţi aducem această pioasă cântare:

Bucură-te, cel ce ai ascultat de glasul conştiinţei tale iluminată de Hristos!
Bucură-te, că ai cinstit, după cuviinţă, Sfintele Moaşte ale Lavrei Pecerska!
Bucură-te, următor al Părinţilor pustiei şi iubitor de Sfinţi!
Bucură-te, ucenic următor al Sfântului Dimitrie al Rostovului!
Bucură-te, că ai îndurat necazuri şi primejdii şi ai învăţat din scrierile Sfinţilor Părinţi!
Bucură-te, împlinitorule al Sfintelor Scripturi, că pribegia ca pe o jertfa sfântă ai închinat-o Lui Hristos!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 7

Împodobit cu noi învăţături şi daruri alese, ai revenit, Părinte, din părţile Kievului în Munţii Neamţului, 
spre a continua lucrarea de Îndumnezeire a vieţii tale. Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, prin oamenii Săi te-a 
chemat la înalta slujire a Arhieriei şi, în vremuri de restrişte, ai primit spre păstorire Episcopia Romanului, pe 
care ai chivernisit-o cu dreaptă socoteală şi aleasă vrednicie, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ca arhipăstor preaales al Bisericii Lui Hristos şi lucrător al rugăciunii, i-ai cercetat, Părinte Pahomie, 

pe păstoriţii tăi asupriţi de grijile vieţii şi de năvălirile străinilor. Cu toţii s-au folosit de smerenia, de răbdarea,  
de poveţele şi de ajutorul tău, Sfinte Părinte, sporindu-şi nădejdea în mila Lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cei 
care, prin rugăciunile tale, s-au învrednicit de darurile Lui Hristos, te-au lăudat cântând unele ca acestea:

Bucură-te, destoinic ocârmuitor al Episcopiei Romanului, că ai ctitorit multe Biserici şi schituri!
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Bucură-te, că ai înzestrat mănăstirile sărace şi ai fost ajutător al preoţilor asupriţi!
Bucură-te, sprijinitor al văduvelor şi orfanilor, că nu i-ai uitat pe cei din ţinutul Gledinului!
Bucură-te, păstrător al sfintelor tradiţii apostolice, apărător şi mărturisitor al dreptei credinţe!
Bucură-te, Ierarh iubitor de ţară şi de neam, păstor cărturar al poporului binecredincios!
Bucură-te, luminat povăţuitor al mântuirii, pildă de îndelungă răbdare şi prieten al celor obidiţi!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 8

Plinind toate cele de trebuinţă episcopiei încredinţate spre păstorire şi mistuit de dorul pustniciei, din 
lucrarea Duhului Sfânt, te-ai retras din scaunul vlădicesc al Romanului în liniştea codrilor munţilor Chiriacu, 
unde, împreună cu ucenicii tăi ai zidit, spre lauda Maicii Domnului, Schitul Pocrov, cântându-I Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
După  mulţi  ani  de  trudă  misionară  şi  nevoinţă  sihăstrească,  încărcat  de  fapte  bune,  cu  Voia  Lui 

Dumnezeu, te-ai înstrăinat iarăşi de ţara natală în Lavra Pecerska, de unde Hristos te-a mutat la cele nepieritoare, 
Ierarhe Pahomie, dându-ţi cununa cea nevestejită a slavei Sale. Pentru aceasta, cu smerenie îţi cântăm:

Bucură-te, suflet plin de virtuţi, primit de Hristos în Ceruri, că ai lăsat Bisericii tale moştenire sfântă!
Bucură-te, fiu al Gledinului, Ierarh al Romanului, laudă a Bisericii strămoşeşti şi cetăţean al Cerului! 
Bucură-te, cel pururea pomenit în tot ţinutul Ardealului, rugător fierbinte pentru neamul tău!
Bucură-te, reazem al Ortodoxiei, candelă aprinsă în ţinutul Bistritei şi slujitor la altarul Preasfintei Treimi!
Bucură-te, cel primit în ceata Ierarhilor Teologi, că lupta cea bună până la sfârşit ai luptat!
Bucură-te, Părinte iubitor de fii duhovniceşti, că porţi rugăciunile noastre înaintea Lui Dumnezeu!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 9

În Împărăţia Cerurilor intrând, Sfinte Ierarh Pahomie, te îndulceşti de răsplata veşnicelor bunătăţi ale Lui 
Hristos Dumnezeu, Care te-a întărit în nevoinţele pustniceşti. Acolo, mărite mărturisitorule şi mult nevoitorule, 
nu încetezi a-I mulţumi, lăudând Preasfânta Treime, şi împreună cu Îngerii cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Deşi îngropat în pământ străin, Sfinte Pahomie, sufletul tău preamărit de Hristos veghează pururea asupra 

neamului românesc şi se roagă pentru sufletele noastre. Cei care cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea sa, cer 
să se izbăvească din nevoi şi din bântuielile vrăjmaşilor, ca să-i cântăm întru bucuria inimii:

Bucură-te, Sfinte Ierarh, rugător fierbinte pentru neamul românesc, apărătorul credinţei adevărate!
Bucură-te, icoana ierarhilor şi a preoţilor cucernici, că întreg Ardealul te cinsteşte după cuviinţă!
Bucură-te, povăţuitorul pustnicilor şi al nevoitorilor, că cinul monahal te are ca model!
Bucură-te, prieten şi casnic al Lui Dumnezeu, împreună vorbitorule cu Îngerii!
Bucură-te, călăuza pelerinilor şi lumina orbilor, tatăl orfanilor şi sprijinitorul oropsiţilor!
Bucură-te, izvorul care adapă pe cei însetaţi de Dumnezeu, lumină aprinsă din lumina Lui Hristos! 

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 10

Om al Lui Dumnezeu şi credincioasă slugă, făclie duhovnicească şi stâlp al credinţei, râu nesecat al 
rugăciunii şi cămară preacurată a Împăratului Ceresc, potir din care se revarsă peste noi roadele dragostei Lui 
Hristos, Sfinte Ierarh Pahomie, ajută-ne să biruim greutăţile vieţii, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Hristos: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ca pe un zid tare împotriva ispitelor te avem pe tine, Sfinte Ierarh Pahomie. Roagă-te Mântuitorului 

Hristos pentru neamul românesc în care se preamăreşte Numele Lui Dumnezeu, în Treime lăudat: Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh, ca întru bucuria inimii să-ţi cântăm:

Bucură-te, că vezi pururi faţa Blândului Iisus şi sub acoperământul Maicii Preacurate petreci în Ceruri!
Bucură-te, împreună cu Sfinţii Îngeri vorbitorule, că numele tău este pomenit de toţi urmaşii tăi!
Bucură-te, cu Marele Pahomie împreună locuitor în Ceruri, că întreţii focul cel sfânt în cămările cereşti!
Bucură-te, că în Schitul Pocrov se păstrează pravila rânduită de tine!
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Bucură-te, văzător al tainelor Dumnezeieşti, luminător al Ortodoxiei şi apărător al adevărului!
Bucură-te, încununarea tuturor Sfinţilor Români, că ai desţelenit pământul Moldovei!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 11

Multîndurate  şi  Preamilostive  Doamne  Dumnezeule,  nu  trece  cu  vederea  suferinţele  şi  suspinele 
românilor ortodocşi din pământul Ardealului, ci le ajută şi-i miluieşte după marea ta iubire de oameni, pentru 
rugăciunile Sfântului Ierarh Pahomie, alesul Tău, care Îţi cântă împreună cu Cetele Îngereşti: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ai fost păstorul cel bun trimis de Dumnezeu în vremuri de grea încercare pentru binecredinciosul popor 

pe care l-ai păstorit cu multă vrednicie, întru puterea Duhului Sfânt. Pentru aceasta, minunate Părinte, în semn 
de mulţumire şi recunoştinţă pentru toate învăţăturile şi rânduielile tale lăsate nouă moştenire, îţi cântăm: 

Bucură-te, Sfinte între Sfinţii neamului românesc, întâistătător între ierarhii Bisericii noastre! 
Bucură-te, stea răsărită în pământul Gledinului, că n-ai ascuns lumina credinţei sub obroc!
Bucură-te, turn al Ortodoxiei, stâlp al Bisericii, mărgaritar de mult preţ aşezat în şiragul Ierarhilor!
Bucură-te, dătător de bunătăţi cereşti credincioşilor, că stai în ceata mărturisitorilor mărind pe Dumnezeu!
Bucură-te, prieten al Lui Hristos şi frate al nostru, nădejdea sihaştrilor şi bucuria monahilor! 
Bucură-te, biruitorul nedreptăţilor şi pacea celor obidiţi, sprijinitorul bătrânilor şi miluirea săracilor! 

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 12

Lumină din lumina Lui Hristos aprinde în sufletul nostru, Sfinte Ierarh Pahomie, să mergem pe calea 
adevărului şi să biruim în luptă împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Întinde-ne nouă mână de ajutor şi 
risipeşte tulburările dintre noi, să nu pierim în iureşul ispitelor, ci bucurându-ne împreună cu tine să-I cântăm 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ca pe o comoară de mult preţ te are pe tine Biserica noastră dreptmăritoare, Sfinte Ierarh Pahomie! 

Viaţa ta curată şi neprihănită a fost pildă vie pustnicilor, monahilor, preoţilor şi credincioşilor, iar numele tău 
s-a făcut cunoscut în toată lumea ortodoxă. Aducându-ţi mulţumire pentru binefacerile pe care ni le trimiţi din 
Ceruri de la Preamilostivul Dumnezeu, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre, că te rogi fierbinte pentru cei ce cinstesc cu evlavie pomenirea ta!
Bucură-te, dătător de bucurie pentru cei întristaţi, grabnic folositor celor ce aleargă la tine cu credinţă!
Bucură-te, că porţi suferinţele fraţilor ardeleni, potir al binecuvântării şi mijlocitor al Harului!
Bucură-te, suflet încărcat de darurile Sfântului Duh, că alini suferinţele şi vindeci boli nevindecate!
Bucură-te, că luminezi pruncii, înţelepţeşti tinerii, risipeşti furtunile şi aduci roadă pământului!
Bucură-te, cădelniţă care porţi focul Dumnezeirii, că eşti sprijinul nostru în Ziua Judecăţii Lui Hristos!

Bucură-te, Părinte Pahomie, şi roagă-te să avem credinţă tare, inimă curată şi plină de iubire Dumnezeiască!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfinte Ierarh Pahomie, podoaba sihaştrilor, păstorul cel bun al turmei  cuvântătoare,  mărturisitorul 
adevărului şi lauda Ortodoxiei, cel ce ai primit de la Hristos cununa bunătăţilor celor veşnice, primeşte şi de la 
noi, nevrednicii şi păcătoşii, această smerită cântare şi fii mijlocitor către Înduratul Dumnezeu, ca să ne izbăvească 
de focul cel veşnic, iertându-ne păcatele, că împreună cu tine, să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Sfinte Ierarh Pahomie, cu darul Lui Dumnezeu din tinereţe ai ales calea sfântă a desăvârşirii,  iar 

Preabunul şi Milostivul Dumnezeu a binevoit să te cinstească pe Pământ şi în Cer. Plecând genunchii noştri, 
îndrăznim să venim cu evlavie şi  smerenie către tine,  ca să te rogi Preaînduratului 
Dumnezeu, ca şi nouă să ne ajute să mergem pe calea cea sfântă a Poruncilor Lui şi 
din  toată  inima  să  lucrăm cele  bune  şi  folositoare  sufletelor  noastre.  Fie  ca,  prin 
sfintele tale rugăciuni, să dobândim iertare pentru păcatele, fărădelegile şi neputinţele 
noastre, şi mulţumindu-ţi după vrednicie să ne închinăm cu inimă curată Celui ce te-a 
preamărit în Ceruri, Lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în 
vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului
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Rugăciunile începătoare               15 aprilie
Condac 1

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălţimea cea strălucită a 
smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării şi solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, 
să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră şi a lumii întregi şi să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi 
roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Icos 1
De tânăr, te-ai arătat iubitor de viaţă călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată grija 

lumească şi cu dragoste ai pornit pe calea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu smerenie şi cu glas de bucurie, îţi 
cântăm:

Bucură-te, că Îngerilor te-ai asemănat prin vieţuire pustnicească!
Bucură-te, că din Munţii Buzăului ai făcut un Athos românesc!
Bucură-te, că pururi vorbeşti cu Iisus prin rugăciune şi prin tine Numele Lui Iisus se preamăreşte!
Bucură-te, mare iubitor şi trăitor al învăţăturii Sfinţilor Părinţi, că te-ai hrănit din Sfintele Scripturi!
Bucură-te, că pe ucenici i-ai învăţat smerita vieţuire!
Bucură-te, cel ce pururea te rogi Lui Dumnezeu pentru noi!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 2
Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai ştiut să alungi duhurile înşelăciunii 

prin viaţă curată şi plăcută Lui Dumnezeu! Ai strălucit ca o făclie în grădina Maicii Domnului  pe pământul  
românesc unde neîncetat ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Luminător preastrălucit al călugărilor din mănăstirile româneşti ai fost, Fericite Părinte. Pilda faptelor şi 

mireasma învăţăturilor tale au îndreptat pe mulţi către viaţa cea îmbunătăţită a împlinirii virtuţilor sihăstreşti. 
De aceea, primeşte şi de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc prin care s-a binecuvântat pământul ţării 
noastre!
Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu!
Bucură-te că ai vieţuit pe plaiurile Buzăului şi te-ai făcut povăţuitor cinului călugăresc!
Bucură-te, că ţi-ai îndreptat paşii spre Ţara Românească în care ai binevestit pe Dumnezeu!
Bucură-te, că ai întărit obştile mănăstirilor noastre şi pe mulţi i-ai călăuzit spre viaţa pustnicească!
Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monahi!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 3
Iubitor al rugăciunii Lui Iisus şi trăitor în liniştea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, şi, în 

trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulceşti din roadele bunătăţilor nepieritoare ale Împărăţiei 
Cerurilor şi de vederea fericirii Raiului, neîncetat cântând cu Îngerii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Chemat de Dumnezeu la treapta preoţiei, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoşat de această Sfântă Taină; 

pentru aceea, cu umilinţă, îţi strigăm:
Bucură-te, că vrednic ai fost de Harul Preoţiei şi împreună cu Îngerii ai slujit!
Bucură-te, că prin evlavie, Lui Dumnezeu te-ai dăruit şi de mari daruri Dumnezeu te-a învrednicit!
Bucură-te, cel ce viaţa ta ai închinat-o slujirii Lui Hristos şi acum în Ceruri slujeşti cu Sfinţii!
Bucură-te, că în cele duhovniceşti tu străluceşti şi pe mulţi i-ai împărtăşit de învăţături Dumnezeieşti!
Bucură-te, cel ce eşti cinstitor al preoţiei Lui Hristos şi podoabă de cinste a călugărilor evlavioşi!
Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 4
Prin tine, Cuvioase Părinte, mulţi călugări şi credincioşi au descoperit deprinderea rugăciunii Lui Iisus 

prin care s-au umplut de Har Dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Cu glas de mulţumire, împreună cu 
toţi Sfinţii şi noi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 4
Cu adevărat scară duhovnicească până la Cer a fost viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite. Cu lacrimile tale 

nerodirea pustiului ai lucrat-o, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu Dumnezeu, pe cât este cu 
putinţă oamenilor. Cu bucurie îţi aducem acum aceste laude:

Bucură-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a Numelui Lui Iisus!
Bucură-te, că, prin rugăciune, cu duhul te-ai luminat şi sufletul Tău l-ai unit cu Dumnezeu!
Bucură-te, că pururea cu Îngerii te-ai rugat şi prin evlavie liniştea sufletească ai dobândit!
Bucură-te, că prin post ţi-ai întărit trupul împotriva ispitelor şi ai împletit rugăciunea cu munca!
Bucură-te, că ne-ai învăţat iubirea de Dumnezeu şi ne-ai povăţuit să ne rugăm Lui cu luare-aminte!
Bucură-te, că pe vieţuitorii schiturilor i-ai învăţat smerita cugetare!
Bucură-te, cel ce la Athos l-ai călugărit pe Paisie Velicicovschi!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 5
Cu bucurie, prealăudate Părinte, toate cetele călugărilor şi adunarea credincioşilor săvârşesc cinstita 

pomenire a ta. Te-ai îmbrăcat cu fapta bună ca un viteaz ostaş al Lui Hristos, iar cu dragostea cea adevărată ţi-
ai îngrădit viaţa ta plăcută Îngerilor, care împreună cu tine Îi cântă Lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Pe Îngerul cel pământesc plăcut Lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviinţă, astăzi, 

în Biserica Lui Hristos, cântând unele ca acestea:
Bucură-te, purtătorule de făclie al călugărilor, mlădiţă preafrumoasă a pustiului!
Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceştilor nevoinţe!
Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos!
Bucură-te, că frumuseţea vieţii duhovniceşti ai dorit, povăţuitorule al celor rătăciţi!
Bucură-te, că prin rugăciune te-ai învrednicit a vorbi cu Hristos!
Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut şi întru tine Chipul Lui Hristos a rodit!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 6
Ca şi văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înţelegător al vedeniilor şi ai 

cunoscut că Dumnezeu se descoperă aceluia care se leapădă de sine şi lasă pe Hristos să vieze în inima şi în 
sufletul său, iar prin Duhul Sfânt neîncetat cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viaţa călugărească de la Poiana Mărului după rânduiala Athosului s-

a statornicit; unde postul şi rugăciunea sunt căile desăvârşirii, pe care, împlinindu-le cu dragoste, sufletul se 
ridică la înălţimea Cerului. Şi noi, străduindu-ne a te urma, te cinstim cu aceste cântări:

Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească, că prin smerenie ai biruit pe nevăzuţii vrăjmaşi!
Bucură-te, povăţuitor iscusit al monahilor nevoitori, că ai statornicit în mănăstiri viaţa cea de obşte!
Bucură-te, că pe fraţii din mănăstiri spre viaţa duhovnicească i-ai călăuzit!
Bucură-te, că făgăduinţele călugăreşti pe mulţi i-ai învăţat şi ai avut în jurul tău mulţime de ucenici!
Bucură-te, cel ai pus bună rânduială în mănăstirile de sub povăţuirea ta!
Bucură-te, podoabă duhovnicească a Eparhiei Buzăului şi Vrancei!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 7
Cunoscător şi împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea ajutându-te 

să înţelegi lucrările Lui Dumnezeu din firea lucrurilor şi să te sârguieşti în viaţa isihastă spre unirea cu Hristos, 
neîncetat cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Părinte Vasile, ne minunăm de înţelepciunea pe care ai dobândit-o din belşug din înţelegerea Sfintelor 

Scripturi, de unde ai învăţat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, îţi cântăm:
Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi, pururea cugetătorule la Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice, că te-ai îmbogăţit din comoara Sfintelor Scripturi!
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Bucură-te, că după pilda Cuvioşilor Părinţi ai vieţuit în viaţa călugărească!
Bucură-te, că din apa duhovnicească a Sfinţilor Părinţi te-ai adăpat!
Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al Lui Hristos te-ai înflăcărat!
Bucură-te, că pe ucenicii tăi i-ai învăţat a vieţui cu iubire frăţească şi a trăi învăţăturile Dumnezeieşti!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 8
Ai împlinit viaţa sihăstrească despărţindu-te de tulburările lumeşti şi părinţilor pustiei te-ai asemănat 

plăcutule al Lui Dumnezeu. Pentru aceasta împreună cu dânşii te cinstim, Părinte Vasile, cântând Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Văzând trăirea ta în liniştea sihăstriei, Sfinte Părinte, cu adevărat, am înţeles că viaţa pustnicilor este 

fericită. Înarmându-te cu Dumnezeiescul dor, ai schimbat nerodirea pustiului în ogor dătător de duhovnicească 
roadă. Pentru aceea, îţi cântăm:

Bucură-te, că prin înfrânarea trupului te-ai asemănat cu pustnicii şi te-ai făcut pildă sihaştrilor!
Bucură-te, că în toate ai urmat Sfinţilor Părinţi şi pe diavol cu postul şi cu rugăciunea l-ai ruşinat!
Bucură-te, că ai vestit Filocalia Părinţilor şi din învăţăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat!
Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceaţa rugăciunii Lui Iisus!
Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scărarul ai învăţat trezvia în rugăciune!
Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la Cer şi cu Sfinţii Lui Dumnezeu în Ceruri locuieşti!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 9
Împlinitor şi propovăduitor al virtuţilor creştineşti te-ai arătat, Cuvioase Părinte. Tăria cuvintelor tale a 

înfrumuseţat cu strălucite podoabe pe credincioşii Bisericii strămoşeşti,  care, urmând învăţăturile tale, s-au 
deprins a cânta Lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Toate obştile călugăreşti pe care le-ai povăţuit, Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovniceşti de 

profundă trăire creştinească. Cu smerenie ne închinăm ţie şi spunem aşa:
Bucură-te, că ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet şi prin învăţăturile tale mulţi s-au luminat!
Bucură-te, că toată viaţa ţi-ai închinat-o rugăciunii şi scrierilor filocalice!
Bucură-te, Părinte al călugărilor, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduială sfântă!
Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfinţenie pravila călugărească!
Bucură-te, că din Poiana Mărului o şcoală a rugăciunii curate ai făcut!
Bucură-te, că sihăstriile din Munţii Buzăului şi ai Vrancei le-ai îndrumat!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 10
Întocmai ca un Înger ai vieţuit pe pământ, Fericite Părinte, iar după mutarea ta la cele nepieritoare, fiind 

rânduit de Dumnezeu în Ceruri, ai aflat împreună-vieţuire cu Îngerii. De aceea, bucurându-te de slava cea 
negrăită, cu cetele cereşti înalţi neîncetat Preasfintei Treimi cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în Dumnezeieştile Scripturi că Sfinţii vor judeca 

lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi! Aflând 
că Dumnezeu te-a preamărit în Ceruri, precum tu L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei 
tale, Cuvioase Vasile, zicem aşa:

Bucură-te, că în Ceruri ţi-ai pregătit sălaşul veşniciei şi în Cartea Vieţii numele Tău se află scris!
Bucură-te, că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei şi mare Har ai aflat înaintea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ne-ai povăţuit că ascultarea este de mare preţ şi ne-ai învăţat a cugeta la cele cereşti!
Bucură-te, că prin purtare de grijă ai rânduit ucenici în 12 mănăstiri buzoiene şi vrâncene!
Bucură-te, că, prin tine numărul Sfinţilor Români l-ai sporit şi Poiana Mărului a devenit loc mult iubit!
Bucură-te, că mijloceşti pentru mântuirea tuturor şi pururea te rogi pentru uşurarea necazurilor noastre!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 11
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Cale spre Ceruri a fost viaţa ta, Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuţi, până la Dumnezeu, Căruia 
I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, şi de la noi cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
După truda vieţii sihăstreşti, înaripat fiind de dragostea Lui Hristos, ai ajuns în Ceruri, unde ai primit 

plata ostenelilor tale, Fericite Părinte. Strălucind în lumina cea negrăită a slavei Lui Dumnezeu, nu înceta să-i 
mângâi pe fiii tăi, care se nevoiesc în iureşul necazurilor vieţii, şi care strigă:

Bucură-te, că viaţa ta a fost o neîncetată jertfă sfântă şi prin fapte bune ţi-ai pregătit comori în Ceruri!
Bucură-te, că ai fost pildă de smerenie şi ne-ai învăţat să ne lepădăm de cele lumeşti!
Bucură-te, că pe călugări i-ai povăţuit la deasa spovedanie şi la împărtăşire!
Bucură-te, că ne-ai învăţat să cugetăm la cele de Sus şi să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor!
Bucură-te, că, prin sfintele tale rugăciuni ne fereşti de ispite şi de necazuri!
Bucură-te, mângâierea monahilor şi a credincioşilor osârduitori!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 12
Propovăduitor al rugăciunii inimii şi învăţător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte Vasile. 

Pentru multele tale osteneli lumea te cinsteşte după cuviinţă, dând slavă Lui Dumnezeu, Căruia şi noi Îi cântăm: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Luminător al dreptei credinţe şi chip al blândeţilor te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile. Cu 

dragoste şi cu glas de bucurie îţi strigăm:
Bucură-te, cel ce din pruncie ai fost hrănit cu pâinea vieţii, că locuieşti în Ceruri împreună cu Sfinţii!
Bucură-te, că ai ales calea îngerească a călugăriei şi ne-ai insuflat duhul rugăciunii Lui Iisus!
Bucură-te, că rugăciunile tale la Ceruri s-au înălţat ca o tămâie de bună mireasmă!
Bucură-te, cel ce ai învăţat pe toţi să ceară milă Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că purtând Crucea Lui Hristos te-ai întărit sufleteşte şi neîncetat la Dumnezeu ai cugetat!
Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului Stareţ Paisie de la Neamţ!
Bucură-te, Cuvioase Vasile, şi roagă-te Lui Dumnezeu să avem credinţă tare şi putere în rugăciune!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pustnicilor, stâlpul cel 

neclintit al răbdării, trâmbiţa cea netăcută a rugăciunii inimii, îngerească minte care ai înmulţit talantul dat ţie 
de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinşi de tot felul de necazuri şi de ispite, şi roagă-te Lui  
Dumnezeu  să  ne  învrednicească,  la  vremea  potrivită  de  cereasca  Sa  Împărăţie,  ca  împreună  cu  Îngerii, 
neîncetat să-I cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, alesule al Lui Dumnezeu şi moştean al Împărăţiei Cerurilor, care împreună 

cu Îngerii şi cu Sfinţii vieţuieşti, pe tine te rugăm cu lacrimi şi cu umilinţă să ne izbăveşti, prin sfintele tale 
rugăciuni, de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului şi de gândurile cele 
rele care se abat asupra noastră. Fii rugătorul celor din mănăstiri, care, din iubire şi credinţă faţă de Domnul 
Iisus Hristos, au lăsat toată grija cea lumească, pentru ca, împreună cu tine, să slujească mereu Lui Dumnezeu 
în viaţa pustnicească. Tu eşti mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc Numele Lui Iisus Hristos şi Biserica 
cea  una,  Sfântă,  Sobornicească  şi  Apostolească.  Către  tine,  Cuvioase  Părinte,  îndreptăm această  smerită 
rugăciune, pe care să o duci înaintea Tatălui Ceresc ca pe o tămâie cu bună mireasmă. Fă-ne să avem în minte 
şi în inimă rugăciunea Lui Iisus. Uneşte pe toţi creştinii în aceeaşi credinţă dreptmăritoare şi ne învredniceşte 
să dobândim fericirea Raiului, în veci. Amin!

Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I Scitul
Rugăciunile începătoare              20 aprilie

Condac 1
Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip 

al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarh Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii 
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de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al Harului Lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă 
îţi cântăm: Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile 
noastre!

Icos 1
Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, ţi-ai adus viaţa jertfă vie Lui Hristos, intrând într-o 

mânăstire din hotarele Casienilor şi ale peşterilor. În această vatră de Dumnezeiască nevoinţă şi înţelepciune, 
ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.

Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea Dumnezeiască!
Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul Lui Hristos!
Bucură-te, Biserică vie a isihiei, şi de Har înrourată asprime a vieţuirii!
Bucură-te, chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă!
Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă!
Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 2

Luminând ca o făclie  aprinsă de iubirea şi  înţelepciunea Dumnezeiască,  după mutarea din viaţă  a 
înaintaşului tău Gherontie, ai fost ales episcop. Atunci şi mai mult te-ai ostenit a semăna în pământul şi neamul 
tău sămânţa filocalicei vieţuiri, spre rodirea sfinţeniei şi cu bucurie ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cu  puterea Duhului scoteai  apa  vie  a cuvintelor Scripturii, revărsând-o peste pământul însetat  al 

inimilor. Aşa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji şi vanităţi şi te osteneai a-i izbăvi pe oameni 
din învăluirea păcatelor şi din spinii grijilor ce înăbuşă iubirea de Dumnezeu şi de oameni.

Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune, piatră de temelie a Filocaliei româneşti!
Bucură-te, căutare peste toate a Împărăţiei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, râvnă cu dreaptă-socoteală spre desăvârşire!
Bucură-te, blândeţe cuceritoare prin iubire, plină de smerenie, călăuzită de Duhul la tot adevărul!
Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei, că te-ai milostivit la neputinţele omeneşti!
Bucură-te, cunoaştere întru lărgimea Duhului, minte făcută potir al Cuvântului!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 3

Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic Ierarh, taina unirii între Dumnezeu şi creaţia Sa, teologhisind şi 
slujind cu darul Sfintei Treimi spre zidirea Bisericii în dragostea Lui Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Cu duhovnicească înţelegere ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea de mântuire tot ce este 

bun, frumos şi folositor. Aşa, cu aleasă evlavie şi elocinţă ai semănat dreapta-credinţă dând culturii pecetea 
Cuvântului întrupat.

Bucură-te, iubire de înţelepciune şi de frumos, chivot al Euharistiei Lui Hristos!
Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină!
Bucură-te, dorire de a împărtăşi tuturor comoara Harului!
Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina Lui Hristos!
Bucură-te, chivot din care iese puterea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 4

Unind tăcerea cu cuvântul şi cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toţi cei ce 
beau cu credinţă se umplu de dorul Lui Hristos, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Împăraţi şi episcopi, călugări, credincioşi şi barbari, toţi te cunoşteau şi te preţuiau pentru evlavia, 

cinstea şi înţelepciunea ta izvorâte din liniştea minţii şi a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toţi cu dragostea Lui 
Hristos, nu conteneai să-i tămăduieşti şi să-i luminezi, spre a păşi în hotarul lucrării duhovniceşti.

Bucură-te, minte curăţită de patimi, inimă rugătoare, luminată de Har!
Bucură-te, arhierescă vrednicie a unirii cu Dumnezeu!
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Bucură-te, Sfânt Mărturisitor şi de minuni făcător!
Bucură-te, tămăduitor de bolile sufleteşti şi trupeşti!
Bucură-te, inimă de Părinte, milostivă şi iertătoare!
Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea Lui Hristos!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 5

Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mânăstirile şi sihăstriile Dobrogei, Sfinte Ierarh 
Teotim. Prin apostolica-ţi râvnă pentru Hristos, Dumnezeiască viaţă de nevoinţă şi isihie într-însele a înflorit, 
când neîncetat cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Preacinstite Teotim, chemându-i şi călăuzindu-i la Hristos 

cu iubirea ta de Părinte. Biserici mari ai înălţat şi ai împodobit în pământul Dobrogei, pecetluindu-l cu  frumuseţea 
Dumnezeiască a Liturghiei Lui Hristos.

Bucură-te, Apostol al dragostei Lui Hristos, floare a Raiului isihiei!
Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoşeşti, veghe la hotarul veşniciei!
Bucură-te, lucrarea rodurilor de sfinţenie, izvor de blagoslovenie, dar din Darul Treimii Sfinte!
Bucură-te, inimă de Părinte al dragostei ce zideşte, rug luminos!
Bucură-te, purtare a crucii de neam şi pământ, închinare de fiu pe altarul cel sfânt!
Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii Lui Hristos!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 6

Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvârşită blândeţe şi iubire de vrăjmaşi 
le-ai răspuns, supunând sălbăticia cugetului lor prin daruri, rugăciuni şi sfinţenia vieţii. De aceea păgânii te 
numeau zeul romanilor, dar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Icoană vie a Lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară şi preface darul în 

împărtăşire de taină a creaţiei cu cele Dumnezeieşti.
Bucură-te, nerăutate ce topeşti ura şi vrăjmăşia, bunătate ce te reverşi peste toată făptura!
Bucură-te, vedere în aproapele a Chipului Dumnezeiesc!
Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii, părtaş la slava Dumnezeirii!
Bucură-te, neclintită răbdare în suferinţe, stâlp luminos al dreptei credinţe!
Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire, vas al luminii mai presus de fire!
Bucură-te, iconom al Tainelor Sfinte, împlinitor al Voii Cerescului Părinte!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 7

Citind cu minte curată şi călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei Dumnezeieşti în viaţa lumii şi în toată 
filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocinţe. Prin aceasta 
arătai că însăşi taina creaţiei este după Chipul Treimii, dialog şi dăruire, vedere şi întâlnire, iubire în împărtăşire 
şi cântare îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Bătrân cu înţelepciunea şi veşnic tânăr cu frumuseţea chipului te arătai, Părinte, zugrăvind tainic Chipul 

Tatălui, care în Fiul se arată la faţă, întru lumina şi îmbrăţişarea Sfântului Duh.
Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovniceşti!
Bucură-te, contemplare a pecetei sfinte a lucrării Dumnezeieşti!
Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi!
Bucură-te, frumuseţe străluminată de Har, minte încununată de cugete sfinte!
Bucură-te, icoană a vieţii monahiceşti, dor al stării faţă către Faţă cu Dumnezeu!
Bucură-te, iubire de creaţie născută din iubirea Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 8
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După cuvântul Domnului, Sfinte Teotim, învăţai să iertăm celor ce ne greşesc şi să ne împăcăm cu 
fratele care are ceva împotriva noastră, înainte de a ne aduce darul la altar. Numai aşa liturghisirea noastră 
primeşte pecetea Duhului iubirii şi viaţa Trupului Lui Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Simplă şi pustnicească îţi era hrana, pe care o închinai ca dar Lui Dumnezeu în Biserica vie a trupului, 

chemând şi odihnind în tine rugăciunea cu negrăit suspin a Duhului. Viaţa ta lua tot mai mult chipul asemănării 
Dumnezeieşti, al împărtăşirii de slava şi bucuria sălăşluirii Sfintei Treimi.

Bucură-te, iertare, care faci punte peste prăpastia dezbinării, cu împăcarea răsădită în trupul iubirii!
Bucură-te, închinare şi dăruire de sine pe altarul de taină!
Bucură-te, lepădare de poftele şi grijile deşarte şi înfrânare ce găteşti calea Împărtăşirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, dorire şi îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt!
Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii şi cufundare în pocăinţă şi smerenie a voirii!
Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoşi, în faţa căreia demonii sunt neputincioşi!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 9

Arătai că cel ce păcătuieşte cu cugetul, prin însăşi iuţimea gândului săvârşeşte în minte păcatul complet, 
pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi îndemnai pe creştini a împlini 
porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii 
Lui Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Povăţuiai  pe  toţi  a  înainta  pe  calea  desăvârşirii,  zugrăvindu-le  rodul  cel  de  la  capătul  drumului, 

transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii.
Bucură-te, cel ce scara Raiului ai străbătut-o, călăuză pe cărarea cea strâmtă!
Bucură-te, blândeţe neclătinată de valurile ispitelor, bărbăţie ce sfărâmi idolii din lăuntru şi din afară!
Bucură-te, smerenie, şi altar al prefacerii duhovniceşti!
Bucură-te, trezvie, şi oglindă a cugetului lăuntric!
Bucură-te, pază a minţii, şi cuvânt lucrător în inimi cu puterea Lui Hristos!
Bucură-te, rugăciune în pocăinţă, şi spălare în lacrima duhului!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 10

Cu iubire de străini şi Dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la lumina 
cunoştinţei  de Dumnezeu.  Marele  tău prieten,  Sfântul  Ioan Gură de Aur,  în  anul  399 ţi-a  trimis  călugări 
misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să înveţe şi ei a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu legătura nedezlegată a dragostei şi cu tăria credinţei neclintite v-aţi unit în iubirea Lui Dumnezeu, 

zugrăvind icoana prieteniei duhovniceşti. Balsam şi mângâiere, sprijin şi îmbărbătare v-aţi făcut unul altuia, 
întru binevestirea şi slava Numelui Lui Hristos.

Bucură-te, neîncetată slujire Lui Dumnezeu şi aproapelui!
Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului Lui Hristos, mărturisitor al Cuvântului făcut trup!
Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat, împreună-lucrător cu Dumnezeu!
Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea Lui Hristos!
Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea şi înţelepciunea!
Bucură-te, cu razele isihiei, descuietor al inimilor zăvorâte!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 11

Întrarmat cu Dumnezeiasca înţelepciune şi râvna dreptei credinţe, ai mers la Constantinopol la sinodul 
convocat de Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva învăţăturii greşite a episcopului Antonin al Efesului. Ştiai, 
Părinte, că orice erezie răpeşte mărgăritarul de mult preţ, lumina şi bucuria cântării: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere şi hotărâre pe 

Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuzaţiilor aduse de Sfântul Epifanie al Ciprului. Te-ai arătat apărător cu 
dreaptă socoteală al Ortodoxiei, al scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie a moştenirii duhovniceşti.
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Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni, de înţelepciune şi de frumos!
Bucură-te, iubitorule de adevăr şi de pace, care te faci punte peste prăpastia dezbinării!
Bucură-te, vedere din hotarul veşnicei iubiri, netulburată de viforul clevetirii!
Bucură-te, cunoaştere cu duhovnicească înţelegere, sol al dragostei şi isihiei Dumnezeieşti!
Bucură-te, cunoaştere prin iubire, fără de amăgire, neatinsă de ură şi învrăjbire!
Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 12

Pentru viaţa ta curată, pentru sfinţenia şi minunile tale te cinsteau şi barbarii necredincioşi, încât dreapta 
credinţă se înmulţea şi pământul se lumina de strălucirea cântării Dumnezeieşti: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Urcând toată scara desăvârşirii, ţi-ai dat sufletul cu pace în mâinile Lui Hristos, lăsându-ne icoana sfântă 

a vieţii tale, prin care te cunoaştem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor şi călăuzitor pe 
cărările mântuirii.

Bucură-te, sfeşnic de lumină neapusă, icoană în care se vede taina creştină!
Bucură-te, nevoitor al ştiinţei duhovniceşti şi izbăvitor din întunericul necunoştinţei!
Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări, şi tămăduire a celor suferinzi!
Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi, şi ridicare a celor căzuţi!
Bucură-te, braţ părintesc întins în ajutorul fiilor risipitori!
Bucură-te, comoară sfântă a pământului şi neamului românesc, stea luminoasă a Bisericii Ortodoxe!

Bucură-te Sfinte Ierarh Teotim şi roagă-te să avem dor de Dumnezeu şi iubire fierbinte în inimile noastre!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O,  Sfinte  Ierarh Teotim, privind  la  sfinţenia vieţii,  bogăţia  înţelepciunii  şi  negrăitele  tale  faceri  de 
minuni, văzând strălucirea chipului tău încununat de virtuţi şi transfigurat de dragostea Lui Hristos, îţi aducem 
acum smerita  noastră cântare de laudă şi  te rugăm să ne ajuţi  pe drumul mântuirii  să  aflăm şi  noi  rodul 
pocăinţei şi haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, cântând împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Sfinte Ierarh Teotim, veşnicule locaş al sălăşluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuţi în robia 

patimilor, în marea învolburată a ispitelor şi în cumplite neputinţe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, 
spre batjocura vrăjmaşului, ci ascultă rugăciunea noastră, că mult poate mijlocirea Dreptului înaintea Preabunului 
Dumnezeu. Dezleagă-ne din legăturile nevăzute, tămăduieşte-ne şi ne călăuzeşte la Raiul smereniei, cu darul de 
Sus şi cu rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvălirile păgâne şi pierzătoare, şi ne deschide 
inima cu razele înţelegerii duhovniceşti, ca să ne gătim cum se cuvine de a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzeşte 
ţara şi poporul acesta de meşteşugitele curse ale vrăjmaşului. Fereşte-ne de toată înşelarea şi de apăsarea duhului 
lumesc, potrivnic credinţei şi iubirii Dumnezeieşti. Ajută-ne să ne lepădăm de toţi idolii văzuţi şi nevăzuţi. 
Întăreşte-ne a ne purta cu mulţumire crucea încercărilor şi suferinţelor îngăduite de Milostivul Dumnezeu spre 
curăţirea şi tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Treci peste nevrednicia noastră şi cu iubirea ta de Părinte, 
iartă-ne şi ajutându-ne să dezgropăm în noi prin pocăinţă şi cu darul Lui Hristos Icoana Chipului Dumnezeiesc. 
Ca lepădând orice necurată pornire sau pătimaşă deprindere, să nu scârbim cu nimic şi să nu alungăm pe Duhul 
Cel Sfânt, care lucrează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte şi 
cu Harul dat ţie de Sus, opreşte curgerea patimilor, să putem găti în inima noastră lăcaş Preasfintei Treimi. 
Cheamă peste noi suflarea Harului Lui Hristos, care alungă poftele şi nălucirile spurcate, de zi şi de noapte, şi 
ne curăţeşte simţirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind. Sfinte Ierarh Teotim ajută-ne să aducem rugăciunea 

noastră la Altarul preacurat al Domnului, să primim şi noi de la Duhul Sfânt prefacerea 
duhovnicească şi viaţa Trupului Lui Hristos. La sfârşitul acestei petreceri pământeşti, 
să putem şi noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc.  O, Dumnezeiască 
Iubire care în Sfinţi străluceşti şi ne descoperi nouă Chipul Mântuitor al Sfintei Treimi,  
vino şi te sălăşluieşte întru noi, cei ce ne închinăm ţie. Amin!

 

+Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Rugăciunile începătoare                  -vindecător-                            23 aprilie
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Condac 1
Marelui Mucenic Gheorghe, mult nevoitorului smerit al Lui Hristos, acum cu toţi din suflet să-i cântăm şi 

să-l lăudăm ca pe un apărător şi ajutător al credincioşilor şi cu credinţă să-i strigăm: Bucură-te Sfinte Mucenic 
Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!

Icos 1
Purtătorule de biruinţă al Lui Hristos, Înger întru nevoinţă te-ai arătat, Sfinte Gheorghe. Om fiind, vitejeşte 

pentru credinţă te-ai nevoit; pentru aceasta strigăm ţie: 
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire! 
Bucură-te, începătorule de nevoinţă al Lui Hristos! 
Bucură-te, Înger în trup, care-i covârşeşti pe cei muritori! 
Bucură-te, că întru nevoinţă în chipul soarelui te-ai arătat! 
Bucură-te, că, după fel, ca un Înger te-ai înfăţişat! 
Bucură-te, cel prin care credinţa s-a înălţat şi rătăcirea s-a stricat! 

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 2

Vederea minţii având-o curăţită, ai ales să pătimieşti şi să mori pentru Ziditorul decât să trăieşti avâd 
câştig vremelnic. Ai dorit să porţi cununa Mucenicilor şi să-I cânţi Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfinte Gheorghe, de trei ori fericit, cinstitor de Dumnezeu te-ai arătat după numire, iar necinstea şi 

toată înşelăciunea idolilor din rădăcină ai smuls-o. Vrednic eşti să auzi de la toţi:
Bucură-te, că ai semănat holda credinţei! 
Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus Lui Hristos! 
Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus mântuiţi Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, că ai arat pământul cel neroditor! 
Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut! 
Bucură-te, cel prin care cunoştinţa de Dumnezeu a răsărit!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 3

Din  înălţime  putere  primind,  te-ai  arătat  oştean  viteaz  şi  nevoitor  al  Veşnicului  Împărat  Iisus, 
netemându-te de pământeanul împărat. Cu dragoste Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Purtătorule  de  biruinţă,  ca  o  mare  pavăză  având  în  inimă  credinţa  Lui  Hristos,  bărbăteşte  şi  cu 

îndrăzneală ai stat în mijiocul nevoinţei. Pentru aceasta te binecuvântăm zicând:
Bucură-te, începătorule de toată biruinţa al Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinţei! 
Bucură-te, de biruinţă purtătorule, mare nevoitorule al Duhului Sfânt! 
Bucură-te, al dreptei credinţe în lupte biruitorule! 
Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor! 
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenic, cel de cunună purtător!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 4

Râvnind după Ziditorul, tu însuţi  întru nevoinţe ai  intrat, Sfinte, că n-ai suferit a-ţi unge capul cu 
untdelemnul păcătoşilor. Vrednicia de voievod ai aruncat-o lor şi I-ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Purtătorule de lupte auzind despre defăimările scrise de slujitorii idolilor împotriva Lui Hristos şi a 

creştinilor, cu sufletul te-ai rănit, ca un următor al Lui Hristos; lumea şi trupul dispreţuind, auzi acestea: 
Bucură-te, că ai urât bogăţia cea stricăcioasă! 
Bucură-te, că ai împărţit bogăţia aceasta săracilor! 
Bucură-te, luptătorule împotriva îndulcirilor pământeşti! 
Bucură-te, că ai dispreţuit mărirea trecătoare! 
Bucură-te, că ai trecut cu vederea floarea tinereţii! 
Bucură-te, că ai luat biruinţă peste patimile toate!
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      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 5

În inima ta, Mucenice, ai avut Dumnezeiască iubire şi focul dragostei pentru Hristos! Îndumnezeit cu 
totul şi înfocat te-ai făcut şi pe cele vremelnice nesocotindu-le I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Nevoitorul Gheorghe zicea către Diocleţian, închinătorul la idoli:  De ce întârzii judecătorule şi nu-mi 

găteşti în grabă toate chinurile? Pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! 
Bucură-te, nemăsurată iubire către Dumnezeu! 
Bucură-te, înfocată dorinţă către Hristos! 
Bucură-te, foc nestins al dragostei Dumnezeieşti! 
Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpânului! 
Bucură-te, că pe toate le-ai dat şi pe Hristos L-ai câştigat! 
Bucură-te, că pentru Dumnezeu, toate durerile le-ai socotit desfătări!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 6

S-a spăimântat tiranul de minunata bărbăţie a ta, Mucenice Gheorghe.  Auzind cuvintele tale a rămas 
fără glas, că nu avea ce să zică şi nici nu ştia să-I cânte Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
În mijlocul luptei, luminat ai strigat în auzul tuturor: Unul este Dumnezeu Treimea: Tatăl, Fiul şi Duhul 

Sfânt! Şi Hristos este Dumnezeu! Pentru aceasta te binecuvântăm zicând: 
Bucură-te, al credinţei, vesel trâmbiţător! 
Bucură-te, al Dumnezeirii Lui Hristos, mărturisitor! 
Bucură-te, al iconomiei Lui Hristos, lăudător! 
Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu şi al Treimii, propovăduitor! 
Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare! 
Bucură-te, cel prin care adevărul s-a arătat! 
Bucură-te, cel prin care minciuna s-a înfruntat!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 7

Mari sunt felurile chinurilor pe care le-ai suferit, Sfinte, că numai cugetând cineva la ele şi i se frânge 
inima! Tu pe acestea le-ai suferit şi cu bucurie I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
O, Mucenice Gheorghe, tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea te-ai arătat! Chinurile cu bărbăţie le-ai 

suferit, ca şi cum altul le-ar fi pătimit! De aceea îţi cântăm unele ca acestea: 
Bucură-te, că pântecele ţi-a fost împuns cu suliţa şi trupul cu vine de bou ţi-a fost lovit! 
Bucură-te, că ai fost bătut peste gură cu toiege şi ţi-au fost legate mâinile cu lanţuri! 
Bucură-te, că ai fost tras pe roata cea cu ascuţişuri şi pieptul ţi-a fost strivit cu pietre! 
Bucură-te, că ai purtat încălţăminte înroşită în foc şi ai petrecut trei zile în groapa cu var! 
Bucură-te, că ai băut veninoase băuturi şi ai locuit adeseori în temniţă! 
Bucură-te, că ai fost pus în suliţe ascuţite şi ai luat sfârşitul prin sabie!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 8

Preamărite sunt toate minunile făcute în luptele tale, Sfinte! După suferinţe nenumărate, cu bărbăţie 
mare şi cu putere ai dat laudă Lui Dumnezeu şi I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este Minunat între Sfinţi, prin 

Acesta lucrai minunile cele înfricoşătoare şi mai presus de minte! Cu spaimă şi cu mirare strigăm: 
Bucură-te, că ai nesocotit vârfurile suliţelor şi chinurile roţii! 
Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul şi ai învins veninul! 
Bucură-te, că din mormânt ai ridicat pe un mort de demult! 
Bucură-te, că ai înviat boul lui Glicherie! 
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Bucură-te, că ai izbăvit un copil din Bulgaria şi altul din Creta! 
Bucură-te, că i-ai surpat pe zeii elinilor!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 9

Toată firea Îngerilor te lăuda văzându-te stând în mijiocul luptei! Tânăr şi putenic prin Hristos, singur 
luptându-te, cu bucurie pe Domnul Îl slăveai şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritor al dogmelor credinţei fiind şi minuni multe săvârşind, pe tine văzându-te popoarele pe pământ, 

către Dumnezeiasca credinţă a Lui Hristos se îndemnau şi se bucurau cu duhul, strigând ţie: 
Bucură-te, priveliştea Îngerilor! 
Bucură-te, îndulcirea Puterilor Cereşti! 
Bucură-te, că te-ai făcut mărire Cerului şi Pământului! 
Bucură-te, că bucurie ai adus Îngerilor şi oamenilor! 
Bucură-te, dulce înfrumuseţare a sufletelor! 
Bucură-te, cel prin care Biserica se veseleşte!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 10

Ceata demonilor văzând  că  i-ai  biruit  pe  ei  prin  luptă,  Mucenice,  căderea  lor  cu  suspin  amar  o 
plângeau şi acestea ziceau: Cum a biruit purtătorul de trup pe cei fără de trup? Dar tu cu dragoste Îi cântai Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Toiag de biruinţă mare şi atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor şi pentru aceasta purtător de 

biruinţă te numeşti, Mucenice Gheorghe! Cu evlavie spre laudă strigăm unele ca acestea: 
Bucură-te, că ai sfărâmat idolii neînsufleţiţi! 
Bucură-te, că ai vădit meşteşugirile lor! 
Bucură-te, că pe leviatan l-ai înecat cu vărsarea sângelui tău! 
Bucură-te, că focul amăgirii l-ai stins! 
Bucură-te, preaputernicule sfărâmător al idolilor! 
Bucură-te, cel din a cărui pricină satana suspină!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 11

Cetele Sfinţilor împreună cu Îngerii, cu veselie au întâmpinat sufletul tău sfânt când a urcat la Ceruri, 
Mucenice, şi într-un glas I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Lumina neapusă a Sfintei Treimi o vezi nemijlocit, Sfinte Gheorghe, şi pentru chinurile suferite te 

bucuri acum de fericirea adevărată, nesfârşită şi negrăită. Pentru aceasta îţi strigăm:
Bucură-te, că petreci în viaţa cea fără de moarte! 
Bucură-te, că împreună cu toţi Sfinţii vieţuieşti! 
Bucură-te, că ai pătimit pentru Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte! 
Bucură-te, că acum eşti mărit împreună cu Cel ce S-a Preaslăvit! 
Bucură-te, că ai dobândit Împărăţia Cerurilor! 
Bucură-te, că Îl vezi neîncetat pe Dumnezeu!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 12

Luând de la Dumnezeu darul de a vindeca patimile sufletelor şi ale trupurilor, te rugăm ajută-ne şi 
nouă să ne mântuim sufletele, ca să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cu cântări  de psalmi serbând amintirea  şi  luptele tale,  Sfinte Mucenic Gheorghe,  te  lăudăm şi  te 

binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, şi strigăm către tine: 
Bucură-te, binefăcătorule în felurite împrejurări al credincioşilor! 
Bucură-te, doctorule fără de plată al bolnavilor! 
Bucură-te, că te faci tuturor toate, pentru Hristos! 
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Bucură-te, grabnic ajutătorule al celor în nevoi! 
Bucură-te, minunea Bisericii din Lida!
Bucură-te, rugătorule şi mijlocitorule al tuturor!

      Bucură-te Sfinte Mucenic Gheorghe şi roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească de diavoli şi de lucrările lor!
Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinte Mare Mucenic Gheorghe, nume scump tuturor credincioşilor, primeşte această laudă adusă ţie, şi 
fereşte-ne de de întâmplări rele, apără-ne de diavoli şi de lucrările lor pierzătoare de suflete, pe noi cei care Îi 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfinţilor Ierarhi Iorest şi Sava 
Mitropoliţii Ardealului

Rugăciunile începătoare 24 aprilie
Condac 1

Pe Fericiţii Ierarhi Iorest şi Sava, care au slujit adevărului şi cu 
viaţa  şi  cu  învăţăturile  lor  au  împodobit  Biserica  Lui  Hristos,  cu 
credinţă  şi  cu  evlavie  să-i  lăudăm,  cinstind  ostenelile  lor  şi  zicând: 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Ierarhi Iorest şi Sava şi rugaţi-vă pentru noi să 
fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Icos 1
Cel ce a ales şi a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales şi pe tine, Sfinte Ierarh Iorest, 

să propovăduieşti adevărul dreptei credinţe celor păstoriţi de tine şi să întorci la Ortodoxie pe cei rătăciţi. 
Pentru aceasta şi noi cu evlavie te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că la Botez numele de Ilie ai primit şi din pruncie dreapta credinţă ai mărturisit!
Bucură-te, că Lui Dumnezeu cu multă dorire ai urmat şi pentru dreapta credinţă Mucenic te-ai arătat!
Bucură-te, că în Transilvania ca o stea te-ai ivit şi Moldova cu învăţături sfinte te-a împodobit!
Bucură-te, că la Putna din tainele cinului călugăresc te-ai adăpat şi Domnul icoană vie te-a arătat!
Bucură-te, că pe Hristos, din inimă ta L-ai iubit şi pentru dragostea Lui, multe prigoane ai pătimit!
Bucură-te, al Bisericii drept-măritoare preaales Părinte şi al dreptei credinţe râvnitor fierbinte!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Iorest, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 2
Ca o rază duhovnicească dintr-o familie aleasă ai strălucit, Sfinte Ierarh Iorest, şi ai împodobit Biserica 

Lui Hristos cu lumina învăţăturilor tale. Fiind tu Biserică biruitoare în Ceruri, cânţi Lui Dumnezeu cântarea: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Arvuna dreptei credinţe, din Sfântul Botez primind-o,  Ierarhe Sava, la vremea potrivită, cu multe şi 

mari strădanii ai adunat duhovnicească bogăţie Bisericii Lui Hristos. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi ai răsărit şi învăţătura dreptei credinţe ai dobândit!
Bucură-te, vlăstar ales, din strămoşi cu arhierie cinstiţi, coborâtor din oameni prea smeriţi!
Bucură-te, a Transilvaniei mare şi neclintită stâncă, şi a cetăţii Inăului împodobire sfântă!
Bucură-te, că din pruncie virtutea ai învăţat şi din izvorul Scripturilor Sfinte de mic te-ai adăpat!
Bucură-te, că mintea cu cugetări Dumnezeieşti  ţi-ai hrănit şi de Sus dar de vindecare ai primit!
Bucură-te, că slujitor drept al Mântuitorului te-ai arătat şi cu sârguinţă multe suflete ai răscumpărat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Sava, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 3
După călătorii prin ţări străine, în mănăstirea Comana ai învăţat rânduiala pravilei călugăreşti, Sfinţite 

Ierarh Sava, şi toate ispitirile ce au venit asupra ta nu au fost în stare să te despartă de dragostea Lui Hristos şi 
să te împiedice a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Evlaviosul voievod al Moldovei, Vasile Lupu, minunindu-se de curăţia şi vrednicia vieţii tale, Ierarhe 

Iorest, te-a numit pe tine, întru toate credincios şi preacinstit Părinte. Pentru aceea şi noi cu evlavie te lăudăm:
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Bucură-te, că eşti Transilvaniei podoabă aleasă şi Moldovei i-ai fost odraslă frumoasă!
Bucură-te, că eşti monahilor podoabă prea minunată şi credincioşilor făclie mult-luminată!
Bucură-te, că pe Hristos cu râvnă în inimă L-ai purtat şi Lui cu smerenie fierbinte te-ai rugat!
Bucură-te, că pe Hristos, în cuvânt şi în faptă L-ai binevestit şi în post şi în rugăciune toată viaţa ai trăit!
Bucură-te, că pe mulţi cu vieţuirea ta i-ai călăuzit şi spre sfinţenia ta, Domnul din Cer a binevoit!
Bucură-te, că ai fost tuturor un bun şi ales Părinte şi Sfinţilor Ierarhi întâistătător de cinste!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Iorest, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 4
Cu răutate pornindu-se oarecând stăpânitorii Transilvaniei asupra creştinilor dreptcredincioşi, toţi fiii 

cei adevăraţi  ai  Bisericii  noastre s-au bucurat  nespus de alegerea ta ca arhipăstor al  lor,  Ierarhe Iorest, şi 
văzând în tine un puternic apărător al Legii strămoşeşti, au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Strălucind în împlinirea Poruncilor Lui Hristos, ai fost chemat de Dumnezeu la darul preoţiei  Sfinte 

Sava şi, nu multă vreme după aceasta, ai fost ales în scaunul de Mitropolit al Balgradului, fiind hirotonit prin 
mâinile Mitropolitului Ştefan al Ţării Româneşti. Pentru aceasta bucurându-ne de iconomia Lui Dumnezeu, 
cea cu privire la tine, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cela ce ca preot, chemarea cu sfinţenie ţi-ai plinit, dar o mai înaltă cinstire ţi-a fost hărăzit!
Bucură-te, că la vrednicia de Arhiereu al Lui Hristos ai fost chemat şi în Ţara Românească la treapta 
de Arhiereu ai fost ridicat!
Bucură-te, că Mitropolitul Ştefan, al Ungrovlahiei, la plecare, cu părinteşti îndemnuri te-a povăţuit pe 
tine cel ce cu toate virtuţile arhiereşti ai fost împodobit!
Bucură-te, că spre păstorire, Mitropolia Balgradului ţi s-a dat şi sosind aici poporul mult s-a bucurat!
Bucură-te, arhipăstorule, în care Harul Luminii s-a sălăşluit, că în dreapta credinţă, pe toţi i-ai întărit!
Bucură-te, că întru arhierie pe cei săraci nu i-ai uitat şi în ajutorul tuturor cu sârguinţă ai stat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Sava, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 5
Vestea vieţuirii tale celei îmbunătăţite, Sfinţite Ierarh Sava, a răzbătut până departe şi toţi cei ce auzeau 

de trăirea ta cea sfântă lăudau pe Dumnezeu, din inima, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Ai stat pe scaunul Mitropoliei Transilvaniei ca o făclie mult-luminoasă în sfeşnic, Sfinte Iorest, luminind 
pe toţi cu lumina Treimii Celei mai presus de fire. Pentru aceasta şi noi cu umilinţă te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că ai fost păstor bun al turmei Lui Hristos şi din cursele potrivnicului, turma ta ai scos!
Bucură-te, că ameninţările vrăjmaşilor nu te-au biruit şi din ademenirile păcatului biruitor ai ieşit!
Bucură-te, cela ce cu platoşa adevărului te-ai înarmat şi pe nedrepţii asupritori, curajos i-ai înfruntat!
Bucură-te, că marelui Atanasie cu vieţuirea te-ai asemănat şi pentru credinţă în temniţă ai fost aruncat!
Bucură-te, că pentru adevăr în lanţuri ai fost ferecat şi prin aceasta marelui Pavel i-ai urmat!
Bucură-te, că uneltirilor asupritorilor te-ai împotrivit şi cu sârguinţă dreapta credinţă ai propovăduit!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Iorest, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 6
Propovăduit-ai neobosit şi cu mare râvnă Cuvântul Lui Dumnezeu Cel Adevărat,  Ierarhe Iorest, şi ai 

purtat grija turmei tale, ferind-o de uneltirile răilor prigonitori, pe toţi întărindu-i în dreapta credinţă, iar prin 
luminarea minţii şi izvodirea cărţilor sfinte i-ai povăţuit să cânte Lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Sfinte Ierarh Sava, fiind hirotonit Arhiereu după rânduiala sfintelor canoane şi întorcându-te cu multă 

bucurie de la Târgovişte, la Mitropolia din Balgrad, păstorii şi credincioşii te-au primit cu cântări, mărind pe 
Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru aceasta şi noi cinstindu-te îţi zicem:

Bucură-te, Fericite Ierarh al Domnului Iisus Hristos, că plin de râvnă şi de nădejde la ai tăi te-ai întors!
Bucură-te, că de credincioşi cu dor ai fost aşteptat şi pe toţi la înapoiere, ca Arhiereu i-ai binecuvântat!
Bucură-te, că de credincioşi ai fost cinstit şi celor ce erau împotriva dreptei-credinţe te-ai împotrivit!
Bucură-te, că Atotputernicul Dumnezeu ţi-a dat întărire şi tuturor le-ai fost statornică ocrotire!
Bucură-te, că multe soboare de preoţi ai adunat şi pe toţi la apărarea dreptei credinţe i-ai îndemnat!
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Bucură-te, că pe rătăciţi cu tărie i-ai înfruntat, şi încercând să te schimbe din arhipăstorire, i-ai ruşinat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Sava, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 7
Mai înainte de hirotonia ta ca Arhiereu, de praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Ierarhe Sava, lepădându-te 

de toate cele deşarte, crucea ţi-ai luat şi urmând Lui Hristos, din inimă ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Hristos, Mântuitorul nostru, căutând spre sfintele tale rugăciuni, te-a scos din temniţă, Ierarhe Iorest, spre 
folosul Bisericii Sale. Pentru aceea şi noi, lăudându-te, zicem ţie:

Bucură-te, că pentru adevăr în temniţă ai fost aruncat şi Lui Dumnezeu din tot sufletul te-ai rugat!
Bucură-te, că pe Hristos cu suspinele tale L-ai chemat şi prin Voia Lui, din închisoare ai fost eliberat!
Bucură-te, că la mănăstirea Putna te-ai dus şi aici laudă şi mulţumire Lui Hristos I-ai adus!
Bucură-te, că apoi, de la Putna la Iaşi ai plecat şi acolo Mitropolitul Varlaam cu drag te-a îmbrăţişat!
Bucură-te, că şi de Voievodul Vasile Lupu ai fost bine primit şi pe toţi cu firea ta blândă i-ai dobândit!
Bucură-te, mărturisitorule neclintit al dreptei credinţe, că eşti chezaş al Dumnezeieştii bunăvoinţe!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Iorest, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 8
Apărător celor dosădiţi şi potrivnic celor asupritori te-ai arătat,  Ierarhe Iorest. Turma ta ai călăuzit-o 

prin pustia cea arzătoare a patimilor, la izvorul dătător de viaţă al învăţăturii Lui Hristos Dumnezeu, Căruia  şi 
noi  Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cei ce nu iubeau dreapta credinţă căutau asupra ta felurite pricini, spre a te izgoni din scaun. Dar tu, ca 

un adevărăt păstor, ai stat până la moarte lângă turma ta şi ţi-ai pus sufletul pentru ea,  Ierarhe Sava. Pentru 
aceea şi noi, smeriţii, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că eşti adevărat Arhiereu al Lui Hristos şi eşti tuturor credincioşilor de mare folos!
Bucură-te, că viclenia prigonitorilor ai vădit, şi în necazuri, ca o stâncă neclintită, te-ai dovedit!
Bucură-te, că ai înfruntat cumplite prigoane şi nu te-ai întristat când răbdai răni chinuitoare!
Bucură-te, că pentru credinţa strămoşească ai pătimit şi de adunarea celor puternici ai fost osândit!
Bucură-te, că deşi bolnav, în temniţă la Balgrad şi Iernut ai fost aruncat şi în lanţuri grele ai fost ferecat!
Bucură-te, că de cei ce voiau să te cumpere te-ai lepădat şi mărirea deşartă de la tine mereu ai alungat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Sava, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 9
Ai privegheat cu multă grijă, asupra turmei tale celei duhovniceşti, şi în vreme de furtună şi încercare, 

Sfinţite Ierarh Sava, pe toţi i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credinţă, ci Lui Hristos-Dumnezeu laudă 
să-I aducă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Mlădiţă odrăslită din tulpina neamului nostru, Fericite Iorest, pentru credinţa ta cea neclintită şi pentru 

dragostea ta de popor ai fost aruncat în temniţă, învrednicindu-te de cununa cea neveştejită a mărturisitorilor 
Lui Hristos; pentru aceasta şi noi cu dragoste te lăudăm pe tine, zicând:

Bucură-te, Ierarhe Iorest, ca adevărului ai slujit şi pentru popor şi dreapta credinta mult te-ai ostenit!
Bucură-te, că legea strămoşească cu dragoste ai apărat şi predaniile sfinte cu râvnă ai păstrat!
Bucură-te, cela ce în noianul prigoanelor n-ai sovăit şi în încercări ca o stâncă tare te-ai dovedit!
Bucură-te, că pe fraţii cei năpăstuiţi, cu sârguinţă i-ai apărat şi cu bărbăţie pe potrivnici i-ai înfruntat!
Bucură-te, că ai fost neamului nostru stâlp nebiruit şi încrederea turmei tale pe drept o ai agonisit!
Bucură-te, că întăritor în credinţă tuturor te-ai arătat şi cu pilda vieţii tale pe toţi i-ai înflăcărat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Iorest, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 10
Faptele tale bune, Ierarhe Iorest, nu s-au măsurat cu lungimea vremii, ci cu râvna cea aprinsă a inimii 

tale, pentru dreapta credinţă. Că puţină vreme păstorind, te-ai învrednicit a fi împreună cu Sfinţii şi a cânta Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
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În zadar căutau vrăjmaşii tai, ca prin tot felul de chinuri să înduplece voinţa ta, Ierarhe Sava şi, în loc 
de adevăr, strâmbătatea să o mărturiseşti. Dar ca un stilp de foc ai rămas, până departe luminind şi pildă vie 
păstoriţilor tăi făcându-te. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm, zicând ţie:

Bucură-te, că de prigonitori cu nuiele ai fost bătut şi prin suferinţe Lui Hristos bine ai plăcut!
Bucură-te, că prin lovirea cu nuiele, trupul ţi-a fost sfâşiat şi din sângele tău, pământul ţării s-a adăpat!
Bucură-te, că adevărul cu viaţa l-ai pecetluit şi în dreapta credinţă ai rămas mereu neclintit!
Bucură-te, că pilda Sfinţilor Mucenici ai urmat şi chinuri muceniceşti nesfârşite ai răbdat!
Bucură-te, că Transilvania ca pe un prinos, Lui Dumnezeu te-a dat şi Biserica, între Sfinţi te-a aşezat!
Bucură-te, a Bisericii strămoşeşti laudă preamărită şi a dreptcredincioşilor creştini cunună neveştejită!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Sava, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 11
În fiecare vineri erai scos afară din temniţa de la Vint şi crunt bătut cu nuiele până la sânge, Sfinţite 

Ierarh Sava; dar tu, întocmai ca mărturisitorii adevărului de odinioară răbdai, rămânând neclintit în credinţă, şi 
Lui Dumnezeu laudă Îi aduceai, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Deşi numai trei ani ai păstorit pe scaunul Mitropoliei Balgradului,  Ierarhe Iorest, dar te-ai îngrijit de 

oile turmei tale duhovniceşti cu multă sârguinţă. Pentru aceasta, după cuviinţă, lăudându-te pe tine, îţi zicem:
Bucură-te, păstor neobosit al turmei celei duhovniceşti, că turma ta şi acum spre bine o povăţuieşti!
Bucură-te, că învăţăturile Sfinţilor Părinţi le-ai păstrat şi cu osârdie pildele Sfinţilor le-ai urmat!
Bucură-te, că sfintele locaşuri din ţara noastră le-ai cercetat, şi de la Braşov în Maramureş ai alergat!
Bucură-te, că celor credincioşi le-ai fost de folos şi i-ai povăţuit ca un adevărat părinte duios!
Bucură-te, că legea strămoşească ai întărit şi preoţilor tăi, sfânta lumină a Scripturilor le-ai dăruit!
Bucură-te, că după ajutoare în Rusia ai plecat şi întors în ţară, pătimind chinuri, din viaţă te-ai mutat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Iorest, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 12
Potrivnicii au dărâmat sfântul locaş al Mitropoliei Balgradului, zidit de Mihai Voievod, întregitor de 

ţară, în care şi voi aţi slujit cu vrednicie, Fericiţilor Ierarhi Iorest şi Sava. În locul lui a răsărit locaşul nou şi 
mândru al Reîntregirii Bisericii noastre Ortodoxe de veacuri, care azi se înnoieşte cu strălucire, prin vrerea Lui 
Dumnezeu. Pentru aceasta cu credinţă fierbinte cu toţii Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Preasfinţilor Ierarhi, aţi fost la vreme, păstori, învăţători şi ocrotitori ai fraţilor voştri de neam şi de 

credinţă, cu care împreună aţi luptat şi aţi suferit. Neştiute sunt până acum mormintele în care odihnesc sfintele 
voastre oseminte.  Pomenirea voastră se cinsteste pururea în Biserica dreptmăritoare a credincioşilor  noştri 
români, pentru care şi acum vă rugaţi în Ceruri! Pentru aceasta mărindu-te, împreună cu Sfinţitul Ierarh Iorest, 
cu laude te cinstim, Sfinţite Ierarh Sava, Părintele nostru, grăindu-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, apărător neînfricat al Bisericii Lui Hristos, că ai fost turmei tale un adevărat păstor cuvios!
Bucură-te, că ai cinstit slujba încredinţată ţie şi nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie!
Bucură-te, că lupta cea bună toată viaţa ai luptat şi credinţa cea bună, până la sfârşit ai păstrat!
Bucură-te, că acum te afli în Cer, lângă cei biruitori şi eşti pildă de viaţă pentru bunii păstori!
Bucură-te, Sfinte Mărturisitor al credinţei strămoşeşti, că din Cer şi astăzi de noi te îngrijeşti!
Bucură-te, cel ce cu sfinţenie pe calea vieţii ai umblat şi acum, tot folositor creştinilor te-ai aflat!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Sava, şi roagă-te pentru noi să fim tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preafericiţilor Ierarhi ai Lui Hristos, Iorest şi Sava, care prin strădaniile şi pătimirile voastre v-aţi 

învrednicit să dobândiţi partea cea de-a dreapta a Tatălui Ceresc, primind rugăciunile noastre smerite cereţi de 
la Bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale tărie, ţării noastre pace şi întru toate bună sporire, iar nouă, 
credincioşilor, iertare de păcate şi mare milă, ca împreună cu voi să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Pe Sfinţii Lui Dumnezeu Ierarhi Iorest şi Sava, trăitori cu adevărat ai smereniei călugăreşti şi purtători ai 

darurilor cereşti, cu laude să-i cinstim, că au pus credinţa dreptmăritoare mai presus de cele vremelnice şi au 
îndurat chinuri şi moarte pentru apărarea legii noastre strămoşeşti.  Voi, care acum va bucuraţi de mărirea 
Mucenicilor şi a Mărturisitorilor Lui Hristos, ocrotiţi, cu rugăciunile voastre, lumea care vă cinsteste ca pe nişte 
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stâlpi neclintiţi ai dreptei credinţe. Rugaţi-vă Domnului, să întărească unitatea şi dragostea de credinţă între 
fraţi, să reverse Harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioşilor de toată reaua întâmplare, ca 
într-un cuget şi într-un glas să preamărim pe Cel ce este Mântuitorul nostru. Rugaţi-vă pentru noi ca, izbăviţi 
fiind de cursele răului, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieţii noastre şi să rămânem 
neclintiţi în dreapta credinţă a strămoşilor noştri. Rugaţi-vă Domnului, să trimită grabnicul Său ajutor celor care 
aleargă la sprijinul vostru în toate cererile pentru mântuire şi pentru cele de folos în viaţa de acum şi în cea 
viitoare. Dobândind fiecare din noi cele ce sunt spre binele nostru, să mărim pe Preabunul Dumnezeu, Cel 
Întreit închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! 

Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Irina
Rugăciunile începătoare     5 mai

Condac 1
Cu veselie duhovnicească să prăznuiască astăzi Biserica dreptmăritoare a Lui 

Hristos pe Sfânta slăvita fecioară Irina, care, prin strălucirea faptelor şi a cuvintelor ei, 
multora s-a făcut lumină; pe care lăudând-o, cu evlavie aşa să-i strigăm:  Bucură-te, 
Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Icos 1
Îngerilor asemănându-te cu curăţia şi cu râvna, apostoleşte te-ai nevoit pentru 

dragostea Mirelui tău, Hristos. Multe scârbe şi osteneli ai răbdat şi cu Dumnezeiescul 
dor după Hristos ai murit; pentru care şi noi, smeriţii, cu evlavie pe tine te lăudăm aşa:

Bucură-te, vlăstarule tânăr cu rod preafrumos, sădit în grădina Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te, porumbiţă sfântă şi mult cuvântătoare, că multor suflete le-ai fost stea călăuzitoare!
Bucură-te, blândă mieluşea din turma Lui Hristos, că învăţăturile tale multora le-au fost de folos!
Bucură-te, că prin strălucirea vieţii tale Hristos S-a proslăvit şi talantul încredinţat ţie l-ai însutit!
Bucură-te, a nemuritoarelor bucurii veşnică moştenitoare, că pentru creştini ai fost călăuzitoare!
Bucură-te, a nevăzuţilor vrăjmaşi biruitoare, tu rază mult luminoasă a tainicului Soare!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 2
Văzând tatăl tău, împăratul Licinius, frumuseţea cu care înfloreai, ţi-a ridicat un turn şi acolo cu mare 

grijă, ca pe un crin preafrumos te creştea. Dar tu, înţeleaptă fecioară, cunoscând acolo pe Ziditorul lumii, L-ai 
preamărit şi I-ai cântat Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Înţelegerea Dumnezeiască a strălucit în inima ta, Sfântă fecioară, când fericitul bătrân Apelian ţi-a 

tâlcuit taina celor trei păsări, şi cu toată dorirea inimii te-ai supus proniei şi Dumnezeieştii chemări; pentru 
care, după cuviinţă te lăudăm:

Bucură-te, sălaş preacurat al Duhului Sfânt, coborât de Sus aici, pe Pământ! 
Bucură-te, că dragostea Lui Hristos ai aflat şi slava şi bogăţia cea muritoare ai defăimat!
Bucură-te, că din inimă pe Mirele Hristos L-ai iubit şi pentru dragostea Lui în mare sfinţenie ai vieţuit!
Bucură-te, că pe Adevăratul Dumnezeu cu îndrăzneală L-ai propovăduit şi pe idolii falşi i-ai batjocorit!
Bucură-te, că Biserica Lui Hristos ai luminat şi spre veşnica slavă cu sârguinţă ai alergat!
Bucură-te, că prin credinţă şi dragoste pe Hristos L-ai urmat şi sămânţa cea bună în lume ai semănat!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 3
Puterea Atotziditorului ai cunoscut-o din frumuseţea rânduielilor, preaînţeleaptă fecioară şi minunându-

te mult de înţelepciunea cea neajunsă de minte, ai strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Având tu, fecioară, dascăl pe fericitul bătrân Apelian şi prin învăţăturile lui primind lumina, nu ai 
ascuns-o sub obroc, ci prin propovăduirea adevărului, pe mulţi de la slujirea de idoli i-ai chemat; pentru care te 
rugăm, primeşte de la noi această cântare:

Bucură-te, că minunată chemare spre tine s-a arătat şi Cel Veşnic pe tine spre lumină te-a chemat!
Bucură-te, că trei păsări spre tine au venit şi acele păsări taina vieţii tale au închipuit!
Bucură-te, că şi corbul cu şarpele în cioc mâhnire şi ispită îţi vestea, dar aceasta nu te înspăimânta!
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Bucură-te, mireasă logodită de Veşnicul Împărat, că pentru dragostea Lui necazuri ai răbdat!
Bucură-te, că prin puterea Lui Hristos şi prin darul ce ţi s-a dat, corbul întunericului l-ai defăimat!
Bucură-te, porumbiţă a Lui Hristos, Dumnezeul Cel Adevărat, că pe şarpe, prin credinţă, l-ai călcat!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 4
Vifor de spaimă şi tulburare a cuprins inima împăratului Licinius, tatăl tău, când te-a auzit pe tine, fiica 

sa, defăimând pe mincinoşii săi dumnezei şi mărturisind cu mare îndrăzneală pe Hristos, Adevăratul Dumnezeu, 
şi cântând Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Auzit-ai în vedenia somnului pe Îngerul Domnului, Irina numindu-te pe tine, în loc de Penelopia, şi ai 

primit cu bucurie schimbarea numelui tău, urmând Voii Celui ce te-a chemat; pentru care şi noi zicem aşa:
Bucură-te, de Mirele-Cuvânt aleasă fecioară, că-ţi aduni pentru suflet în Ceruri comoară!
Bucură-te, că Îngerul Domnului în vis ţi-a apărut şi spre nestricăcioasă nuntă chemare ai avut!
Bucură-te, că Îngerul, numele tău ţi l-a schimbat şi prin schimbarea numelui, lui Petru te-ai asemănat!
Bucură-te, că preotul Timotei taina credinţei te-a învăţat şi acest bătrân Apostol pe tine te-a botezat!
Bucură-te că sfătuindu-te Dumnezeiescul Timotei te-a luminat şi de la sfinţitul preot binecuvântare ai luat!
Bucură-te, că după luminare ziua şi noaptea în rugăciuni petreceai şi pe Mirele Hristos Îl proslăveai!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 5
Stea înţelegătoare de dimineaţă te-ai arătat, Sfântă fecioară, multe suflete luminând şi către Soarele 

Dreptăţii povăţuindu-le, le-ai învăţat a-I cânta Lui Dumnezeu lauda: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 5

Văzând vechiul vrăjmaş al firii omeneşti că prin tine, aleasă fecioară, din multe cetăţi şi inimi va fi 
alungat, se împotrivea ţie spre a nu intra în cetatea Macedoniei, dar tu veneai înarmându-te cu arma crucii.  
Auzi-ne şi pe noi, care cu smerenie te lăudăm:

Bucură-te, că din turn pogorându-te spre cetate ai plecat şi în Macedonia cu mare cinste ai intrat!
Bucură-te, că diavolul văzându-te, tare a strigat, că tu cu puterea Lui Hristos l-ai certat!
Bucură-te, căci cu Numele Lui Hristos l-ai legat, şi pe el: cine eşti?- l-ai întrebat!
Bucură-te, că după răspuns, Să plece! - i-ai poruncit, şi cu puterea Lui Hristos din cetate l-ai izgonit!
Bucură-te, că diavolul văzându-se biruit a fugit, dar asupra ta alte rele a uneltit!
Bucură-te, că tu cu pavăza credinţei te-ai înarmat, şi toate uneltirile lui foarte le-ai sfărâmat!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 6
Cu mare îndrăzneală ai mărturisit Numele Lui Hristos înaintea împăratului Licinius, tatăl tău, şi arătându-

i a sa rătăcire, l-ai învăţat pe el a cânta laudă Adevăratului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 6

A strălucit  lumina adevărului mai mult în inima maicii  tale,  împărăteasa Licinia,  care a început a 
mustra pe împăratul Licinius pentru a sa orbire. El mâniindu-se foarte tare, te-a dat pe tine, fiica sa, spre 
chinuire; pentru care noi te întâmpinăm cu aceste cântări:

Bucură-te, că pentru orbirea sa pe Licinius l-ai mustrat şi el, tatăl tău, pentru Hristos la chinuri te-a dat!
Bucură-te, că sub picioarele cailor sălbatici ai fost aruncată şi a ta moarte, de tatăl tău era aşteptată!
Bucură-te, că în aceste munci cu suflet viteaz ai intrat şi printr-unul din aceşti cai minune s-a arătat!
Bucură-te, că dezlegându-se calul, spre împărat s-a aruncat şi mâna dreaptă a împăratului a muşcat!
Bucură-te, că din această rană împăratul mort a rămas, şi acest cal a vorbit cu omenesc glas!
Bucură-te că prin vorbirea lui, Dumnezeu S-a proslăvit, şi porumbiţa Lui Hristos calul pe tine te-a numit!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 7
O, Porumbiţă a Lui Hristos, vrând să arăţi nerăutatea inimii tale, ai făcut rugăciune cu multă căldură a 

inimii şi ai înviat pe împăratul, tămăduindu-i mâna lui; iar el, înviind, cu trei mii de oameni a crezut în Hristos, 
cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
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Sfântă fecioară, te-ai arătat cu mare îndrăzneală şi înaintea împăratului Sedechie, care după tatăl tău 
luase împărăţia, şi a lui necredinţă tu ai numit-o fărădelege. Iar el, de furie umplându-se, cu felurite munci pe 
tine te-a chinuit; pentru care te rugăm, primeşte aceste smerite cântări:

Bucură-te, că pentru Hristos în groapa cu şerpi te-a azvîrlit, dar cu puterea Lui Hristos sănătoasă ai ieşit!
Bucură-te că ieşind de acolo, pe împărat cu gheena l-ai îngrozit şi nesuferind el mustrarea s-a sălbăticit!
Bucură-te, căci cu ferăstrăul a poruncit să fii tăiată şi ferăstrăul sfărâmându-se, ai rămas nevătămată!
Bucură-te, că alt ferăstrău spre tăierea ta au adus, dar şi pe acela, cu puterea Lui Hristos, l-ai distrus!
Bucură-te că trupul tău cu al treilea ferăstrău l-au tăiat şi sângele tău feciorelnic pământul l-a adăpat!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 8
Văzând păgânul împărat că a reuşit cu al treilea ferăstrău să taie feciorelnicul tău trup, a râs şi a hulit 

pe Hristos; iar tu, înţeleaptă şi vitează fecioară, în acele dureri, slavă ai dat Lui Hristos-Dumnezeu, cântând. 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Cu totul întru mare frică şi spaimă s-a întors bucuria împăratului, atunci când, odată cu hula lui, tunete 

şi fulgere din Cer s-au pogorât şi pe mulţi din cei necredincioşi i-a omorât; pentru care şi noi, slăvind pe 
Dătătorul minunilor, către tine, sluga Sa cea înţeleaptă, zicem aşa: 

Bucură-te, că peste cei ce te tăiau cu ferăstrăul, pedeapsă de Sus a venit şi căzând la pământ ei au pierit!
Bucură-te, că în spaima aceea nebunul împărat, de frică fiind cuprins, a fugit la palat!
Bucură-te, că piatra de pe pieptul tău au aruncat-o jos şi trupului tău s-a vindecat miraculos!
Bucură-te, că de jos sănătoasă te-ai ridicat şi toţi cei de faţă văzând s-au mirat!
Bucură-te, că opt mii de suflete în Domnul Iisus Hristos au crezut şi văzând aceasta împăratul s-a temut!
Bucură-te, că de roata unei mori strâns ai fost legată, dar roata morii, oprindu-se, a rămas nemişcată!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 9
Toată adunarea poporului, văzând aceste minuni, cu furie s-a ridicat împotriva blestematului împărat, 

şi aruncând cu pietre asupra lui au strigat Mare este Dumnezul Irinei! şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 9

Cântare de laudă se cade a aduce ţie, Sfântă Mare Muceniţă Irina, că în visteria Împăratului Cerurilor 
ai adunat multă bogăţie duhovnicească, prin lumina propovăduirii tale. Ne aplecăm cu smerenie înaintea ta zicând:

Bucură-te că pe împăratul Sedechie l-ai ruşinat şi împotriva împăratului Sabeh, cu rugăciunea te-ai înarmat!
Bucură-te, că pe Sabeh şi oştile lui cu orbirea i-ai lovit şi înfuriat, tiranul Sabeh asupra ta s-a pornit!
Bucură-te, că legată în obezi te-a băgat în închisoare şi acolo venind Hristos, te-a veselit cu a Sa arătare!
Bucură-te că  fiica Sa numindu-te Domnul, te-ai bucurat, apoi păgânii cu cuie picioarele tale le-au înţepat!
Bucură-te, că un sac de nisip în spate ai purtat şi cu acele cuie în picioare, cinci stadii de loc ai umblat!
Bucură-te că pe drum, pe Domnul Slavei Îl proslăveai, şi Îngerii Domnului te însoţeau când mergeai!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 10
Văzând Atotputernicul toate chinurile tale şi voind să te izbăvească pe tine, roaba Lui cea vrednică, a 

trimis un Înger al Său, care despicând cu toiagul pământul, acesta îndată a înghiţit pe cei care te chinuiau; iar 
tu, răbdătoare de chinuri, ai dat slavă Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Ziditorul tuturor zidirilor, al celor simţite şi al celor gândite, iarăşi a trimis pe Îngerul Său spre ajutor 

ţie, care cu a sa venire, zece mii din cei necredincioşi cu năprasnică moarte i-a omorât. Pentru care şi noi, 
slăvind pe Dumnezeul izbândirii tale, pe tine te lăudăm aşa: 

Bucură-te că Îngerul Domnului pe Sabeh l-a pierdut şi apoi 10 000 de suflete în Hristos au crezut!
Bucură-te că prin ruga ta, pe tânărul mort la viaţă l-ai întors şi în Macedonia 50000 ai adus la Hristos!
Bucură-te că preotul Timotei această mulţime a botezat şi din Macedonia spre cetatea Caliopi ai plecat!
Bucură-te, că acolo pe împăratul Numerian l-ai mustrat şi tiranul acesta la munci grele te-a dat!
Bucură-te, că ai fost aruncată în trei boi de aramă încinsă, dar şi din aceste chinuri ai ieşit neînvinsă!
Bucură-te, că în munci te acoperea mâna Lui Dumnezeu şi de aceea ai ieşit biruitoare mereu!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!
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Condac 11
Împăratul veacurilor şi Dumnezeul puterilor minune preaslăvită a arătat, că al treilea bou de aramă, în 

care se pregătea arderea şi în care ai fost aruncată, pornindu-se din loc ca unul viu, a mers cam jumătate de 
stadie  şi  acolo,  desfăcându-se bucăţi,  cu mare  sunet  pe tine,  slăvită  fecioară,  sănătoasă te-a lăsat  jos.  Iar 
poporul, aceasta văzând şi pe Adevăratul Dumnezeu cunoscând, a strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Făclie duhovnicească cu multe raze în lume ai strălucit, întunericul slujirii de idoli l-ai risipit şi mare 

mulţime de suflete ai adus la cunoştinţa Dumnezeului Cel Adevărat; pentru care cu credinţă te lăudăm:
Bucură-te că Îngerul Domnului a ucis pe Numerian, necredinciosul împărat şi 10 000 de suflete s-au botezat!
Bucură-te, că eparhul Babodan te-a trimis la chinuri, ca focul grătarului pentru Hristos să-l suferi!
Bucură-te, că şi acum, cu darul Lui Hristos, ai scăpat şi eparhul Babodan, cu mult popor s-a botezat!
Bucură-te, că apoi spre cetatea Memsevriei ai plecat, şi acolo l-ai biruit pe Savorie împărat!
Bucură-te, că din a lui poruncă ostaşii cu sabia te-au tăiat, dar Hristos-Viaţa pe tine din morţi te-a înviat!
Bucură-te, că în cetatea Memsevriei după înviere te-ai arătat, şi Evanghelia Lui Hristos 70 de zile ai 
predicat, iar împăratul Savorie cu tot poporul crezând în Hristos, s-a botezat!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 12
O, Fericită fecioară, ai vrut să-i cercetezi pentru ultima oară pe părinţii tăi şi părăsind Memsevria te-ai 

întors în Macedonia, cetatea ta. L-ai găsit adormit pe fericitul tău tată şi plângând ai cântat Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Cântare şi slavă aduci acum Lui Dumnezeu-Hristos, Mirele tău, în Biserica Sa cea biruitoare şi în 

soborul fecioarelor celor înţelepte te veseleşti. Adu-ţi aminte şi de noi, cei păcătoşi şi smeriţi, care ne rugăm cu 
umilinţă către tine, lăudându-te aşa:

Bucură-te, că la Memsevria puţine zile ai vieţuit şi de acolo la cetatea ta ai venit!
Bucură-te, că de acolo un nor pe tine te-a răpit şi pe acel nor, la cetatea Efesului ai sosit!
Bucură-te, că acolo în linişte la Domnul ai plecat şi bătrânul Apelian în mormânt nou te-a îngropat!
Bucură-te, că a patra zi trupul tău în mormânt nu s-a aflat, că Domnul Iisus la Cer te-a ridicat!
Bucură-te, că în cămara Sa cea de Mire, pe tine te-a primit, că pentru dragostea Lui mult ai suferit!
Bucură-te, că multe suflete ai luminat şi în turma Domnului multe oi cuvântătoare ai adunat!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Irina, şi roagă-te pentru noi să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfântă Mare Muceniţă a Lui Hristos, Irina, auzi-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii cei ce alergăm cu 

credinţă către tine; fii mijlocitoare pentru noi, care prin tine cerem ajutorul Lui Dumnezeu; ajută-ne nouă, prin 
sfintele tale rugăciuni, la vremea sfârşitului nostru şi în Ziua Judecăţii de Apoi, ca, fiind mântuiţi, împreună cu 
tine să cântăm Lui Dumnezeu în veci lauda: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
Sfântă Mare Muceniţă Irina, albina Lui Hristos cea multlucrătoare, pe buzele tale ai purtat cuvintele 

Sfântului Duh, cele luminate şi mai dulci decât mierea şi fagurele, şi prin a lor dulceaţă şi lumină multe suflete 
ai îndulcit şi ai luminat. Te rugăm pe tine, porumbiţa Lui Hristos, cea curată şi blândă, nu ne uita pe noi cei 
care ne zbatem în această vale a plângerii  şi  a ispitirii.  Credem că la toată cererea cea bună spre folosul 
sufletelor noastre vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne povăţuiască pe noi pe 
calea mântuirii şi să ne sprijinească cu darul Său la vreme de ispite şi de încercări şi să ne acopere cu a Sa milă 
de toate primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi. Să ne trimită frica Sa în inimile noastre, ca prin ea să 

vieţuim cu trezvie şi cu luare aminte, spre a scăpa de veşnicele munci şi a dobândi 
bucuria cea necuprinsă de minte. Să slăvim împreună cu tine, Sfântă fecioară, pe 
Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul 
Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

Acatistul Sfântului Apostol Simon Zilotul
Rugăciunile începătoare                                         10 
mai
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Condac 1
Pe Sfântul Apostol Simon, de Dumnezeu grăitorul, care a aşezat în sufletele oamenilor învătăturile 

înţelepciunii, cu laude să-l fericim. Înaintea Scaunului Slavei stă şi împreună cu ceilalţi Apostoli în Ceruri se 
veseleşte, rugându-se neîncetat pentru cei care cinstindu-l se închină Sfintelor sale Moaşte cântându-i: Bucură-
te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Icos 1
Bună învăţătură ai primit, legea cu frică ai respectat-o şi ai făcut parte din tagma zeloţilor. Ai făcut 

nunta la Cana Galileii, acolo unde Domnul împreună cu Maica Sa a venit şi prin minune a prefacut apa în vin; 
văzând aceasta L-ai urmat pe Hristos pentru care noi acum te lăudăm:

Bucură-te, că din Cana Galilei împreună cu Domnul ai fost!
Bucură-te, că dintre zeloţi tu la apostolat ai fost chemat şi ca mire, pe Mirele Hristos L-ai primit!
Bucură-te, că la nunta ta în Cana Galileii, Domnul Iisus a făcut minunea preschimbării apei în vin!
Bucură-te, că din vinul cel minunat ai gustat şi bucuria minunii Dumnezeieşti ai aflat!
Bucură-te, cel dintâi grăitorule al minunilor Lui Hristos!
Bucură-te, între miri, cei dintâi de Hristos binecuvântat!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 2
De Hristos ai fost ales ucenic, Sfinte Simon, iar după nunta din Cana Galileii, împreună cu ceilalţi 

ucenici L-ai urmat pe Domnul, drept pentru care-ţi aducem laude şi-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Sfinte Simon, numit Zilotul de către Evanghelistul Ioan, tu mirele din Cana Galileii, văzând pe Hristos 
binecuvântând  şi  prefăcând  apa  în  vin,  de  Dumnezeiască  dragoste  te-ai  umplut  şi  Apostol  şi  prieten  al 
Domnului ai devenit şi pe tine însuţi lucrător de Dumnezeieşti minuni te-a arătat Mântuitorul, dându-ţi putere 
cu milostivirea bunătăţii Sale. Ne închinăm Sfintelor tale Moaşte şi îţi spunem:

Bucură-te, Apostole, propovăduitor al Lui Hristos, cel ce cu nume de râvnă ai fost numit!
Bucură-te, că la nunta ta, pe Hristos L-ai chemat şi în casa ta întâia oară L-ai primit!
Bucură-te, mire fericit, că Mântuitorul în casa ta Dumnezeieştile Sale minuni întâi le-a arătat!
Bucură-te, că Apostol al Domnului ai fost ales şi pe Hristos L-ai urmat!
Bucură-te, că pentru Hristos, casa şi prietenii ai lăsat şi în ogorul Domnului ai lucrat!
Bucură-te, rugătorule al nostru către Domnul Dumnezeu! 
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 3
Preafericitule Apostol, învăţătorul cel luminat al păgânilor, cu învăţăturile primite de la Hristos, i-ai 

adăpat  pe  toţi  cei  care  doreau  cu  căldură  să-L  afle  pe  Dumnezeu;  acum  mulţumire  îţi  aducem  ţie,  iar 
Mântuitorului nostru cu evlavie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Strălucirea Duhului S-a pogorât în chip de foc peste tine, şi vas Dumnezeiesc te-a făcut, Sfinte. Cu 

strălucirea preaînţeleptelor tale cuvinte la adevărata credinţă pe mulţi i-ai adus, ai alungat negura păgânătăţii şi 
lumea ai luminat cu învăţătura Lui Hristos

Bucură-te, Preafericitule Simon, cel de Dumnezeu înţelepţit!
Bucură-te, că prin viaţa curată te-ai arătat ales al Domnului!
Bucură-te, ritorul cel binegrăitor al Bisericii şi mare învăţător al neamurilor!
Bucură-te, că prin râvna propovăduirii pe mulţi i-ai încreştinat!
Bucură-te, că prin cuvântul tău întunericul l-ai alungat şi lumea ai luminat-o!
Bucură-te, primitorul Duhului Sfânt, Care ţi-a dăruit strălucirea! 
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 4
La nunta din Cana Galileii au fost chemaţi şi Iisus, cu Mama Sa şi cu ucenicii Săi. Şi pentru că nu mai 

era vin, Maica Sfântă, care era lângă tine, L-a rugat pe Fiul Ei, Iisus, să facă minunea schimbării apei în vin. 
Pentru aceasta te socotim pe tine mare şi întâi rugător al Maicii Domnului şi împreună cu toţi cei care te 
cinstesc pe Tine, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 4
La îndemnul Maicii Lui Dumnezeu, cei care slujeau au adus vasele făcute din piatră, de două - trei 

vedre fiecare, umplute până sus cu apă. Începutul minunilor s-a petrecut şi Mântuitorul a prefăcut apa în vin, 
iar pe tine, pricinuitorul minunii, te lăudăm zicând:

Bucură-te, mirele din Cana Galileii, cel pururea binecuvântat!
Bucură-te, că primindu-L pe Hristos la nuntă, alai Dumnezeiesc ai primit!
Bucură-te, că la cererea Maicii Domnului, primitor al minunii te-ai arătat!
Bucură-te, cel ce ca mire, de Născătoarea de Dumnezeu ai fost ocrotit!
Bucură-te, că împreună cu naşii, vinul Dumnezeiesc l-aţi gustat şi împreună v-aţi minunat!
Bucură-te, că eşti ocrotitor al mirilor şi binecuvântare dai celor care Ţi se roagă cu credinţă!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 5
Sfinte Apostol, după ce Mântuitorul a săvârşit minunea la Cana Galileii, inima ta s-a lipit de dragostea 

Lui şi te-ai învrednicit cu mult zel a-I fi ucenic pentru toată viaţa. Ţi-ai arătat râvna şi strădania de a-I sluji prin 
cuvânt şi cu viaţa ta bineplăcută, pentru care noi cei ce ne plecăm genunchii înaintea Sfintelor tale Moaşte, 
mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru toate, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Înaintea păgânilor şi a tiranilor ai predicat pe Dumnezeu Cuvântul, Sfinte Apostol al Lui Hristos. Ai 

ajuns până în Egipt şi Mauritania şi ai aprins în sufletele oamenilor candela nestinsă a mărturisirii Lui Hristos. 
Toţi te socoteau mare ucenic al Domnului! Ne închinăm Sfintelor tale Moaşte zicând:

Bucură-te, că pe locuitorii Egiptului i-ai încreştinat!
Bucură-te, că în Mauritania ai făcut cunoscut Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai propovăduit peste tot, ca un cunoscător al minunilor Lui Hristos!
Bucură-te, că familii de creştini ai format!
Bucură-te, că peste tot, pe miri i-ai binecuvântat!
Bucură-te, al minunilor Lui Dumnezeu bun lucrător!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 6
Cu darul dat ţie de Dumnezeu, Sfinte, alungi duhurile rele cu cuvântul, neînţelegerile din familii 

dispar, bolile fug, patimile sufleteşti se îndepărtează. Alături de tine Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Prin darul dat ţie, limbă nouă cu care niciodată nu ai grăit, Dumnezeu ţi-a poruncit Sfinte, să vesteşti 
Cuvântul până în Britania, după care întorcându-te în părţile răsăritului, în ţara Perşilor L-ai propovăduit pe 
Dumnezeu Cel Preamărit în Treime, pentru care-ţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că până în Britania ai făcut cunoscut neamurilor Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că în limbi noi ai grăit şi peste şerpi şi peste scorpii ai călcat!
Bucură-te, că neamurile le-ai botezat şi pe bolnavi i-ai tămăduit!
Bucură-te, că prin tine durerile sufleteşti s-au tămăduit şi cei din întuneric s-au izbăvit!
Bucură-te, că ai izgonit demonii cu Puterea Lui Hristos!
Bucură-te, că în Numele Lui Hristos alese minuni ai făcut!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 7
Văzând înmulţirea creştinilor în ţara lor, persanii care nu cunoşteau adevărata credinţă, te-au prins, 

Sfinte, te-au supus la nenumărate chinuri şi patimi, pe care le-ai răbdat cu multă bărbăţie în timp ce-L slăveai 
pe Dumnezeu şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ai propovăduit tuturor despre Iisus, mărgăritarul de mare preţ ascuns în inima ta, şi, că Născătoarea de 

Dumnezeu, la nunta ta din Cana Galileii, a pricinuit minunea prefacerii apei în vin. I-ai învăţat pe toţi că mult 
poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. 

Bucură-te, că Preasfintei Născătoare de Dumnezeu I-ai fost lăudător şi cântări de mulţumire I-ai adus! 
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Bucură-te, cel prin care lumea pe Stăpâna Cerurilor a cunoscut-O!
Bucură-te, cel ce ai arătat că Maica Stăpânului pe cele în lipsă le împlineşte!
Bucură-te, că împreună  cu Apostolii pe Maica Lui Dumnezeu ai cinstit-O şi Ei v-aţi rugat!
Bucură-te, cel ce pe Maica Domnului, ca pe izvorul bunătăţilor ai vestit-O!
Bucură-te, cel ce la răstignirea Domnului Iisus Hristos, pe Maica Sa ai sprijinit-O!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 8
Între cei de Sus stai înaintea Stăpânului, Care te-a preamărit pe tine şi luminat ucenic al Său te-a arătat. 

Apostole Simon, îndreptează viaţa noastră cu puterea rugăciunilor tale şi luminează-i pe cei ce se închină 
Sfintelor tale Moaşte şi săvârşesc cu credinţă pomenirea ta, cântând Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Focul Duhului Sfânt luând, în chip luminos te-ai arătat  oamenilor, Sfinte, şi ai zis în timp ce erai 

chinuit: Râvnind Patima Ta Hristoase, sufăr moarte pe cruce răstignire răbdând! Cu umilinţă să spunem:
Bucură-te, cel cei L-ai urmat şi în pătimire pe Domnul Iisus Hristos!
Bucură-te, întâiule mire, care mărturisind pe Hristos, ai fost răstignit!
Bucură-te, că în Africa ai fost prigonit şi în Răsărit te-ai întors!
Bucură-te, că pe Hristos în Britania L-ai vestit şi peste tot mânia păgânilor ţi-ai atras!
Bucură-te, că în Persia prigoane ai răbdat şi ai fost pentru ultimă oară întemniţat!
Bucură-te, că şi în temniţă pe Hristos L-ai vestit!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 9
Pe Hristos L-ai mărturisit în toată viaţa ta şi ai făcut cunoscută pretutindeni Evanghelia, Apostole 

Simon. Întru totul ai fost urmaş al Domnului şi ca şi ceilalţi ucenici la moarte ai fost osândit, pe cruce răstignit şi 
apoi îngropat ca unul ce ai avut râvnă fierbinte către Învăţătorul, pentru care te lăudăm şi împreună cântăm: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Să lăudăm, să binecuvântăm şi cu cântări să-l cinstim pe Apostolul Lui Hristos, pe preacinstitul Simon, 

care pretutindeni a slăvit minunile Domnului şi care cu moarte pe cruce s-a proslăvit. Stăpânului Său până la 
moarte I-a urmat şi cale la Ceruri şi-a făcut, drept pentru care laude ca acestea îi aducem:

Bucură-te, că prin răstignirea ta ai urmat întru toate pe Domnul!
Bucură-te, purtătorule al rănilor Lui Hristos!
Bucură-te, că pentru credinţa în Domnul Iisus Hristos, în cuie ai fost bătut!
Bucură-te, că apostolia prin mucenicie ţi-ai sfinţit!
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos a pus pe capul tău cunună scumpă!
Bucură-te, că Dumnezeiescul tău suflet la Cer s-a suit şi Cetele Îngerilor cu cântări l-au primit!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 10
Te-ai jertfit pentru Domnul Iisus Hristos, ai fost propovăduitor al neamurilor, Apostol, învăţător şi cu 

râvnă cuvântător de Dumnezeu! Pentru aceasta alături de Învăţătorul stai şi, împreună cu cei ce te cinstesc şi se 
închină Sfintelor tale Moaşte, Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Sicriul Moaştelor tale izvorăşte tămăduiri celor ce au trebuinţă, dezleagă amarele suferinţe, curăţă de 

patimi, alungă duhurile necurate ale celor care cu credinţă se roagă şi-ţi aduc laude ca acestea:
Bucură-te, Sfinte ucenic şi propovăduitor al Lui Hristos!
Bucură-te, că pentru propovăduire ţi-ai atras răstignirea pe cruce!
Bucură-te, că ai izgonit diavolii prin cuvântul tău!
Bucură-te, că la răstignirea ta ai primit cununa Lui Hristos!
Bucură-te, că văzând răbdarea ta mulţimea în Hristos a crezut!
Bucură-te, că pe învrăjbiţi îi împaci, şi tinerilor căsătoriţi le eşti ocrotitor!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 11
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Ca un ucenic preaales al Celui care de bună voie pe Cruce S-a pironit, Stăpânului tău până la moarte I-
ai urmat, Sfinte Apostol. Te-ai rugat pentru cei care te prigoneau şi i-ai întărit prin răbdarea ta pe cei care cu 
tine Îl lăudau pe Dumnezeu şi-I cântau Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfinte Apostol Simon, ai strălucit cu lumina cununii tale când pe cruce ai fost răstignit, primind chipul 

luminos al muceniciei. Ai luminat inimile celor care împreună cu tine Îl mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos. 
Închinătorilor Sfintelor tale Moaşte, le dăruieşti puterea mărturisirii şi-i înveţi să-ţi cânte:

Bucură-te, Apostole Simon, nume scump şi de mare preţ al credincioşilor!
Bucură-te, că de mânia viitoare îi izbăveşti pe cei care te cinstesc!
Bucură-te, povăţuitorul tinerilor, ajutătorul bătrânilor, octotitorul fecioarelor!
Bucură-te, că păzeşti şi călăuzeşti paşii pruncilor şi alini durerile bolnavilor!
Bucurase, îndreptătorul celor rătăciţi, ajutătorul celor lipsiţi, sprijinitorul celor în necazuri!
Bucură-te, că şi celor legaţi le dăruieşti slobozire!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 12
Bolile cumplite, neputinţele, necazurile de tot felul le alungi de la cei ce te cheamă cu credinţă şi 

cinstesc Sfintele tale Moaşte. Preafericite Apostol opreşte năvălirile vrăjmaşilor asupra noastră, curăţă-ne de 
patimi şi dă tămăduiri tuturor celor ce cu evlavie Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Între cei de Sus stai înaintea Stăpânului, Care te-a preamărit pe tine şi ucenic al Său luminat te-a arătat. 

De la Maica Domnului ai milă şi îndurare şi cu Dumnezeieştile tale rugăciuni, Apostole Simon, străluceşti şi 
cu lumina cea neapusă luminezi pe cei ce se închină şi cinstesc Sfintele tale Moaşte. 

Bucură-te, Sfinte Apostol Simon, propovăduitorul veşniciei!
Bucură-te, cel ce în chip de limbi de foc pe Duhul Sfant L-ai primit!
Bucură-te, cel ce eşti podoabă preacinstită a Apostolilor!
Bucură-te, pricinuitorul nunţii celei tainice!
Bucură-te, cel ce din Izvorul Dumnezeiesc ai băut!
Bucură-te, mijlocitorule şi folositorule al tuturor credincioşilor!
Bucură-te, Sfinte Apostol Simon şi cu rugăciunile tale sfinte luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte  Apostol  Simon, având  fierbinte  dragoste  pentru  Hristos  ai  răbdat  prigoana,  chinurile  şi 

răstignirea pe cruce. Alături de Domnul Iisus fiind şi cu Cetele cele înalte locuind, roagă-te neîncetat să ne 
izbăvească pe noi din nevoi şi cere pentru toată lumea pace, iertare de greşeli, mântuire şi biruinţă asupra celui 
rău. Pe noi toţi, care ne închinăm ţie, învredniceşte-ne Veşnicei Împărăţii, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul
Sfinte Apostol Simon, mijloceşte la Bunul Dumnezeu să nu ne lase să rătăcim în păcate, să ne lumineze 

minţile şi inimile, cu lumina Harului Său. Ajută-ne din înălţimea plină de slavă a Cerurilor, unde alături de 
Stăpânul şi Domnul Iisus Hristos sălăşluire veşnică ţi-ai dobândit! Alungă de la noi patimile, necazurile şi 
bolile  noastre sufleteşti şi trupeşti! Roagă-te Lui  Hristos,  să ne trimită  Harul  Său,  să curăţească  cugetele 
noastre cele rele şi să aprindă în noi evlavia primilor tăi credincioşi, ca astfel să biruim meşteşugirile diavoleşti 
şi făcându-ne părtaşi Dumnezeiescului Har, să ne întărim familiile şi să sporim în viaţa cea neprihănită. Îţi 
mulţumim pentru tot ajutorul tău, Sfinte Apostol Simon, iar Lui Dumnezeu Îi  aducem  slavă,  laudă  şi 
mulţumire pentru toate! Amin!

 

Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic
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Rugăciunile începătoare                                                    12 mai
Condac 1

Tânărului nevoitor al Lui Hristos, Mucenicului Ioan Valahul, cu toţii să-i aducem acum cântare de laudă 
pentru nevoinţele sale, ca celui ce străluceşte în sfintele lăcaşuri cele de Sus; şi ca unui apărător al credinţei şi 
ajutător întru nevoi, cu mulţumire să-i cântăm: Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare 
şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!

Icos l
Îngerii şi oamenii Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru nenumăratele faceri de bine arătate către făpturile Sale, 

din dragoste nesfârşită şi din milostivire fără de margini. În  vremi  şi  în  locuri  pe  care  înţelepciunea  Sa 
nepătrunsă  le  alege  au  răsărit  luceferi  călăuzitori,  care  să  lumineze  cărările  vieţii  noastre  vremelnice, 
îndrumându-ne spre cele nestricăcioase. Ca unuia dintre aleşii bineplăcuţi Lui Dumnezeu, îţi cântăm Sfinte 
Ioan Valahul aceste laude:

Bucură-te, trandafir odrăslit în pământul Valahiei, vas ales şi de Dumnezeu preţuit!
Bucură-te, tânăr înţelept şi frumos, prin care s-a înălţat credinţa!
Bucură-te, cel renăscut în duh la Constantinopole!
Bucură-te, că de toate te-ai lipsit, şi pe Hristos L-ai dobândit!
Bucură-te, cel ce ai risipit meşteşugurile satanei şi i-ai înfruntat pe păgâni!
Bucură-te, moştenitor al Cereştii Împărăţii, că te-ai făcut părtaş al bucuriilor îngereşti!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 2

Deşi tânăr cu vârsta, ai dovedit curată înţelepciune când ai ales mai bine a pătimi pentru Ziditorul şi a 
muri pentru El, decât a trăi şi a avea câştigare vremelnică. Ai dorit a te încununa cu cununa mucenicei şi a cânta 
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Slavă Ţie Atotputernice Doamne, Care dintre noi oamenii şi pentru noi ai ales pe Sfinţii Tăi: Mucenici, 

Apostoli, Cuvioşi, Drepţi, ca să ne arate Voia Ta, spre a ne împărtăşi de negrăitele Tale bunătăţi; şi aşa să se 
proslăvească Numele Tău cel întrutot Sfânt; iar alesului Tău să-i cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ioan Valahul, de Dumnezeu cinstitorule!
Bucură-te, mângâierea întristaţilor, ocrotitor al orfanilor, izvor nesecat de alintări duhovniceşti!
Bucură-te, far de lumină al tinerilor pe cărările vieţii!
Bucură-te, că îi scapi din nevoi pe cei ce aleargă la tine!
Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei ce se află în primejdii şi-i luminezi pe cei întunecaţi la minte!
Bucură-te, că pentru legea creştină vitejeşte ai luptat şi acum te rogi şi mijloceşti pentru noi toţi!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 3

Credinţa Ortodoxă a fost mult încercată de-a lungul vremurilor şi pe tot pământul, ca să se întărească 
temeliile sale. Ieşind voi din rândurile popoarelor, Slăviţi Mucenici, v-aţi pus viaţa pentru întărirea credinţei, 
dând liniştea şi sângele vostru pentru întinderea Împărăţiei Lui Dumnezeu, ca noi cu un glas să putem cânta 
totdeauna: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Viaţa ta a fost plină de necazuri şi cu totul lipsită de bucurii pământeşti, Preafericite Ioan. Din copilărie 

te-au smuls de lângă sânul părinţilor tăi şi te-au purtat pe drumuri nesfârşite în amară robie. Cu vrednicie ai 
făcut faţă tuturor împotrivirilor, de aceea îţi cântăm laude ca acestea:

Bucură-te, robule, cel ce duci rugăciunea noastră către Stăpânul cel Preaîndurat!
Bucură-te, cel ce cu vrednicie în veac al XVII-lea L-ai mărturisit pe Hristos!
Bucură-te, că pe timpul lui Mihnea, voievodul cel turcit, ţi-a fost dat să pătimeşti!
Bucură-te, că agarenii luându-te rob te-au târât în chinuri spre Ţarigrad!
Bucură-te, obraz sfânt, de Domnul mângâiat, că în împărăteasca cetate ai primit cununa muceniciei!
Bucură-te, jertfă bine-primită înaintea Domnului, că nu ai ales să te bucuri de cele pământeşti!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 4
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Trimite-ne nouă de la Dumnezeu hrană de mântuire, Sfinte, să nu pierim de mulţimea păcatelor, că 
noianul greşelilor noastre numai nemărginita milostivire a Lui Dumnezeu îl poate covârşi; şi aşa, împreună cu 
tine să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Legat şi bătut, în vreme de iarnă ai fost purtat pe drum lung; dar nici gerul, nici foamea, nici semnul 

însângerat al legăturilor nu au slăbit virtutea ta; pe toate le-ai răbdat cu bărbăţie în trupul tău fraged; pentru 
care îţi cântăm:

Bucură-te, Mucenic tânăr şi viteaz, că ai pătimit ca şi Stăpânul şi Domnul nostru Iisus Hristos!
Bucură-te, toiagul şi călăuza călătorilor la drum lung!
Bucură-te, mângâierea celor îndepărtaţi de ţara lor!
Bucură-te, cel ce te rogi pentru înfrăţirea oamenilor!
Bucură-te, că senin ai mers spre locul muceniciei tale, mulţumind Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce cu multă răbdare ai îndurat chinurile, foamea şi oboseala!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 5

Pe cât de lung a fost drumul robiei şi al pătimirilor tale, o, Fericite Ioan, pe atât de scurtă ţi-a fost calea 
vieţii pe pământ. Milostivului Stăpân I-a plăcut cum tinereasca ta făptură s-a împodobit cu cununa ostenelilor 
biruitoare, şi chemându-te la Sine Îi cânţi acum cu veselie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Ca şi când poverile robiei nu ar fi fost de ajuns, uneltirile celui viclean aprind patima cea blestemată a 

păgânului agarean, care cumpărându-te cu aur, privea cu nelegiuită căutătură spre mândreţea cea din afară a 
făpturii tale. L-ai înfruntat pe acesta, mărturisindu-te rob al Lui Hristos, care te-a răscumpărat odinioară cu preţ 
de sânge nevinovat şi nu rob al patimilor, păgâne şi urâte. Drept care, vrednic eşti de cinstirea aceasta:

Bucură-te, că ai mărturisit adevărul faptei cu curajul deplinei răspunderi!
Bucură-te, că de judecata vizirului nu te-ai temut!
Bucură-te, că din nou ai fost dat în robie ismaelitencei din Ţarigrad, şi supus altui fel de ispite!
Bucură-te, că nu ai luat în seamă ispitirile tinerei ismaelitence!
Bucură-te, că ţi-ai păzit cu straşnicie feciorescul trup, ca pe un templu al Duhului Sfânt!
Bucură-te, suflet de Dumnezeu blagoslovit, luminat împodobit, plin de virtute şi de înţelepciune!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 6

Din rob puteai să fii slobod, din sărac să te îmbogăţeşti, din pripăşit, om cu aşezare. Cu ce preţ? Întinându-
ţi trupul şi pierzându-ţi sufletul, pentru bunătăţi vremelnice şi pieritoare; iar tu ai ales a cânta Lui Dumnezeu 
cântare curată: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ne minunăm de cugetarea ta dreaptă, Cinstitule Mucenic. Cu fragezimea minţii tale, la vârsta de 18 ani 

ai ştiut să alegi fără greş lucrul cel mai de preţ. Că ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Şi de ar câştiga 
lumea toată, dar sufletul şi l-ar pierde, ce bun a dobândit? Vrednicule de laudă, primeşte cântările acestea:

Bucură-te, minte înţeleaptă în trup nevârstnic, că n-ai neprecupeţit iubirea către Dumnezeu!
Bucură-te, că mintea ta a fost luminată de Harul Duhului Sfânt!
Bucură-te, temelie de piatră a credinţei şi nădejde împlinită a celor ce ţi se roagă ţie!
Bucură-te, că nădejdea ţi-ai pus numai în Dumnezeu, de la Care putere ai primit şi biruinţă ai dobândit!
Bucură-te, că ţi-ai păstrat curăţia trupului şi ai văzut cu duhul deşertăciunea veacurilor!
Bucură-te, că prin moartea-ţi trupească ai chezăşuit nădejdea nemuririi!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 7

Când suntem în necazuri şi în strâmtorare,  pândiţi de ispite omeneşti şi de iscodirile celui viclean, 
gândul îl îndreptăm către Mântuitorul Hristos, Cel ce a poruncit oarecând: Înapoia Mea, satano! Prin mijlocirile 
Sfinţilor Săi fiind izbăviţi, cu toţii într-un glas să cântăm Treimei Celei de o fiinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
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Îndurat-ai amărăciunea înstrăinării, suferinţele robiei, îmboldirile multor feluri de ispite, de la agareanul 
cel păgân şi de la femeia cea de acelaşi neam cu el, şi pe toate le-ai înfruntat cu destoinicie creştină. Multă 
mâhnire ţi-a adus însă poftirea nelegiuitei femei, de a te lăsa de credinţa creştină, ca să te poată avea soţ după 
legea ei. Valuri de împotrivire au ţâşnit atunci din inima ta şi oţelindu-te ai mărturisit cu hotărâre pe Hristos 
Domnul, de Care nici viaţa, nici moartea nu te-au putut despărţi; pentru aceasta auzi de la noi acum:

Bucură-te, dar, viteazule mărturisitor, că ai gustat amarul asupririi păgâneşti!
Bucură-te, rugător neadormit pentru sufletele noastre, că ai rămas neclintit în hotarele credinţei!
Bucură-te, că te împărtăşeşti de lumina cea neînserată a Împărăţiei Lui Hristos!
Bucură-te, cel ce pe cei greşiţi îi aduci la pocăinţă!
Bucură-te, pavăză sigură a tinerilor evlavioşi!
Bucură-te, ca nici trupul nu ţi l-ai întinat, nici credinţa nu ai lepădat-o!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 8

Aprins fiind de Dumnezeiască râvnă ţi-ai adunat puterile, ţi-ai întărit duhul şi cu ochii lăuntrici, ţintă la 
Cer, ai înfruntat nelegiuirea şi cu veselie sfântă ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte Ioan Valahul ţi-ai amintit că de demult şi Iosif, fiul lui Iacob, a înfruntat ademenirea femeii lui 

Putifar, dregătorul din ţara Egiptului. Că încercările vieţii sunt îngăduite de Dumnezeu spre lămurirea credinţei. 
Prin atâtea trecând şi pe toate biruindu-le, noi te cinstim cu cântări glăsuitoare ca acestea:

Bucură-te, cel ce te-ai războit împotriva îndulcirilor pământeşti!
Bucură-te, că de frumuseţea trupului nu te-ai amăgit!
Bucură-te, că ţi-ai preţuit întrutotul viaţa, jertfind-o pentru Hristos!
Bucură-te, că prin jertfa ta te-ai făcut trâmbiţaş al Credinţei Ortodoxe!
Bucură-te, că ai înţeles că a muri pentru Hristos înseamnă a vieţui cu El veşnic!
Bucură-te, că lăudând vredniciile tale Îl slăvim pe Atotputernicul Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 9

Văzându-se înfruntată aspru de tine, ismaeliteanca şi-a dezlănţuit răzbunarea dându-te pe mâna mai-
marelui cetăţii, care te-a azvârlit în temniţă. Nici negura, nici umezeala temniţei nu te-au spăimântat, nici nu 
te-au împiedicat a cânta neîncetat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
O, temniţă înfricoşătoare! Cât de groase au fost zidurile tale şi cât de grea povara beznei tale! Ca şi 

când  închiderea  înăuntrul  tău,  în  lanţuri  ferecate,  nu ar  fi  fost  de  ajuns,  s-au  adăugat  Sfântului  Mucenic 
cumplite şi ucigătoare chinuri, ca noi să-i cântăm cu smerenie aşa:

Bucură-te, că pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase, desfătări le-ai socotit!
Bucură-te, că floarea tinereţii cu vederea ai trecut-o!
Bucură-te, că descoperi gândurile ascunse şi trezeşti conştiinţele!
Bucură-te, că acum faţa Lui Dumnezeu nemijlocit o priveşti şi petreci laolaltă cu toţi Sfinţii!
Bucură-te, că nu-i suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri!
Bucură-te, că pentru cei cuprinşi de patimi eşti rugător către Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 10

Pe martiri nu-i înspăimântă moartea, că dragostea de Hristos învinge toate! Aceştia dispreţuind moartea 
trupească, primesc cu seninătate trecerea spre Veşnica Împărăţie, unde cu Cetele de Sus se veselesc şi neîncetat 
cântă Dumnezeirii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Neşovăielnic ai străbătut drumul drept al credinţei, mărturisind astfel pe Dumnezeul Cel Întreit-Sfânt, 

Căruia şi noi dimpreună cu tine ne închinăm şi cu bucurie te lăudăm, grăind unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce prin spânzurare nemurire ai agonisit şi prin răbdare sufletul ţi-ai mântuit!
Bucură-te, că de Sus ţi-a venit răsplată credinţei şi din mâna Domnului ai primit cununa biruinţei!
Bucură-te, că numele tău în cartea vieţii s-a scris şi astăzi te veseleşti în Cerescul Paradis!
Bucură-te, că nu te-au amăgit cele trecătoare şi ai ştiut să preţuieşti pe cele nepieritoare!

119



Bucură-te, că eşti celor din primejdii apărător şi celor ispitiţi întăritor!
Bucură-te, al oropsiţilor ajutător şi al celor întristaţi, de nădejde dătător!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 11

Lăudăm îndelunga ta răbdare şi iubirea de cele înalte, vrednicule Mucenic, că fire omenească având, 
spre cele îngereşti ai râvnit şi cu dragoste Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Văzând păgânii că nu te lepezi de credinţa ta şi nu te supui poftelor stricăcioase, au cerut vizirului să te 

omoare, iar vizirul a poruncit eparhului să facă aceasta şi călăii te-au dus de te-au spânzurat. Ca cel ce ai primit 
încoronare mucenicească, vrednic eşti de cântări ca acestea:

Bucură-te, Sfinte, de Dumnezeu iubit, cel cu trupul nepângărit!
Bucură-te, Mucenice Preafericit, că sufletul ţi-a rămas neprihănit!
Bucură-te, rază dătătoare de bucurie, că eşti pildă de sufletească tărie!
Bucură-te, înger pământesc, dăruit de Sus cu Har Dumnezeiesc!
Bucură-te, cuget nebiruit, că viaţa pentru Hristos ţi-ai dăruit!
Bucură-te, că pentru Hristos ai avut credinţă tare şi creştinilor le eşti zid de scăpare!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
Condac 12

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate! a zis cândva Ioan cel cu Gură de Aur, încheindu-şi în surghiun viaţa 
pământească. Sfinte Ioan Valahul, privind cu ochii duhului tău dincolo de hotarele veacului acesta, ai mulţumit 
Lui Dumnezeu că te-a încercat în dragostea cea către El şi I-ai cântat Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cu cântări cinstim amintirea ta, Sfinte, fericim chinurile tale şi neclintită răbdarea ta, mărim şi lăudăm 

bărbăţia ta cea neînvinsă şi te binecuvântăm ca pe un mare ajutător şi păzitor al nostru, şi din inimi grăim aşa:
Bucură-te, tânăr mult ispitit, că pentru credinţă ai luptat neostenit!
Bucură-te, nădejdea tinerilor cea tare, că eşti în nevoi a lor apărare!
Bucură-te, izbăvitorul celor umiliţi şi scăparea din nevoi a celor prigoniţi!
Bucură-te, că pe necredincioşi i-ai smerit şi pe iubitorii de Hristos i-ai veselit!
Bucură-te, cel ce-i întăreşti pe cei în suferinţă, că te-ai învrednicit de biruinţă!
Bucură-te, cel ce risipeşti gândurile necurate şi alungi poftele cele spurcate!

Bucură-te Sfinte Ioan Valahul şi roagă-te să avem credinţă tare şi inimi curate pline de iubire pentru Dumnezeu!
   Condac 13           (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, răbdătorule de chinuri, Sfinte Mucenic Ioan Valahul, ascultă acum această rugăciune ce ţi-o aducem 
din toată inima. Cu rugăciunile tale izbăveşte-ne pe noi de năpastă, de primejdii, de dureri şi de ispite, spre a 
cinsti pomenirea ta, slăvindu-L pe Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, ca împreună cu tine, în veacul ce va să 
fie, să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
Binecuvântat eşti,  Doamne Dumnezeul părinţilor noştri,  Cel ce primeşti  cu bunătate şi cu îndurare 

mijlocirile Sfinţilor bineplăcuţi Ţie, pentru nevoile de tot chipul, duhovniceşti şi trupeşti, ale nevrednicilor Tăi 
fii! Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul, 
primeşte acum smeritele noastre cereri, şi ne izbăveşte de toată reaua întâmplare, de năpastă, de prigoană, de 
uneltirile celui viclean, ocrotind viaţa noastră prin milostivirea Ta cea mare, şi nu pentru vrednicia noastră. 
Primeşte, dar, Stăpâne, şi rugăciunile noastre, apărându-ne de tot răul şi dăruindu-ne cele spre mântuire. Că 
pentru  toate  cele  pe care  ni  le-ai  dat  şi  ni  le  dăruieşti  nouă în  toate  zilele  vieţii  noastre,  binecuvântat  şi 
preaslăvit să fii, Părinte al Luminilor şi izvorul bunătăţilor, dimpreună cu Cel fără-de-început al Tău Fiu şi cu 

Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Părinte Pahomie cel Mare
Rugăciunile începătoare                15 mai
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Condac 1
Apărătorul nostru şi grabnic folositor, pustnicul Domnului cu laude te cinstim Părinte, că ai omorât 

toate patimile cu multă răbdare şi înfrânare şi  ai  ruşinat pe duşmanul cel nevăzut.  Pentru toate acestea îţi 
cântăm ţie: Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute 
Domnului!

Icos 1
Înger trupesc şi om ceresc, cel ce ai avut viaţă îngerească, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, 

izbăveşte-ne din toate nevoile şi primejdiile ca să-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, vlăstar nevestejit al Egiptului, că din tinereţe Lui Hristos ai urmat! 
Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat şi prin pustiuri ai potolit săltările trupului! 
Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti, că ai ales viaţa călugărească! 
Bucură-te, că ai ales fecioria şi te-ai logodit cu curăţia! 
Bucură-te, că ai auzit glas din Cer: O, Pahomie, înţelege că acesta este semnul darului care ţi se dă de la  
Hristos Dumnezeu!
Bucură-te, că povăţuitorul tău a fost sihastrul Palamon! 

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 2

Văzându-te vrăjmaşul ridicat la înălţime, te ispitea să te împiedice de la faptele bune, dar după puţin s-a 
ruşinat de sporirea ta, iar tu Sfinte Pahomie de Dumnezeu purtătorule, I-ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Având cunoştinţa celor  ce  sunt  ca şi  cum n-ar  fi,  ai  trecut  cu vederea  cele  trcătoare  ale  vieţii  şi 

punându-ţi nădejdea în Dumnezeu ai ajuns la înalte sporiri; de aceea noi îţi cântăm: 
Bucură-te, că la locul numit Tabenisiot, glas din Cer ţi-a venit şi acolo ai poruncit de a zidi mănăstiri! 
Bucură-te, că odată cu glasul din Cer un Înger înaintea ta a stat şi viaţa călugărească te-a învăţat! 
Bucură-te, că multe ai făcut cu osteneală şi prin viaţa ta bună, o mie de călugări ai adunat! 
Bucură-te, că tuturor acestora purtător de grijă ai fost, iar demonii multe năluciri ţi-au făcut! 
Bucură-te, pierzătorule a nebuniei vrăjmaşilor, că tu cu rugăciunea şi cu arma Crucii le-ai biruit! 
Bucură-te, biruitorule a uneltirilor diavoleşti, că nu te-ai înspăimântat de înfricoşările diavolului! 

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 3

Puterea  Celui  Preaînalt  puternic  te-a  apărat  întru  toate,  Fericite  Pahomie,  şi  neclintit  ai  rămas  în 
darurile Lui Dumnezeu, înconjurat fiind de vrăjmaşi, că neîncetat ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Doreai să fii necăjit şi mai mult, cugetătorule de Dumnezeu, şi ai văzut Dumnezeiescul Înger din Cer 

pogorându-se şi cercetându-te în nevoinţele tale, şi ai auzit un glas care te îmbărbăta; iar noi îţi spunem aşa:
Bucură-te, fiule al Dumnezeiştii lumini, că ai fost locaş al Duhului Sfânt! 
Bucură-te, canonul cel drept al înfrânării, că ai fost făclie nestinsă a liniştii! 
Bucură-te, că îmbogăţit fiind de Dumnezeiescul dar ai izgonit patimile omeneşti! 
Bucură-te, Părinte al părinţilor, întâistătătorule, că ai adus Lui Dumnezeu viaţa ta! 
Bucură-te, că ai stins cărbunii patimilor cu sudorile sihăstriei şi ai fost pildă spre mântuire! 
Bucură-te, crin binemirositor în pustiul Egiptului, că nevoinţele tale au strălucit ca soarele!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 4

Fiind aprins de Dumnezeiească dragoste cu bucurie ai alergat spre muntele pustiului, iar vrăjmaşul multe 
rele ţi-a făcut, dar tu ca pe firele de păianjen le-ai rupt şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Chemării Domnului tău ai urmat, lepădând lumea cu toate frumuseţile ei. Cu osârdie ai suferit greutatea 

pustiei şi bărbăteşte ai rănit taberele demonilor; de aceea îţi strigăm:
Bucură-te, că a doua oară a venit Îngerul la tine şi ţi-a poruncit să-i primeşti pe toţi!
Bucură-te, că mănăstire ai făcut şi pe tot omul l-ai primit!
Bucură-te, că ai slujit fraţilor tăi şi multă smerenie ai câştigat!
Bucură-te, că singur masa puneai şi iubitor de osteneală ai fost!
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Bucură-te, că în grădină săpând, verdeţuri puneai, dar şi bolnavilor le slujeai!
Bucură-te, că toate slujbele cele mai grele ai făcut şi pe toţi cu fapta şi cu cuvântul i-ai întărit!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 5

Stea  mult  luminoasă  povăţuită  de  Duhul  Sfânt  te-ai  arătat  în  pustietăţi  şi  în  oraşe,  ai  strălucit  cu 
minunile, ai gonit demonii, ai vindecat bolile şi pe noi ne-ai învăţat să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Văzându-te tinerii Egiptului în pustie, ca pe un om mai presus de oameni şi auzind învăţăturile tale s-

au schimbat cu Dumnezeiască schimbare, pentru care mărind pe Dumnezeu îţi cântăm ţie:
Bucură-te, frumuseţea Cuvioşilor Părinţi, că multe minuni ai făcut cu darul Sfântului Duh!
Bucură-te, că fericitul preot Dionisie pentru prietenie te-a chemat în oraşul lui!
Bucură-te, că o femeie bolnavă cu credinţă s-a atins de hainele tale şi îndată s-a făcut sănătoasă!
Bucură-te, că ai scos diavolul dintr-o fată, iar pe un om l-ai tămăduit printr-o pâine trimisă de tine!
Bucură-te, că prin rugăciuni şi post mult, ai tămăduit multe boli!
Bucură-te, că pe monahul Silvan prin răbdare l-ai îndreptat!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 6

Strălucit-au faptele cele bune ca soarele pe pământ şi în Cer, bună slugă a Lui Hristos, căci cu dreaptă 
mărire ne-ai propovăduit nouă credinţa Lui Hristos, şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Văzând noroadele faptele tale cele bune şi viaţa ta cea mai presus de om, cu credinţă au alergat ca la 

un trimis al Lui Dumnezeu şi au primit folosul cererilor; pentru aceasta ai adunat 7 000 de călugări în multe 
mănăstiri, iar noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, că ai fost Proestos peste multe mănăstiri!
Bucură-te, că acelor 7 000 de călugări le purtai de grijă, dar şi pe noi ne ocroteşti!
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos ţi s-a arătat ţie cu cunună de spini!
Bucură-te, că El ţi-a spus că seminţia ta cea duhovnicească nu va lipsi până la sfârşitul veacului!
Bucură-te, că Domnul învăţături folositoare dându-ţi, S-a înălţat la Cer!
Bucură-te, că meştesugurile diavoleşti le-ai risipit şi satana a fost supus sub picioarele tale!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 7

Ai vrut pe tine tot a te sfinţi, Părinte Pahomie, ai dorit slava cea nemuritoare, şi la Domnul ai alergat cu 
căldură prin vieţuirea curată, prin pusnicie şi prin viaţa prea luminată şi I-ai cântat Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Nou oraş ai arătat adâncimii pustiului, Fericite Pahomie cel deopotrivă cu Îngerii. Ca un alt Ierusalim şi 

Sinai mănăstirile tale s-au proslăvit şi ca un alt Moise şi Ilie te-ai arătat, pentru care auzi de la noi aceste laude:
Bucură-te, al doilea Moise cu faptele şi al doilea Ilie cu chinurile!
Bucură-te, cel ce cărările mergătorului le-ai urmat şi blândeţii lui David te-ai asemănat!
Bucură-te, că rugându-te Preadulcelui Iisus, într-un ceas toate limbile le-ai învăţat!
Bucură-te, că pe monahul ce avea nevoie, în limba sa grecească l-ai îndreptat!
Bucură-te, că în fiecare zi pe monahi i-ai sfătuit şi pe cei greşiţi la pocăinţa i-ai adus!
Bucură-te, că alungi patimile sufleteşti, vindeci durerile şi izbăveşti de meşteşugurile diavoleşti!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 8

Străină viaţă ai petrecut pe pământ, Părinte Pahomie, şi cu totul ţi-ai înălţat mintea la cele cereşti, 
minunând pe Îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta. Acum luând răsplătirile de la Dumnezeu, Îi cânţi Lui împreună 
cu Îngerii: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
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Văzând înălţarea sufletului monahului la care te grăbeai să mergi, ducându-se cu cântări de Îngeri, te-
ai veselit şi ai arătat-o celor împreună cu tine, de Dumnezeu purtătorule Părinte Pahomie. Văzând noi sfinţirea 
ta, minunându-ne cântăm ţie acestea:

Bucură-te, al tainelor Lui Dumnezeu văzătorule!
Bucură-te, al pământeştilor lucruri cu vederea trecătorule!
Bucură-te, că în trup fiind ai auzit cântare îngerească!
Bucură-te, că prin lacrimi şi post trupul ţi-ai topit!
Bucură-te, că i-ai ridicat pe cei căzuţi şi ai batjocorit mândria demonilor!
Bucură-te, că şi pe noi ne povăţuieşti a urma ţie şi ascultându-te ne înbogăţim duhovniceşte!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 9

Covârşind pe toţi cu blândeţea sufletului şi cu smerita cugetare, Părinte, ai primit darul Sfântului Duh, 
după cum zice cuvântul: Spre cine vom căuta fără numai spre cel blând şi smerit, şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Pe ritorii cei muritori ca pe nişte peşti fără de glas i-ai arătat prin cuvintele tale, că vorbind despre 

Dumnezeu, cuvintele tale le-ai asemănat cu lucrurile şi te-ai făcut minunat şi slăvit; pentru acesta cântăm ţie:
Bucură-te, vistieria cuvintelor Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel mai înţelept decât filosofii!
Bucură-te, că prin tine credincioşii s-au îndreptat! 
Bucură-te, că pe demoni i-ai ruşinat!
Bucură-te, că arşiţa zilei şi gerul nopţii ai suferit!
Bucură-te, că sufletul tău hrană cerească a câştigat!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 10

Vrând a te asemăna unicului Lui Hristos, cu nerăutate ai iubit pacea şi dragostea, şi ai răsplătit răul cu 
bine. Ai făcut fapte bune, plăcute Lui Dumnezeu, şi cu mulţumire I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Zid nebiruit împotriva patimilor şi turn nesurpat al curăţeniei te-ai arătat, Cuvioase Părinte, că ai gonit 

somnul lenei cu privegherea şi te-ai făcut casă Duhului Sfânt. Lăudându-te acum îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că rănile Lui Hristos le-ai purtat!
Bucură-te, că ai slujit Maicii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că închinându-ţi viaţa Lui Dumnezeu, ai ajuns la adânci bătrâneţi!
Bucură-te, că fiind bolnav, ucenicul tău Teodor te-a îngrijit!
Bucură-te, că mai înainte cu două zile de sfârşitul tău, i-ai învăţat pe fraţii tăi să se ferească de eretici!
Bucură-te, că blagoslovindu-i ai adormit şi fraţii mult s-au tânguit pentru moartea ta!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 11

Împăratul împăraţilor, Dumnezeu, vrând să te cheme la Sine să-ţi răsplătească cu bogate daruri pentru 
multele tale osteneli, a trimis mulţime de Îngeri şi Cetele Sfinţilor în întâmpinarea ta şi mergând înaintea Lui 
Dumnezeu cu toţii aţi cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Făclie primitoare de lumină înţelegătoare, te cunoaştem pe tine, Părinte Pahomie, că asemănându-te 

Cetelor Îngereşti, ne mijloceşti şi nouă mântuire pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că Ceata Proorocilor înainte ţi-a slujit!
Bucură-te, că Apostolii te-au întâpinat şi Sfinţii Ierarhi ţi-au cântat!
Bucură-te, că Mucenicii la Cer te-au ridicat!
Bucură-te, că te-au primit cu bucurie Cuvioşii!
Bucură-te, că Heruvimii cu cântări te-au suit!
Bucură-te, că Sfinţii cu bucurie te-au primit în palatul lor şi osebit te-au aşezat!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!

Condac 12

123



Împreună cu Îngerii, ca mai înainte cu oamenii, cânţi acum Lui Dumnezeu în Ceruri, Fericite, cântarea 
cea întreită sfântă. Mijloceşte pentru cei care te cinstesc, Părinte, şi cu dragoste cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Izvor de tămăduire dobândindu-te, mai înainte şi după moarte Preacuviincioase, ca pe un Părinte şi 

doctor al sufletelor noastre te lăudăm aşa:
Bucură-te, închinător şi smerit lăudător şi al Sfintei Treimi!
Bucură-te, cântătorule împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii!
Bucură-te, că închinându-ne Sfintelor tale Moaşte izbăvire de patimi primim!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale iertare de păcate luăm!
Bucură-te, apărătorule de grindină, de omizi şi de insecte dăinătoare!
Bucură-te, că mijloceşti împreună cu Născătoarea de Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Bucură-te Sfinte Pahomie şi roagă-te să avem credinţă tare şi să împlinim toate cele bineplăcute Domnului!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preaînţelepte de Dumnezeu purtătorule,  Preacuviincioase Părinte Pahomie, vrednicia Părinţilor şi 
slava Cuvioşilor, primeşte aceste laude pe care cu tot sufletul ţi le aducem şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne ierte 
păcatele şi să mântuiască sufletele noastre, ca împreună cu Sfinţii să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Preafericite Părinte Pahomie roagă-te către Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, să nu ne 

osândească pentru fărădelegile noastre, ci să ne miluiască după mare mila Sa. Cere pentru noi viaţă paşnică, 
sănătate trupească şi sufletească, roduri îmbelşugate pământului, întru toate belşug şi binefacere, ca noi neîncetat 
să-I aducem Lui Dumnezeu mulţumire pentru toate. Întăreşte-ne, Doamne, pe calea care duce spre locaşurile 
celor Sfinţi, unde este glasul neîncetat al lăudătorilor, care văd pururi frumuseţea cea nespusă a feţei Tale. 
Biserica Ta Sfântă fereşte-o de dezbinări, pe credincioşi întăreşte-i, pe rătăciţi întoarce-i pe calea credinţei, şi pe 
toţi ne mântuieşte după mare mila Ta. Cu mulţumire ne închinăm Preasfintei Treimi: Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

+Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
Rugăciunile începătoare                                      21 
mai

Condac 1
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi 

Domnul  biruinţă  prin  Cruce  ţi-a  descoperit,  cu  care  înarmându-te  ai  biruit 
vrăjmaşii,  Sfinte  Împărat  Constantin,  împreună  cu  buna  ta  maică,  Împărăteasa 
Elena,  ajută-ne  nouă  celor  ce  cădem  înaintea  sfintei  tale  icoane  şi  cântăm: 
Bucuraţi-vă Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi rugaţi-vă ca Dumnezeu să 
ne întărească în credinţă!

Icos 1
Ca  un  Înger  luminos  ai  binevestit  lumii  pe  Domnul  Iisus  Hristos  ca 

Dumnezeu şi Fiul Lui Dumnezeu Cel Adevărat, pentru care grăim ţie acestea:
Bucură-te, că Domnul Iisus în vis ţi S-a arătat! 
Bucură-te, că pe Maxenţie, prin puterea Sfintei Cruci, l-ai biruit! 
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat! 
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o Cruce de piatră în mijlocul Romei ai pus! 
Bucură-te, că pe Sfânta Cruce ai scris: Iisus Hristos NIKA, adică, cu acest semn vei birui! 
Bucură-te, că prin puterea Sfintei Cruci a Lui Hristos pe toţi vrăjmaşii tăi i-ai biruit! 
Bucură-te, că prin Voia Lui Dumnezeu de boala leprei te-ai îmbolnăvit! 
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 2
Văzându-te lepros cu trupul şi cu sufletul, L-ai chemat în ajutor pe Dumnezeul creştinilor, iar Acesta 

fără zăbavă i-a trimis pe Sfinţii Apostoli să te mângâie şi ţi-a spus ce să faci ca să fii sănătos. Bucurându-te de 
Dumnezeiasca cercetare I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 2
Pe maica Împăratului Constantin, pe Sfânta Împărăteasa Elena, cu bucurie o lăudăm cântându-i:
Bucură-te, că eşti maica Sfântului Împărat Constantin! 
Bucură-te, că în Domnul Iisus Hristos ai crezut! 
Bucură-te, că în Numele Sfintei Treimi te-ai botezat! 
Bucură-te, că, prin stăruinţă şi evlavie, ai aflat la Ierusalim Crucea de viaţă făcătoare! 
Bucură-te, că te-ai bucurat când Sfânta Cruce pe cel mort l-a înviat! 
Bucură-te, că în Ierusalim ai poruncit să se zidească Biserica Învierii Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 3
Noi  credincioşii  către  tine  năzuim în  nevoile  noastre,  Preacinstită  Împărăteasă.  Fii  acum şi  nouă 

păcătoşilor grabnică folositoare, ca să-I cântăm cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Râvnitor fiind de Împărăţia cea de Sus, credinciosul Împărat Constantin cu minte curată a crezut în 
Dumnezeul Atoateziditor şi s-a botezat în Numele Sfintei Treimi; pentru aceasta îi spunem acum:

Bucură-te, că în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh te-ai botezat! 
Bucură-te, că în timpul Botezului mâna Domnului Iisus Hristos de tine s-a atins! 
Bucură-te, că boala leprei ca nişte solzi de pe tine a căzut! 
Bucură-te, că în haine albe îmbrăcându-te, Împărat creştin te-ai numit! 
Bucură-te, că în Numele Lui Iisus Hristos ai poruncit să se zidească Sfinte Biserici! 
Bucură-te, că pe Sfânta maică Elena cu multă cinste şi avere ai trimis-o la Ierusalim! 
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 4
Pomenim cu dragoste pe binecredinciosul Împărat  Constantin  că pe Hristos L-a dorit,  pe idoli  i-a 

defăimat şi cu vrednicie Lui Dumnezeu I-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 4

Ţie, celei care cu credinţă şi bună cucernicie ai urmat Cuvântului Lui Dumnezeu, Care te-a împodobit cu 
multă cinste ca pe o Împărăteasă a creştinilor, cu bucurie îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, că în Ierusalim optsprezece Biserici ai zidit şi cu podoabe le-ai înfrumuseţat! 
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, Împăratul Constantin, Sfânta Cruce în mâini o ţineţi! 
Bucură-te, că o parte din lemnul Crucii celei de Viaţă Făcătoare la Constantinopol ai adus-o! 
Bucură-te, că şi piroanele de pe cruce sunt vindecătoare, iar tu în mâini le-ai purtat! 
Bucură-te, că după Botez cu dreaptă credinţă Domnului Iisus Hristos ai slujit! 
Bucură-te, că neamurile creştine te cinstesc ca pe o Împărăteasă binecredincioasă! 
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 5
Cu mare râvnă te-ai străduit să răspândeşti creştinismul în tot imperiul tău şi în toată lumea Sfinte 

Împărat Constantin. Multe şi drepte hotărâri ai luat şi creştinismul de eresuri l-ai curăţat şi cu dragoste Lui 
Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Preafericitule Împărat Constantin, ai adunat Sobor de Părinţi purtători de Dumnezeu şi printr-înşii ai 

curăţat inimile înviforate de eresul lui Arie şi le-ai întărit să-L slăvească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui 
Dumnezeu; pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, că în Niceea, la cel dintâi Sobor, trei sute optsprezece Sfinţi Părinţi s-au adunat! 
Bucură-te, că prin lupte mari credinţa cea dreaptă s-a luminat şi Arie s-a ruşinat! 
Bucură-te, că pe Domnul Iisus Hristos în toată lumea Fiul Lui Dumnezeu L-ai arătat! 
Bucură-te, că împreună cu maica ta sfântă, Crucea Domnului Iisus Hristos în mâini o ţineţi! 
Bucură-te, că prin însemnarea cu Sfânta Cruce diavolii se izgonesc! 
Bucură-te, că nouă, fraţilor în Hristos, ne eşti mare rugător către Dumnezeu! 
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 
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Condac 6
Cu milostivirea te-ai îmbrăcat, mărite, şi cu blândeţea te-ai împodobit! Cinstind acum pomenirea ta, Îl 

preaslăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 6

Ce cuvinte vrednice de laudă potrivite pentru bunătatea ta vom găsi, Sfântă Elena? În Ceruri, de la 
Dumnezeu, cinstire alături de cei drepţi ai luat. Cu dragoste îţi spunem unele ca acestea:

Bucură-te, că sfântul tău suflet, cu mare cinste, la Ceruri a fost urcat de Îngeri! 
Bucură-te, că în lumina cea preastrălucită pe Dumnezeu L-ai văzut! 
Bucură-te, că Lui Dumnezeu-Cuvântul şi Preacuratei Sale Maici, căzând, te-ai închinat! 
Bucură-te, Împărăteasă, că împreună cu Împărăteasa Cerurilor eşti petrecătoare! 
Bucură-te, că împreună cu Arhanghelii eşti vorbitoare! 
Bucură-te, că împreună cu Îngerii Îi cânţi Lui Dumnezeu cântare! 
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 7
După deprinderi şi după faptele tale bune ai fost iubitoare de Dumnezeu şi vrednică de minuni, fericită 

Împărăteasă Elena. Cu credinţă şi cu evlavie mare, noi, cei ce suntem luminaţi prin Harul Lui Dumnezeu, din 
inimă cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor şi al păgânilor, cu baia Botezului luminându-l, 

popor al Lui Dumnezeu l-ai făcut, Sfinte Constantin! Pentru aceasta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că întocmai cu Apostolii, de la Dumnezeu eşti cinstit! 
Bucură-te, că multe milostenii şi faceri de bine ai făcut! 
Bucură-te, că după puţină boală, Arhanghelii cu cântări îngereşti la Ceruri te-au suit! 
Bucură-te, că în faţa Sfintei Treimi te-ai închinat! 
Bucură-te, că Sfinţii Apostoli înaintea Lui Dumnezeu te-au lăudat! 
Bucură-te, că întru Împărăţia Cerurilor acum şi totdeauna vieţuieşti! 
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 8
Mormântul tău, Împărate Constantin, raze de Dumnezeieşti vindecări izvorăşte celor care cu credinţă se 

apropie. Alături de toţi creştinii te rugăm, ca împreună cu Sfânta Elena, să ne întăriţi credinţa nouă celor care-I 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cât este de luminat sufletul tău, mărită Împărăteasă Elena, care acum în Ceruri primeşti plata ostenelilor 

tale pământeşti! Pentru aceasta îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că prin aflarea Sfintei Cruci te-ai făcut Lui Hristos următoare! 
Bucură-te, că prin ajutorul Sfintei Cruci, creştinilor ai fost izbăvitoare! 
Bucură-te, a stăpânirii iadului şi a satanei învingătoare! 
Bucură-te, a celor greşiţi şi păcătoşi, către Dumnezeu mijlocitoare! 
Bucură-te, a bolnavilor bună tămăduitoare! 
Bucură-te, a tuturor binecredincioşilor creştini bună ajutătoare! 
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 9
În Rai cu Sfinţii eşti acum sălăşluită, fiind plină de sfinţenie şi ne luminezi şi pe noi păcătoşii, ca, 

luând prin tine iertare, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 9

Împărate  Constantin  L-ai  cinstit  pe  Dumnezeu  şi  ca  dar  pentru  osteneli,  Atoatefăcătorul  te-a 
învrednicit pe tine în Ceruri, de mare slavă; pentru aceasta îţi cântăm acum laude:

Bucură-te, că Preacuviosului Paisie, singur i-ai spus că eşti cinstit împreună cu Sfinţii! 
Bucură-te, că, Sfânt fiind, te rogi pentru noi către Bunul Dumnezeu! 
Bucură-te, că pe idoli i-ai dat iadului întunecos! 
Bucură-te, că demonii fug, izgoniţi fiind de puterea rugăciunii tale! 
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Bucură-te, că tu eşti lauda cârmuitorilor creştini! 
Bucură-te, al Sfintelor noastre Mănăstiri şi Biserici mare apărător! 
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 10
Sfinte  Constantin,  din  Cer  te-a  ales Domnul  Iisus  Hristos, învăţându-te  să-L cinsteşti  pe  El ca  pe 

Dumnezeul Atoateziditor. Tu cu adevărat crezând în El, L-ai cinstit, aducând lumea toată la credinţa Lui, ca să-I 
cânte neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Sfântă Împărăteasă Elena, de Domnul Iisus Hristos aleasă, milostiveşte-te spre noi şi luminează-ne 

sufletele întunecate de păcate şi nu trece cu vederea rugăciunile noastre.
Bucură-te, Împărăteasă duhovnicească! 
Bucură-te, a dreptei credinţe propovăduitoare! 
Bucură-te, a închinării de idoli surpătoare! 
Bucură-te, către Dumnezeu a noastră mijlocitoare! 
Bucură-te, de bucurii duhovniceşti aducătoare! 
Bucură-te, a obştii creştineşti povăţuitoare! 
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 11
 Cu sufletul plin de pace şi de bucurie, avându-te pe tine puternică ajutătoare, Sfântă Elena, nu ne 
temem de tot ce vor urzi împotriva noastră vrăjmaşii noştri. Împreună cu Îngerii Îl preaslăvim pe Dumnezeu 
Şi-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Doamne Iisuse, i-ai dat binecredinciosului Împărat Constantin, înţelepciunea lui Solomon, blândeţea lui 

David, dreapta credinţă a Apostolilor şi puterea lui Samson asupra vrăjmaşilor; pentru aceasta şi noi îl cinstim 
cu laude, zicând:

Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos, ţie Tatăl ţi L-a descoperit! 
Bucură-te, că pe Acesta Dumnezeu Adevărat L-ai propovăduit! 
Bucură-te, că prin tine Domnul Iisus Hristos S-a preaslăvit! 
Bucură-te, că prin tine Sfânta Cruce se cinsteşte! 
Bucură-te, că prin tine s-a izgonit întunericul necredinţei! 
Bucură-te, că la Milostivul Dumnezeu ne mijloceşti nouă mântuirea! 
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 12
Daruri bune şi bogate primeşti acum de la Dumnezeu, Sfinte Constantin, şi în Ceruri te veseleşti ca un 

împărat! Binecredinciosul Domn Constantin Brâncoveanu în numele tău a zidit Domnului Sfinte Mănăstiri, iar 
noi cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Întotdeauna cu bucurie mărturisim minunile tale, cântăm prăznuirea ta şi după cuviinţă îţi  aducem 

mulţumire pentru tot ajutorul tău, Sfântă Elena, cinstind pomenirea ta cu aceste laude:
Bucură-te, că împreună cu Împăratul Constantin întru Împărăţia Lui Dumnezeu te veseleşti! Bucură-te, 
că înaintea Preasfintei Treimi stând, te rogi pentru noi!
Bucură-te, că şi la Preacurata Născătoare de Dumnezeu mijloceşti pentru noi!
Bucură-te, Împărăteasă smerită şi preaiubită! 
Bucură-te, a celor ce te roagă cu credinţă, ocrotitoare neobosită! 
Bucură-te, de vrăjmaşi a Sfintelor Mănăstiri, izbăvitoare! 
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena şi roagă-te ca Dumnezeu să ne întărească în credinţă! 

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, aţi luminat lumea cu dreapta credinţă şi cu adevărat v-aţi arătat 

Sfinţi de Dumnezeu încununaţi! Vă rugăm primiţi acum rugăciunile noastre şi duceţi-le Împăratului Hristos, pe 
care Îl slăvim, Îl iubim şi Îl preacinstim. Mijlociţi să avem toate cele mântuitoare pentru sufletele noastre, ca 
împreună cu voi să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi ne sunteţi nădejde şi 

bucurie în vremea necazului, ocrotire şi ajutor în nevoi! Întăriţi-ne în încercările noastre pământeşti, vindecaţi 
neputinţele noastre, tămăduiţi-ne de boli, potoliţi patimile şi răutăţile noastre, izgoniţi-i pe vrăjmaşii noştri 
văzuţi şi nevăzuţi. Rugaţi-vă pentru noi, ca în pace şi în linişte să trăim! Cădem înaintea voastră rugându-vă să 
nu încetaţi a ne ajuta nouă neputincioşilor! Mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Sa Maică, să ne păzească şi pe 
toţi să ne întărească în credinţă până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre! Amin!

 

Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul
Rugăciunile începătoare                                 27 mai

Condac 1
Veniţi credincioşilor să-l lăudăm pe cel care rob fiind a stăpânit peste patimi! 

Celui ce din Rusia a fost adus să împartă lumii întregi binecuvântările Lui Dumnezeu, 
să-i cântăm:  Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş 
sfânt în inimile noastre!

Icos 1
Sfinte Mucenic Ioan, cu lumina adevărului din tinereţe te-ai hrănit, sorbind 

dulceaţa Învăţăturilor Dumnezeieşti! Ai urmat cuvântul Celui ce a zis: Cine crede în  
Mine să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie! Lăudându-te să spunem:

Bucură-te, că ai crescut într-o familie binecredincioasă!
Bucură-te, că nu te-ai biruit de deznădejde când ai primit crucea robiei!
Bucură-te, că ai răbdat bătăi nenumărate, întărit fiind de Dumnezeu!
Bucură-te, că scuipările nu au întinat frumuseţea ta lăuntrică!
Bucură-te, că deşi ţi-au ars părul şi pielea capului, nu te-ai plecat lor!
Bucură-te, că ai fost vrednic urmaş al Cetelor de Mucenici şi Muceniţe!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 2
Cine poate să mă despartă de dragostea Hristosului meu? Ca rob ascult poruncile tale, dar în credinţa 

mea în Domnul Hristos nu îmi eşti tu stăpân. Îmi amintesc pătimirile Sale şi sunt bucuros să primesc şi eu cele mai 
cumplite chinuri, dar de al meu Iisus Hristos nu mă lepăd! ai spus turcului, cântând în inima ta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Au  părăsit  dreapta  credinţă  cei  care  s-au  temut  de  suferinţă  şi  cei  iubitori  de  desfătări,  primind 

învăţăturile rătăcite ale lui Mahomed. Tu te-ai arătat  ca un nou Ilie, neplecându-ţi genunchii la dumnezeu 
străin. Rugându-te să păzeşti turma Lui Hristos de orice înşelare, te cinstim ca pe un Părinte al nostru:

Bucură-te, că nu ai cârtit împotriva Lui Dumnezeu pentru pătimirile tale!
Bucură-te, că deşi ai fost pus să trăieşti între animale, ai vieţuit îngereşte!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale grajdul se umplea de bună-mireasmă şi n-ai voit să te muţi din el!
Bucură-te, că te împărtăşeai în fiecare săptămână cu Sfintele Taine!
Bucură-te, că ai purtat cu smerenie numele Botezătorului şi pilda sa jertfelnică!
Bucură-te, că ai ars cu untdelemnul răbdării şi fără tulburare din furtuna încercărilor ai ieşit!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 3
Nu numai credincioşii au priceput sfinţenia vieţuirii tale, ci şi închinătorii lui Allah, că prin rugăciune ai 

trimis stăpânului tău o farfurie cu mâncare, din Procopie până la Mecca, pe care lucru neputând să-l înţeleagă, 
toţi au strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Nimic nu este cu neputinţă celor ce cred cu tărie că Făcătorul Cerului şi al Pământului degrabă plineşte 

rugăciunile lor. Chiar de nu am văzut cu ochii, dar cu inima credem că ai făcut şi ceea ce părea cu neputinţă, numai 
pentru a arăta stăpânului tău şi celor dimpreună cu el, puterea Domnului tău. Pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că neîndoindu-te în credinţa ta, de la Procopie la Mecca ai trimis o farfurie cu mâncare!
Bucură-te, că deşi turcii au râs de tine, ai simţit Binecuvântarea Cerească!
Bucură-te, că stăpânul tău întorcându-se acasă a început să te cinstească!
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Bucură-te, că la înmormântarea ta au venit chiar şi musulmani şi armeni!
Bucură-te, că din rânduială cerească farfuria aceea este şi astăzi semn al minunii săvârşite de tine!
Bucură-te, că după veacuri arătându-te femeii la care ajunsese farfuria i-ai cerut să o aducă la Biserică!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 4
Dumnezeu a rânduit  ca Moaştele tale întregi şi  binemirositoare să fie primite de credincioşi,  ca o 

pecete a binecuvântării tale. Pentru care şi noi, bucurându-ne cu cei care s-au atins de ele, Îi cântăm Celui care 
dă adevărata viaţă celor ce cred în El: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Degeaba a încercat diavolul să nimicească prin foc Moaştele tale, că trupul tău s-a mişcat în mijlocul 

flăcărilor, ca şi cum nu ar fi cunoscut moartea. Turcii care au văzut aceasta s-au înfricoşat şi au fugit, lăsând în 
urmă odoarele bisericeşti, pe care vroiau să le fure, iar creştinii s-au umplut de mirare, cântându-ţi:

Bucură-te, că la fel cu Ilie, prin râvna către cele cereşti, te-ai lăsat mistuit de dragostea sfântă!
Bucură-te, că deasupra mormântului tău a strălucit o lumină cerească!
Bucură-te, că găsind Moaştele tale credincioşii s-au bucurat, iar cei care le sărută iau binecuvântare!
Bucură-te, că ele sunt mărturie că Domnul pe care L-ai slujit este Adevăratul Dumnezeu!
Bucură-te, că El a dat viaţă Moaştelor tale când au fost aruncate în foc!
Bucură-te, că trupul tău a rămas nevătămat, arătând sfinţenia ta şi a fost adus în Evvia!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 5
Cine ştie mulţimea minunilor tale? Cine cunoaşte câţi oameni ai ajutat, spre slava Dumnezeului părinţilor 

noştri? Doar o mică parte din lucrările tale aflând noi, Îi mulţumim Celui ce te-a proslăvit între cei iubiţi ai Săi 
şi Îi cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Nou doctor fără-de-arginţi fiind, urmând Doctorului sufletelor şi al trupurilor, nu ai pregetat să dai 

tămăduire bolnavilor care te-au chemat cu credinţă. Iar noi, auzind aceasta, te lăudăm aşa:
Bucură-te, împreună cu Cosma şi Damian, cu Chir şi Ioan şi cu toţi doctorii fără-de-plată!
Bucură-te, că nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbăvire din dureri!
Bucură-te, că l-ai vindecat pe cel paralizat de zece ani şi el a venit la Biserica ta să îţi mulţumească!
Bucură-te, că prin mir ai dat sănătate unei femei bolnave şi ai primit laudele celor cinci copii ai ei!
Bucură-te, că Atanasia a adus bărbatului ei agheasmă şi ulei din candela ta!
Bucură-te, că ungându-se cu credinţă, acestuia i s-a tămăduit pieptul!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 6
Un bolnav din Atena a refuzat ajutorul doctorului, temându-se că îşi va pierde viaţa, dar tu te-ai arătat 

în vis nepoatei sale, îndemnând-o să-l trimită la doctor pentru tămăduire. Auzind că vei ţine chiar tu mâna celui 
care îl va opera, bolnavul a primit cu încredere sfatul tău şi a aflat tămăduirea, pentru care cu mulţumire I-a 
cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Prin Harul Lui Dumnezeu, tămăduind boli de nevindecat, deşi nu ai învăţat de la oameni meşteşugul 

doftoricesc, te-ai arătat mai iscusit decât cei ce şi l-au însuşit pe acesta prin ştiinţă lumească. Iar cei ce cunosc 
puterea ajutorului tău îţi cântă:

Bucură-te, cel ce prin suferinţele tale ai primit darul de a alina suferinţele celor aflaţi în nevoi!
Bucură-te, că ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei!
Bucură-te, că ai tămăduit un copil paralizat şi ai îndreptat spatele unei bătrâne gârbove!
Bucură-te, că în chip de doctor te-ai arătat unui medic necredincios!
Bucură-te, că vindecându-se de cancer, acesta a crezut în Dumnezeu!
Bucură-te, că ai izbăvit de o veche suferinţă pe preotul care slujea în Biserica ta!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 7
Sfinte Ioane, mă urăşti? te-a întrebat cuprinsă de deznădejde Arhondula, părându-i-se că rugăciunile ei 

pentru a avea urmaşi nu au avut nici un folos. Tu însă i-ai apărut nu după multă vreme şi i-ai spus că Sfinţii nu 
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urăsc pe nimeni, şi că Voia Domnului era ca ea să se bucure de copii abia după doi ani. Iar ea, după ce a văzut 
împlinirea cuvintelor tale, cu mulţumire I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
De multe ori am crezut că rugăciunile noastre sunt zadarnice, că pentru păcatele noastre faţa Domnului 

s-a întors de la noi şi ne aşteaptă pierzania, dar la vremea cuvenită, El a plinit toate cererile noastre cele bune. 
Sfinte Ioane, ajută-ne să simţim în toate zilele vieţii noastre ocrotirea cerească, să îţi putem cânta:

Bucură-te, că auzi suspinurile şi ştergi lacrimile oamenilor!
Bucură-te, că nu te-ai mâniat pe Arhondula care a cârtit împotriva ta!
Bucură-te, că i-ai spus ei că Sfinţii nu urăsc pe nimeni!
Bucură-te, că la vremea rânduită de Domnul, ea s-a învrednicit să aibă mai mulţi copii!
Bucură-te, că familia ta este Biserica Mântuitorului!
Bucură-te, că celor ce nu fug de greutăţile vieţii le dai curajul să iasă întăriţi din ele!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 8
Ca o fiară urla Caterina, când era chinuită de diavol, înspăimântându-i pe cei care o vedeau, dar fără să 

se îndoiască a alergat la ajutorul tău, şi apărându-i în vis i-ai vestit izbăvirea. Şi noi cădem, Sfinte, înaintea ta, 
rugându-te să îi eliberezi pe toţi cei care sunt robiţi de îngerii căzuţi, ca împreună cu noi să Îi cânte Celui ce a 
biruit puterile întunericului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cazi înaintea Tronului Dumnezeiesc, Sfinte Ioan, şi mijloceşte pentru toţi cei care suntem ispitiţi de 

diavol, să primim ajutor în lupta duhovnicească şi să dobândim tărie în credinţă noi, cei ce te lăudăm:
Bucură-te, că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina!
Bucură-te, că după aceasta mulţi demonizaţi au fost aduşi la racla ta!
Bucură-te, purtătorule de Duh Sfânt, care ai mijlocit tămăduirea lor!
Bucură-te, că pe cei care suferă de tulburările minţii îi izbăveşti!
Bucură-te, că şi în vremurile de pe urmă vei fi călăuză pentru credincioşi!
Bucură-te, că împreună cu tot Soborul Sfinţilor vei veghea asupra lor!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 9
Precum s-a întors fiul risipitor la tatăl său, aşa şi tânărul Tanasis, care după multe răutăţi a ajuns să îşi 

lovească mama, prin tainica ta mijlocire s-a întors cuprins de pocăinţă înapoi la dragostea cea firească. Ai 
ajutat şi alţi tineri care, părăsind căile pierzaniei, i-au cântat Dumnezeului Îndurărilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Mulţi sunt cei care apucă pe drumuri greşite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale! Vino şi întoarce-i la 

slujirea Lui Hristos pe cei care au căzut în păcat, fiind prinşi în cursele vrăjmaşilor şi biruiţi de patimile ucigătoare 
de suflet, ca să-ţi cânte alături de noi:

Bucură-te, rudă duhovnicească a Sfântului Stelian!
Bucură-te, cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, te întristezi de căderile lor!
Bucură-te, că mama lui Tanasis văzându-şi fiul acasă s-a bucurat, împreună cu Cetele Îngereşti!
Bucură-te, că dai nădejde în Mila Celui ce a venit în lume pentru cei păcătoşi!
Bucură-te, că nici o cădere nu poate rămâne fără leac la Dumnezeu!
Bucură-te, că ne înveţi să urâm păcatul, fără a-i judeca pe cei care cad în el!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 10
Lacrimile văduvei care fusese lipsită de casă au ajuns la tine şi tu ai încurajat-o să se ducă la judecată 

pentru a dobândi ce i se cuvenea. Ştiind că mijlocirea ta este mai tare decât cerbicia judecătorilor iubitori de 
arginţi, te chemăm şi noi în ajutorul celor nedreptăţiţi, care Îi cântă Dreptului Judecător: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tău îi ajuţi, ci şi 

pe mulţi din cei greu încercaţi de nevoi. Să nu rămână departe de mila ta cei pe care îi poţi ajuta, ca văzând 
puterea ta să îţi cânte împreună cu noi:

Bucură-te, că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele vroiau să o înşele!
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Bucură-te, că ai aşezat-o în casa care i-a rămas moştenire!
Bucură-te, că s-au ruşinat cei care cugetau vicleşuguri cu neruşinare!
Bucură-te, luptător destoinic împotriva înşelătoriei, furtişagului şi nedreptăţii!
Bucură-te, cel care răstorni urzelile judecătorilor nevrednici!
Bucură-te, balanţă a Dreptului Judecător, spre care alergăm în necazuri!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 11
De multe ori uităm să-i îi prăznuim pe Sfinţii care au strălucit printr-o vieţuire aleasă luminând pământul. 

Tu, Sfinte Ioan, te bucuri împreună cu ei când cinstim pomenirea voastră şi Domnului, care v-a rânduit ca 
apărători ai noştri, Îi mulţumim prin cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Aşa sunt uitaţi prietenii? l-ai întrebat pe bătrânul Nicolae care nu şi-a adus aminte că este praznicul tău, 

iar el auzind blânda ta mustrare a lăsat toate, să vină să se închine ţie şi să-ţi cânte împreună cu cei care te 
iubesc, ca pe un ocrotitor al lor:

Bucură-te, că ne chemi să cinstim şi noi cum se cuvine pomenirea ta!
Bucură-te, că prin tine ni s-a arătat că Sfinţii nu trec cu vederea prăznuirea lor!
Bucură-te, că nu te-ai sfiit să-l mustri fără de răutate pe bătrânul Nicolae!
Bucură-te, că auzindu-te, el a venit grabnic la Moaştele tale!
Bucură-te, prieten de nădejde al celor ce vor să le fii aproape!
Bucură-te, că le dai credincioşilor cele de trebuinţă pentru a veni la Biserica ta!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

Condac 12
Sfinte Ioan, nu vom uita mulţimea minunilor tale, prin care a strălucit puterea Atotputernicului Dumnezeu. 

Ajută-ne ca până la sfârşitul vieţii noastre să rămânem fii credincioşi ai Sfintei Biserici şi să nu încetăm a-I 
cânta Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Slavă Lui Dumnezeu pentru toate! Slavă Lui Dumnezeu pentru mulţimea de Sfinţi care au crescut în 

Biserica Sa, unde a înflorit şi Sfântul Ioan Rusul! Nespusă este tresăltarea inimilor noastre când îţi aducem 
cântări de laudă, Sfinte Ioan, făcătorule de minuni:

Bucură-te, icoană zugrăvită de Împăratul Ceresc spre întărirea credincioşilor!
Bucură-te, temei de împăcare al celor biruiţi de mânie şi răutate!
Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor care te cheamă în primejdii!
Bucură-te, dar Dumnezeiesc în vieţile noastre greu încercate de felurite necazuri!
Bucură-te, că ne arăţi nouă Milele Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ne pregăteşti să ne bucurăm împreună cu tine în Rai!
Bucură-te Sfinte Ioan Rusul şi roagă-te ca Dumnezeu să-şi facă locaş sfânt în inimile noastre!

       Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Ioan, vlăstar al Rusiei şi făclie a Bisericii Lui Hristos, primeşte acum puţina noastră rugăciune 

şi deşi nu avem credinţa celor ce au cerut ajutorul tău şi l-au primit cu îndestulare, credem că ne poţi ajuta şi 
pe noi, să slăvim cu mulţumire Numele Lui Dumnezeu prin laude şi cântări, zicând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Ioan Rusul, întrutot lăudate şi de minuni făcătorule, te chemăm cu evlavie: Vino, Sfinte, şi vezi rănile 

şi durerile noastre! Am aflat de minunile tale, de mulţimea de bolnavi izbăviţi din suferinţele lor. Credem că 
Dumnezeu te-a proslăvit prin minuni fără de număr. Alergăm la tine cu credinţă şi lacrimi, îngenunchind, şi ne 
rugăm ţie, Sfinte Ioan Rusul, să te rogi pentru noi Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, să depărteze de la noi dreapta 
Sa mânie, să  apere  oraşele,  satele  şi  toată  ţara  noastră  de  secetă,  de  foamete,  de  furtuni  năpraznice,  de 
cutremur, de boli şi răni aducătoare de moarte, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri şi de războiul cel 
dintre noi! Mijloceşte, Sfinte, ca noi toţi în pace şi în cucernicie să petrecem veacul acesta! Să ne învrednicim de 
împărtăşirea bunătăţilor veşnice în Împărăţia Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Căruia I se 
cuvine cinste şi închinăciune, împreună cu Tatăl Cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor! Amin! 
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Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
Rugăciunile începătoare                                                                                                                       2 iunie

Condac 1
Apărător şi  sprijinitor  al  creştinătăţii, împotrivitor şi  surpător al  păgânătăţii, 

Mucenicul cel de curând arătat, ostaşul Lui Hristos Cel Adevărat, Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava ca un soare a strălucit Bisericii răsăritului şi pe credincioşi i-a umplut de 
veselie. Acum din suflet cântări de mulţumire şi de laudă să-i aducem, şi cu dorire să-i 
cântăm: Bucură-te,  Sfinte Mucenic Ioan,  şi  roagă-te să avem credinţă tare şi  dor 
fierbinte pentru Dumnezeu!

Icos 1
Vieţuirea ta a fost Îngerilor iubită şi plăcută şi mai înainte de pătimire, purtătorule 

de chinuri al Lui Hristos, Mucenicule Ioan. Ai avut trup material pe pământ, dar viaţa ai trăit-o îngereşte, cu 
milostenii, cu neîncetate rugăciuni, apoi şi cu chinuri. După vrednicie, îţi aducem acum aceste laude: 

Bucură-te, că prin post şi rugăciune, Îngerilor te-ai asemănat şi prin milostenii pe demoni i-ai înfricoşat!
Bucură-te, că pe cei întristaţi i-ai mângaiat şi pe cei bolnavi i-ai ajutat!
Bucură-te, că în trup muritor te-ai arătat înger pământesc şi cu mintea ai fost om ceresc!
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi ai răsărit şi dreapta credinţă până la sfârşit ai păzit!
Bucură-te, că din vestita cetate Trapezunda ai ieşit şi prin toate faptele bune desăvârşit te-ai împodobit!
Bucură-te, că pe mare ai fost neguţător iscusit, iar neguţatoria sufletului bine ai chibzuit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 2
Mucenice al Lui Hristos, văzând viclenia diavolului care voia ca prin cel de altă credinţă să te depărteze 

de la dreapta credinţă, cu înţelepciunea dată ţie de la Dumnezeu ai priceput lucrarea lui, şi cu Harul Celui 
Preaînalt neprins ai rămas, şi mulţumind Domnului ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Fericite, cunoscând clevetirea ereticului Reiz adusă asupra ta la eparhul Cetăţii Albe, cel de credinţă 

otomană, cum că te-ai lepădat de adevărata credinţă creştinească, măcar ca acela a te ademeni la aceasta în tot 
chipul s-a silit, tu nicidecum nu te-ai lăsat a fi biruit; pentru aceea după cuviinţă auzi de la noi acestea: 

Bucură-te, că pe Reiz de mincinos l-ai vădit şi tu ca un turn ai rămas neclintit!
Bucură-te, că momirile eparhului le-ai depărtat şi cei ce au văzut acestea folos au câştigat!
Bucură-te, că soarelui şi luceafărului a jertfi nu ai voit şi cu aceasta pe păgânul Cadiu l-ai dispreţuit!
Bucură-te, că pe Dumnezeu în Treime Creator al acestora L-ai mărturisit şi a-L defăima pe El n-ai voit!
Bucură-te, că pe acestea făpturile Lui Dumnezeu le-ai numit şi de aceea s-a pornit tiranul şi te-a chinuit!
Bucură-te, că pe eparh înaintea tuturor l-ai mustrat şi pe el mai vârtos a se pleca ţie l-ai îndemnat!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 3
De puterea Harului Sfântului Duh fiind întărit, cu multă îndrăzneală către ighemonul ai grăit, viteazule 

ostaş al lui Iisus: Nu crede, o, tirane, că eu mă voi lepăda vreodată de Hristosul meu, şi că mă voi închina făpturii  
mai degrabă decât Creatorului! şi cu mare glas ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
O, purtătorule de chinuri al Lui Hristos, când ziceai acestea către eparh, erai vessel şi fără frică. Neputând 

răbda, el s-a aprins de mânie şi a poruncit să fie aduse înaintea lui toiege multe şi de haine să fii desbrăcat. Tu, 
ca şi cum altul ar fi fost, aşa te aflai şi pentru aceasta te lăudăm zicând: 

Bucură-te, că văzând toiegele tu ai rămas neclintit şi tiranului mai tare te-ai împotrivit!
Bucură-te, că de haine stricăcioase te-ai dezbrăcat şi în Ceruri cu lumină te-ai îmbrăcat!
Bucură-te, căci cu chinuri de moarte ai fost ameninţat şi netemându-te, tiranul cumplit s-a întărâtat!
Bucură-te, că pe tiran înaintea tuturor l-ai înfruntat şi te-ai mărturisit al Lui Dumnezeu rob adevărat!
Bucură-te, că ai rămas cu credinţa părinţilor tăi şi n-ai primit să aduci jertfă la zei!
Bucură-te, că pentru Hristos ai dorit să te chinuieşti, şi alături de Sfinţi în Ceruri să vieţuieşti!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

132



Condac 4
O, multpătimitorule cu suflet vitejesc, ai zis că te vei închina Creatorului şi nu creaturii. Tiranul păgân 

auzind cuvintele tale şi pierzând nădejdea a te îndupleca la voia sa, nebuneşte s-a aprins de mânie sălbatică şi a  
început să te chinuiască. Iar tu, Mucenice al Lui Hristos, bărbăteşte ai răbdat şi, Lui Dumnezeu Care te întărea 
pe tine, cu veselie I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Inimă de diamant ai avut când ai pătimit pentru dragostea Lui Hristos, Cel dorit de tine, Fericite Mucenic, 

şi cu Harul Lui fiind întărit ai nesocotit chinurile; şi ca peste o aspidă înveninată ai călcat şi cu bucurie ai alergat 
spre mai cumplite chinuri, pentru care cu smerenie îţi spunem acestea:

Bucură-te, că pe pământ ai fost pus gol şi chinuit, dar sufletul şi mintea la Cer ţi s-au suit!
Bucură-te, că fără milă cu toiege noduroase te-au bătut cumplit, dar chinuitorii bătându-te au obosit!
Bucură-te, că, să-ţi fie trupul zdrobit, vitejeşte ai răbdat, iar tiranul mânios şi mai mult s-a întărâtat!
Bucură-te că de multe bătăi carnea lipită pe toiege a rămas, iar Îngerii minunându-se au rămas fără glas!
Bucură-te, că pământul cu sângele tău ai roşit şi pe satana sub picioarele tale l-ai strivit!
Bucură-te, că pentru aceasta Lui Hristos I-ai mulţumit şi a suferi chinuri mai cumplite El te-a întărit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 5
Auzindu-te pe tine, Mucenice, rugându-te Lui Dumnezeu, fiii pierzării care te chinuiau s-au umplut de 

mai multă mânie şi mai cumplit te-au schingiuit. Răbdătorule de  chinuri,  cu  bărbăţie  suferind  chinuirea 
aceasta, Lui Hristos, Care te-a întărit, din adâncul inimii I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Din porunca ighemonului fiind legat cu lanţuri de fier, ostaşule a Lui Hristos, Sfinte Ioan, ai fost arucat 

în temniţă, şi păstrat spre mai cumplite chinuri. Tot trupul tău de bătăi fiind sfărmât, a doua zi iarăşi la judecată 
ai fost adus, dar, stând înaintea tiranului cu faţa veselă, păgânul Cadiu s-a mirat foarte şi s-a spăimântat. Pentru 
aceea şi noi cu laude ca acestea te întâmpinăm:

Bucură-te, că pentru Hristos cu lanţuri de fier ai fost legat şi cu acelea, pe diavol, de tot l-ai înfricoşat!
Bucură-te, că în temniţa întunecoasă închis fiind ai locuit, dar apoi în Raiul luminos te-ai sălăşluit!
Bucură-te, că deşi cumplit îţi era trupul rănit, vesel te-ai arătat şi de aceasta păgânul tiran s-a minunat!
Bucură-te, că de vindecarea rănilor tale nu te-ai îngrijit şi prin aceasta sufletul tău mai mult a strălucit!
Bucură-te, că trupul tău prin bătăi s-a stricat, dar sufletul dinauntru bună înnoire a luat!
Bucură-te, că tiranul alte chinuri cumplite ţi-a pregătit, dar şi pe acelea tu cu dragoste le-ai primit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 6
Având în minte bunătăţile pe care vrei să le dobândeşti, vrednicule de laudă Mucenic al Lui Hristos, ai 

răbdat toate schingiuirile, ruperile şi sfâşierea cărnurilor. Tiranul s-a umplut nebuneşte de şi mai multă mânie, 
şi răcnind ca o fiară sălbatică, a poruncit să fii chinuit mai cu asprime şi fără de cruţare să fii bătut. Iar când se 
făceau acestea, tu cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Atât de cumplit şi fără de cruţare ai fost bătut, răbdătorule de chinuri al Lui Hristos, încât s-au rupt şi 

cele dinăuntru ale tale, iar cei ce te chinuiau pe tine, obosind, te băteau cu rândul. Viteazule ostaş credincios al 
Lui Hristos, nicidecum nu ţi-ai schimbat gândul de la doritul tău Iisus, ci te rugai Lui mai cu dinadinsul în 
adâncul inimii tale, să-ţi dea răbdare şi putere până la sfârşit. Cu smerenie acum grăim către tine aşa: 

Bucură-te, că pentru Hristos cu cruzime ai fost chinuit, şi chinuitorii bătându-te au obosit! 
Bucură-te, că ostenind bătăuşii, unul pe altul se schimba, dar mintea ta sta la Dumnezeu, Care te întărea!
Bucură-te, că trupul tău până la cele dinăuntru a fost sfâşiat, iar Hristos cu Sfântul Duh te-a cercetat!
Bucură-te, că pentru acea cruzime oamenii pe judecător l-au înfruntat, iar ţie de Sus haină de lumină ţi s-a dat!
Bucură-te, că pentru dragostea Lui Hristos pe toate le-ai îndurat şi El te-a întărit şi te-a mângâiat!
Bucură-te, că pe trupul tău rănirile Lui Hristos le-ai simţit şi El cunună neveştejită ţi-a gătit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!
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Condac 7
Nemaiştiind păgânul tiran nici un fel de chin, Fericite Mucenic, a poruncit să fie adus un cal neînvăţat 

şi picioarele tale să fie legate de coada lui, să te târască pe străzile cetăţii. Ostaşule al Lui Hristos ai fost târât şi  
te-ai făcut privelişte Îngerilor şi oamenilor, dar cu inima cântai Lui Dumenzeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Pătimitorule al Lui Hristos, străin cu adevărat şi neobişnuit chin ţi-a născocit ţie, păgânul Cadiu. Că târât 

fiind tu de cal în fuga mare, pe locurile cele aspre ale cetăţii, bucăţi de carne din trupul tău rămâneau pe pietre, 
capul ţi se zdrobea şi credincioşii care ce te priveau s-au umplut de multă jale, dar având mintea ridicată către 
Dumnezeu, în taină te rugai Lui. Minunându-ne de chinurile tale, laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, că prin chinuirea ta, Sfintei Treimi te-ai făcut mărturisitor şi dreptei credinţe întăritor!
Bucură-te, că ai fost aprins de dragostea către Dumnezeu şi pentru El ai suferit sfărâmarea trupului tău!
Bucură-te, că ai fost tristă privelişte credincioşilor şi te-ai făcut pricină de veselie Îngerilor!
Bucură-te, că fiind târât pe pietre trupul şi capul tău, muceniceşte s-a zdrobit pentru Dumnezeu!
Bucură-te, că în chinuri te-ai rugat necontenit şi capul vrăjmaşului nevăzut de tot s-a strivit!
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos cunună ţi-a dăruit şi în Împărăţia Lui te-a sălăşluit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 8
Sfinte Mucenic al Lui Hristos, văzându-te păgânii târât de cal pe străzile lor, unii te batjocoreau, alţii 

aruncau în tine cu ce găseau sau râdeau de tine. Iar tu, viteazule ostaş, toate acestea cu bucurie şi cu mulţumită 
le răbdai, pentru Cel ce te întărea pe tine, şi cântai neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu totul având pe Iisus în sufletul şi în mintea ta, purtătorule de chinuri, şi luptele tale fiind acum spre 

sfârşit, unul din cei ce te batjocurea, a luat o sabie şi a tăiat cinstitul şi sfântul tău cap, şi astfel luminat ţi-ai dat 
sufletul în mâinile Celui dorit de tine. Pentru sfârşitul tău mucenicesc auzi şi de la noi acestea:

Bucură-te, că de la oameni ai luat înfruntare, şi pentru dragostea Lui Hristos defăimare!
Bucură-te, că ai fost lovit de păgâni, cu orice li se întâmplase a avea în mâini!
Bucură-te, că tot aşa şi Domnul Iisus Hristos, a pătimit pentru tot omul cel păcătos!
Bucură-te, că cei răi cu sabia au tăiat capul tău cinstit, pe care Iisus cu strălucită coroană l-a 
împodobit!
Bucură-te, că nevoinţa ta mucenicescă s-a săvârşit, şi în Ceruri împreună cu Mucenicii eşti preamărit!
Bucură-te, că eşti fierbinte rugător, şi pentru noi la Dumnezeu mijlocitor!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 9
Mucenice prealaudat, după ce ţi s-a tăiat capul, trupul tău a rămas neîngropat şi în seamă nebăgat. 

Făcându-se noapte, o minune preamărită s-a văzut, că asupra trupului tau ardeau făclii în chip de stâlp până la 
Cer şi bărbaţi îmbrăcaţi în veşminte albe cădeau împrejurul trupului tău şi cântau cuvinte de negrăit, cu care 
împreună şi tu cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritori cu frumoase cuvinte nu pot spune cântările pe care le cântau Îngerii împrejurul trupului tău, 

Mucenice de trei ori fericit. Un iudeu auzindu-i şi părându-i-se că sunt oameni pământeşti, a luat un arc şi a 
încercat a-i săgeta, dar nimic n-a izbutit. Auzind de această minune grăim ţie unele ca acestea: 

Bucură-te, că a fi petrecut de Îngeri te-ai învrednicit şi Hristos din Cer spre trupul tău a privit!
Bucură-te, că deasupra trupului tău stâlp de foc până la Cer s-a arătat şi aceasta pe mulţi i-a înspăimântat!
Bucură-te, că un iudeu a încercat dar n-a izbutit, să-i săgeteze pe Îngerii ce cântau de negrăit!
Bucură-te, că păgânul, pedepsit de puterea Dumnezeiască, a scăpat doar când a început să mărturiseacă!
Bucură-te, că de astă minune tiranul fiind înştiinţat, temându-se, a poruncit creştinilor să fii înmormântat!
Bucură-te, că îngropat fiind, Biserica cinstitul tău trup a primit, iar sufletul tău în Ceruri s-a sălăşluit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 10
O, Mucenice mult-pătimitorule, pârâşul şi vânzătorul tău, vrând într-o noapte să fure cinstitul şi prea 

chinuitul tău trup, şi să-l ducă în patria sa, tu ostaşule a Lui Hristos, te-ai arătat degarbă în somn preotului 
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Bisericii aceleia şi de aceasta l-ai înştiinţat. El a alergat la Biserică şi cinstitele tale Moaşte din mâinile lui le-a 
apucat şi bucurându-se a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
 Sfintele tale Moaşte, prin purtarea ta de grijă, Mucenice a Lui Hristos, scăpând neluate de cei de alt 
neam, înăuntrul Altarului au fost duse şi aşezate lângă Sfânta Masă, unde totdeauna pentru mântuirea noastră 
se jertfeşte Mielul Lui Dumnezeu, Căruia şi tu te-ai adus jertfă. Credincioşii aflând de aceasta, L-au lăudat pe 
Atotputernicul Dumnezeu, Cel ce măreşte pe Sfintii Săi, cu care şi noi cântări de laude îţi aducem:
 Bucură-te, că cinstitele tale Moaşte nefurate au scăpat şi necredinciosul cu ruşine a fost alungat!

Bucură-te, că Moaştele tale, în Sfântul Altar preoţii le-au aşezat şi de aceasta credincioşii s-au bucurat!
Bucură-te, că acolo Moaştele au făcut minuni neîncetat şi din mulţi oameni demonii s-au alungat!
Bucură-te, că uneori stâlp de foc din Cer deasupra lor s-a ivit, şi Îngerii spre dânsele s-au pogorât!
Bucură-te, că uneori din ele mireasmă bună de negrăit a ieşit şi prin ele felurite boli s-au tămăduit!
Bucură-te, că pretuntindeni vestea minunii s-a răspândit, pentru că aşa Dumnezeu a binevoit!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 11
Sfintele tale Moaşte, vrednicule de laudă Mucenic al Lui Hristos, au darul de a face minuni, şi cu 

evlavie credincioşii le cinstesc şi le sărută. Pentru aceea tu, având îndrăzneală către Dumnezeu, Stăpânul tuturor, 
mijloceşte la Dânsul pentru cei ce ţi se roagă, să aibă în viaţa aceasta cele bune şi mântuitoare trupurilor şi 
sufletelor lor, ca în veci să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Mult-chinuitule Mucenic, ca o făclie de lumină pusă în sfeşnicul Bisericii,  Sfintele tale Moaşte au 

luminat mult timp partea locului unde ai pătimit. Prin vrerea Lui Dumnezeu şi prin stăruinţa unui domn drept 
credincios, au fost aduse în ţara Moldovei, unde neîncetat luminează şi revarsă minuni spre toţi cei care aleargă 
la ele cu credinţă. Pentru aceea şi noi, de acelaşi dar împărtăşindu-ne, grăim ţie:

Bucură-te, că multă vreme departe ai strălucit, dar prin vrerea Lui Dumnezeu iarăşi înapoi ai venit!
Bucură-te, rază desprinsă din Cerul Preasfânt, că îi luminezi pe cei ţi se roagă pe pământ! 
Bucură-te, smirnă cu bun miros, că mijloceşti pentru noi la Domnul Iisus Hristos!
Bucură-te, că-i împărtăşeşti de bună mireasmă, pe toţi cei care la tine aleargă!
Bucură-te, vas de mir neîmpuţinat, că pe mulţi credincioşi i-ai vindecat!
Bucură-te, că pe cei ce ţi s-au rugat, tu i-ai ajutat şi i-ai mângâiat!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 12
Luând dar de la Dumnezeu, întrutot lăudate şi mult-pătimitorule Mucenic, îi vindeci pe toţi de tot felul 

de boli trupesti şi sufleteşti. Acum stând înaintea Lui Hristos, Cel ce te-a întărit pe tine spre pătimire, nu înceta 
să mijloceşti mântuire sufletească şi nouă celor ce cu dragoste şi cu multă cucernicie serbăm amintirea ta şi 
Lui Dumnezeu neîncetat Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfinte Mare Mucenic Ioan, lăudăm cântând şi fericind chinurile tale cele cu multă durere, răbdarea cea 

până la sfârşit, vitejia şi bărbăţia cea nebiruită arătată în trupul încercat, în care Hristos a pus nevoinţă ca să-l 
preaslăvească în Cer şi pe Pământ. Dăruindu-ne nouă, nevrednicilor, Sfintele tale Moaşte grăim ţie acestea:

Bucură-te, că împreună locuieşti, cu Sfinţii şi cu Oştile Îngereşti!
Bucură-te, că în locaşurile cereşti, eşti petrecut cu dragoste de Cetele Muceniceşti!
Bucură-te, că după câte chinuri ai îndurat, de Însuşi Împăratul Hristos cu mărire ai fost încununat!
Bucură-te, că în încercări şi în nevoi eşti pentru noi ajutător, şi la Dumnezeu ne eşti fierbinte solitor!
Bucură-te, că în Ceruri comoară nejefuită ai agonisit şi Dumnezeu multe daruri ţi-a dăruit!
Bucură-te, că prin tine nădăjduim să scăpăm de cele amăgitoare şi să avem bunătăţile cele pururea fiitoare!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, şi roagă-te să avem credinţă tare şi dor fierbinte pentru Dumnezeu!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, multpătimitorule al Lui Hristos, Sfinte şi Mare Mucenicule Ioan, primind această umilă rugăciune a 

noastră, ce din inimă ţi se aduce acum ţie, te rugăm, ca prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu, să ceri 
pentru noi izbăvire de toate vătămările sufleteşti şi trupeşti, de vrajmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de chinul cel 
veşnic, ca împreună cu cei din Sfânta Împărăţie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Acatistul Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel:
Zotic, Atal, Kamasie şi Filip

Rugăciunile începătoare                                                                                                              4 iunie
Condac 1

 Veniţi  cei  credincioşi  să lăudăm pe Zotic,  pe Atal,  pe Camasie şi  pe Filip, 
Mucenicii  Lui  Hristos,  care  au  propăvăduit  adevărata  credinţă  şi  au  primit 
cunună cerească. Iar voi, fericiţilor, cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, din 
toate nevoile sloboziţi-ne pe noi, care strigăm: Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici şi 
rugaţi-vă să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită! 

Icos 1
 Cu dreaptă credinţă şi cu evlavie se cuvine să lăudăm pe  Mucenicul Zotic, 
care cu bucurie a băut paharul suferinţelor, s-a botezat cu botezul sângelui şi 

I-a urmat Lui Hristos până la moarte. De accea şi noi cu dragoste să-l cinstim, zicând:
Bucură-te, Sfinte Mucenic Zotic, martirul Lui Hristos şi al crucii apărător zelos!
Bucură-te, rugătorule pentru obştea creştinească, că te-ai despărţit de viaţa lumească!  
Bucură-te, că prin tine credinţa vie s-a arătat şi cu sângele tău pământul s-a adăpat!
Bucură-te, mărgăritar de mult preţ, ascuns sub pământ, că ale tale Moaşte s-au găsit în mormânt! 
Bucură-te, comoară sfântă strămoşească, scumpă nestemată duhovnicească! 
Bucură-te, al Evangheliei vestitor neînfricat şi al Bisericii far prealuminat!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Zotic, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 2
Zis-a Domnul: Oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu pe el înaintea  

Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Cu îndrăzneală L-ai mărturisit pe Hristos, Mucenice Zotic, şi la lumina dreptei 
credinţe pe mulţi necredincioşi i-ai adus şi cu toţii au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Îngerească viată ai petrecut pe pământ, Mucenice Atal, pe Dumnezeu cel în Treime închinat din toată 

inima L-ai iubit şi pe Domnul Iisus Hristos înaintea tuturor L-ai propovăduit, pentru care Te cinstim zicând:
Bucură-te Sfinte Mucenic Atal, că glasul Evangheliei ai ascultat şi dreapta credinţă în inima ta ai purtat!
Bucură-te, că pe Hristos înaintea tiranilor L-ai mărturisit şi a lor cruzime ai biruit!
Bucură-te, al Bisericii luceafăr neapus, că pentru Hristos sufletul ţi-ai pus!
Bucură-te, că Lui înfocată dragoste I-ai purtat, şi a ta credinţă prin fapte ai arătat! 
Bucură-te, al Cetăţii Noviodunum fiu duhovnicesc, şi acum locuitor în Cetatea Ierusalimului Ceresc!
Bucură-te, minunată viţă din tulpina Lui Hristos, mlădiţă sfântă cu rod preafrumos!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Atal, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 3
Preafericite Atal, de viaţa pământească te-ai lepădat, Crucea Lui Hristos până la moarte ai purtat, pe 

Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi cu gura pe El L-ai mărturisit, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Altă mlădiţă cuvântătoare, Mucenicul Camasie, din zbuciumul vieţii răsărind şi multă roadă duhovnicească 
aducând, pe mulţi la dreapta credinţă i-a povăţuit şi pentru Hristos sufletul său şi-a pus, pentru care cu bună 
cuviinţă îl lăudăm, zicând:

Bucură-te, Sfinte Camasie fiu ales al Bisericii dreptmăritoare, că eşti credinţei noastre ca un soare!
Bucură-te, că pentru adevăr pe toate le-ai suferit, şi în chinuri spre Cruce ai privit!
Bucură-te, că de ucidea trupului nu te-ai înspăimântat, şi de ruşinarea sufletului ai scăpat!
Bucură-te, că Dumnezeu din Cer spre tine a căutat, şi duhul tău la Sine l-a luat!
Bucură-te, că primind Har vitejeşte ai pătimit, şi de la Hristos cununa muceniciei ai dobândit!
Bucură-te, că pătimirile tale multora le-au fost de folos şi privind la acestea mulţi la adevăr s-au întors!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Camasie, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!
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Condac 4
Aprins fiind de dragoste către Domnul Iisus Hristos,  Camasie, mânia tiranilor ai înfruntat şi cu mare 

bărbăţie chinurile morţii le-ai răbdat, că privind cu ochii minţii la veşnica fericire, Lui Dumnezeu din inimă I-ai 
cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Rază a a Luminii Dumnezeieşti ai fost pe pământul Scythiei Mici, Preaînţelepte Filip, că pe păgâni i-ai 

luminat mărturisindu-L pe Hristos înaintea tuturor, pentru care te rugăm să ne auzi şi pe noi, cei care te lăudăm:
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filip, că pe Soarele cel Veşnic la toţi L-ai arătat şi pe păgâni i-ai îndreptat! 
Bucură-te, rodul Dumnezeului Cel Adevărat, că în ogorul Lui cu râvnă ai lucrat!
Bucură-te, că sămânţa Cuvântului bun ai primit-o, şi prin a ta osteneală pe aceasta însutit ai rodit-o!
Bucură-te, că a sufletului cămaşă cu sânge mucenicesc ţi-ai roşit şi pentru Hristos cu ea te-ai pregătit!
Bucură-te, că la cele duhovniceşti ca o albină ai zburat, şi mierea credinţei din Scripturii ai adunat!
Bucură-te, că talantul tău cu dobândă Lui Hristos l-ai adus şi aşa econom credincios El te-a pus!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filip, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 5
Zis-a oarecând Apostolul Filip către Hristos: Doamne arată-ne nouă pe Tatăl şi ne va ajunge nouă. Iar tu, 

Mucenice Filip, privind spre Dumnezeul Cel în Treime slăvit, te-ai închinat Lui, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 5

După nemincinoasa mărturie a Scripturii, Sfinţii lumea vor judeca şi în vremea Judecăţii de Apoi, prin 
faptele lor bune, pe păcătoşi îi vor mustra. Atunci, tu Mucenicule al Lui Hristos, Zotic, să te rogi pentru noi 
păcătoşii să ne izbăvim de osândă. Cu evlavie te lăudăm acum, zicând:

Bucură-te, Mucenicule Zotic, că pentru noi la Domnul mijloceşti şi celor ce ţi se roagă ajutor le dăruieşti!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte, creştinii le cinstesc şi prin ele daruri multe dobândesc!
Bucură-te, cu cei ce cu tine au pătimit, că împreună cu ei cununa mucenicească ai primit!
Bucură-te, că în Evanghelie ai crezut fără şovăire şi prin gura ta s-a vestit calea spre mântuire!
Bucură-te, că de Crucea Lui Hristos nu te-ai lepădat şi multe chinuri ai avut de îndurat!
Bucură-te, că te-ai împotrivit celor deşarte şi de cele Cereşti ai avut parte! 
Bucură-te, Sfinte Mucenic Zotic, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 6
Fii Bisericii dreptmăritoare cinstesc Sfintele Tale Moaşte,  Preafericite Zotic, iar tu având îndrăzneală 

către Dumnezeu, roagă-te pentru noi smeriţii, care te cinstim şi Lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 6

Veşmântul cel luminat al nestricăciunii, prin nevoinţe l-ai primit de la Hristos,  Mucenice Atal şi de 
odihna veşnicei vieţi te-ai învrednicit. Vas ales al Domnului fiind, roagă-te pentru noi care te lăudăm zicând:

Bucură-te, Mucenice Atal, care negrăit pe Hristos L-ai iubit şi pentru dragostea Lui mult ai suferit!
Bucură-te, că la izvorul vieţii ai alergat şi pe Dumnezeu Cel Viu L-ai căutat!
Bucură-te, că pomenirea ta cu laude o cinstim şi la tine în rugăciuni smerite venim!
Bucură-te, că celor ce te cheamă le eşti mare apărător şi prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor!
Bucură-te, că frică curată de Dumnezeu ai avut şi Voia Lui cu osârdie ai făcut!
Bucură-te, al credinţei diamant luminos, că pătimirea Ta sfântă ne-a fost de folos!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Atal, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 7
Asemenea lui Avraam şi Ucenicilor Lui Hristos, prieten al Lui Dumnezeu te-ai făcut, Mucenice Atal, că 

Poruncile Lui le-ai păzit şi până la moarte pentru dragostea Lui ai suferit.  Pentru aceasta viaţa veşnică ai 
dobândit şi acum cu Îngerii Îl lauzi, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Credinţa ta cea neclintită, Sfinte Camasie, văzând-o tiranii cei păgâni, după multe chinuri au poruncit a 

te da morţii. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit, pentru care noi cu laude te cinstim:
Bucură-te, Mucenice Camasie, că spre cele cereşti ai râvnit şi pentru aceasta Viaţa Veşnică ai moştenit! 
Bucură-te, că pe Hristos în inimă l-ai purtat, şi moartea pentru El cu bucurie ai aşteptat!
Bucură-te, al muceniciei doritorule, şi către veşnicie alergătorule! 
Bucură-te, că pe cele trecătoare întru nimic le-ai socotit, dar pe cele veşnice mult le-ai preţuit!  
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Bucură-te, moştean al nepieritoarelor visterii, că eşti cetăţean al Cereştii Împărăţii!
Bucură-te, râvnitorule al Raiului cel preafrumos, că ne îndrepţi spre cele bune şi pe noi cei de jos!  
Bucură-te, Sfinte Mucenic Camasie, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 8
Ierusalimul Ceresc l-ai avut în minte,  Camasie, cu smerenie pe pământ ai vieţuit şi pentru Hristos cu 

bucurie cu moartea te-ai însoţit, iar acum în Ceruri împreună cu Îngerii cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

Gata a fost inima ta, Mucenice Filip, de a nădăjdui spre Dumnezeu şi fără de frică pe Hristos înaintea 
tiranilor a-L mărturisi şi de vremelnica viaţă a nu te îngriji. Pentru acestea noi îndrăznim acum a zice:

Bucură-te, Mucenice Filip, al Împărăţiei de Sus moştenitor, că împreună cu Îngerii eşti vieţuitor!
Bucură-te, că pe Hristos Dumnezeu Adevărat L-ai mărturisit, şi pentru El cumplit ai pătimit!
Bucură-te, că frumuseţi neînchipuite de noi pururea priveşti, şi în slăvite cântări acum te veseleşti! 
Bucură-te, că la limanul odihnei ai ajuns şi acolo cunoşti Lumina cea Tainică şi de nepătruns! 
Bucură-te, că acolo simţi mângâierea celor cereşti şi pe Dumnezeu pururea Îl proslăveşti! 
Bucură-te, al Adevărului martor neînfricat şi al Bisericii sfeşnic prealuminat! 
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filip, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 9
Ţi-ai pus sufletul pentru Hristos, Mucenice Filip şi l-ai aflat ca aurul lămurit înaintea Domnului. Ai voit 

a te jertfi Lui Dumnezeu cu trupul, spre a dobândi învierea sufletului şi a cânta Lui în veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Slavă şi mulţumire să aducem Lui Dumnezeu pentru aflarea Sfintelor Moaşte ale martirului Zotic şi ale 
celor împreună cu dânsul pătimitori. La toţi smerit să ne închinăm şi pe Zotic să-l lăudăm, zicând:

Bucură-te, Mucenice Zotic, fiu iubitor al Bisericii dreptmăritoare, sprijinul rugilor noastre stăruitoare!
Bucură-te, a Scythiei Mici mărturie creştinească şi a Dobrogei dăruire Dumnezeiască!
Bucură-te, al Credinţei Ortodoxe apărător, şi al nostru către Domnul, Sfânt rugător!  
Bucură-te, a creştinilor comoară cerească şi a Tomisului podoabă duhovnicească!
Bucură-te, floare cu mireasmă de nespus, mărgăritar al Ierusalimului de Sus! 
Bucură-te, al Bisericii crin prea frumos, mlădiţă cu rod sfânt şi de mult folos! 
Bucură-te, Sfinte Mucenic Zotic, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 10
Veniţi iubitori ai dreptei credinţe să aducem închinăciune lui Zotic,  oşteanul Lui Hristos, care păzeşte 

Biserica noastră cu rugăciunile sale şi împreună cu noi Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

De mare fericire şi cinste pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea Sfintelor tale Moaşte şi ale celor 
ce împreună cu tine au pătimit, Mucenice Atal. După cuviinţă, poporul cel dreptcredincios te laudă, zicând:

Bucură-te, Mucenice Atal, al Evangheliei propovăduitor şi al strămoşilor noştri luminător! 
Bucură-te, că eşti a cetăţii Noviodunum avere şi celor ce ţi se roagă le aduci mângâiere!
Bucură-te, că prin aflarea Moaştelor tale, dreapta credinţă s-a întărit şi prin ele Biserica s-a împodobit!
Bucură-te, al Lui Hristos vrednic slujitor, că ai ajuns în Cereasca Împărăţie locuitor! 
Bucură-te, al Scythiei Mici odor nepreţuit, că pe păgâni i-ai biruit!   
Bucură-te, că eşti creştinilor podoabă aleasă şi sufletelor noastre făclie luminoasă!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Atal, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 11
Să se bucure Niculiţelul că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat şi astăzi toţi credincioşii cu 

inimă curată pe Mucenicul Lui Hristos, Atal, îl cinstesc, cântând Lui Dumnezeu laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, Mucenice Camasie, de aceea, cu mare îndrăzneală pe Hristos L-ai 
mărturisit şi prin răbdarea chinurilor sufletul tău l-ai dobândit. Auzi-ne pe noi nevrednicii, care cu umilinţă grăim:

Bucură-te, Mucenice Camasie, că dorire cerească ai avut, şi de tirani nu te-ai temut!
Bucură-te, al Raiului mult râvnitor, că eşti acum al nemurii moştenitor!
Bucură-te, că până la sânge şi moarte ai suferit, şi prin îndelungă răbdare sufletul ţi-ai dobândit! 
Bucură-te, că slava deşartă ai trecut-o cu vederea, doar slava cea veşnică ţi-a fost mângâierea!  
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Bucură-te, alergătorule spre veşnica fericire, că ai dorit fierbinte a ta mântuire!
Bucură-te, că acum în Ceruri cu Drepţii te veseleşti, şi prin a ta solire pe noi ne mântuieşti! 
Bucură-te, Sfinte Mucenic Camasie, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 12
Dragoste şi credinţă fierbinte către Hristos având, Prealăudate Camasie, cu bărbăţie i-ai înfruntat pe tirani 

şi pentru adevăr trupul la chinuri ţi l-ai dat, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12

Mucenicului  Filip să-i  aducem din toată inimă laudă, că acesta jertfă vie Lui Dumnezeu s-a dat şi 
sufletul pentru El şi-a pus, iar acum, pururi stând înaintea Domnului, se roagă pentru noi care îl cinstim, zicând:

Bucură-te, Mucenicule Filip, a Soarelui Dreptăţii rază luminoasă, că eşti a Bisericii podoabă frumoasă!
Bucură-te, că iubirea Lui Hristos în tine s-a sălăşluit şi pentru dragostea Lui în chinuri te-ai jertfit! 
Bucură-te, că prin fapte tăria credinţei ai arătat, şi Lui Hristos Dumnezeu te-ai rugat şi te-ai închinat! 
Bucură-te, că urgia chinurilor cu bărbăţie ai primit şi de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit! 
Bucură-te, că de moarte nu ţi-a fost teamă şi vremelnicele dureri ne le-ai luat în seamă! 
Bucură-te, că Raiul prea mult l-ai dorit şi în viaţă fiind, la Cer ai râvnit! 
Bucură-te, Sfinte Mucenic Filip, şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă neclintită!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Preafericiţilor Mucenici ai Lui Hristos: Zotic, Atal, Camasie şi Filip rugaţi-vă Preamilostivului Dumnezeu 

pentru  Biserica  noastră  dreptmăritoare  şi  pentru  poporul  cel  credincios,  să  dobândească  prin  rugăciunile 
voastre îndurare, pace şi Har, spre a cânta împreună cu voi, acum şi în vecii vecilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune către Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip
Sfinţilor Mucenici şi martori ai Lui Hristos, Zotic, Alat, Camasie şi Filip, vrednici urmaşi ai Sfântului 

Apostol Andrei, pe aceste locuri ale Scythiei aţi vestit Sfânta Evanghelie, şi din toată inima, cu tot cugetul şi din 
toată puterea voastră, pe Dumnezeu L-aţi iubit şi până la cea din urmă suflare pentru El aţi pătimit. Mulţumim 
cu umilinţă Sfintei Treimi pentru purtarea Sa de grijă, care, atâtea veacuri sub pământ, a păstrat Sfintele voastre 
Moaşte, pe care a binevoit a le dărui Bisericii noastre dreptmăritoare. Fericit este străbunul nostru pământ care 
s-a adăpat cu sânguirile voastre şi în care se odihnesc Sfintele voastre Moaşte. Drept aceea, cu credinţă, cu 
evlavie şi cu smerenie cădem către voi, adevăraţilor Mucenici şi prieteni ai Lui Hristos, cerându-vă să ocrotiţi 
prin sfintele voastre rugăciuni ţara aceasta şi Biserica noastră dreptmăritoare şi pe cei ce cu bună cucernicie 
aleargă la sprijinul vostru şi vă pun mijlocitori către Preabunul Dumnezeu, de la care, prin solirile voastre, să 
dobândim şi noi milă, pace şi ajutor în veacul de acum, în vremea morţii noastre şi la Judecata de Apoi. Amin!

 Acatistul Sfântului Părinte Visarion
Rugăciunile începătoare                                                                                                               6 iunie

Condac 1
Înger în trup, comoară de sfinţenie te-ai arătat lumii, Părinte Visarion, cu 

viaţa ta cea Dumnezeiască luminând sufletele noastre. Pentru aceasta, cu credinţă îţi 
aducem cinstirea noastră: Bucură-te Sfinte Visarion şi  roagă-te să fim asemenea 
Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!

Icos 1
Născut şi crescut după trup în Egipt, din tinereţe l-ai iubit pe Hristos. Lumina 

darului Lui Dumnezeu a răsărit în inima ta, iar tu de întinăciunea păcatului te-ai 
păzit cu luare aminte, ferindu-te a-ţi păta haina duhovnicească îmbrăcată la Sfântul 
Botez. Pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, floare a dragostei cuvioase, că ai coborât Cerul în inima ta!

Bucură-te, strajă neadormită a focului Dumnezeiesc, că ai împlinit Poruncile Lui Dumnezeu!
Bucură-te, fierbinte rugătorule, ce ca un sfeşnic ai purtat Lumina Dumnezeiască!
Bucură-te, conştiinţă mângâietoare a milei şi măreţiei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, viaţă închinată Lui Hristos, că te-ai ridicat cu duhul mai presus de fire!
Bucură-te, mlădiţă a viei cereşti, că ai covârşit firea slăbită de păcat!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
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Condac 2
Te-ai sârguit să-i cercetezi pe Cuvioşii Părinţi ce locuiau în Sfintele Locuri ale Ierusalimului, şi ai cules 

învăţături duhovniceşti pentru sufletul tău însetat de Hristos. Pe cuviosul Gherasim, căruia un leu îi slujea, te-ai 
învrednicit a-l vedea în pustia Iordanului. Împreună rugaţi-vă acum să ne învrednicim milostivirii Dumnezeieşti, 
ca uniţi cu voi în cuget şi în inimă să cântăm Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  

Icos 2
Aşa ai văzut pe mulţi alţi Părinţi ce vieţuiau acolo prin diferite locuri şi străluceau în fapte bune şi cu 

care vorbind, ai câştigat mult folos sufletului tău, Sfinte Părinte Visarion:
Bucură-te, fagure plin de mierea virtuţilor, că din multe flori te-ai ostenit a o afla!
Bucură-te, căutare neobosită a Lui Hristos, împreună călător cu smerita cugetare!
Bucură-te, arătător de cele cereşti, că ai râvnit să-i cunoşti pe Sfinţii Părinţi!
Bucură-te, descoperitor al înţelepciunii Dumnezeieşti şi lucrător al tainelor Lui Hristos!
Bucură-te, închinătorule în duh şi în adevăr, iubitor al dreptei credinţe!
Bucură-te, că picuri duhovnicească rouă în sufletele celor credincioşi!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 3

 Preacuvioase Părinte, neobosit alergai spre hotarul Vieţii Veşnice şi curajos înfruntai arşiţa pustiei, spre 
a te uni cu ceata Sfinţilor Părinţi, de care alipindu-te pururi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Întorcându-te la locul tău, ai dobândit ca părinte duhovnicesc pe Cuviosul Isidor Pelosiotul, de a cărui 

deasă povăţuire mult folosindu-te, te-ai îndreptat către viaţa cea aspră:
Bucură-te, vistierie nefurată a învăţăturilor părintelui tău, că ai ascuţit sabia duhului de piatra ascultării!
Bucură-te, învăpăiere spre cele Dumnezeieşti, că ai crescut în tine chipul fiului duhovnicesc!
Bucură-te, ostaş nebiruit în războiul nevăzut, că ai pătimit de bună voie pentru Hristos!
Bucură-te, sluga Domnului cea credincioasă şi înţeleaptă, că ai iubit simplitatea şi nevinovăţia!
Bucură-te, jertfă de sine mistuită de focul ceresc, ce pentru Hristos te-ai lepădat de cele lumeşti!
Bucură-te, pământ bun, care înmulţeşti darurile Dumnezeieşti, răbdare şi dragoste care îmbrăţişezi lumea!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 4

Împărţind săracilor şi mănăstirilor averea rămasă de la părinţi, te-ai făcut monah şi de cele trecătoare 
te-ai înstrăinat desăvârşit, rămânând în inima ta singur cu Hristos, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Te-ai sălăşluit în loc pustiu, iubind liniştea cea după Dumnezeu, obosindu-te cu multe osteneli şi omorând 

patimile trupeşti cu nevoinţele pustniceşti, Cuvioase Părinte Visarion. Pentru aceasta, după vrednicie îţi cântăm:
Bucură-te, îngerească petrecere, că eşti vas plin de mirul întregii înţelepciuni!
Bucură-te, bună mireasmă a rugăciunii curate, că ai pogorât în adâncul smereniei!
Bucură-te, că prin postirea peste măsură ai arătat nemăsurată râvnă după hrana duhovnicească!
Bucură-te, că ai luat pe umeri jugul Lui Hristos şi pe toate pentru El le-ai lăsat!
Bucură-te, sărac îmbogăţit în Dumnezeu, că spre cele de Sus ai privit!
Bucură-te, legământ veşnic al iubirii duhovniceşti şi călăuză spre Hristos!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 5

Uneori posteai toată săptămâna, iar alteori petreceai fără de hrană şi băutură patruzeci de zile, cu ochii 
duhului aţintiţi spre Pomul Vieţii, Preacuvioase Visarion, cântând în chip negrăit: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Odată, stând între mărăcini şi având mâinile, ochii şi cugetul îndreptate spre Cer, ai petrecut patruzeci 

de zile şi nopţi în rugăciuni către Dumnezeu:
Bucură-te, dreaptă şi neprihănită cugetare în Sfânta Treime!
Bucură-te, că în rugăciune ai fost scară de la Pământ la Cer şi contemplare a celor negrăite!
Bucură-te, că te-ai închinat adânc, cu smerenie, la hotarul de taină al Dumnezeirii!
Bucură-te, că partuzeci de zile şi nopţi te-ai pătruns cu totul de dragostea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că nu ţi-ai mişcat trupul câtuşi de puţin în acest timp şi n-ai gustat nimic!
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Bucură-te, că n-ai dormit, n-ai slăbit de fireasca neputinţă şi nu ţi-ai aplecat mintea la cele pământeşti!
Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!

Condac 6
Dăruind neabătut sângele nevoinţelor tale pentru Hristos, te umpleai de duh, urmând puterilor netrupeşti. 

Aşa te-ai învrednicit de mari faceri de minuni, să se slăvească şi mai mult prin tine Numele Lui Dumnezeu, în 
inimile celor ce-I cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
După cum Moise, ca să adape pe Israel cel însetat, cu lemnul arătat de Dumnezeu a prefăcut apele cele 

amare întru dulceaţă, tot astfel şi tu, Cuvioase Visarion, ai îndulcit amărăciunea apei de mare cu rugăciunea şi 
însemnarea Sfintei Cruci, să adapi pe ucenicul cel slăbit de sete. Apoi, nelăsându-l să ia provizii de apă, i-ai 
descoperit în chip lămurit desăvârşita credinţă în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu:

Bucură-te, grijă doar de cele cereşti, dar şi împreună purtare a crucii aproapelui!
Bucură-te, credinţă ce muţi munţii, mare făcător de minuni între Sfinţii Părinţi!
Bucură-te, că urmând Lui Hristos, ai primit şi chipul de Părinte duhovnicesc!
Bucură-te, slujire de Dumnezeu şi aproapele, cel asemenea proorocilor de demult!
Bucură-te, comoară ascunsă în Hristos, care cu viaţa ta ai zugrăvit icoana sfinţeniei!
Bucură-te, tăriea credinţei şi a nădejdii neclintite, pom răsădit la Izvorul Vieţii Veşnice!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 7

Preacuvioase Visarion te-ai asemănat şi lui Iisus al lui Navi, că precum acela a înfrânt pe amorei oprind 
soarele în calea sa, tot aşa ai făcut şi tu, că purtai în tine pe Soarele cel înţelegător, Căruia toate i se supun. De 
aceasta ne minunăm şi slăvim pe Hristos, cântând împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Mergând cu ucenicul tău Dula la sălaşul unui stareţ, se apropia soarele de apus şi calea era încă depărtată 

şi atunci, Preacuvioase Visarion, te-ai rugat Domnului să poruncească soarelui a sta până veţi ajunge la robul 
Lui Dumnezeu, şi soarele n-a apus până ce ai sosit la acel stareţ. Pentru aceasta cu minunare cântăm:

Bucură-te, cel binecuvântat de Domnul cu daruri mai presus de fire!
Bucură-te, smerenie înălţată de Hristos, că i-ai ruşinat pe nevăzuţii vrăjmaşi!
Bucură-te, lumină neînserată, că ai avut cuvânt cu putere multă!
Bucură-te, inimă făcută altar al închinării ce ai arătat taina iubirii!
Bucură-te, fiu iubit al Tatălui Ceresc, că rugăciunea ţi-a fost ascultată de Dumnezeu!
Bucură-te, că Hristos ţi-a dăruit cele cu neputinţă la oameni!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 8

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi şi ca pe Sfântul Prooroc Ilie, te-a învrednicit în vreme de 
secetă, a chema cu rugăciunea ploaie îndestulată din Cer pe pământ. Şi nu o dată sau de două ori, ci de mai 
multe ori, să se arate plinătatea darului în lucrătorii marii şi desăvârşitei rugăciuni. Pentru aceasta Îl slăvim pe 
Domnului Iisus Hristos cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Încă şi cu proorocul Elisei te-ai asemănat, că precum acela a trecut apele Iordanului despărţindu-le cu 

cojocul lui Ilie, şi tu cu rugăciunea ai întărit firea apelor şi Nilul îl străbăteai ca pe uscat şi oriunde ţi se întâmplau 
pâraie, le treceai cu picioarele goale:

Bucură-te, credinţă dincolo de hotarele vederii trupeşti, că ai făcut roade vrednice de pocăinţă!
Bucură-te, plâns nelipsit după Dumnezeu, că rugăciunile tale ne pogoară şi nouă roua duhovnicească!
Bucură-te, că peste puterea vrăjmaşului calci şi ne ajuţi să păşim peste valurile ispitelor!
Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu!
Bucură-te, stare plină de evlavie înaintea Lui Hristos!
Bucură-te, rugăciune fierbinte înaintea Lui Dumnezeu, pentru cei necăjiţi!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 9
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Văzându-ţi smerenia, Părinţii din Schitul unde trăiai oarecând n-au îndrăznit să te roage să scoţi duhul 
necurat din omul cel îndrăcit, ci cunoscând că numai tu o poţi face, l-au pus chiar în locul unde urma să vii în 
Biserică. Când ai intrat şi l-ai văzut, nu ai vrut să-l tulburi pe acel om,  dar ei te-au rugat să-l scoli. Tu, abia 
atingându-l şi îndemnându-l, ai izgonit în acel ceas pe diavol şi toţi cu bucurie au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
N-ai voit cu nici un chip să fii slăvit de oameni, socotindu-te pe tine păcătos şi nevrednic, şi de aceea 

ai fost încununat cu Dumnezeiască slavă, umbrit fiind de Duhul Sfânt:
Bucură-te, blândeţe neclătinată, că ai alergat pe calea cea strâmtă către Dumnezeu!
Bucură-te, că prin puterea ta cea de la Dumnezeu i-ai înfricoşat pe vrăjmaşii nevăzuţi!
Bucură-te, că ne aprinzi râvna după cele Dumnezeieşti!
Bucură-te, Mucenic de bună voie, care strici cursele diavoleşti şi pentru Hristos ai omorât mila de sine!
Bucură-te, că ai clădit temelia sufletului pe dragostea Lui Hristos!
Bucură-te, că ne cuprinzi cu braţe părinteşti iubitoare şi nu treci cu vederea rugăciunile noastre!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 10

Înţelegând din viaţa ta, Cuvioase, că în inimile celor blânzi şi smeriţi se odihneşte Domnul, ne cucerim de 
bunătatea Lui nemăsurată, ne închinăm Chipului Său Mântuitor şi cântăm cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Odată, un frate din schit a greşit, iar preotul îi poruncea să iasă din Biserică, ca un nevrednic de tot. 

Sculându-te, Cuvioase Visarion, ai ieşit şi tu împreună cu acela zicând: Şi eu sunt păcătos ca acesta!
Bucură-te, ciorchine al smeritei cugetări!
Bucură-te, plâns curăţit de orice pată!
Bucură-te, cuget neiscoditor!
Bucură-te, untdelemn al milostivirii!
Bucură-te, ridicare a celor căzuţi!
Bucură-te, lucrător pentru mântuirea lumii!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 11

Patruzeci de ani nu te-ai culcat pe coaste să te odihneşti, ci şezând, primeai numai puţin somn. Iar pe 
ucenici îi sfătuiai să fie treji, spre paza de cursele vrăjmaşului şi spre asemănarea cu Heruvimii şi cu Serafimii, 
care neîncetat cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Tot meşteşugul duhovnicesc cel tămăduitor, cu fapta şi cu cuvântul îl arătai ucenicilor, să se păzească 

şi să se smerească pururi în faţa Lui Dumnezeu, fugind de nelucrare şi de părerea de sine ca de nişte furi  
cumpliţi şi pricinuitori ai căderii:

Bucură-te, fugă de păcate şi casă a nepătimirii!
Bucură-te, inimă nerobită şi dragoste desăvârşită!
Bucură-te, neagonisitorule de cele pământeşti, că ai fost umbrit de Har Dumnezeiesc!
Bucură-te, cel flămând, însetat şi gol, că în Domnul ţi-ai pus nădejdea!
Bucură-te, râvnitor al Fericirilor Lui Hristos!
Bucură-te, singurătate împodobită de frumuseţea rugăciunii curate!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!
Condac 12

Ajungând la adânci bătrâneţi, te-ai mutat la viaţa cea neîmbătrânită şi ai trecut de la plângere la bucuria 
cea veşnică, cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia Îi cânţi împreună cu Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
De săgeata iubirii pătrunzându-te cu totul, te-ai înălţat la cele cereşti ca un fiu al Împărăţiei şi aşa chip 

de icoană te-ai făcut, prin care şi noi primim ajutor şi luminare de Sus:
Bucură-te, că ai ajuns la măsura vârstei plinătăţii Lui Hristos!
Bucură-te, că ai intrat în slava cea neapropiată!
Bucură-te, fulger de Har ce arzi duhurile cele viclene şi-i luminezi pe cei întunecaţi de patimi!
Bucură-te, sol al Sfintei Treimi, şi stea mult luminoasă a Bisericii!
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Bucură-te, Înger pământesc şi om ceresc, bucuria Maicii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, neadormit mijlocitor al credincioşilor, cale a vieţii deschisă spre Cer!

Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim asemenea Sfinţilor smeriţi, milostivi, plini de iubire Dumnezeiască!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Preacuvioase Visarion, primeşte smerita noastră rugăciune şi fii pentru noi mijlocitor înaintea 

Scaunului Sfintei Treimi.  Alungă cu văpaia rugăciunilor tale pe tot potrivnicul şi  luminează-ne calea spre 
Hristos, ca izbăvindu-ne de toată povara neiubirii să nu ne aflăm osândiţi la Judecată, ci să ne învrednicim a 
cânta în vecii nesfârşiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie 
Mărturisitorul de la Slătioara 

Rugăciunile începătoare         15 
iunie

Condac 1
Apărătorule al dreptei credinţe, cu viaţa şi cu învăţăturile Tale ai împodobit 

Biserica Lui Hristos, Preafericite Ierarh Glicherie. Pentru aceasta cu credinţă şi cu 
evlavie te lăudăm cinstind ostenelile tale zicând: Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie 
şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!

Icos 1
Din pruncie ai fost ales de Dumnezeu spre a păstori oile Sale cele cuvântătoare 

la păşunea dreptei credinţe. Sfinte Ierarh Glicherie, fără frică ai propovăduit păstoriţilor tăi Ortodoxia cea curată 
şi ai întors la credinţă pe cei rătăciţi, pentru care te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te că din pruncie credinţa cea dreaptă ai păzit şi pentru Ortodoxie mult te-ai ostenit!
Bucură-te că la botez numele Sfântului Gheorghe ţi s-a dat şi calea vieţii lui ai urmat!
Bucura-te că pentru ortodocşi până la moarte ai răbdat şi pentru dreapta credinţă Mucenic te-ai arătat!
Bucură-te că pentru credinţă la moarte ai fost dat şi cu Dumnezeiască minune de la moarte ai fost salvat!
Bucura-te că pentru Biserică prin tine Dumnezeu a lucrat şi prin rugăciunile tale şi alţii de moarte au scăpat!
Bucură-te că pe credincioşi cu apa dreptei credinţe i-ai adăpat şi oile turmei tale de erezie le-ai apărat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 2

Ca o rază de lumină din părinţi credincioşi ai strălucit Sfinte Ierarh Glicherie, şi cu Dumnezeieştile 
cuvinte Biserica Lui Hristos ai împodobit, iar acum în Ceruri în Biserica cea biruitoare, neîncetatÎi cânţi Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
De la Sfântul  Botez arvuna dreptei  credinţe ai  primit  Sfinte Ierarh Glicherie  şi  la vreme potrivită 

Dumnezeu te-a ridicat să curăţeşti Biserica Lui de neghina relei credinţe papistăşeşti. Pentru aceasta te lăudăm 
pe tine zicând:

Bucură-te, cel de din părinţi binecredincioşi ai răsărit şi cu dreapta credinţă te-ai împodobit!
Bucură-te, că strămoşii tăi pentru credinţă au suferit şi tu absenţa lor ai suplinit!
Bucură-te, că pentru credinţa strămoşilor ai pătimit şi înnoirile papistaşilor nu le-ai primit!
Bucură-te, că din Suceava la Iaşi ai plecat şi adevărata credinţă prin răbdare şi pătimire ai arătat!
Bucură-te, că în Mănăstirea Cetăţuia ai intrat şi acolo viaţa călugărească ai învăţat!
Bucură-te, că mintea cu sfinte cugetări ţi-ai luminat şi cu focul Dragostei Dumnezeieşti te-ai adăpat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 3

După ce viaţa călugărească desăvârşit ai învăţat, la treapta diaconiei şi preoţiei ai fost ridicat Sfinţite 
Ierarh Glicherie, slujind un an la Sfintele Moaşte ale Cuvioasei Paraschiva şi cu totul Lui Dumnezeu dăruindu-
te ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Dorind o viaţă mai aleasă, te-ai sălăşluit în Sfânta Mănăstire a Neamţului, unde pildă de viaţă sfântă 

tuturor arătându-te, preot slujitor ai fost rânduit şi întru toate credincios te-ai arătat Sfinte Ierarh Glicherie. 
Pentru aceasta cu evlavie te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te că pe cei din Mănăstirea Cetăţuia la sfinţenie i-ai povăţuit şi în Mitropolia Moldovei ca preot ai slujit!
Bucură-te că şi Cuvioasei Paraschiva cu credinţă i-ai slujit şi pe toţi spre frica de Dumnezeu i-ai sfătuit!
Bucură-te că pe Hristos în inima ta L-ai purtat şi tuturor pildă de viaţă sfântă te-ai arătat!
Bucură-te că Lui Dumnezeu cu credinţă te-ai rugat şi te-ai smerit, şi pe Hristos în toate L-ai mărturisit!
Bucură-te că în post şi în rugăciune toată viaţa ai trăit şi pe mulţi la dreapta credinţă i-ai povăţuit!
Bucură-te mărgăritar al credinţei, de vrăjmaşi nebiruit, că în ispite şi în pătimiri ca un diamant ai strălucit!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 4

Cu răutate pornindu-se oarecând noi calendarişti asupra binecredincioşilor creştini ortodocşi, toţi fiii 
cei adevăraţi ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de alegerea ta ca păstor al lor, Sfinte Ierarh Glicherie, şi 
văzând în tine un puternic apărător al legii strămoşeşti au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Strălucind ca un luceafăr al Ortodoxiei, chemat ai fost de Mântuitorul Hristos la treapta preoţiei, pe 

care ai slujit-o cu vrednicie, jertfindu-te pentru dreapta credinţă! Domnul Iisus te-a ridicat pe tine în scaunul 
arhieresc, sfinţit fiind de Mitropolitul Galaction. Pentru aceasta, bucurându-ne de iconomia Lui Dumnezeu te 
lăudăm pe tine cântând:

Bucură-te că Domnului cu frică I-ai slujit, şi Domnul cu cinstea arhierească te-a împodobit!
Bucură-te că păstorirea binecredincioşilor ţi s-a încredinţat şi Arhiereu vrednic Lui Hristos te-ai arătat!
Bucură-te ca Mitropolit vrednic creştinilor te-ai dovedit şi cu virtuţile arhiereşti ai fost împodobit!
Bucură-te că ajutat de popor Mănăstirea Slătioara ai întemeiat şi pe toţi frica de Dumnezeu i-ai învăţat!
Bucură-te că prin post şi rugăciune pe vrăjmaşi i-ai ruşinat şi necontenit slavă Lui Dumnezeu ai dat!
Bucură-te, cel ce întru ajutorul tuturor cu sârguinţă ai venit şi pe cei săraci totdeauna i-ai miluit!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 5

Vestea despre vieţuirea ta cu mare sfinţenie, Părinte Glicherie, a ajuns până departe peste hotarele ţării 
noastre, şi auzind toţi, Îl lăudau pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Şezut-ai pe scaunul Mitropoliei binecredincioşilor din România ca o făclie mult luminoasă în sfeşnicul 

Bisericii Lui Hristos, luminând pe toţi cu învăţăturile cele drepte ale credinţei strămoşeşti. Pentru aceasta şi noi 
cu umilinţă te lăudăm zicând:

Bucură-te cel ce ca un fulger ţara ai strălucit, că în Slătioara scaunul Mitropoliei Hristos ţi-a rânduit!
Bucură-te că ales păstor al turmei Lui Hristos te-ai numit şi de mâinile papistaşilor turma ţi-ai ferit!
Bucură-te că ademenirile noilor calendarişti le-ai biruit şi ameninţările lor credinţa ta au întărit!
Bucură-te că pe popii cei mincinoşi cu mult curaj i-ai înfruntat şi cu arma adevărului te-ai înarmat!
Bucură-te că împreună cu părintele David pe răi i-ai biruit şi ca Sfântul Marcu Efeseanul ai fost poprit!
Bucură-te, că pentru adevăr în lanţuri ai fost legat şi prin aceasta Sfinţilor Apostoli le-ai urmat!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 6

Propovăduind cu râvnă şi cu îndrăzneală cuvântul Dumnezeului Cel Adevărat, Ierarhe Glicherie, ţi-ai 
ferit credincioşii de uneltirile răilor prigonitori, întărindu-i pe toţi să rabde cu vitejie pentru Hristos, Care va da 
biruinţă. Drept aceea cu toţii să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
După rânduiala Sfintelor Canoane, fiind hirotonit  Arhiereu la Moara Domnească din Bucureşti,  şi 

întorcându-te în Moldova la Mănăstirea Slătioara, cu mare bucurie ai fost primit de preoţi şi de poporul drept 
credincios, pe toţi mângâindu-i în dreapta credinţă; pentru aceasta, cinstindu-te îţi zicem acum:

Bucură-te Ierarh al Domnului Iisus Hristos, că plin de Dumnezeiască râvnă la ai tăi te-ai întors!
Bucură-te că de fiii duhovniceşti cu dragoste al fost aşteptat şi pe toţi, ca Arhiereu, i-ai binecuvântat!
Bucură-te că din închisoare şi exil la Slătioara ai venit, unde cu mare bucurie Părintele David te-a primit!
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Bucură-te, că Dumnezeu întru toate te-a întărit şi pe toţi la dreapta credinţă i-ai povăţuit!
Bucură-te, că pe cei rătăciţi cu îndrăzneală i-ai înfruntat şi de momeli şi de daruri nu te-ai lăsat înşelat!
Bucură-te, că defăimare şi necinste ai răbdat, dar cu înfricoşări nu te-au înspăimântat!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!

Condac 7
Mai înainte de hirotonisirea ta ca Arhiereu, în ziua de Sfântul Grigorie al Neochesariei, de la Răchitoasa 

din exil ai fost răpit noaptea şi adus în Bucureşti, de frica noilor papistaşi, Ierarhe Glicherie. Sfinţit fiind ca 
Arhiereu, ai luat crucea Lui Hristos şi cu credinţă I-ai cântat Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Hristos,  Mântuitorul  nostru,  căutând  spre  sfintele  tale  rugăciuni  te-a  scos  din  temniţă  şi  din  exil, 

Preafericite Ierarh Glicherie, spre folosul Bisericii tale, ca cel ce erai încercat prin toate greutăţile marilor 
mărturisitori ai adevărului; pentru aceasta şi noi lăudându-te îţi zicem:

Bucură-te că pentru adevăr în temniţă ai fost aruncat şi acolo ca în mănăstire cu tot sufletul te-ai rugat!
Bucură-te că la Hristos în rugăciune de foc, te-ai umilit şi prin Voia Lui din închisoare ai fost slobozit!
Bucură-te că pe toţi credincioşii în credinţă i-ai întărit şi Bisericile dărâmate toate le-ai reclădit!
Bucură-te că Lui Hristos Dumnezeu I-ai mulţumit şi râvna ta pentru Ortodoxie Dumnezeu ţi-a răsplătit!
Bucură-te, că în rândul Sfinţilor ai fost aşezat şi Domnul cu cunună cerească te-a încununat!
Bucură-te, că mărturisitorilor de demult te-ai asemănat şi împreună cu dânşii ai fost numărat!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 8

Apărător al celor dosădiţi şi puternic luptător împotriva noilor calendarişti, care au stricat tradiţia sărbătorilor 
aşezate de Sfinţii Părinţi, te-ai arătat Sfinte. Ai călăuzit turma ta cu strălucirea minunatelor tale nevoinţe prin 
pustietatea cea sălbatică a patimilor, către pământul făgăduinţei cereşti, al Lui Hristos, Căruia împreună să-I 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cei ce iubeau minciuna şi inovaţiile papistăşeşti căutau asupra ta felurite pricini şi acuzaţii nedrepte ca 

din nou să fii arestat şi izgonit din mijlocul turmei tale. Dar tu ca un adevărat păstor ai stat până la moarte şi ţi-
ai pus sufletul pentru oile tale, Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta şi noi smeriţii te lăudăm zicând:

Bucură-te că eşti adevărat Arhiereu al Lui Hristos şi tuturor credincioşilor le eşti de mare folos!
Bucură-te că în necazuri ca un diamant te-ai dovedit şi viclenia papistaşilor ai vădit!
Bucură-te că dânşii cu cruzime te-au schingiuit, dar răutatea lor întru nimic o ai socotit!
Bucură-te că din necazuri mai strălucit ai ieşit, dar la Piatra Neamţ ai fost bătut groaznic şi schingiuit!
Bucură-te că la Bucureşti în temniţă ai fost aruncat, dar soţia ministrului de interne te-a hrănit şi te-a adăpat!
Bucură-te că puternicii timpului te-au persecutat, dar pentru credinţa strămoşească pe toate le-ai răbdat!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 9

Cu multă grijă ai privegheat asupra duhovniceştii tale turme în vreme de furtună, Preasfinţite Ierarh 
Glicherie, şi pe toţi i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credinţă, ci Lui Hristos Dumnezeu laudă să-I 
aducă strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ca o mlădiţă odrăslită din tulpina neamului nostru, Preafericite Glicherie, pentru credinţa ta şi pentru 

a-i păzi pe credincioşi în dreapta credinţă, ai fost aruncat în temniţă, ai suferit multe bătăi, şi de cununa cea 
neveştejită a mărturisitorilor te-ai învrednicit; pentru aceasta şi noi cu dragoste strigăm ţie:

Bucură-te Sfinte Glicherie, că Adevărului I-ai slujit şi pentru dreapta credinţă mult ai pătimit!
Bucură-te, că pentru predaniile Sfinţilor mult te-ai ostenit şi cu bărbăţie pe potrivnici i-ai biruit!
Bucură-te, că în noianul pătimirilor te-ai arătat iscusit şi pe cei mincinoşi prin înţelepciune i-ai biruit!
Bucură-te al neamului nostru stâlp nebiruit, că pe poporul credincios cu frica Lui Dumnezeu l-ai îngrădit!
Bucură-te, că ai fost lumină tuturor şi credincioşilor povăţuitor smerit şi ajutător!
Bucură-te, că Patriarhul Ierusalimului te-a întărit, şi conducerea Sfântului Munte te-a blagoslovit!
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     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 10

Fapte tale bune şi minunate, Părinte Glicherie, nu s-au măsurat cu lungimea vremii, ci cu inima ta cea 
aprinsă pentru dreapta credinţă şi îndelunga ta păstorire a turmei Lui Hristos a făcut mai puternică inima ta. 
Pentru aceasta te-ai învrednicit a fi împreună cu Sfinţii şi a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ca un zid puternic te-ai arătat în faţa vrăjmaşilor credinţei strămoşeşti, Ierarhe Glicherie, că prin tot 

felul de chinuri au căutat să te slăbească în credinţa ta şi minciuna să o mărturiseşti. Dar tu ai rămas ca un stâlp 
de foc, luminând până departe şi pildă vie păstoriţilor tăi făcându-te. Cu evlavie te lăudăm zicând ţie:

Bucură-te că jandarmii cu patul armei te-au lovit şi ai fost călcat în picioare cu cizmele şi strivit!
Bucură-te că prin gard de sârmă ghimpată ai fost trecut şi până la moarte urmele rănilor le-ai avut!
Bucură-te, că din sângele tău pământul ţării s-a adăpat şi prin suferinţe bineplăcut Lui Hristos te-ai arătat!
Bucură-te, că adevărul cu viaţa ta l-ai pecetluit şi în dreapta credinţă ai rămas neclintit!
Bucură-te, că dureri nesuferite ai răbdat şi pilda Sfinţilor Mucenici ai urmat!
Bucură-te, al Bisericii strămoşeşti stâlp nebiruit, că Moldova prinos Lui Dumnezeu te-a dăruit!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 11

De multe ori ai fost arestat, la ani grei de temniţă, ai fost osândit şi la moarte ai fost condamnat, Sfinte 
Ierarh Glicherie. Tu ai răbdat asemeni celor de demult care mărturiseau adevărul şi ai rămas neclintit în credinţă 
şi Lui Dumnezeu, cu evlavie laudă I-ai adus cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Şaizeci de ani ai păstorit Biserica Lui Hristos ca preot, Arhiereu şi Mitropolit îngrijindu-te de oile 

turmei tale duhovniceşti cu multă sârguinţă. Pentru aceasta, după cuviinţă te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te al turmei duhovniceşti Păstor neobosit, că predaniile Sfinţilor Părinţi cu râvnă le-ai păzit!
Bucură-te, că în chinuri fiind, pe fiii tăi nu i-ai părăsit şi spre dreapta credinţă pe toţi i-ai sfătuit!
Bucură-te cel ce cu osârdie pildele Sfinţilor le-ai urmat, şi Mănăstirea Slătioara ai întemeiat!
Bucură-te, că Bisericile dărâmate le-ai reconstruit şi multe mănăstiri cu viaţă duhovnicească ai împodobit!
Bucură-te, că marilor Cuvioşi cu adevărat ai urmat şi smerenia cea adâncă pe preoţii tăi i-ai învăţat!
Bucură-te, că şi în Sfântul Munte pe mulţi i-ai ajutat şi la Mormântul Sfânt Domnului te-ai închinat!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 12

Dărâmat-au necredincioşii papistaşi toate Sfintele Biserici zidite de tine, dar prin credinţa ta iarăşi le-ai 
ridicat şi ai slujit cu vrednicie în ele. Acum, în Ceruri fiind şi asupra Bisericii tale veghind, mai mândre lăcaşuri 
s-au înălţat spre slava întregii Ortodoxii. Pentru aceasta cu credinţă să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
În vremea când s-a ridicat furtuna asupra Bisericii, te-a ales pe tine Dumnezeu ca pe o corabie salvatoare 

a  neamului  românesc,  Sfinte Glicherie,  pentru păstrarea  dreptei  credinţe.  După plecarea ta  la  cele cereşti 
Dumnezeu ne-a dăruit  la Mănăstirea Slătioara Sfintele tale Moaşte, ca pe o comoară de mult preţ;  pentru 
aceasta zicem către tine:

Bucură-te apărător neînfricat al turmei Lui Hristos, că te-ai arătat fiilor tăi adevărat Păstor Cuvios!
Bucură-te cel ce ai cinstit slujba cea încredinţată ţie, că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie!
Bucură-te că înainte de adormire, Îngerii Sfânta Liturghie ţi-au slujit şi alături de Sfinţi la Ceruri te-ai suit!
Bucură-te că până la sfârşit ai păzit credinţa cea bună şi de la Hristos ai luat a biruinţei şi a dreptăţii cunună!
Bucură-te că împreună cu Sfinţii Apostoli lupta cea bună ai luptat şi pildă de viaţă înaltă pentru toţi ai lăsat!
Bucură-te, fierbinte mărturisitor al credinţei strămoşeşti, că şi acum din Ceruri de noi te îngrijeşti!

     Bucură-te Sfinte Ierarh Glicherie şi roagă-te să crească în noi iubirea, milostivirea, smerenia şi răbdarea!
Condac 13

O, Preafericite, Sfinte Ierarh Glicherie, care cu vrednicie ai slujit Lui Hristos şi prin strădaniile şi pătimirile 
tale din această viată te-ai învrednicit să dobândeşti partea cea de-a dreapta Tatălui Ceresc, primind acum 
smeritele noastre rugăciuni, cere de la Bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale tărie, ţării noastre pace, 
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întru toate bună sporire, nouă credincioşilor iertare de păcate şi mare milă, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Glicherie
Sfinte Ierarhe Glicherie, cu multă smerenie ai fost cu adevărat trăitor al vieţii călugăreşti şi purtător al 

darurilor cereşti. Ai pus credinţa cea dreptslăvitoare mai presus de toate cele vremelnice şi ai îndurat chinuri şi 
condamnare la moarte, pentru apărarea legii noastre strămoşeşti şi pentru poporul cel dreptcredincios pe care l-
ai  întărit  şi  legea cea sfântă l-ai învăţat. Mijloceşte pentru noi înaintea Bunului Dumnezeu Cel în Treime 
lăudat, să se întărească unitatea şi dragostea de credinţă între fraţi, să se reverse Harul Păcii în inimile tuturor, să 
ferească turma dreptcredincioşilor de reaua întâmplare. Roagă-te pentru noi, ca izbăviţi fiind prin mijlocirile 
tale de cursele celui rău, să rămânem neclintiţi în dreapta credinţă a strămoşilor noştri. Roagă-te Domnului să 
ajute dreptcredincioşilor care aleargă la ajutorul tău, să asculte cererile de mântuire şi de folos în viaţa de acum 
şi cea viitoare, ca dobândind cele de folos să preamărim pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin!

 Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare
Rugăciunile începătoare                                              19 iunie

Condac 1
Ales de Dumnezeu dintre fraţii tăi spre a-I sluji Lui, cu bună credinţă ne 

rugăm ţie, Sfinte, să mijoceşti  pentru  noi  cei  ce suntem în  multe  ispite  şi 
primejdii! Ocroteşte-ne cu rugăciunile tale, să strigăm ţie: Bucură-te Sfinte 
Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi 
fierbinte rugăciune!

Icos 1
Viaţa ta a strălucit în lume ca o rază de lumină, Părinte Paisie, şi luminând 

sufletele şi cugetele tuturor, îi apleacă pe toţi a striga ţie:
Bucură-te, sfeşnicul Bisericii Lui Hristos, între monahi ca un soare luminos!
Bucură-te, că te-ai suit la Ceruri prin fapte bune şi rugăciune!
Bucură-te, că în toată lumea s-a vestit al tău nume!
Bucură-te, că ai trecut cu vederea dulceţile lumeşti!
Bucură-te, că ai surpat cu rugăciunea boldurile diavoleşti!
Bucură-te, că părinţii tăi milostivi te-au crescut în dreapta credinţă!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 2

S-a arătat Îngerul Domnului în vis maicii tale şi i-a zis: Dumnezeu, Tatăl sărmanilor, m-a trimis să-ţi spun 
să nu te mai întristezi atât pentru grija copiilor tăi, ca şi cum numai tu singură ai avea grijă de ei, şi nu Dumnezeu,  
deci nu te întrista, ci dăruieşte-I pe unul din fiii tăi şi strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Toţi copiii mei sunt ai Lui Dumnezeu, a zis cinstita ta mamă către Înger, şi să ia pe care va voi să-I 

slujească Lui mai cu osârdie. Îngerul, apucându-te de mână, a zis:  Acesta este bineplăcut Lui Dumnezeu! Te 
fericim zicând:

Bucură-te, că maica ta s-a mirat de Porunca Domnului, dar slăvindu-L a zis: Facă-se Voia Ta!
Bucură-te, că de Îngerul Lui Dumnezeu ai fost ales!
Bucură-te, că din pruncie ai slujit Domnului cu osârdie şi cu dragoste!
Bucură-te, că tu ai adus Lui Dumnezeu rugăciuni neîncetat!
Bucură-te, că rugăciunile tale au fost făcătoare de minuni!
Bucură-te, că până la Cer s-au suit şi pe mulţi din rătăcire i-a izbăvit!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 3

Ajungând la vârsta potrivită să lucrezi după Poruncile Domnului, părinţii tăi te-au dus în pustie la 
Dumnezeiescul Pamvo. Mai înainte ştiind cele ce aveau să fie cu tine, el te-a primit cu bucurie şi te-a îmbrăcat 
în chipul monahicesc, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Văzând Avva Pamvo că doreşti isprăvile cele mai înalte, a zis către tine: Nu se cuvine celui ce este nou 

începător să caute în faţa vreunui om, ci să-şi plece de-a pururea capul în jos, iar cu mintea să gândească neîncetat  
la cele cereşti, la negrăita slavă a Lui Dumnezeu, pentru care auzi aşa:

Bucură-te, că bun dascăl ai avut, trei ani te-a păzit şi faţă de om n-ai văzut!
Bucură-te, că ţi-a zis: Cu mintea să slăveşti pe Dumnezeu, Făcătorul a toate!
Bucură-te, că auzind acestea, te-ai umplut de Dumnezeiască dorire!
Bucură-te, că l-ai biruit pe diavol, îndeletnicindu-te cu citirea Sfintei Scripturi!
Bucură-te, că ţi-ai strâmtorat trupul cu post şi priveghere cântând: Cât de dulci sunt cuvintele Tale, Doamne! 
Bucură-te, că Avva Pamvo s-a bucurat de sporirea ta şi blagoslovindu-te a adormit!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 4

Sfinte Paisie te-ai înfierbântat cu căldura Duhului Sfânt şi ai ajuns la înaltă priveghere; toată săptămâna 
posteai, iar sâmbăta pâine, apă şi sare gustai. Lăudăm nevoinţele tale şi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Iubit-ai a vorbi numai cu Dumnezeu în linişte, de aceea Ioan, cel împreună nevoitor cu tine, a zis să vă 

despărţiţi, ca fiecare în linişte să vă rugaţi Domnului.
Bucură-te, că Domnul v-a poruncit să vă despărţiţi şi tu în pustie, către apus te-ai dus!
Bucură-te, că, rămânând acolo, Ioan pe mulţi a adus la mântuire, dar prin tine mult norod s-a adunat! 
Bucură-te, că te-ai împrietenit cu Dumnezeu şi cu El faţă către Faţă ai vorbit!
Bucură-te, că Hristos, cu Îngerii Săi din Cer, la tine a venit şi te-a blagoslovit!
Bucură-te, că L-ai întrebat: De ce Te-ai pogorât la mine? şi El ţi-a spus că pustiul se va umple de lume! 
Bucură-te, că a mai zis că cei ce vor veni, de-L vor iubi pe El şi vor păzi Poruncile Lui, nimic nu le va lipsi!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 5

Mântuitorul a zis că  de vor păzi Poruncile cu blândeţe şi bunătate, cu dreptate şi cu inimă smerită, nu  
numai că-i va izbăvi de cursele vrăjmaşului, ci îi va apăra şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor îi va face, apoi S-
a suit la Ceruri, iar tu, cuprins de frică, ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Meşteşugind vrăjmaşul curse asupra ta, a trimis la tine pe un boier cu mult aur şi argint, să-l împarţi la 

monahii săraci, dar Dumnezeu descoperindu-ţi aceasta, ai ieşit înaintea lui şi i-ai spus că monahii nu de bani 
au trebuinţă, şi să-i dea la săraci. Sfinte Părinte cu smerenie te lăudăm zicând:

Bucură-te, că planul satanei l-ai stricat şi pe boier l-ai îndemnat să dea banii la văduve şi la orfani!
Bucură-te, că vrăjmaşul în faţă ţi s-a arătat şi el a mărturisit că e biruit! 
Bucură-te, că te-ai făcut văzător de cele cereşti şi ca Pavel ai fost răpit la Cer!
Bucură-te, că de la acea vedenie ai luat duhul înfrânării!
Bucură-te, că altă hrană nu primeai decât Sfânta Împărtăşanie!
Bucură-te, că fără hrană ai petrecut şaptezeci de ani şi Proorocului Ilie te-ai asemănat!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 6

Precum albinele fagurele, aşa te înconjura pe tine mulţime de monahi şi de mireni, care se împărtăşeau 
de învăţătura ta şi creştea numărul celor ce se aşezau în pustie şi urmau porunca ta, de a nu face nimic fără 
blagoslovenie, şi măreau toţi pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Arătându-ţi-Se Domnul, când te rugai în pustia cea mai dinăuntru, a zis: Pace ţie, slugii Mele, Paisie! 

iar tu cu frică ai căzut cu faţa la pământ. Domnul te-a ridicat şi ţi-a dat dar, ca pentru orice păcătos ce vei 
mijloci la El să i se ierte păcatele; pentru care noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pentru orice păcătos te vei ruga, El te va asculta şi-l va ierta!
Bucură-te, că ai fost plin de fapte bune, smerit şi blând, plăcut Domnului!
Bucură-te, că un bătrân s-a rugat pentru ucenicul său neascultător care a murit, vrând să ştie unde se află!
Bucură-te, că Domnul i-a descoperit că se află în iad şi bătrânul a postit 40 de zile, rugându-se!
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Bucură-te, că a auzit glas din Cer: Că aşa se va munci până la a doua venire! şi bătrânul a mai postit 40 
de zile şi a primit acelaşi răspuns!
Bucură-te, că bătrânul a alergat la tine, ştiind îndrăzneala ta către Domnul nădăjduind la mijlocirea ta!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 7

Cuvioase Părinte Paisie, mare făcătorule de minuni, cine dintre pământeni ar putea pleca îndurarea Lui 
Dumnezeu, aşa ca rugăciunea ta cea fierbinte, când te-ai rugat pentru acel păcătos? Slăvindu-L pe Dumnezeu 
pentru toate darurile şi binecuvâtările Sale Îi cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Tu, Doamne, Cel ce toate le ştii, ştii că mă rog pentru ucenicul bătrânului care se munceşte în iad ai zis tu 

şi te-ai rugat Lui să se pogoare cu slavă, ca la a doua venire, să scoată pe păcătos din iad. Iar noi, minunându-
ne de o taină ca aceasta, zicem:

Bucură-te că Mântuitorul cu mare slavă şi cu Îngerii Săi S-a pogorât şi trâmbiţele au sunat!
Bucură-te că sufletul ucenicului din iad a venit, că ţie prin rugăciuni ţi s-a dăruit!
Bucură-te că bătrânul a auzit pe Domnul zicând: Ia sufletul ucenicului din mâinile slugii mele Paisie cel 
iubit!
Bucură-te că sufletul ucenicului a venit înaintea bătrânului şi mărturisea câte a pătimit din cauza neascultării!
Bucură-te că bătrânul s-a bucurat de mântuirea ucenicului şi tu l-ai încredinţat de venirea Domnului pe nori!
Bucură-te, că amândoi aţi dat slavă Lui Dumnezeu şi a voastră smerenie a scos pe ucenic din iad!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 8

Îndulcindu-te de mare linişte în pustia fără de apă, Dumnezeu te-a scos ca pe un liman de lumină să-i 
luminezi şi pe alţii cu lumina învăţăturilor tale, să-i povăţuieşti spre mântuire şi să-i faci părtaşi petrecerii tale 
celei asemenea cu Îngerii, că mai mare este plata celor ce se ostenesc pentru mântuirea altora. Iar noi Îi cântăm 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Auzind aceasta din gura Domnului, ai ieşit în pustia cea mai dinafară unde s-au adunat fraţii din toate 

părţile să-ţi asculte învăţăturile. Cucerindu-ne de viaţa ta sfântă să zicem aşa:
Bucură-te, izvorul învăţăturilor, că a venit la tine şi Ioan, cel mai înainte cu tine petrecător!
Bucură-te că auzind el glas de om vorbind cu tine, s-a mirat nevăzând pe nimeni la tine în chilie!
Bucură-te că i-ai spus că împăratul Constantin a venit la tine, mâhnit că nu are la Domnul trecere ca monahii!
Bucură-te că ai văzut sufletele monahilor zburând ca vulturii, iar demonii nu se apropie de cei binenevoitori!
Bucură-te, că i-ai spus că Dumnezeu dă plată egală cu osteneala!
Bucură-te, că i-ai arătat lui toate nevoinţele pentru care se încununează monahii!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 9

Acestea auzind Ioan, a lăudat pe Dumnezeu, bucurându-se, şi a spus la toţi fraţii cele aflate de la tine, 
ca şi ei să se întărească în nevoinţe pentru a lua plată de la Domnul, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Văzând pe un bătrân că s-a rătăcit de la dreapta credinţă şi-i învaţă pe oameni să nu cinstească pe 

Sfântul Duh, cu blândeţe îl povăţuiai pe el, iar noi, te lăudăm aşa:
Bucură-te, că n-ai lăsat pe bătrân să-şi piardă osteneala pustiei şi Taina Sfintei Treimi i-ai desluşit! 
Bucură-te, că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, O-Fiinţă, O-Voire şi O-Putere cu trei feţe mărturisim!
Bucură-te, că pe toţi i-ai făcut a crede în Preasfânta Treime şi a O mărturisi!
Bucură-te, că învăţăturile ereticilor le-ai defăimat şi din Sfânta Scriptură i-ai învăţat!
Bucură-te, că, întorcându-te în pustie, o mare lumină a strălucit şi de Îngeri toată pustia s-a umplut!
Bucură-te, că Îngerul tău ţi-a spus că ei îi păzesc pe monahi şi dar proorocesc ai luat de la Domnul!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 10
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Cuviosul Pimen, cel mare între Părinţi, fiind încă tânăr în acea vreme, dorind să te vadă, a venit la chilia 
ta cu Pavel Cuviosul şi a rămas la uşă, ca măcar glasul să-ţi audă şi striga Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zicând acestea Pimen, s-a mirat Cuviosul Pavel de smerenia lui şi l-a adus la chilia ta, iar tu ai zis către  

Pavel: Nu este bine ca unul ca acesta să rămână afară când vine la noi, că ei lesne merg în Ceruri! iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că ai văzut mâna Domnului povăţuindu-l, iar tu, blagoslovindu-l, cu Pavel l-ai trimis!
Bucură-te, că douăzeci şi una de zile postind, Domnul Hristos S-a arătat, mângâindu-te!
Bucură-te, că te-ai dus cu El la o peşteră, unde de două zile postea un monah!
Bucură-te, că Iisus i-a lăudat nevoinţa, arătând că răsplăteşte la fel osteneala şi nevoinţa!
Bucură-te că Domnul era mereu cu tine, te învăţa să scapi de mânie, să nu ocărăşti, să nu defaimi pe nimeni!
Bucură-te, că L-ai întrebat pe El ce plată au cei ce slujesc altora, şi ţi-a spus că mare plată au în Ceruri!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 11

Zis-a Domnul: Cel ce se nevoieşte pentru Mine e ucenicul Meu, iar cel ce slujeşte pe alţii e fiul Meu şi 
moştenitorul Meu! Auzind noi toate acestea ne închinăm cu smerenie şi-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Un ostenitor din Siria se întreba de mai este un nevoitor asemenea ca el la fapte bune. Domnul i-a zis 

să vină în Egipt să vadă pildă de smerenie şi dragoste faţă de Dumnezeu; iar tu, ieşindu-i înainte, ai început 
împreună cu el a lăuda pe Dumnezeu. Pentru aceea, noi îţi zicem aşa:

Bucură-te că, neştiind limba, te-ai rugat Domnului să-ţi dea acest dar şi îndată ai vorbit limba bătrânului! 
Bucură-te că aţi povestit unul altuia vedeniile şi ţi-ai chemat ucenicii să ceară sfat de la dânsul!
Bucură-te că toţi au primit blagoslovenia sa şi bătrânul a fost dus pe nori, la chilia sa!
Bucură-te că un frate a văzut un Înger, care te păzea când dormeai!
Bucură-te că te-ai rugat Domnului pentru un monah care, amăgit de un evreu, a pierdut darul Sfântului Botez!
Bucură-te că duhul de hulă a ieşit din gura lui şi l-ai învăţat să-L slăvească pe Dumnezeu, Care l-a iertat! 

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 12

Cuvioase Părinte, te-ai rugat la Mântuitorul: Doamne, Iisuse Hristoase, să nu laşi zidirea Ta să se piardă 
de vrăjmaşul! iar Îngerul Domnului ţi-a dat legat pe diavol, care-ţi zicea: Vai mie, Paisie, până când mă munceşti  
cu rugăciunea ta şi păzeşti pe toţi din pustia aceasta? Cu bucurie să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Când veneau la tine fraţii să-şi spună gândurile, tu le spuneai mai înainte pe cele bune şi pe cele rele, 

iar când ţi-au spus de fratele care a căzut prin femeia evreică, le-ai spus că mulţi oameni mari au căzut din darul 
Lui Dumnezeu, prin femei. Cu evlavie te lăudăm şi îţi zicem aşa:

Bucură-te că pe tânăr l-ai izbăvit din războiul vrăjmaşului şi tuturor le spuneai gândurile lor!
Bucură-te că ai răscumpărat pe fratele cu evreica, şi pe preotul care te batjocorea, l-ai adus la pocăinţă!
Bucură-te că venind Hristos la tine, cu doi Îngeri, I-ai spălat picioarele şi după plecarea Lui, ai băut apa 
din spălător!
Bucură-te că pe ucenic, de trei ori l-ai trimis să bea şi n-a ascultat şi apoi plângea neîncetat!
Bucură-te că spre mângâiere, l-ai trimis la un bătrân ce stătea pe gunoi!
Bucură-te că ai izbăvit pe cei doi fraţi de năpăstuire, iar pe bătrân l-ai adus la pocăinţă!

Bucură-te Sfinte Paisie şi roagă-te ca inimile noastre să fie locaşe Dumnezeieşti de iubire şi fierbinte rugăciune!
Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preaminunate Părinte Paisie, ţie îţi aducem aceste cântări de laudă, şi te rugăm să ne păzeşti pe noi, 
nevrednicii, nevătămaţi de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de neînţelegerile dintre noi, şi să ne 
acoperi cu puterea rugăciunilor tale, ca mulţumindu-I Lui Dumnezeu, să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Preabunule Părinte Paisie, învăţător şi rugător cu inimă curată către Dumnezeu, pentru monahii din 

mănăstirea ta şi din toate părţile, roagă-te pentru noi la Dumnezeu să scăpăm de toate ispitele ce ne vin de la 
trup, de la lume şi de la diavol. Roagă-te Lui Lui Dumnezeu să ne ierte şi să ne păzească de venirea altor 
neamuri, de cutremur, de foc, de secetă, de grindină, de trăsnete şi de alte rele ce pot păgubi omenirea. Şi 
precum  ai  ascultat  pe  monahul  căzut  din  Credinţa  Ortodoxă  în  credinţa  evreiască,  şi  te-ai  rugat  pentru 
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mântuirea lui, aşa şi pentru noi, păcătoşii, cei căzuţi în păcate, roagă-te Lui Dumnezeu să ne ierte de tot ce am 
greşit în viaţa aceasta. Cred cu adevărat, Cuvioase Părinte Paisie, că, pentru nevoinţele cu care te-ai ostenit 
pentru Dumnezeu, vor fi bine primite rugăciunile tale, ca şi noi să cunoaştem că suntem miluiţi, şi cu mulţumire 
să-L slăvim şi să-L cinstim pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, 
Mitropolitul Ţării Româneşti

Rugăciunile începătoare                             22 
iunie

Condac 1
Purtătorului de Dumnezeu, Sfântului Grigorie, Ierarhul Lui Hristos, prinos 

de mulţumire îi aducem, noi nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl 
al învăţăturii celei mântuitoare şi tâlcuitor al scrierilor Sfinţilor Părinţi, din adâncul 
inimii să-i cântăm cu bucurie: Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului 
să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!

Icos 1
Din tinereţe ai fost ales să urmezi Domnului şi să împlineşti cele 

plăcute Lui, că de nimic din cele pământeşti nu ţi-ai lipit inima, dorind calea 
care duce către Împăraţia Cerurilor. Pentru aceasta îţi grăim acum aşa:
Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în fiinţa ta!
Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat, că ai primit la Botez numele Purtătorului de biruinţă, Gheorghe!
Bucură-te, cuget curat şi plin de bucurie duhovnicească, că ai fost dar sfinţit familiei tale! 
Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinţi, că ai avut copilărie ocrotită de Sfinţii Îngeri! 
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt şi Sfânta Fecioară ţi-a fost acoperământ!
Bucură-te, că ai urmat calea îngerească, şi Sfinţii ţi-au fost ocrotitori!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 2

Ai plecat din casa părintească cu binecuvântare şi ai intrat în obştea fraţilor şi monahilor din Lavra 
Neamţului, sub ocrotirea Maicii Domnului şi povăţuirea Sfântului Paisie. Ai căutat neîncetat să urmezi pravila 
sfântă şi să te hrăneşti din pilda de viaţă a Părinţilor îmbunătăţiţi, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
De la începutul vieţii călugăreşti înarmându-te cu ascultarea şi smerita cugetare, Părinte Grigorie, ai 

urcat  din  treaptă  în  treaptă  către  înţelegerea  tainelor  credinţei  în  Hristos,  descoperind  noi  sensuri  ale 
transfigurării şi Îndumnezeirii, pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, întâiule între ucenicii marelui Paisie, că ai dorit Dumnezeiasca nevoinţă!
Bucură-te, că te-ai pregătit în şcoala duhovnicească de la Neamţ!
Bucură-te, desăvârşire a chipului îngeresc, că plăcerile trupeşti le-ai supus duhului!
Bucură-te, râvnitorule pentru învăţătura cea dreaptă şi mântuitoare!
Bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului, că ai împlinit pravilele călugăreşti!
Bucură-te, că te-ai adăpat din Sfintele Scripturi şi ai cunoscut şi ai împlinit scrierile filocalice!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 3

Cu totul urmând Domnului, Fericite Părinte Grigorie, ai risipit norii ispitelor şi grijile lumeşti. Ai ales, cu 
smerenie, a te nevoi cu postul şi cu rugăciunea, iar inima şi gândul nicicum nu le-ai depărtat de la Hristos, 
Căruia I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
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Văzându-ţi agoniseala cărturărească, Sfântul Paisie de  la Neamţ te-a rânduit în ceata  monahilor 
tâlcuitori ai scrierilor filocalice, pe care i-ai uimit cu înţelepciunea ta, iluminată de Duhul Sfânt. Împreună cu 
ei ai lucrat la îmbogăţirea tezaurului de scrieri duhovniceşti, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte plin de Har şi înţelepciune, că ai fost omul Lui Dumnezeu şi slugă credincioasă!
Bucură-te, pildă vie a monahilor râvnitori, că ai plecat genunchii la rugăciune şi mintea ai înălţat-o la Cer!
Bucură-te, că în lacrimi de umilinţă ţi-ai scăldat sufletul şi ţi-ai păzit mintea de gânduri viclene!
Bucură-te, că te-ai hrănit din ospăţul mântuirii şi ţi-ai împodobit simţirile cu smerita cugetare!
Bucură-te, că ţi-ai croit drum de lumină prin hăţişul fărădelegilor! 
Bucură-te, că ai dobândit rugăciunea inimii!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!

Condac 4
De lumina Sfântului Duh fiind luminat, Sfinte Grigorie, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva celor 

fărădelegile  ai  acestui veac înşelător şi,  izgonind meşteşugirile diavoleşti,  întru  nerăutatea inimii  ai  lucrat 
virtuţile creştineşti, cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Ostenindu-te la  tălmăcirea  scrierilor  filocalice,  s-a  întărit  dreapta credinţă în  inima ta,  Sfinte.  Din 

mireasma ştiinţei mântuitoare pe care ai dobândit-o, ai vărsat şi în sufletele celor însetaţi după viaţă curată, 
plăcută Lui Dumnezeu; de aceea îţi aducem, cu mulţumire, aceste laude:

Bucură-te, semănător al Dumnezeieştilor învăţături, că i-ai luminat pe oamenii credincioşi!
Bucură-te, minte plină de Dumnezeiască înţelepciune, că ai adus pace în sufletele celor tulburaţi!
Bucură-te, icoană însufleţită de viaţă cea fără de prihană, că ai slujit statornic Preasfintei Treimi!
Bucură-te, casă de lumină din Lumina Lui Hristos, că ai fost părtaş la lucrarea de mântuire a creştinilor!
Bucură-te, chivot al darurilor Dumnezeieşti, că ai ostenit în răspândirea scrierilor sfinte!
Bucură-te, cărturar desăvârşit, că ai fost casnic al Lui Dumnezeu şi prieten al Sfinţilor!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 5

Părăsind şcoala duhovnicească de la Neamţ, Părinte, te-ai sălăşluit în Mănstirea Căldăruşani să o întăreşti 
şi să o înnoieşti. Întâmpinând şi aici ispite şi greutăţi nu te-ai despărţit de dragostea stăpânului Hristos, ci neîncetat 
I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Rugăciunea  curată  şi  smerita  cugetare  ai  dobândit,  Părinte  Grigorie,  în  ascultarea  rânduită  ţie  de 

Biserică. Având dar de la Dumnezeu, nu ai încetat a înmulţi talantul dat ţie şi cu osârdie ai lucrat la traducerea 
cărţilor sfinte şi ai tipărit Vieţile Sfinţilor, plăcuţi Lui Dumnezeu. De aceea, noi cei ce ne îmbogaţim sufleteşte 
de pe urma ostenelilor tale, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, cel împodobit de Hristos cu nenumărate daruri, ca o vistierie de daruri Dumnezeieşti!
Bucură-te, că ai mulţumit pururea Lui Dumnezeu pentru darurile primite!
Bucură-te, că te-ai adăpat din apa vieţii izvorâtă din Duhul Sfânt!
Bucură-te, că ai înmulţit talanţii sădiţi în sufletul tău!
Bucură-te, povăţuitorul credincioşilor către desăvârşire!
Bucură-te, podoaba Ţării Româneşti şi lauda Căldăruşanilor!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 6

Voievodul Ghica, căutând un monah cărturar şi luminat pentru cinstea de Mitropolit al Ţării Româneşti, 
a fost inspirat de Duhul Sfânt să te cheme la această înaltă demnitate a Bisericii, pe care ai primit-o cu smerenie, 
cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Trimis al Lui Hristos şi urmaş al Apostolilor te-ai arătat misiunii încredinţată de Biserică, Sfinte Ierarh 

Grigorie, că, deşi timpurile erau vitrege, ai înfruntat cu bărbăţie întunecarea lor şi ai început cu pricepere şi 
răbdare să reînnoieşti Mitropolia Ţării Româneşti şi să aduci pace şi linişte în inimile păstoriţilor tăi, de la care 
primeşte cântarea aceasta:
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Bucură-te, cel ce prin descoperire Dumnezeiască ai fost chemat la arhierie!
Bucură-te, Mitropolit blând, fără prihană şi dascăl al Bisericii din Ţara Românească!
Bucură-te, cap sfinţit al Bisericii Lui Hristos, păstor bun şi iubitor de înţelepciune!
Bucură-te, teolog iscusit, gură din care izvorăşte dulceaţa Dumnezeieştilor învăţături!
Bucură-te, că ai întemeiat şcoala românească şi ai înnoit pravilele bisericeşti!
Bucură-te, toiag păstoresc în care se sprijină poporul cel încercat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 7

Dascăl te-a numit pe tine poporul cel binecredincios, Sfinte Părinte, că întru toate ai fost pildă învăţând 
cu fapta şi cu cuvântul cele plăcute Lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Mare apărător al dreptei credinţe şi al poporului asuprit te-ai arătat, Sfinte Ierarh Grigorie, încât ritorii 

mult grăitori nu pot să spună mulţimea învăţăturilor şi faptelor săvârşite de tine în misiunea de Arhipăstor, 
încredinţată ţie de la Dumnezeu. Minunându-ne de darurile pe care El le-a sădit în fiinţa ta, te lăudăm zicând:

Bucură-te, cel ce ai întărit Mitropolia Ungrovlahiei!
Bucură-te, rază care ai risipit întunericul necunoştinţei!
Bucură-te, izvor sfinţit din care se adapă turma cea cuvântătoare!
Bucură-te, păstorule bun, care ţi-ai pus sufletul pentru oi!
Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei şi chip al blândeţilor!
Bucură-te, Părinte fără de răutate, chivernisitor al virtuţilor şi văzătorul Dumnezeieştilor vedenii!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 8

Păzind credinţa cea dreaptă, calea săvârşind, încărcat de fapte bune, când Preamilostivul Dumnezeu a 
voit te-a chemat la Sine, Părinte Preaînţelept, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, aşezându-te în ceata 
Sfinţilor Ierarhi, unde te îndulceşti de bunătăţile cereşti, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Pe Dumnezeu a-L vedea Faţă către faţă nu este cu putinţă decât în Împăraţia Veşnică şi este dat doar 

celor care au împlinit asemănarea cu El. Sfinte Ierarh Grigorie, acest dar ţi l-a dat ţie Hristos pe care L-ai slujit  
cu credinţă în viaţa pământească. Minunându-ne de darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, îţi cântăm:

Bucură-te, că în pace ai plecat din lumea aceasta la Ceruri!
Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos! 
Bucură-te, că ai fost aşezat în ceata Sfinţilor Ierarhi!
Bucură-te, că vezi pururea faţa Lui Hristos pe care L-ai iubit! 
Bucură-te, lauda monahilor întelepţi şi bucuria cărturarilor!
Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 10

Tot darul cel Dumnezeiesc l-ai primit de la Dumnezeu în Ceruri pentru împlinirea misiunii tale pe 
pământ. Ai fost pentru păstoriţii tăi acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare, iar Păstorul Cel Veşnic, Hristos, 
S-a recunoscut întru tine şi faptele tale săvârşite în Biserica Sa, unde ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Niciodată nu se va uita lucrarea ta lăsată moştenire Bisericii noastre dreptmăritoare, Sfinte Părinte. 

Faptele tale de înnoire a Bisericii, scrierile filocalice, tălmăcirile operelor părinteşti, tipărirea Vieţilor Sfinţilor, 
vor rămâne pururea dar nepreţuit pentru călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii. Mulţumind Lui Dumnezeu, 
Cel minunat întru Sfinţii Săi, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, tezaur duhovnicesc lăsat Bisericii noastre dreptmăritoare!
Bucură-te, ctitor de cultură românească şi universală!
Bucură-te, tălmaci iscusit al scrierilor părinteşti!
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate!
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Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt!
Bucură-te, luminătorul învăţăceilor şi ajutorul nepricepuţilor! 

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 11

Bucură-te Sfinte Ierarh că te-ai învrednicit să stai înaintea Lui Dumnezeu Cel în Treime Preacinstit. 
Roagă-te pentru cei care cinstesc pe pământ numele tău de vrednică pomenire, să iasă din iureşul ispitelor şi al 
necazurilor şi împreună cu tine să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Cuvintele noastre nu pot cuprinde mulţimea faptelor tale minunate pe care le-ai făcut şi le faci când 

chemăm numele tău, Preamilostivule Ierarh. Apără şi păzeşte Biserica noastră şi risipeşte norii eresurilor şi ai 
primejdiilor ce se ostesc asupra ei, ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte, cinstit în tot pământul românesc!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte izvorăsc tămăduiri!
Bucură-te, că prin tine primim de la Dumnezeu mare milă!
Bucură-te, surpătorul eresurilor din Biserica Ortodoxă!
Bucură-te, odor nepreţuit al culturii româneşti, care întăreşti credinţa dreptmăritoare! 
Bucură-te, ajutorul celor lipsiţi şi bogăţia săracilor, că eşti tămâie bine primită de Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 12

Dăruieşte-ne şi nouă, Sfinte Grigorie, din darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu, să biruim uneltirile 
vrăjmaşilor şi să risipim norii întunecaţi ai păcatelor, pentru a merge pe calea adevărului şi a dreptăţii, ca 
împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudăm nevoinţele tale, Fericite Ierarh al Lui Hristos, Grigorie, cinstim lucrarea ta cărturărească, 

cântăm râvna ta pentru înnoirea Bisericii şi, privind toate faptele pe care le-ai împlinit pe pământ, te rugăm să 
mijloceşti pentru mântuirea sufletelor noastre şi Împărăţiei Cerurilor să ne facem părtaşi. 

Bucură-te, ocrotitor al Bisericii strămoşeşti!
Bucură-te, rugător fierbinte pentru poporul românesc!
Bucură-te, pacea sihastrilor şi bucuria monahilor! 
Bucură-te, străjer neadormit al Bisericii Ortodoxe!
Bucură-te, călăuza credincioşilor către Hristos!
Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră!

Bucură-te Sfinte Ierarh Grigorie şi roagă-te Domnului să ne dea înţelepciune, smerenie şi putere în credinţă!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, întrutot lăudat şi Preacinstit  Părinte Grigorie, podoaba Arhiereilor şi coroana preasfinţită a Ţării 
Româneşti, cel ce prin belşugul înţelepciunii şi al cunoaşterii ne-ai luminat pe toţi cu scrierile Sfinţilor Părinţi, 
pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde şi acum mâna ta cea sfântă şi ne binecuvîntează pe toţi: pe 
bolnavi îi tămăduieşte, pe îndureraţi îi mângăie, pe bătrâni îi ajută, pe tineri înţelepteşte-i şi tuturor fii mijlocitor 
înaintea Lui Hristos Dumnezeu, ca împreună să cântăm, în Împărăţia cea neînserată: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

+Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
Rugăciunile începătoare                                            29 
iunie

Condac 1
Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngereşte cugetând, 

acum cu Îngerii fiind, cu cântări sfinte să-i lăudăm pe întâi stătătorii Apostolilor, ca 
pe cei care sunt izbăvitorii sufletelor noastre, strigând: Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel şi rugaţi-vă pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră!

Icos 1
Cel fără-de-început, Făcătorul vremurilor, Dumnezeu-Cuvântul fiind trimis la 

noi de la Dumnezeu-Tatăl, te-a arătat pe tine, Petre, Apostol preales. Pentru aceea îţi 
cântăm:
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Bucură-te, că pe Hristos, ţie Tatăl ţi L-a descoperit! 
Bucură-te, că pe Acesta Dumnezeu Adevărat L-ai propovăduit! 
Bucură-te, a Sfintei Biserici piatră nesfărâmată! 
Bucură-te, a cereştii cunoştinţe luminător! 
Bucură-te, prin care Hristos S-a slăvit! 
Bucură-te, prin care satana a fost ruşinat! 
Bucură-te Sfinte Apostol Petru şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 2
Vederea ta cea înţelegătoare curăţind-o, ai intrat în sânurile părinteşti şi printr-însele, Petre, L-ai văzut 

pe Hristos Dumnezeu împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt; şi pe Dânsul propovăduindu-L ai strigat: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Când  ţi  s-a  arătat  din  Cer  Lumina  care  biruia  lumina  soarelui,  ai  fost  tras  Pavele,  spre  credinţa 

Îndumnezeită, şi vas al Lui Dumnezeu te-ai făcut, pentru care îţi spunem acestea:
Bucură-te, preaînţeleptule propovăduitor al lumii! 
Bucură-te, că întru tine vieţuieşte Hristos, Cel care S-a răstignit pentru lume! 
Bucură-te, tăinuitorule al tainelor Lui Hristos! 
Bucură-te, mare învăţător al neamurilor! 
Bucură-te, că prin tine lumea s-a luminat! 
Bucură-te, că prin tine întunericul s-a alungat! 
Bucură-te Sfinte Apostol Pavel şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 3
O, Pavele, te-ai lipit de Hristos pe care L-ai iubit, şi te-ai arătat împreună cu Dânsul un duh, numai 

pentru Hristos vieţuind, pe Hristos îndrăgindu-L, pe Hristos socotindu-L viaţă, lumină şi dragoste, şi I-ai cântat 
Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Stând în preajma Domnului Iisus Hristos, Petre, te-ai umplut de Dumnezeire. Ne-ai împărtăşit şi pe noi 

de Dumnezeiescul dar, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise; pentru aceea glăsuim ţie astfel:
Bucură-te, cel Îndumnezeit şi cu Dumnezeu unit! 
Bucură-te, că pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu! 
Bucură-te, sfatuitorule de trebuinţă al Sfintei Biserici! 
Bucură-te, îndulcire preadesfătată a minţilor! 
Bucură-te, cel prin care credinţa s-a răspândit! 
Bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a zădărnicit! 
Bucură-te Sfinte Apostol Petru şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 4
Graiuri de viaţă veşnică a rostit Petru către piatra Vieţii zicând: La cine, afară de Tine, vom merge şi să 

fim vii? Arătându-şi dragostea către Dumnezeu, I-a cântat Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 4

Pavele ai fost răpit la înălţimile cele veşnice şi ai trăit în afara simţurilor şi a gândului, întru Duhul care 
era unit cu trupul, sau era fără de trup, Dumnezeu ştie; pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, îndrăgirea Lui Hristos cea neoprită! 
Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii! 
Bucură-te, că toate le-ai făcut, ca pe cei mulţi să îi mântuieşti! 
Bucură-te, al înţelepciunii Lui Dumnezeu vas mult încăpător! 
Bucură-te, Apostol al darului, cel din lege arătător! 
Bucură-te, al Lui Iisus dulce gândire! 
Bucură-te Sfinte Apostol Pavel şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 5
Luminile cinstitelor tale trimiteri, în toate zilele îi Îndumnezeiesc pe oameni, Pavele, prin care cei 

înţelegători cu adevărat ajung la Îndumnezeire şi oglindesc slava Lui Dumnezeu, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 5
Ai fost sărac pe pământ, o, Simon Petru, dar având Sfântul Nume al Lui Iisus, ai împărtăşit zestre fericită şi 

prinr-Însul lucrai minunile; pentru acestea îţi strigăm ţie:
Bucură-te, căci cu umbra ta bolile le-ai gonit! 
Bucură-te, că pe Tavita, care murise, vie ai ridicat-o! 
Bucură-te, că pe Safira moartă dintr-o dată ai arătat-o! 
Bucură-te, că pe Anania dintr-o dată mort l-ai făcut! 
Bucură-te, că pe slăbănog cu un cuvânt l-ai îndreptat! 
Bucură-te, că pe Simon cu rugăciunea l-ai omorât! 
Bucură-te Sfinte Apostol Petru şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 6
Atras  ai  fost,  Petre,  de  frumuseţea  Dumnezeirii  Lui  Hristos,  Care  s-a  schimbat  la  faţă.  Văzând-o 

împodobită cu strălucirile cele nemărginite ale lumii, înspăimântat ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 6

Înţelesurile ascunse ale dogmelor preaînalte ale iconomiei Lui Hristos le tâlcuieşti mai presus de fire, 
Sfinte Apostol Pavel, făcându-i pe cei credincioşi cu minune a striga ţie:

Bucură-te, minunea Apostolilor cea lăudată! 
Bucură-te, adâncimea cuvintelor de Dumnezeu insuflate! 
Bucură-te, noianul înţelegerilor de Dumnezeu înţelepţite! 
Bucură-te, înaltule tâlcuitor al Dumnezeieştii întrupări! 
Bucură-te, carte închipuită de Dumnezeu! 
Bucură-te, cel care ai purtat Numele Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te Sfinte Apostol Pavel şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 7
Minune mare s-a văzut la sfârşitul vieţii tale, o, fericite Pavele! Capul tău, tăiat fiind, de trei ori a săltat 

de la pământ, ca şi cum Sfintei Treimii ar fi cântat slavă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 7

Prin Dumnezeiescul Duh, cu baia Naşterii de Dumnezeu, ai înnoit poporul cel vechi al iudeilor, Sfinte 
Petru, şi l-ai arătat locaş al darului, pentru care îţi spunem acestea:

Bucură-te, că pe Israel din slavă l-ai schimbat! 
Bucură-te, că întru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat! 
Bucură-te, că în Tabor lumina Dumnezeirii ai văzut! 
Bucură-te, că alt soare cu totul luminos te-ai făcut! 
Bucură-te, că ai fost ales să auzi Glasul Părintesc! 
 Bucură-te, că ai fost numit fericit de Hristos! 
Bucură-te Sfinte Apostol Petru şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 8
Pe muntele Tabor ai pătimit, după simţire şi gândire, Sfinte Petru. Prin Schimbarea la Faţă a Domnului 

singur Dumnezeu se vedea, prin suflet şi prin trup. Căzând la pământ,  cu smerenie I-ai cântat atunci Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
 Cer înţelegător te-ai arătat tuturor povestind slava Lui Dumnezeu, Sfinte Pavel. Vestirea ta a ieşit în tot 
Pământul, propovăduind neamurilor Treimea Cea Nezidită şi pe Hristos, Fiu al Lui Dumnezeu. 

Bucură-te, fântână adâncă a înţelepciunii date de Dumnezeu! 
Bucură-te, că te îmbogăţeşti cu adâncurile duhului! 
Bucură-te, casa cea preacinstită a Treimii! 
Bucură-te, neapropiată înălţime a teologiei! 
Bucură-te, primitorule al sfaturilor Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, minte ascuţită a descoperirilor! 
Bucură-te Sfinte Apostol Pavel şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 
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Condac 9
Cu dor căutând cele ascunse şi nemăsurate ale înţelepciunii Celui Preaînalt, ai aflat în acestea comori 

nepreţuite, o, Sfinte Pavel, şi cu bucurie I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 9

Luând grai al  înţelepţirii de Dumnezeu şi  limbă de foc a Dumnezeiescului Duh, Sfinte Petru,  i-ai 
ridicat pe cei care cred şi i-ai arătat neînţelepţi pe ritorii cei mult cuvântători.

Bucură-te, primitorule al cheilor Împărăţiei Cerurilor! 
Bucură-te, vistierul tainelor Lui Hristos! 
Bucură-te, doborârea înţelepciunii celor înţelepţi! 
Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuţi! 
Bucură-te, podoaba darului cea preamărită! 
Bucură-te, învăţătură a Luminii celei neasemănate! 
Bucură-te Sfinte Apostol Petru şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 10
Ca semn al dragostei Sale, Hristos ţi-a zis: Dacă Mă iubeşti Petre, paşte cu osârdie oile Mele! Tu le-ai şi 

păscut şi bucurându-te pentru Dumnezeiasca îndrăgire ai strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 10

Biserica Lui Hristos strigă: Ce-mi este mie bogăţia, slava şi desfătarea cea care se strică? A mea bogăţie,  
slavă şi desfatare este Pavel, dulce grăind! Pe acesta îl cinstesc aşa:

Bucură-te, privighetoarea Cerului, cea dulce grăitoare! 
Bucură-te, trâmbiţa Adevărului Dumnezeisc! 
Bucură-te, propovăduitorul Sfintei Evanghelii a Lui Hristos! 
Bucură-te, cuvânt insuflat de puterea Mângâietorului! 
Bucură-te, cel care faci să răsune cele Dumnezeieşti! 
Bucură-te, cel prin care de idoli ne-am slobozit! 
Bucură-te Sfinte Apostol Pavel şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 11
Cunoscând iubirea Lui Hristos şi curăţindu-ţi sufletul de toate ataşamentele pământeşti, Sfinte Pavel, te-

ai închinat Lui Dumnezeu, Căruia I-ai cântat din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 11

Dumnezeu-Cuvântul, Cel care din Fecioară a strălucit, lumină te-a arătat pe tine, Sfinte Apostol Petru, 
şi tu prin înţelepţirea de la Dumnezeu pe toţi i-ai luminat şi i-ai deşteptat. 

Bucură-te, lumina celor întunecaţi! 
Bucură-te, al minunilor Lui Hristos mai întâiule propovăduitor! 
Bucură-te, al Patimilor Lui preaalesule mărturisitor! 
Bucură-te, că tu singur lămureşti a iadului pogorâre! 
Bucură-te, că ai propovăduit revărsarea Mângâietorului la popoare! 
Bucură-te, cel întâi luminător al neamurilor! 
Bucură-te Sfinte Apostol Petru şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 

Condac 12
Cu Hristos, Iubitul Învăţător şi Dumnezeu, te bucuri negrăit întru cele înalte, Sfinte Petru, şi de Slava 

cea Dumnezeiască te umpli şi cu Îngerii cânţi neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 12

Sfinte Apostol Pavel, Îi cânţi Lui Dumnezeu cântarea cea întreit sfântă, şi cu Sfinţii te odihneşti întru 
cele înalte şi minunate; pentru aceea auzi acum:

Bucură-te, icoană a frumuseţii cea întâi închipuită! 
Bucură-te, stăpânirea dogmelor Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, privitorule al vederilor celor nevăzute! 
Bucură-te, auzitorule al graiurilor celor neauzite! 
Bucură-te, cel plin de roadele Duhului Sfânt! 
Bucură-te, cel prin care Treimea a fost propovăduită şi Unimea preaslăvită! 
Bucură-te Sfinte Apostol Pavel şi roagă-te pentru întărirea credinţei şi pentru mântuirea noastră! 
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Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinţilor Părinţi Petru şi Pavel, cei care vieţuiţi alături de Iisus Hristos Dumnezeu, primiţi acum 

rugăciunea noastră şi rugaţi-vă Domnului să ne ierte păcatele, să ne întărească credinţa, să ne miluiască şi să 
ne mântuiască şi alături de voi să ne odihnească ca împreună cu voi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfinţilor Cosma şi Damian 
Rugăciunile începătoare                doctori fără de arginţi                1 iulie

Condac 1
Celor aleşi făcători de minuni, răbdători de patimi ai Lui Hristos, sprijinitori şi 

ajutători în necazuri, doctori întelepţi care în dar daţi sănătate celor bolnavi, cele de 
laudă vă aducem vouă. Îl slăvim pe Dumnezeu Cel Minunat întru Sfinţii Săi,  Care v-a 
făcut pe voi vase alese ale Harului, şi v-a dat puterea să vindecaţi rănile noastre sufleteşti 
şi trupeşti. Cu osârdie vă fericim pe voi doctori fără-de-arginţi şi spunem: Bucuraţi-vă, 
Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Icos 1
 Râvnind vieţii îngereşti  aţi  defăimat  cele  pământeşti,  şi  încununându-vă cu 

nevoinţa muceniciei, v-aţi învrednicit a privi faţa Domnului Puterilor. Rugaţi-vă pentru noi, cei ce alergăm la 
ajutorul vostru şi lăudă vă aducem:

Bucuraţi-vă, că voi casa, avuţia şi toate agoniselile părinţilor întru nimic le-aţi socotit!
Bucuraţi-vă, grabnici ajutători ai celor ce vă cheamă pe voi!
Bucuraţi-vă, că v-aţi smerit toată viaţa, până la ultima suflare slujind Domnului!
Bucuraţi-vă, că îi vindecaţi pe cei părăsiţi de doctori!
Bucuraţi-vă, că pe cei săraci, cu milostivirea voastră i-aţi hrănit!
Bucuraţi-vă, primitori prealuminaţi ai Harului, vase ale Sfântului Duh!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 2
Văzând Bunul Dumnezeu începuturile voastre cele bune, osârdia voastră către buna cinstire, că cele 

pământeşti  le  nesocoteaţi,  că  osteneaţi  din  dragoste  pentru  aproapele  şi  sufletele  voastre  cu  cele  bune le 
împodobeaţi, v-aţi umplut de Duhul Sfânt. Fie ca lumina Lui Hristos să strălucească şi peste noi, ca luminaţi 
fiind să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cu înţelegerea adevăratei cunoştinţe de Dumnezeu l-aţi învăţat pe nelegiuitul împărat, înţelepţindu-l pe 

el cu puterea cuvintelor prin care cu îndrăzneală L-aţi propovăduit pe Hristos. Lăudăm îndrăzneala voastră zicând:
Bucuraţi-vă, că nu v-aţi lăsat prinşi de înşelarea nelegiuitului împărat!
Bucuraţi-vă, că aţi mărturisit cu îndrăzneală înaintea lui adevărul Lui Hristos!
Bucuraţi-vă, nimicitori ai slujirii idoleşti!
Bucuraţi-vă, luptători ai credinţei celei drept slăvitoare!
Bucuraţi-vă, mărturisitori plini de Duhul răbdării şi al râvnei pentru slava Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă, solitori de nădejde ai Împărăţiei Lui Dumnezeu pentru noi!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 3
Cu puterea Celui Preaînalt aţi primit darul de a tămădui minunat toate bolile; iar după moartea voastră 

mai cu seamă v-a proslăvit Dumnezeu pe voi cu multe faceri de minuni, ca toţi să alergăm către voi rugându-
ne pentru tămăduirea de boli, şi cu mulţumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
De Moaştele voastre cele vindecătoare, ca de o comoară de mult preţ ne bucurăm şi cu dragoste lăudând 

darul tămăduirilor dat vouă de la Dumnezeu, cu mulţumire grăim:
Bucuraţi-vă, mijlocitori calzi către Dumnezeu pentru noi!
Bucuraţi-vă, luminători ai ţărilor întunecate de rătăcirea păgână!
Bucuraţi-vă, că răbdând fără de vină uciderea cu pietre, sfârşit mucenicesc aţi luat!
Bucuraţi-vă, că aţi pătimit din dragoste pentru Hristos şi cununi de biruinţă aţi primit!
Bucuraţi-vă, povăţuitori ai bărbăţiei şi ai răbdării, chip al smereniei şi al blândeţei!
Bucuraţi-vă, frumoşi tămăduitori, care n-aţi luat plată pentru vindecări!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 4
Furia împăratului Carin n-a putut să clintească sufletele voastre, şi când credincioşii v-au ascuns de cei 

ce căutau să vă prindă, de voie aţi strigat ostaşilor: Pe noi luaţi-ne, că noi suntem cei pe care îi căutaţi! În lanţuri aţi 
fost duşi la Roma. Iar noi văzând credinţa voastră şi lanţurile, ne aplecăm în faţa Ziditorului tuturor şi-I cântăm: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind oamenii din Roma de dragostea voastră către cei suferinzi şi de iscusinţa voastră, alergau de 

pretutindeni către voi, cu credinţa în Harul Lui Dumnezeu, cel aducător de vindecări, ce lucra întru voi; şi 
primind tămăduire, Îl proslăveau pe Dumnezeu, iar pe voi, tămăduitorii lor cei milostivi vă lăudau aşa:

Bucuraţi-vă, propovăduitori nebiruiţi ai Lui Dumnezeu Cel Adevărat!
Bucuraţi-vă, doctori buni şi grabnic ajutători ai celor suferinzi!
Bucuraţi-vă, cei ce tămăduiţi în dar pe toţi cei neputincioşi!
Bucuraţi-vă, rugători sârguincioşi către Dumnezeu pentru noi!
Bucuraţi-vă, cei ce izvorâţi şi acum tămăduiri din belşug! 
Bucuraţi-vă, cei ce cu bună biruinţă aţi luat arma Crucii Lui Hristos!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 5
Pentru că nu v-aţi închinat idolilor, ci Lui Hristos I-aţi slujit, amare încercări aţi răbdat pentru Hristos, 

Cel  ce  v-a  iubit.  Minunându-ne de  răbdarea  cea  mare  şi  de  dragostea  voastră  cea  tare  către  Dumnezeu, 
împreună cu voi Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând împăratul că prin puterea Lui Hristos s-a tămăduit, laudă Aceluia I-a dat, iar noi slăvindu-L pe 

Dumnezeu, vă fericim pe voi, plăcuţii Lui, spunând aşa:
Bucuraţi-vă, cei ce pe pământ aţi râvnit vieţii îngereşti! 
Bucuraţi-vă, că avuţiile voastre le-aţi împărţit săracilor, ca pe Hristos să-L câştigaţi! 
Bucuraţi-vă, că lepădând mulţimea zeilor, de buna credinţă părintească nu v-aţi îndepărtat! 
Bucuraţi-vă, cei ce arătaţi şi acum izvorul tămăduirilor cel neîmpuţinat! 
Bucuraţi-vă, că ne îmbogăţiţi pe noi cu revărsarea minunilor date vouă de la Dumnezeu! 
Bucuraţi-vă, grabnică doctorisire a celor ce bolesc! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 6
Prin minunile izvorâte de la icoana voastră mărturisiţi puterea Lui Hristos, aşa cum n-aţi trecut cu 

vederea credinţa femeii căreia i-aţi dăruit uşurare de boală, arătându-vă ei în vis. Sfinţilor doctori fără-de-
arginţi, auziţi rugăciunile noastre şi ajutaţi-ne şi pe noi cei ce vă lăudăm pe voi şi-I cântăm Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Răsărit-a ca lumina dreptatea voastră, când ocărâţi la judecata împăratului, aţi zis către el:  Noi nu 

tămăduim bolile cu vicleşugul vrăjitoresc, ci cu Puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după cum ne-a  
poruncit Acela zicând: pe cei bolnavi îi vindecaţi, pe cei leproşi îi curăţiţi, în dar aţi luat, în dar să daţi! De 
îndrăzneala voastră minunându-ne, vă fericim pe voi cu acestea:

Bucuraţi-vă, că ne-aţi arătat nouă pildă de tărie şi de credinţă! 
Bucuraţi-vă, calzi ascultători ai celor ce se roagă vouă! 
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Bucuraţi-vă, slăviţi propovăduitori ai dreptei credinţe! 
Bucuraţi-vă, povăţuitori neadormiţi ai vieţuirii curate şi fără de prihană! 
Bucuraţi-vă, că aţi primit de la Stăpânul Hristos cununile dreptăţii! 
Bucuraţi-vă, că vă desfătaţi pururea de bucuria Raiului! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 7
Puterea Lui Hristos vrând să o descoperiţi împăratului cel rău-credincios, fiind plini de Duhul Sfânt aţi 

zis: O, Carine, fii ruşinat tu şi cu dumnezeii tăi! Îndată i s-a schimbat lui faţa, grumazul i s-a sucit şi se ruga vouă 
grăind: Acum văd că sunteţi robii Adevăratului Dumnezeu. Vă rog pe voi, ca după cum vindecaţi pe alţii, aşa 
tămăduiţi-mă şi pe mine, ca şi eu împreună cu voi să-I cânt Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Minunaţilor rugători pentru noi, tămăduitorii sufletelor şi ai trupurilor noastre şi mijlocitorii mântuirii 

veşnice, mulţumind Domnului că ne-a dăruit nouă mari Sfinţi făcători de minuni, vă aducem aceste laude:
Bucuraţi-vă, Sfinţilor, că fără de plată vindecaţi toate durerile! 
Bucuraţi-vă, că prin ajutorul vostru îi tămăduiţi pe cei slăbănogiţi! 
Bucuraţi-vă, că ne însănătoşiţi din bolile cele de nevindecat! 
Bucuraţi-vă, că mijlociţi pururea în faţa Lui Dumnezeu pentru noi cei lisiţi de fapte bune! 
Bucuraţi-vă, că sunteţi ai Lui Hristos viteji răbdători de patimi!
Bucuraţi-vă, că aţi sfinţit pământul cu sângiuirile voastre!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 8
Văzând vieţuirea voastră cea străină de lume, să ne înstrăinăm şi noi de deşertăciunile aceleia şi mintea 

la Ceruri ridicând-o, să strigăm către voi, Sfinţilor doctori-fără-de-arginţi: Potoliţi durerile izvorând vindecări  
pline de dar tuturor celor ce aleargă spre ajutorul vostru si-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinţilor Cosma şi Damian, doctori-fără-de-arginţi, viaţa voastră pe pământ aţi umplut-o cu dragostea 

către Dumnezeu şi aproapele. Acum îi ajutaţi nu numai pe cei ce aleargă la Sfintele voastre Moaşte, ci şi pe cei  
ce vă cheamă cu credinţă. Cu smerenie vă aducem laudele acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi slujit cu credinţă Lui Hristos Dumnezeu, Cel slăvit în Sfânta Treime!
Bucuraţi-vă, că fără trândăvie, în osteneală şi întru nevoinţă aţi petrecut zilele şi nopţile voastre!
Bucuraţi-vă, că învăţători şi împlinitori ai Poruncilor Lui Hristos v-aţi arătat!
Bucuraţi-vă, că toată lumea cu slava Lui Hristos aţi luminat-o! 
Bucuraţi-vă, că voi, cu moartea mucenicească, nemurirea v-aţi agonisit-o! 
Bucuraţi-vă, că purtând cununi, acum staţi înaintea Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 9
Toată firea omenească s-a mirat de strălucirea Harului Lui Dumnezeu în voi, Sfinţilor Cosma şi Damian, 

când nelegiuitul Carin, văzând minunile făcute de voi în Numele Domnului Iisus Hristos, a crezut şi L-a preaslăvit 
pe Dumnezeu. Slăvindu-L pe Cel ce v-a dat vouă o astfel de putere, Îi cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii cei cu faimă nu ştiu să descrie multa voastră dragoste, de care eraţi plini întru Domnul, faţă de 

oameni, Sfinţilor plăcuţi Lui Dumnezeu. Pentru aceasta, din adâncul inimilor noastre strigăm către voi:
Bucuraţi-vă, că aţi slujit Domnului vostru până la moarte şi în Împărăţia Lui sălăşluiţi!
Bucuraţi-vă, că, aprinşi de focul dragostei Lui Dumnezeu, aţi stins focul jertfelor idoleşti! 
Bucuraţi-vă, că aţi iubit pe aproapele mai mult decât pe voi înşivă!
Bucuraţi-vă, că pe cei bolnavi şi neputincioşi i-aţi cercetat şi pe cei deznădăjduiţi i-aţi ajutat! 
Bucuraţi-vă, că i-aţi hrănit pe cei orfani şi i-aţi ajutat pe cei suferinzi! 
Bucuraţi-vă, că nevoile celor sărmani le-aţi preîntâmpinat şi pe cei întristaţi i-aţi mângâiat! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 10
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Vrând să-i mântuiască pe cei mulţi Domnul v-a făcut pe voi, făcătorii Săi de minuni, plini de compătimire 
fără măsură faţă de toţi, că şi dobitoacele le miluiţi. Sfinţilor Cosma şi Damian revărsaţi milele voastre cele 
mari şi bogate peste noi toţi, ca să-I cântăm cu mulţumire Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
O, Sfinţilor, ajutor şi sprijinire sunteţi celor ce laudă minunile voastre şi aleargă la sprijinul vostru! Cu 

smerenie vă spunem acestea:
Bucuraţi-vă, că nevinovaţi aţi suferit, de la pizma unui iubitor de argint! 
Bucuraţi-vă, hrănitori milostivi ai celor flămânzi! 
Bucuraţi-vă, preaîntelepţi vindecători ai celor cuprinşi de dureri şi de boli grele! 
Bucuraţi-vă, că numele voastre sunt scrise în Ceruri şi preaslăviţi sunteţi de la Dumnezeu!
Bucuraţi-vă, voi cei răbdători şi slăviţi, că sunteţi sprijinitori în necazuri! 
Bucuraţi-vă, că pomenirea voastră de toţi e slăvită pe pământ! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 11
Cântarea de umilinţă adusă acum vouă, nu laudă îndeajuns nevoinţele şi ostenelile pe care le-aţi dus în 

viaţa voastră pe pământ. Cu smerenie vă rugăm, ca primind rugăciunea noastră şi pe noi să ne izbăviţi din 
nevoi cu rugăciunile voastre, ca plini de umilinţă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Minte strălucitoare de lumină cerească aţi arătat înaintea lui Carin, mustrând rătăcirea aceluia. Acum 

prin Sfintele voastre Moaşte şi prin mulţimea minunilor, întăriţi dreapta credinţă; cu mulţumire spunem:
Bucuraţi-vă, că prin voi s-a propovăduit închinarea la Hristos Dumnezeu!
Bucuraţi-vă, cei care cu buna credinţă aţi surpat puterea idolească! 
Bucuraţi-vă, că le daţi grabnic ajutor celor ce vă cheamă pe voi cu credinţă!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor doctori, că fără plătă vindecaţi bolile noastre! 
Bucuraţi-vă, că după ostenelile pământeşti, întru locaşurile cereşti vieţuiţi! 
Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi şi pentru noi, nevrednicii, la scaunul Lui Dumnezeu! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

Condac 12
Harul de a tămădui neputinţele sufleteşti şi trupeşti, dat vouă de Domnul Dumnezeu, ne-a adunat astăzi 

să cinstim pomenirea voastră, Sfinţilor doctori fără-de-arginţi, Cosma şi Damian. Cu umilinţă vă rugăm să ne 
izbăviţi de patimi, de dureri şi de tot ce vine de la rău, ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântăm minunile voastre, lăudăm ostenelile şi nevoinţele voastre, fericim sfârşitul vostru mucenicesc, 

cinstim puterea şi mijlocirea voastră şi sprijinul vostru pentru cei care vă cer ajutorul! Îl Slăvim pe Bunul 
Dumnezeu, Care ne-a dăruit nouă rugători atât de minunaţi şi cu umilinţă strigăm către voi:

Bucuraţi-vă, cei ce cu credinţă L-aţi propovăduit pe Iisus Hristos, Domnul!
Bucuraţi-vă, calzi mijlocitori pentru noi la scaunul Lui Dumnezeu! 
Bucuraţi-vă, doctorii trupurilor noastre, cei cu bună îndurare! 
Bucuraţi-vă, cei ce îndepărtaţi cu rugăciunile voastre puterea cea rea a patimilor!
Bucuraţi-vă, moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor şi ai bunătăţilor celor veşnice! 
Bucuraţi-vă, stâlpi de lumină ai Bisericii, dătători de vindecări şi izvoare de minuni! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cosma şi Damian şi vindecaţi de tot răul sufletele, minţile şi trupurile noastre!

  Condac 13        (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinţilor Cosma şi Damian, doctori fără-de-arginţi, făcători de minuni şi plăcuţi ai Lui Dumnezeu, 

primiţi aceste rugăciuni ale noastre care se înalţă din inimi zdrobite, şi vindecaţi bolile noastre cele de multe 
feluri!  Mijlociţi  la  Hristos  Dumnezeu,  pentru  izbăvirea  noastră  din  nevoi  şi  din  necazuri,  pentru  iertarea 
greşelilor noastre şi pentru nădejdea cea bună a mântuirii veşnice, ca împreună cu voi şi cu toţi Sfinţii, în veci 
să-I cântăm Dumnezeului nostru Mântuitor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune
Sfinţilor Cosma şi Damian, doctori fără-de-arginţi şi făcători de minuni, ca pe nişte grabnic-ajutători şi 

calzi rugători pentru mântuirea noastră, vă rugăm să nu treceţi cu vederea rugăciunea noastră şi să-L rugaţi pe 
Domnul să ne miluiască şi să ne izbăvească de tot necazul şi durerea! Pentru credinţa voastră cea tare aţi luat 
de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Harul neîmpuţinat al tămăduirilor fără-de-plată. Cereţi de la 
Dumnezeu binecuvântare pentru noi toţi, vindecare de tot răul din noi, cele folositoare în viaţa noastră cea 
vremelnică, dar mai ales cele ce slujesc spre mântuirea veşnică, izbăvire de toate uneltirile diavoleşti şi ai 
Împărăţiei Cerurilor moştenitori să fim. Slavă şi mulţumire Lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale sfinte! 
Amin!

Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuţi
Rugăciunile începătoare    1 iulie 

Condac 1
Preacuvinciosului  Ierarh,  iubitorului  de  nevoinţe  duhovniceşti,  înţeleptului 

păstor al turmei celei cuvântătoare încredinţate din Voia Lui Dumnezeu, folositorului 
celor bolnavi şi întăritorului dreptei credinţe cu dragoste să-i cântăm:  Bucură-te Părinte 
Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!

                                    Icos 1
Auzind glasul Evangheliei: Intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea  

îngustă care duce la viaţă, din copilărie ai păşit pe această cale luând cu dragoste jugul 
Lui Hristos şi cu totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care aceste laude aducem ţie, Sfinte Leontie:

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor!
Bucură-te, că iubind rugăciunea, teolog te-ai făcut şi la Domnul pururea mintea şi inima le-ai avut!
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu, că nevoinţele tale sihastreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat!
Bucură-te, că rugăciunile tale scară către Cer s-au făcut şi pe cei din primejdii i-ai izbăvit!
Bucură-te, izbăvitorule de patimele trupeşti şi sufleteşti, că rugându-te necontenit, Îngerilor te-ai asemănat!
Bucură-te, întărirea credincioşilor, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 2

Catedrala Rădăuţilor ca un Rai duhovnicesc ţi-a fost ţie, Părinte preaiubitor al Credinţei Ortodoxe. Aici 
cu slăviţii voievozi te-ai unit în rugăciuni către Dumnezeu pentru Biserica şi ţara strămoşească, cu aceştia 
neîncetat cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Preaiubitor de linişte sihăstrească fiind, către obştea cea mare a Lavrei te-ai îndreptat, unde nevoindu-

te duhovniceşte mintea ţi-ai luminat cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, pentru care aceste laude aducem ţie:
Bucură-te, omule ceresc în trup pământesc că ai fost al Lavrei tale ocrotitor!
Bucură-te, chivernisitorul preînţelept al Tainelor Lui Dumnezeu!
Bucură-te, al călugărilor preaînţelept îndrumător, că toată viaţa ta Lui Hristos ai dat-o!
Bucură-te, că pentru curăţia sufletului tău, Harul preoţiei ţi s-a dat!
Bucură-te, că pe aceasta cu smerenia inimii ai încununat-o!
Bucură-te, că pe tine jertfă preacurată te-ai adus slujind Sfintele Taine!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 3

Cunoscând că vrednicirea slujirii preoteşti numai oamenilor a fost dată de Dumnezeu, la care Îngerii din 
Cer doar cu frică şi cu cutremur privesc, tu cu aceştia pururea Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
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Primind Harul preoţiei odată cu vrednicia de păstor al obştii Sfintei Mănăstiri Lavra, şi mai mult ţi-ai 
sporit nevoinţele duhovniceşti, curăţindu-ţi sufletul şi luminându-ţi mintea, pentru care aceste laude îţi aducem:

Bucură-te, al Mănăstirii Lavra ocrotitor prin sfintele tale rugăciuni !
Bucură-te, preaînţelepte păstor duhovnicesc şi al dreptei judecăţi învăţător!
Bucură-te, părinte bun al celor străini şi lumină a călugărilor!
Bucură-te, al tainicelor gânduri cunoscător şi înţeleaptă călăuză spre mântuire!
Bucură-te, iscusit învăţător al cumpătării şi al celor slabi întăritor!
Bucură-te, odihnă duhovnicească a nevoitorilor şi pururea ostenitor întru rugăciune!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 4

Pururea ai dorit liniştea sfintelor nevoinţe,  şi  te-ai silit  a  ajunge la  darul Lui Dumnezeu, la măsura 
Îngerilor, cu care neîncetat ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
În pustie sălăşluindu-te, mulţi ucenici ţi-ai făcut, între care cel mai iubit ţie şi cunoscut nouă a fost Daniil 

Sihastrul, părintele duhovnicesc al credinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu, că în peşteră tainică te-ai nevoit!
Bucură-te, vistiere a rugăciunii inimii şi a postitorilor laudă!
Bucură-te, a Duhului Sfânt desfătată salăşluire!
Bucură-te, că pustnicilor le-ai fost înţelept povăţuitor, iar diavolilor spaimă şi plâns!
Bucură-te, biruinţă a luptătorilor cu patimile stricătoare de suflet!
Bucură-te, purtătorule de Hristos Dumnezeu, întru rugăciuni neadormit!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 5

Retras în liniştea sihăstriei Putnei, ai fost cercetat de călugări şi de credincioşi pe care duhovniceşte i-ai 
ajutat cu darul Lui Dumnezeu, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Precum se pune în sfeşnic lumina aprinsă ca să lumineze celor din casă, aşa şi tu ai fost rânduit să 

luminezi în sfeşnicul slujirii arhiereşti pe toţi cei din casa Lui Dumnezeu, Biserica noastră stramoşească. Drept 
aceea, laude ca acestea îţi aducem ţie:

Bucură-te, Arhiereule al Lui Hristos, îndreptător al credinţei! 
Bucură-te, cel mare între Arhierei, care luminezi pe cei din întunericul păcatelor!
Bucură-te, lauda Arhiereilor şi al turmei tale preaiubit Părinte duhovnicesc!
Bucură-te, că ai înjugat viaţa sihăstrească cu slujirea arhierească!
Bucură-te, înţelept întăritor al dreptei credinţe, stâlp neclintit al creştinităţii!
Bucură-te, pildă a slujirii preoţiei Lui Hristos, care ai tăiat din rădăcini eresurile diavoleşti!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 6

Jugul arhieriei împreună cu cel al vieţii călugăreşti deopotrivă purtând, ai urmat Lui Hristos puitorul de 
nevoinţe, păstorind turma duhovnicească în frica Lui Dumnezeu şi cu dragoste părintească neîncetat ai cântat: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Cunoscând  răspunderea  slujirii  arhipăstoreşti  şi  văzându-te  cuprins  de  slăbirea  puterilor  trupului, 

toiagul arhipăstoriei, cu frica Lui Dumnezeu, l-ai încredinţat altuia mai tare şi în Sfânta Mănăstire Lavra te-ai 
retras întru privegheri şi nevoinţe duhovniceşti, pentru care laude aducem ţie:

Bucură-te, că prin nevoinţele duhovniceşti vasul sufletului l-ai curăţit!
Bucură-te, ca pe acesta l-ai sfinţit cu Harul cel de Sus!
Bucură-te, templu preacurat al Sfântului Duh şi fierbinte rugător către Dumnezeu!
Bucură-te, că asemănarea cu Dumnezeu ţi-a fost cununa vieţii tale!
Bucură-te, blândule păstor al obştii tale şi mângâietor al nevoitorilor!
Bucură-te, chip al bunătăţii, cel împreună cu Îngerii slujitor Lui Dumnezeu!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 7
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Cunoscând apropierea sfârşitului vieţii tale pământeşti, obştea Mănăstirii ai adunat-o în jurul tău şi 
binecuvântând-o, cu pace te-ai mutat către Dumnezeu, Căruia pururea I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Cu darul Lui Dumnezeu, trupul tău cu adevărat templu al Duhului Sfânt l-ai făcut, că în mormânt fiind 

coborât, neîncetat a izvorât dar de vindecări celor ce cu credinţă şi dragoste veneau la mormântul tău, pentru 
care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, alinarea celor îndureraţi şi izvor nesecat de tămăduiri!
Bucură-te, că viaţa ta de rugăciune s-a făcut călăuză creştinilor!
Bucură-te, ca şi după adormirea ta cu dragoste ai fost cercetat de fiii tăi duhovniceşti!
Bucură-te, că pe aceştia în dreapta credinţei i-ai întărit!
Bucură-te, împreună rugătorule cu Daniil Sihastrul!
Bucură-te, făclie aprinsă în sfeşnicul slujirii Lui Hristos!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!

Condac 8
Cunoscute fiind darurile Lui Dumnezeu revărsate prin tine asupra credincioşilor şi după adormirea ta, 

cu evlavie, din Voia Lui Dumnezeu, sfântul tău trup a fost scos din mormânt şi aşezat cu cinste în raclă, spre 
folosul cel sufletesc al celor ce cu dragoste laudă pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Fiind aduse cu cinste Sfintele tale Moaşte în catedrala de la Rădăuţi, unde cu vrednicie ai arhipăstorit, 

credincioşii neîncetat au venit la tine sărutând Sfintele tale Moaşte cu credinţă şi cu dragoste. Drept aceea 
cântare ca acesta aducem ţie:

Bucură-te, podoabă a Bisericii Lui Hristos, învăţător al dogmelor Credinţei Ortodoxe!
Bucură-te, grabnicule tămăduitor al celor bolnavi!
Bucură-te, limanul lin al celor învăluiţi de multe necazuri!
Bucură-te, îndreptătorul celor greşiţi şi comoară de mare preţ a Credinţei Ortodoxe!
Bucură-te, păzitorul cel neclintit al rânduielii Bisericii Lui Hristos!
Bucură-te, descoperitor al nedreptăţii, că închizi gurile celor hulitori de Dumnezeu!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 9

Adevărat Părinte te-ai arătat credincioşilor şi după adormirea ta, că tu împărtăşeşti mângâiere şi întăreşti 
în săvârşirea faptelor bune pe toţi cei care cu credinţă Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Izvor nesecat de vindecări s-au arătat Sfintele tale Moaşte tuturor celor care cu credinţă au venit şi au 

cerut rugăciunile tale bine primite la Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, Părintele orfanilor şi sprijinitorul văduvelor!
Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi şi împăciuitorul celor învrăjbiţi!
Bucură-te, descoperitorul furilor şi nădejdea celor nedreptăţiţi!
Bucură-te, cel ce dai înţelepciune copiilor şi celor căsătoriţi pace!
Bucură-te, al bolnavilor doctor-fără-plată!
Bucură-te, a ostaşilor îmbărbătare şi al călătorilor ocrotitor!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 10

Ierarh luminat cu mintea, prin Duhul Sfânt, şi Părinte cu adevărat te-au arătat faptele vieţii tale, ca cel 
care pururea ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Teologhisitor cu adevărat ai fost prin rugăciunile tale, neîncetat vorbind cu Dumnezeu, Căruia cu inima 

şi cu buzele curăţite prin Harul Sfântului Duh, laude I-ai adus. Drept aceea, şi noi aducem ţie cântarea aceasta:
Bucură-te, lauda Arhiereilor şi a credincioşilor bucurie!
Bucură-te, povăţuitorule cel bun, care îi ruşinezi pe cei vicleni!
Bucură-te, sabie ascuţită care tai eresurile şi-i îndreptezi pe cei rătăciţi!
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Bucură-te, vestitorul cel tare al Sfintei Treimi şi trâmbiţă a cuvântării de Dumnezeu!
Bucură-te, călăuză înţeleaptă a păstorilor sfinţiţi prin Harul preoţiei!
Bucură-te, preasfinţite slujitor al Harului Sfântului Duh şi candelă nestinsă a Credinţei Ortodoxe!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 11

Sfintele tale Moaşte nenumărate faceri de bine au revărsat, prin darul Lui Dumnezeu, veacuri de-a 
rândul, dar vitregia vremurilor a făcut ca acest odor de mare preţ al credinţei noastre să fie luat de cei răi şi dus 
în locuri necunoscute până astăzi, din Voia Lui Dumnezeu, Căruia cu dragoste Îi  cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Deşi au fost răpite Sfintele tale Moaşte de cei răi, totuşi a rămas amintirea facerilor tale de bine în inimile 

credincioşilor din neam în neam, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, doctorul bolnavilor, cărora lesne le dai vindecări, cu darul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, învăţătorul înfrânării şi întăritorul postitorilor!
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ierarh, vorbitorule cu Îngerii!
Bucură-te, că ai slujit lepădat cu totul de cele ale lumii trecătoare!
Bucură-te, că nefurată şi nestricăcioasă comoară ţi-ai agonisit în Cer!
Bucură-te, că lepădându-te de cele pământeşti, le-ai dobândit pe cele cereşti!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 12

Cetatea Rădăuţilor te are pe tine întărire în credinţă şi alinare în necazuri pururea, Sfinte Ierarh Leontie, 
pentru care neîncetat Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Neamuri străine de Credinţa Ortodoxă şi de ţară, punând stăpânire pe pământul românesc, nu au putut 

abate de la dreapta credinţă pe fiii Bisericii noastre strămoşeşti avându-te pe tine, ocrotitor şi întărire neclintită, 
Sfinte Ierarh Leontie, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, Ierarhul cel preaales al Lui Dumnezeu şi a noastră tărie sufletească!
Bucură-te, împreună rugător cu Daniil Sihastrul şi cu Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt!
Bucură-te, vas preacurat al Duhului Sfânt pe pământul Bucovinei!
Bucură-te, că eşti a Rădăuţilor cunună şi a Bucovinei laudă!
Bucură-te, zid neclintit al Credinţei noastre Ortodoxe!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale în dreapta credinţă ne păstrăm şi pe vrăjmaşi îi biruim!

Bucură-te Părinte Leontie şi cu rugăciunile tale ajută-ne să fim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preacuvioase Părinte Ierarh Leontie, cununa Bisericii Lui Hristos şi lauda credinţei noastre strămoşeşti, 
izbăveşte-ne din orice primejdie şi  roagă pe Milostivul Dumnezeu să păstreze pe toţi  fiii  neamului nostru 
românesc în dreapta credinţă, în unirea dragostei şi tăria nădejdii împlinirii dorinţei noastre sfinte de a trăi în 
pace împreună, mulţumind pururea Lui Dumnezeu pentru toate şi cântându-I Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Preacuvioase Părinte Ierarh Leontie, primeşte smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a 

primit cei doi bani ai văduvei, şi cere pentru noi dar şi putere, ca toate poftele trupeşti călcând, să vieţuim în 
buna cinstire şi curăţie, agonisind iertare de păcate şi trecere fără primejdie în ceasul morţii, şi când vom trece 
noi întru nădejdea Învierii spre viaţa de veci, pururea să ne desfătăm de Preafericita Faţă a Lui Dumnezeu Cel 
în Treime slăvit şi închinat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul
Rugăciunile începătoare          doctori fără de arginţi          8 
iulie

Condac 1
Pe Epictet, preotul preaînţelept şi pe Astion, ucenicul mult râvnitor, veniţi toţi 

să-i lăudăm, că aceştia Mucenici şi doctori fără-de-arginţi, de o cinste cu Ermolae şi 
cu Pantelimon fiind, împreună au binevestit Evanghelia Lui Hristos şi după Sfântul 
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Apostol Andrei cel întâi chemat, Apostoli ai Dobrogei s-au arătat. Pe bolnavi i-au tămăduit, pe demoni i-au 
gonit, şi cu minunile şi cu puterea cuvântului au strălucit, chinuri au răbdat, bine s-au încununat şi pururea se 
roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta şi noi îi fericim strigând: Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi 
rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!

Icos 1
Din tinereţe în înfrânare ai petrecut, Preafericite Epictet, hrănindu-te cu învăţăturile Lui Hristos şi când 

ai ajuns în puterea vârstei, ca Samuel odinioară, luând Harul preoţiei, din dragoste pentru oameni ai săvârşit 
multe minuni; cu laude te cinstim zicând aşa:

Bucură-te, că ai avut dragoste desăvârşită, cel ce ai dus viaţă neprihănită!
Bucură-te, că Domnului te-ai rugat neîncetat şi la cele înalte totdeauna ai cugetat! 
Bucură-te, că ochii orbilor ai deschis şi pe slăbănogi i-ai întărit! 
Bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi, că duhurile necurate le alungi de la noi!
Bucură-te, că pe cei leproşi i-ai curăţat şi la credinţă i-ai chemat! 
Bucură-te, că în primejdii nădejdea noastră eşti şi pământul Dobrogei îl ocroteşti!

Bucură-te Sfinte Epictet şi roagă-te Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!
Condac 2

Ascultând cuvintele Părintelui Epictet, inima ţi-ai deschis, sufletul ţi-ai curăţit, tainele credinţei ai primit, 
şi botezându-te ai urmat Lui Hristos, dovedind a fi rob preaiubit al Lui. Cunoscând şi noi marea ta credinţă, 
venim către tine, Sfinte Mucenic Astion, şi cu umilinţă te rugăm, doctor fără-de-arginţi ce eşti, să ne izbăveşti de 
veşnica moarte, ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Dorind să petreci viaţă îngerească, Sfinte Astion, ai părăsit casa părintească şi te-ai sălăşluit în cetatea 

Halmyrisului, şi te-ai arătat mare făcător de minuni. Mergând spre Dunăre, ai întâlnit un om cu duh necurat, pe 
care îndată l-ai izbăvit cu rugăciunile tale şi cu semnul sfintei cruci. Minunându-ne acestea, grăim aşa:

Bucură-te, cel ce eşti om ceresc, că ai fost înger pământesc!
Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit şi pe vrăjmaş cu semnul crucii l-ai biruit!
Bucură-te, că prin credinţă ai săvârşit minuni şi i-ai înspăimântat pe păgâni!
Bucură-te, că în credinţă eşti întăritor şi al demonilor izgonitor! 
Bucură-te, că eşti de boli vindecător şi de chinuri izbăvitor!
Bucură-te, grabnicule ajutător şi al Dobrogei apărător! 

Bucură-te Sfinte Astion şi roagă-te Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!
Condac 3

Un mare dregător alergând la tine, Părinte Epictet, a îngenuncheat în faţa ta, rugându-te să-i tămăduieşti 
fiica paralizată. Iar tu, Sfinte, rugându-te Lui Dumnezeu şi trupul ei ungându-l cu untdelemn sfinţit, îndată s-a 
vindecat. Pentru aceea, părinţii împreună cu tine Îl slăveau pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Altă dată, o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, Părinte Epictet, plângând şi zicând: Ştiu cine eşti  

şi cred că poţi multe în faţa Lui Dumnezeu; de aceea mă rog să nu dispreţuieşti plânsul meu şi să nu iei în deşert  
rugăciunea mea. Minunându-te tu de credinţa ei ai vindecat-o, şi ea văzând lumina, L-a slăvit pe Dumnezeu. 

Bucură-te, că pe cei ce zac în neputinţe îi ajuţi şi îi mângâi pe cei întristaţi şi mâhniţi!
Bucură-te, că dăruieşti lumină orbilor şi aduci alinare credincioşilor!
Bucură-te, că dregătorul cu credinţă te-a rugat şi pe fata lui, cu puterea Domnului, ai vindecat!
Bucură-te, Dumnezeiescule Părinte, că celor ce ţi se roagă le dai scăpare din ispite!
Bucură-te, chip înduhovnicit, doctor fără-de-arginţi, iscusit!
Bucură-te, doctor sufletesc, mult lăudat şi ocrotitor, şi al dreptei credinţei propovăduitor! 

Bucură-te Sfinte Epictet şi roagă-te Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!
Condac 4

Viforul gândurilor deşarte l-ai biruit cu smerita cugetare, că tânăr fiind, înţelepciunea vârstnicilor ai 
dobândit,  Mucenice Astion şi ai biruit ispitele vieţii acesteia. Ajută-ne, te rugăm, să scăpăm nevătămaţi de 
tulburarea gândurilor şi de greutatea necazurilor ce vin asupra noastră, ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
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Având iubire de oameni, Sfinte Astion, te-ai retras şi în taină te-ai rugat Domnului pentru omul căzut de 
la înălţime, ce zăcea aproape mort. Iar Dumnezeu, ascultând rugăciunea ta îndată l-a făcut sănătos, pentru care, 
minunându-ne, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că pentru omul căzut, în taină te-ai rugat şi pe el de la moarte l-ai scăpat!
Bucură-te, că eşti temelie a vieţii cereşti şi acoperiş al casei duhovniceşti!
Bucură-te, că ai trecut prin Vămile Cereşti şi în Sfânta Împărăţie vieţuieşti!
Bucură-te, cel ce pe bolnavi i-ai ridicat şi pe mulţi ai vindecat!
Bucură-te, Preafericite rugător, doctor fără-de-arginţi, mult folositor!
Bucură-te, om prealuminat, blând şi bun, cu suflet curat!

Bucură-te Sfinte Astion şi roagă-te Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!
Condac 5

Frumuseţea chipului şi agerimea cugetului tău nu ai voit a le pune în slujba celor pământeşti, Fericite 
Astion. Neamul cel ales şi bogăţia tatălui tău drept uscăciune le-ai socotit, şi ai alergat spre învăţătura Lui 
Hristos. Sorbind cuvintele preotului Epictet, îndată te-ai aprins de dragostea Dumnezeiască şi în Numele Lui 
Hristos te-ai botezat, şi Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Înţelept fiind, Părinte Epictet, te-ai arătat prin credinţă copilului de cincisprezece ani, care era surd, 

mut şi uscat la trup şi vindecându-l, el ţi-a spus aşa: În Iisus Hristos se cuvine nouă să credem, o, Preafericite, că  
El aduce oamenilor întotdeauna binefaceri, până în ziua de azi. Părinte, primeşte de la noi aceste laude:

Bucură-te, că mutul vindecat, veselindu-se, slavă Lui Hristos a dat!
Bucură-te, că izvor nesecat de minuni te-ai arătat şi văzând minunea, mulţi din cetate s-au botezat!
Bucură-te, că de dobrogeni eşti mult iubit, şi prin tine Hristos S-a preamărit!
Bucură-te, că românii au evlavie către tine şi din întreaga ţară vin să ţi se închine!
Bucură-te, cel ce grabnic spre ajutor ne eşti şi pe copii îi ocroteşti!
Bucură-te, izbăvitorul celor umiliţi, că eşti scăparea celor prigoniţi! 

Bucură-te Sfinte Epictet şi roagă-te Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!
Condac 6

Priveghind mereu asupra ucenicului tău Astion, Părinte Epictet, şi văzând că tristeţea de moarte îl 
stăpânea, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea binecuvântării preotului Lui Hristos. Întăreşte-ne şi pe 
noi să biruim îndoiala şi deznădejdea, ca împreună cu Sfinţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ca pe nişte Apostoli şi ucenici ai Lui Hristos v-au primit locuitorii cetăţii Halmyris, că semne şi puteri 

apostoleşti aţi arătat cu adevărat. Pe fata cea paralizată aţi făcut-o teafără doar cu cuvântul, orbului vederea i-
aţi întors şi pe îndrăciţi i-aţi slobozit de rău. Mulţime multă se întorcea la Hristos, binecuvântând pe Cel ce dă 
oamenilor astfel de puteri.

Bucuraţi-vă, că aţi învins prin rugăciune şi nevoinţă şi neamul ni l-aţi adus la dreapta credinţă!
Bucuraţi-vă, că aţi fost zid al credinţei de neînvins şi al dragostei de Dumnezeu foc nestins!
Bucuraţi-vă, că pildă de vieţuire voi ne-aţi dat şi darul vindecării de la Hristos l-aţi luat!
Bucuraţi-vă, că de duşmani ne izbăviţi, ne ocrotiţi şi de ispite şi de cel rău ne feriţi!
Bucuraţi-vă, că bucuriile vieţii trecătoare nu le-aţi îndrăgit şi cugetul vostru la Cer l-aţi suit! 
Bucuraţi-vă, că ura vrăjmaşului, cu smerenia aţi biruit şi braţul celui rău cu răbdarea l-aţi zdrobit!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă 
sălaşe ale Sale!

Condac 7
Cu cine vă vom număra pe voi, Preafericiţilor? Chipul cel îngeresc al călugăriei aţi purtat, ca nişte 

Apostoli Sfânta Evanghelie aţi propovăduit,  doctori fără-de-arginţi aţi fost, făcători de minuni v-aţi arătat, şi 
cununa muceniciei la urmă aţi luat,  încât multe daruri şi vrednicii au strălucit  întru voi. Minunându-ne de 
acestea vă fericim, şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Păgânul Latronianus, comandantul provinciei, intrând în cetatea Halmyris, a început prigoana împotriva 

creştinilor. Voi, Sfinţilor, aţi fost pârâţi ca unii care îndepărtaţi pe mulţi de la jertfele idoleşti şi de aceea aţi 

167



fost aduşi în lanţuri în temniţă; dar temniţa chilie de rugăciune aţi prefăcut-o şi cu bucurie Îl slăveaţi pe 
Dumnezeu în Psalmi şi în rugăciuni, pentru care şi noi vă lăudăm aşa:

Bucuraţi-vă, că prin mari chinuri pe Hristos L-aţi mărturisit şi pe comandantul păgân l-aţi biruit!
Bucuraţi-vă, că Numele Lui Hristos l-aţi propovăduit şi pe creştini i-aţi înmulţit!
Bucuraţi-vă, căci cu nădejdea în Hristos v-aţi înfrumuseţat şi credinţa idolească aţi surpat!
Bucuraţi-vă, căci cu răbdare şi cu dragoste aţi biruit şi temniţa a fi Biserică aţi socotit!
Bucuraţi-vă, că prin credinţă v-aţi încununat, lanţurile nu v-au speriat, şi biciuiri grele aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că din dragoste pentru Hristos aţi pătimit, şi în faţa lui Latronianus, ca soarele aţi strălucit!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă 
sălaşe ale Sale!

Condac 8
Locul de judecată a fost pregătit, iar comandantul vroia să vă piardă. Atunci din înălţime putere primind 

şi lumina Harului strălucind ca soarele pe feţele voastre, Sfinţilor Mucenici, judecătorul nu putea privi spre voi, 
iar mulţimea ce era de faţă, minunându-se, împreună cu voi a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea minunata voastră bărbăţie, Sfinţilor, şi de răspunsurile voastre s-

a tulburat, că l-aţi înfruntat cu îndrăzneală, zicând: Suntem creştini, facă-se Voia Domnului nostru cu noi! Pentru 
aceasta vă lăudăm, zicând:

Bucuraţi-vă, că pentru Hristos durerile desfătări le-aţi socotit şi din dreapta credinţă nu v-aţi clintit!
Bucuraţi-vă, că aţi fost nestins foc al dragostei Dumnezeieşti, şi prin răbdare aţi uimit Cetele Îngereşti!
Bucuraţi-vă, că nu v-aţi spăimântat când trupul vi l-au ars, şi păgânii uimindu-se au rămas fără glas!
Bucuraţi-vă, că pe cel rău cu bărbăţie l-aţi biruit, şi prin aceasta cunună mucenicească v-aţi agonisit!
Bucuraţi-vă, că învingând stăpânirea iadului, aţi moştenit frumuseţea Raiului!
Bucuraţi-vă, că luminători ai Dobrogei aţi fost, şi mărgăritare de preţ ale Bisericii Lui Hristos! 

Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă 
sălaşe ale Sale!

Condac 9
Pe scândură fiind schingiuiţi, Sfinţilor Mucenici, tiranii v-au sfâşiat cu cârlige de fier, cu făclii aprinse 

v-au ars trupurile şi în cazane cu smoală clocotită v-au aruncat. Însă credinţa voastră cea către Domnul din 
toate chinurile v-a scos nevătămaţi şi,  neîncetat mărturisind pe Hristos, aţi fost închişi din nou în temniţă. 
Văzând aceste lucruri mai presus de înţelegere, ne minunăm şi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii mult vorbitori rămân ca nişte peşti fără de glas şi nu pricep a spune cum voi, Sfinţilor Mucenici, 

în trup omenesc vieţuind, aţi biruit chinurile mai presus de fire, făcându-vă următori ai Lui Hristos. Iar noi, 
preaslăvindu-L pe Domnul, Cel ce v-a întărit pe voi, lăudăm vitejia voastră şi cu mulţumire grăim aşa:

Bucuraţi-vă, Mucenici ai neamului românesc, care vieţuiţi acum în Raiul Ceresc!
Bucuraţi-vă, flori binemirositoare, că pentru Hristos aţi trecut prin cazne îngrozitoare!
Bucuraţi-vă, că pentru slava şi cinstirea Împăratului Ceresc aţi luptat, şi chinuri înfricoşătoare aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, robi credincioşi ai Lui Hristos, că Voia Lui aţi împlinit şi Dumnezeu Adevărat L-aţi mărturisit! 

Bucuraţi-vă, că Domnului preaiubiţi fii v-aţi făcut şi vergile în cununi muceniceşti le-aţi prefăcut!
Bucuraţi-vă, propovăduitori fierbinţi ai Dumnezeieştii credinţe, că aţi înfruntat mâniile aprinse!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă 
sălaşe ale Sale!

Condac 10
Vigilantius, unul dintre cei care vă cercetau, auzind că puşi fiind la chinuri, voi, Sfinţilor, nu aţi încetat 

timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos şi auzind încă şi cuvântul vostru că oricine crede în Hristos va avea  
viaţă veşnică, nu s-a putut opri şi a mărturisit pe Hristos cu glas mare şi venind la voi în închisoare, a cerut 
Botezul şi împreună cu voi a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 10
Părinte Epictet, ca un adevărat părinte duhovnicesc ai îndrumat paşii ucenicului tău Astion spre Tatăl 

Ceresc, şi în clipa despărţirii de lumea aceasta te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tău iubit. Învredniceşte-ne şi 
pe noi acestei iubiri părinteşti, să vă cântăm unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce cununi neveştejite aţi primit şi pe Dumnezeu necontenit L-aţi preamărit!
Bucuraţi-vă, că faptele bune le-aţi lucrat şi pe răul judecător pe calea adevărată l-aţi îndreptat!
Bucuraţi-vă, că de cele lumeşti v-aţi dezlipit şi cu toate faptele voastre, pe Hristos L-aţi slăvit!
Bucuraţi-vă, că dreapta credinţă aţi mărturisit, şi vrednici urmaşi ai Apostolilor aţi devenit!
Bucuraţi-vă, că la Patimile Lui Hristos aţi cugetat şi El v-a întărit şi v-a ajutat!
Bucuraţi-vă, că în Ceata Mucenicilor cu bucurie aţi fost primiţi şi în Rai cu Sfinţii vă odihniţi! 

Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă 
sălaşe ale Sale!

Condac 11
Pe când Sfinţii Martiri răbdau cumplite chinuri în Numele Lui Hristos, un călător din ţara lui Astion, 

văzându-l în faţa scaunului de judecată şi cunoscându-l, degrabă a dat de veste părinţilor acestuia. Şi venind ei 
la Halmyris, după martirajul Sfinţilor, au auzit despre faptele minunate ale fiului lor şi primind Botezul, au 
slăvit pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
De tatăl tău, Alexandru şi mama ta, Marcelina, Sfinte Astion, cu multă dragoste te-ai îngrijit. Şi precum 

odinioară Iisus a încredinţat-o pe Maica Sa Apostolului Ioan, aşa şi tu, Sfinte, arătându-te în vis lui Vigilantius, 
i-ai încredinţat pe părinţii tăi. Aceştia, împreună cu cinstitul preot Bonosus, au mers apoi la măritul episcop 
Evanghelicus, rugându-l să-i boteze, şi acesta, bucurându-se întru Domnul, a săvârşit Taina Sfântă. 

Bucură-te, că pe părinţii tăi din păgânătate i-ai scăpat, şi ei haina Botezului au îmbrăcat!
Bucură-te, că prin credinţă ei te-au regăsit şi din întristare tu i-ai izbăvit!
Bucură-te, stâlpul cel drept al monahilor, cinstea şi podoaba credincioşilor!
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în păcate şi liniştitorul sufletelor tulburate!
Bucură-te, fierbintele nostru ajutător, cel ce eşti doctor fără de arginţi şi tămăduitor!
Bucură-te, că ai fost desăvârşit în viaţa călugărească şi te-ai învrednicit de cunună mucenicească! 

Bucură-te Sfinte Astion şi roagă-te Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă sălaşe ale Sale!
Condac 12

După tăierea capetelor, trupurile voastre, Sfinţilor Mucenici, s-au făcut albe la vedere ca zăpada, iar cei 
ce erau stăpâniţi de vreo slăbiciune trupească sau sufletească, atingându-se de ele cu credinţă şi cu dragoste, 
degrabă s-au vindecat. Creştinii cu evlavie au luat Sfintele voastre Moaşte, le-au aşezat într-o criptă, peste care 
în cinstea voastră au înălţat, în Halmyris, o măreaţă Biserică şi Lui Dumnezeu I-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Venind popoarele barbare peste cetatea Halmyris, au distrus Biserica în care se aflau Sfintele Moaşte, 

dar prin purtarea de grijă a Lui Dumnezeu ele au scăpat nevătămate şi după şaptesprezece veacuri, ca un soare 
duhovnicesc au răsărit din pământ spre luminarea şi mângâierea noastră. Aflând de mulţimea de tămăduiri făcute 
prin Sfintele voastre Moaşte în vremurile de demult, cu dragoste le sărutăm şi grăim acestea:

Bucuraţi-vă, că Sfintele voastre Moaşte au scăpat şi la Praznicul Adormirii Maicii Domnului ele s-au aflat!
Bucuraţi-vă, că în Dobrogea, Sfântului Apostol Andrei i-aţi fost următori şi după voi şi Mucenicii 
Zotic, Atal, Camasie şi Filip au fost mărturisitori!
Bucuraţi-vă, cu Sfinţii Gherman şi Ioan Casian în Rai locuitori, că monahilor le-aţi fost povăţuitori!
Bucuraţi-vă, că pe Hristos L-aţi iubit şi cu viaţa voastră L-aţi mărturisit!
Bucuraţi-vă, povăţuitori credincioşi cu viaţă mucenicească, ce ne îndreptaţi pe noi la Patria Cerească!
Bucuraţi-vă, lauda neamului creştinesc, că toţi credincioşii Dobrogei vă cinstesc!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion şi rugaţi-vă Domnului să ne vindece de tot răul, să ne curăţe şi să ne facă 
sălaşe ale Sale!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Multpătimitorilor pentru Hristos, Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, primiţi acum această rugăciune de 

la noi, cei ce plecăm genunchii înaintea sfintei voastre icoane şi precum aţi luminat ochii orbilor şi aţi dăruit 
vindecare slăbănogilor, tot aşa tămăduiţi-ne şi pe noi de toată neputinţa trupească şi sufletească. Păziţi-ne de 
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tot răul cel aducător de moarte trupească şi sufletească, şi din tot necazul grabnic izbăviţi-ne pe noi cei care 
cinstim pomenirea voastră şi mărturisim minunile pe care cu puterea Sfintei Treimi le săvârşiţi celor ce cu 
credinţă cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion, doctori fără-de-arginţi
Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion căutaţi acum spre  noi,  cei  ce  cu  umilinţă  cădem înaintea  sfintei 

voastre  icoane şi cinstim Sfintele voastre Moaşte, şi  ca  unii care v-aţi învrednicit de  mare  cinste înaintea 
Atotputernicului Dumnezeu, rugaţi-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile şi primejdiile şi să dea 
iertare de păcate sufletelor noastre. Cei ce sunteţi podoaba şi ocrotitorii ţinutului Dobrogei, împreună cu Sfinţii  
Martiri Zotic, Atal, Camasie şi Filip, purtaţi de grijă mulţimii credincioşilor ce vă aduc vouă cinstire. Primiţi acum 
prinosul nostru de dragoste, laudă şi mulţumire către Milostivul Dumnezeu şi prin darul Celui Atotputernic, 
vindecaţi-ne de bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, vindecaţi de tot răul, şi sufletele noastre cele asuprite de 
patimi şi dureri. Întăriţi-ne în credinţă şi ajutaţi-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câştigarea virtuţilor 
în locaşurile  cereşti.  Ca împreună cu voi să aducem slavă, laudă şi  cinstire  Lui Dumnezeu Cel în  Sfânta 
Treime slăvit: Tatăl Fiul şi Duful Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

Acatistul Sfintei Mironosiţe Veronica
Rugăciunile începătoare                                                                                                                   12 iulie

Condac 1
Folositoare caldă câştigându-te pe tine, ne rugăm ţie noi, nevrednicii, 

şi  ca  cea  care  ai  arătat  chipul  Domnului  Iisus  Hristos,  dăruieşte-ne  să-L 
vedem şi noi,  Sus în Cer,  să te cinstim şi  să-ţi  cântăm:  Bucură-te Sfântă 
Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi 
iubire pentru Hristos!

Icos 1
Înger pe pământ te-ai arătat, slujind Domnului în vremea înfricoşatelor Lui 

Patimi, şi, precum Îngerul I-a slujit în vremea postirii celei de patruzeci de zile, aşa şi 
tu I-ai slujit în singurătatea drumului Crucii; pentru aceasta te fericim, zicând:

Bucură-te, Veronica, prin care cunoaştem Chipul Stăpânului nostru Iisus Hristos!
Bucură-te, prin care vedem Pătimirea!
Bucură-te, milă de Patima Celui Milostiv!
Bucură-te, Veronica, ucenica Lui Hristos, că te-ai învrednicit a te atinge de faţa Stăpânului!
Bucură-te, că ai întrecut pe cea care a uns picioarele Domnului cu mir, că tu ai atins Faţa Lui!
Bucură-te, prin care ne amintim de Sfintele Patimi şi ne închinăm Chipului Mântuitorului!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 2

Văzând Sfânta Veronica prin fereastra casei părinteşti pe Stăpânul Hristos dus la răstignire, s-a umplut 
de negrăită milă de Cel ce lucra tainele mântuirii şi, cunoscându-L, I-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Înţelegerea cea neînţeleasă de cărturarii norodului căutând Sfânta Veronica să o înţeleagă, se întreba 

zicând: Cum pătimeşte Hristos? Şi, cunoscându-L pe El a fi singur Dumnezeu, s-a înfricoşat; iar noi, cinstind 
înţelegerea ta, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, slujitoarea Lui Iisus, că ai uşurat Patima Lui!
Bucură-te, că ai şters sudoarea Feţei Lui şi ai câştigat iubirea Lui!
Bucură-te, că ai mângâiat-O pe Maica Lui!
Bucură-te, că Apostolii au fugit, iar tu ai rămas şi ai îndrăznit!
Bucură-te, că ai fost prea-vitează, căpetenia Mironosiţelor!
Bucură-te, că ai lepădat frica părintească şi ai câştigat dragostea Dumnezeiască!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 3

Puterea Celui de Sus a umbrit atunci pe Sfânta Veronica, de a trecut prin mulţimea tulburată şi a şters 
faţa cea acoperită de sânge şi sudoare a iubitului Mire, iar noi din inimă cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Mahramă curată având, ai alergat ca un fulger printre tulburătorii evrei, iar Cel ce ştie toate, ştiind dorirea 

ta cea bună, Sfântă Veronica, a binevoit a se întipări Sfântul Său Chip spre mustrarea în veci a celor ce nu L-au 
cunoscut Dumnezeu şi Om; iar noi, lăudând priceperea ta, zicem:

Bucură-te, fericită între fecioare, prealăudată pentru fapta bună!
Bucură-te, preamilostivă cu inima, că ai mângâiat pe Mângâietorul!
Bucură-te, că ai şters Faţa Celui ce a şters păcatul lumii!
Bucură-te, că ai odihnit pe Cel ce a odihnit pe cei împovăraţi!
Bucură-te, că ai făcut bucurie celor îndureraţi, care priveau la cele ce se făceau!
Bucură-te, cinstea fecioarelor, că arăţi lumii pe Mântuitorul în vremea Pătimirii!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 4

Vifor de gânduri îndoielnice având, Ucenicii Domnului L-au părăsit, dar Sfânta Fecioară Veronica, prin 
luminarea Duhului, cunoscând că Pătimirea Lui Hristos este spre mântuirea lumii, a zis: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind Veronica noroadele hulind pe Iisus, a alergat şi văzându-L, L-a cunoscut că este Dumnezeu şi  

Om, prin Taina întrupării. Pentru aceasta, noi îi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, curăţia cea neîntinată, că ai îndrăznit a privi la Soarele Dreptăţii!
Bucură-te, că luminezi ochii tuturor şi prin tine s-a păstrat Chipul Lui Hristos!
Bucură-te, că ne înveţi pe noi să aflăm Chipul Domnului!
Bucură-te, apă lină în care S-a oglindit Dumnezeu, lăsându-ţi Chipul Său!
Bucură-te, cunoscătoarea mântuirii, că tainele cereşti le-ai văzut!
Bucură-te, dragoste aprinsă către Hristos, solitoarea noastră către Domnul!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 5

Sfântă fecioară, tatăl tău văzându-te alergând înaintea Lui Iisus şi cu mahramă ştergându-I Faţa s-a mâniat 
şi te-a închis să nu mergi după Iisus; iar tu, având pe Iisus, Cel dorit şi dulce în mahramă, la El uitându-te, cu 
dragoste cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Necunoscând tatăl tău adevărul, socotea să te prindă şi să te piardă, dar tu, lăsându-l, ai urmat Sfinţilor 

Apostoli şi Sfintelor femei întru propovăduirea Adevărului. Drept aceea, primeşte de la noi aceste laude:
Bucură-te, Muceniţă de bunăvoie, care te-ai unit prin dragoste cu Mirele Cel Mare!
Bucură-te, că ai fost retezată de coasă pâgănească şi ai fost primită de Ceata Îngerească!
Bucură-te, că ai zdrobit ura părintească şi ai moştenit Împărăţia Cerească!
Bucură-te, că acum vezi Faţa Lui Iisus în strălucirea Lui cea Dumnezeiască!
Bucură-te, că ai şters Faţa Lui când nimeni nu îndrăznea!
Bucură-te, că mare îţi este darul dat de Hristos şi acum ai înflorit în sânul Sfintei Treimi!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 6

Mărturisitori se fac toţi cei ce văd Chipul Lui Hristos închipuit cu minune pe Mahramă. Pe cei ce nu-L 
cunosc pe Dumnezeu, îi învaţă să-L cunoască împreună cu cei ce ştiu taina, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucit-a în Ierusalim darul tău, prin închipuirea Chipului nefăcut de mână, prin tine dăruit nouă 

celor credincioşi, care ne închinăm cu credinţă Sfântului Chip şi pe tine te lăudăm aşa:
Bucură-te, că ţie ţi-a încredinţat Iisus talantul Său şi te-a aflat credincioasă Darului Său!
Bucură-te, învăţătoarea închinării Dumnezeieşti!
Bucură-te, că văzând Chipul Lui cel Sfânt demonii se cutremură!
Bucură-te, că şi tu ai vădit Dumnezeirea Lui!
Bucură-te, că tu ai arătat lumii întâi Pătimirea Lui!
Bucură-te, diamant din cununa Lui Hristos!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 7
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După răstignirea şi Învierea Lui Iisus, adunându-se Apostolii cei risipiţi şi văzând Chipul Dumnezeiesc 
în mâinile tale, pe Mahramă, spăimântându-se şi bucurându-se, cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Avgar, regele Edesei, văzând Chipul Lui Iisus, nu cel al Pătimirii, ci al Dumnezeirii, a crezut din inimă 

şi L-a dat lumii spre încredinţarea tuturor, că Mesia a venit în lume. Văzând şi pe cel al Pătimirii, prin tine dat 
credincioşilor, te lăuda, zicând:

Bucură-te, propovăduitoarea Lui Hristos!
Bucură-te, podoaba fecioarelor şi lauda Mironosiţelor!
Bucură-te, lucrătoarea Sfintelor Icoane!
Bucură-te, că ai fost mărturisitoare şi ai avut dragoste Dumnezeiască!
Bucură-te, că ai vădit ruşinea păgânească!
Bucură-te, că ai avut dragoste nebiruită!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 8

Negrăite au fost milostivirea şi răbdarea Fiului Lui Dumnezeu, că a suferit să fie ştearsă Faţa Lui Cea 
Dumnezeiască de o tânără fecioară; că numai El singur cunoştea dragostea cea fierbinte din sufletul ei şi numai 
ea în acea vreme Îi cânta Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Văzând lucrarea cea străină a icoanei Lui Hristos, să uităm cele pământeşti, să ridicăm mintea la Cer şi 

să înţelegem cum Dumnezeu a lucrat nouă mântuire, iar pe fecioara Veronica cu laudă să o cinstim:
Bucură-te, mireasă credincioasă, inimă în care s-a scris Sfântul Cuvânt!
Bucură-te, făclie luminoasă, Biserică aleasă de Duhul Sfânt!
Bucură-te, cea dintâi închinătoare a Sfintelor Icoane!
Bucură-te, începătoarea dreptei credinţe!
Bucură-te, cea nebună pentru dragostea Lui Hristos!
Bucură-te, că ai fugit de faţa tatălui tău şi ai uitat de tine pentru dragostea Lui!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 9

Firea îngerească s-a mirat de lucrarea Sfintei Mahrame, ce s-a închipuit în mâinile Sfintei Veronica, şi 
bucurându-se de lucrarea tainică, cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
S-au ritorii spăimântat nepricepând cum s-a scris Chipul cel însângerat pe Mahrama ta; iar noi, ştiind 

lucrarea Tainei, zicem către tine:
Bucură-te, că ţie ţi s-a dăruit această Taină!
Bucură-te, că prin aceasta ai cunoscut înţelepciunea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, împlinirea rânduielilor Lui!
Bucură-te, că se ruşinează, ca nebunii, cei ce zic că Sfântul Chip este chip cioplit!
Bucură-te, că amuţesc gurile ereticilor şi rămân zadarnice întrebările lor!
Bucură-te, zid tare al creştinilor, adevărată temelie a credinţei!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 10

Pogorându-Se Mântuitorul să mântuiască neamul omenesc, prin tot chipul S-a dat tuturor, să-L vedem 
prin icoană, şi, dorindu-L, să-L slăvim şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Podoabă Bisericii dreptcredincioşilor şi laudă sfântă s-a dat în mâinile tale Sfânta închipuire pe pânză, 

ca, văzând ereticii cei de pe urmă, să se ruşineze, iar cei ce cred, să cânte:
Bucură-te, podoaba Bisericii, că prin tine s-a întărit închinarea Sfintelor Icoane!
Bucură-te, că prin tine şi-a luat Biserica podoabă preafrumoasă!
Bucură-te, stânca muceniciei, că ai fost biruitoare!
Bucură-te, apărătoarea Ortodoxiei şi de minuni făcătoare!
Bucură-te, că ai milă către aproapele tău şi alungi eresurile!
Bucură-te, adâncul smereniei şi a fecioarelor povăţuitoare!
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Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 11

Împărate Sfinte, având Icoana Ta, avem nădejde pentru mântuirea noastră. Crezând şi mulţumind Chipului 
din Icoană, prin care s-a arătat puterea Ta, ne închinăm Dumnezeirii Tale şi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Făclie prealuminoasă s-a arătat Mahrama ta, Sfântă Veronica, că a aprins în lume lumina credinţei 

adevărate a Lui Hristos şi a Sfintelor Icoane, pentru care zicem aşa:
Bucură-te, izvor de apă al credinţei!
Bucură-te, cădelniţă cu focul dragostei!
Bucură-te, arătătoarea Soarelui Cel înţelegător!
Bucură-te, căldura focului mistuitor!
Bucură-te, roadă coaptă în Grădina Raiului!
Bucură-te, alinarea patimilor!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
Condac 12

Vrând Iubitorul de oameni să dea Har, mărturie ne-a dat Preasfântul Său Chip, ca văzându-L să ni se pară 
că suntem înaintea Lui Dumnezeu şi cuviincioasă închinăciune să aducem, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Având înaintea noastră Chipul Lui Hristos, al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi al tuturor Sfinţilor, 

ne bucurăm de rânduiala Lui Dumnezeu  şi pe Sfânta Veronica, cea care a îndrăznit întâi a se apropia de 
Dumnezeire, o lăudăm zicând:

Bucură-te, rugătoarea noastră către Domnul nostru Iisus Hristos!
Bucură-te, frumuseţe cerească, floarea Mucenicilor!
Bucură-te, întărirea Sfintei Biserici!
Bucură-te, rugătoare către Dumnezeu pentru mântuirea noastră!
Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu!
Bucură-te, şi te roagă pentru toţi cei care te cinstesc pe tine!

Bucură-te Sfântă Veronica şi roagă-te să devenim smeriţi, adevărate torţe vii de rugăciune şi iubire pentru Hristos!
        Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfântă Muceniţă Veronica, cea care te-ai învrednicit de minunea cea nespusă a Sfintei Mahrame, 
primeşte acest mic dar ce-ţi aducem ţie acum şi aprinde întru noi flacăra iubirii de Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, ca împreună cu tine să ne învrednicim a cânta în Împărăţia Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

 

Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Paisie Aghioritul
Rugăciunile începătoare 12 iulie

Condac 1
Să-l lăudăm toţi credincioşii într-un glas, pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri 

de cernere, spre mângâierea şi îndrumarea noastră, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplăcut 
Stăpânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisie mult minunatul, care inima şi-
a pus pentru noi şi pentru mântuirea noastră, şi să-i cântăm cu mulţumire: Bucură-te Cuvioase 
Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi!

Icos 1
Dumnezeu a rânduit să te naşti în binecuvântatul pământ al Capadociei, cel ce a 

odrăslit mulţime nenumărată de Sfinţi. Părinte şi tu te-ai adăugat lor întru deplină vrednicie, 
luminând alături de ei şi neobosit povăţuindu-ne spre pocăinţă; pentru care te şi lăudăm cu bucurie aşa:

Bucură-te, urmaş ales al Sfinţilor capadocieni, că te-ai asemănat lor ca un purtător de Dumnezeu!
Bucură-te, floare preafrumoasă şi mult înmiresmată, care ai răsărit spre luminarea noastră!
Bucură-te, izvor de Har Dumnezeiesc, care saturi sufletele cele însetate de dreapta învăţătură!
Bucură-te, stâlp de foc, care eşti reazem neclintit pentru cei ce vor să câştige mântuirea!
Bucură-te, stea care luminezi pe cerul Bisericii, călăuzindu-ne spre veşnicele lăcaşuri!
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Bucură-te, că te-ai dovedit a fi o binecuvântare a Lui Dumnezeu şi un semn al negrăitei Lui 
milostiviri!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 2

Ales ai fost din pântecele maicii tale, să te dăruieşti Lui Dumnezeu cu totul, Cuvioase, şi să ajungi vas 
Dumnezeiesc spre mântuirea şi povăţuirea celor ce au nădăjduit în tine. Pentru o binecuvântare ca aceasta, 
Celui ce a lucrat prin tine minuni şi îndurări mari, Îi cântăm cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Semnul Harului Lui Dumnezeu care se odihnea asupra ta, Părinte, a fost Botezul pe care l-ai primit din 

mâinile Sfântului Lui Dumnezeu, Arsenie. Acesta, văzând cu duhul darurile tale cele multe, încă din fragedă 
pruncie te-a binecuvântat spre a-i fi lui urmaş şi a-i purta numele. Cu smerenie te fericim, zicând:

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi Botezat de Sfântul Arsenie Capadocianul!
Bucură-te, că el s-a bucurat văzând aşa rod ales ieşind din turma păstorită de el!
Bucură-te, că el a proorocit cele ce aveau să fie cu tine şi ţi-a purtat de grijă cât a trăit pe pământ!
Bucură-te, că după ce s-a mutat în cereştile locaşuri mai vârtos a mijlocit pentru tine!
Bucură-te, ai adunat mărturii despre viaţa sa cea minunată şi l-ai socotit Părintele tău în Hristos!
Bucură-te că ai descoperit Moaştele lui vindecătoare, şi le-ai aşezat în obştea întemeiată de tine la Suroti!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 

Condac 3
Mutându-se părinţii tăi în Grecia din cauza prigoanei turcilor, Cuvioase, ai început a urca cu jertfelnicie 

pe scara Dumnezeiască a desăvârşirii. Încă din copilărie te-ai dovedit a fi o lumină pentru toţi cei din jur, care 
văzând darurile tale cele alese, Îl slăveau pe Dumnezeu, zicând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Povăţuit de pilda părinţilor tăi, te-ai nevoit de mic cu râvnă spre dragostea Lui Hristos, arătând fapte de 

om desăvârşit. Urmând mamei tale celei binecuvântate, ai început să posteşti cu asprime şi să te rogi neîncetat, 
pustnic fiind cu trăirea, însă copil cu vârsta. Uimiţi noi de bărbăţia sufletului tău, îţi cântăm cu bucurie:

Bucură-te, că de tânăr te-ai lepădat de poftele acestei lumi şi ai urmat bunătăţii şi smereniei mamei tale!
Bucură-te, că ea ţi-a fost nesmintită pildă de dragoste şi de jertfire deplină de sine!
Bucură-te, că prin post desăvârşit ţi-ai păzit nestricată cununa fecioriei!
Bucură-te, că vârsta nu te-a oprit a te deprinde cu rugăciunea neîncetată în singurătate!
Bucură-te, că în loc să te joci, te desfătai petrecând mereu cu Hristos şi cu Sfinţii Săi!
Bucură-te, că nu doar în lucrurile din afară te-ai nevoit, ci şi sufletul ţi l-ai împodobit cu toată virtutea!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 4

În război fiind chemat să-ţi aperi ţara de cei fără de Dumnezeu, Părinte, ai strălucit prin vitejia ta cea 
fără margini. Că întru totul lepădându-te de iubirea de sine, căutai mereu să fii acolo unde era primejdia mai 
mare, pentru a-i scăpa pe cei ce luptau împreună cu tine. Iar ei văzând aceasta, Îi mulţumeau Lui Dumnezeu 
pentru aşa un sprijin, zicând cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Ai folosit războiul, Cuvioase, ca prilej de sfinţire. Neîncetat ai sporit în dragoste mai presus de patimă, 

punându-ţi sufletul pentru prietenii tăi. Ai câştigat astfel cununi nepieritoare de la Hristos Dumnezeu, Cel ce 
face răsplată însutită la toată jertfa. Aceasta înţelegând-o, ne grăbim a-ţi aduce, spre laudă, unele ca acestea:

Bucură-te, că în luptă ai fost de jertfă de sine, dispreţuind viaţa de aici şi câştigând-o pe ce veşnică!
Bucură-te, că nu ai lepădat chipul evlaviei nici în vâltoarea cea cumplită a primejdiilor!
Bucură-te, că ajutai cu timp şi fără timp pe toţi cei ce se aflau în nevoi şi-n necazuri!
Bucură-te, că ai biruit desăvârşit frica cea omenească înarmându-te cu bărbăţie de fier!
Bucură-te, că luptând împotriva duşmanilor ţării, în ascuns luptai şi împotriva vrăjmaşilor sufletului tău!
Bucură-te, că deşi voiai să mori tu în locul prietenilor tăi, Dumnezeu te-a păzit ca pe un preaiubit al Său!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
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Condac 5
Cu râvnă aprinsă ai lepădat lumea, Părinte, şi te-ai închinat Lui Hristos în întregime, alăturându-te 

obştii monahilor, care pururea se luptă pentru a-şi birui firea. În scurtă vreme te-ai făcut înger în trup, întru 
toate îmbrăcându-te în Hristos, Căruia şi noi Îi cântăm cu umilinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Te-ai retras în pustia cea minunată a Sinaiului pentru a-I sluji Stăpânului Hristos, Cuvioase. Biruind 

poftele lumii, ai ajuns bărbat desăvârşit, strălucind în toată virtutea şi arzând de dragoste adevărată pentru 
Dumnezeu, Care prin tine a pogorât asupra noastră mila Sa cea bogată. Şi noi îţi mulţumim zicând:

Bucură-te, că vreme de trei ani te-ai nevoit în pustia cea aspră a Sinaiului luptând împotriva patimilor!
Bucură-te, că neştiut de nimeni ai trăit într-o peşteră ascunsă, îndurând arşiţa şi gerul!
Bucură-te, că prin smerenia ta cea adâncă, ai biruit desăvârşit pe diavolii cei vicleni!
Bucură-te, că te-ai curăţat de toată stricăciunea păcatului, ajungând lumină a Lui Hristos!
Bucură-te, că ai început a te ruga cu lacrimi fierbinţi pentru întreaga lume!
Bucură-te, că văzând jertfa ta cea peste putere, Dumnezeu te-a umplut de daruri mai presus de fire!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 6

După ce în Sinai te-ai luptat în bun chip, Părinte, ai fost chemat de Maica Domnului în Grădina Ei cea 
pământească, în Sfântul Munte Athos, cel ce este floarea şi lumina Ortodoxiei. Şi înainte-văzând tu că acela va 
fi locul desăvârşirii tale, i-ai mulţumit Preasfintei Împărătese pentru acoperământul Ei cel minunat, cu care 
pururea păzeşte întreaga lume de răutatea necazurilor; iar Fiului Ei cu bucurie I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ajungând în Sfântul Munte şi fiind purtat în multe locuri de Harul Lui Dumnezeu, ai urcat mereu pe 

scara sfinţeniei, Cuvioase, culegând de peste tot, ca o albină înţeleaptă, nectarul duhovnicesc cel mai dulce. Iar 
mai apoi ai ajuns fiu al Părintelui Tihon, stareţ purtător de Duh şi plin de toată virtutea, pe care l-ai urmat în 
deplină ascultare. Pentru aceasta cu glas de bucurie îţi cântăm şi noi:

Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a rânduit preaslăvirea în Muntele cel binecuvântat al Athosului!
Bucură-te, că pentru aceasta El te-a dat în grija Maicii Sale Preacurate, care te-a ocrotit ca pe un fiu al Ei!
Bucură-te, că umbrit de Duhul Sfânt ai colindat întregul Munte, căutând Părinţi cu viaţă sfântă!
Bucură-te, că te-ai minunat de rugăciunile lor neîncetate, prin care Dumnezeu trimite mila Sa asupra lumii!
Bucură-te, că ai scris despre viaţa lor, şi ai ajuns ucenic al Cuviosului Părinte Tihon cel plin de sfinţenie!
Bucură-te, că pentru ascultarea ta, Dumnezeu ţi-a dăruit şi ţie Harul ce se sălăşluia în Părintele tău!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 7

Întru deplină dragoste desăvârşindu-te, te-ai făcut unealtă a Lui Dumnezeu, Care a început a lucra prin 
tine cu putere multă. Că te-a făcut un mângâietor al tuturor celor necăjiţi şi un povăţuitor al celor întunecaţi de 
păcate. Îi mulţumim Lui Dumnezeu, Părinte, pentru că te-a dăruit nouă pe tine spre mântuirea noastră, cântându-
I cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L  

slăvească  pe  Tatăl  vostru Cel  din  Ceruri, a  zis  Mântuitorul  lumii.  Şi  întru tine,  Părinte,  Cuvântul  Lui  s-a 
împlinit cu întreagă putere; şi pentru aceasta te lăudăm şi noi, zicând:

Bucură-te, că ai învăţat lumea prin cărţi luminate de Duhul Sfânt şi ai risipit neştiinţa vremurilor noastre!
Bucură-te, trâmbiţă a Duhului, că ai vestit bucuria pocăinţei şi ne-ai arătat că trăim vremurile sfârşitului!
Bucură-te, tămăduitorule milostiv al bolilor cu neputinţă de vindecat!
Bucură-te, untdelemn Dumnezeiesc, care ai curăţat toate rănile noastre!
Bucură-te, pace de Sus, care ai împăcat nenumărate familii destrămate!
Bucură-te, povăţuitorule iscusit, că ai îndepărtat de la oameni toate cursele diavolului!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 8

Văzând lupta cea înfricoşătoare dusă de vrăjmaşul mântuirii împotriva familiei celei binecuvântate de 
Dumnezeu, te-ai încins cu arma cuvântului, învăţându-i pe soţi că pentru a putea câştiga liniştea caselor lor, 
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trebuie să aibă îndelungă-răbdare şi jertfire de sine cu dragoste. Pe Dumnezeu Îl slăvim neîncetat, Cuvioase, că 
te-a trimis să ne arăţi calea cea dreaptă, şi-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Daţi-mi mame creştine şi vă voi da Sfinţi care să schimbe lumea, a spus Dumnezeiescul Gură de Aur. 

Pătruns fiind de acest adevăr, te-ai ostenit prin rugăciuni şi îndemnuri, să le arăţi soţilor credincioşi că pacea 
familiei este roadă a Duhului Sfânt, şi că trebuie să lupte pentru ea cu înţelepciune şi cu străduinţă. Pentru că 
te-ai nevoit să aduci vindecare familiilor noastre, atât de crunt lovite de ispite, îţi mulţumim cu toţii, zicând:

Bucură-te, că pe soţii cei binecredincioşi i-ai povăţuit să trăiască în înfrânare şi în sfinţenie!
Bucură-te, că i-ai învăţat să-şi poarte neputinţele unul altuia, cu dragoste şi cu mărime de suflet!
Bucură-te,  că ai  arătat  că  prin  rugăciune Harul  Lui  Dumnezeu se  pogoară asupra  întregii  familii, 
aducând bucurie şi pace!
Bucură-te, că te-ai făcut mustrător aprig al înspăimântătoarei ucideri de prunci!
Bucură-te, că ai luptat împotriva tuturor păcatelor, văzând că prin ele vine destrămarea căsniciei!
Bucură-te, că mamelor celor credincioase le-ai spus că prin pilda vieţii lor îşi pot face copiii Sfinţi!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 9

Pe cel ce în chip minunat a tămăduit bolile noastre cele trupeşti şi sufleteşti, prin rugăciunile lui cele 
făcute din adâncul inimii, pe Paisie, mijlocitorul nostru, să-l lăudăm noi toţi cu bucurie. Iar Lui Dumnezeu, Cel 
slăvit în Sfânta Treime, cu mulţumire să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Vindecător a toată boala te-ai făcut, Părinte, prin darul de care te-a învrednicit Dumnezeu. Că arzând 

de dragoste şi de milă pentru oamenii ce se chinuiau în dureri, te-ai rugat cu jertfire de sine pentru izbăvirea 
lor, învăţându-i să-I mulţumească Lui Dumnezeu pentru toate. Te fericim într-un glas, noi credincioşii, zicând:

Bucură-te, armă preatare împotriva bolii celei înfricoşătoare a cancerului!
Bucură-te, neobositule îngrijitor al celor ce se chinuiesc în dureri cumplite!
Bucură-te, izgonitorule de demoni, că ai zdrobit cu smerenia ta toată viclenia şi asuprirea diavolului!
Bucură-te, că te-ai rugat, cu suflet mare, ca Dumnezeu să-ţi trimită ţie neputinţele noastre!
Bucură-te, că ne-ai învăţat că toate necazurile vin prin depărtarea de Dumnezeu şi de Poruncile Sale!
Bucură-te,  că ne-ai arătat că mare răsplată au cei ce-şi duc boala cu răbdare, aducând slavă Lui 

Dumnezeu!
Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 

Condac 10
Domnul şi Mântuitorul lumii a făgăduit mare răsplată celor ce se vor osteni în bun chip spre desăvârşirea 

altora. Cuvioase, deşi călugăr simplu şi neînvăţat în cele lumeşti, ai fost înţelepţit de Însuşi Duhul Domnului să 
povăţuieşti mii de oameni pe calea mântuirii. Iar pentru aceştia te rogi până acum Lui Dumnezeu, Căruia şi noi 
cu bucurie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Pentru întreaga ta virtute, Dumnezeu te-a împodobit cu daruri mai presus de fire, pe care tu le-ai folosit 

spre slava Lui şi spre folosul oamenilor. Te-ai făcut Părintele a mulţimi nenumărate de credincioşi, care luptaţi 
fiind de ispitele cele cumplite ale vremurilor noastre, veneau la tine ca la un liman Dumnezeiesc. Te rugăm să 
ne primeşti şi pe noi în rândul fiilor tăi duhovniceşti, şi să ne îngădui să-ţi cântăm, cu mulţumire, aşa:

Bucură-te, că i-ai învăţat pe oameni să lupte cu gândurile rele sădite în minte de vrăjmaşul mântuirii!
Bucură-te, că având darul deosebirii duhurilor, arătai dacă gândurile sunt de la Dumnezeu sau de la diavol!
Bucură-te, că prin Harul Lui Dumnezeu cunoşteai adâncul inimilor oamenilor!
Bucură-te, că având deplină înţelepciune, ai zădărnicit cursele cele meşteşugite ale celui viclean!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai întors la pocăinţă adevărată prin dragostea ta cea nefăţarnică!
Bucură-te, că i-ai mustrat pe cei îndărătnici şi mândri şi i-ai mângâit pe cei covârşiţi de ispite!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 11

176



Ajungând călugăr desăvârşit, Părinte, şi plin fiind de Harul Lui Dumnezeu, te-ai făcut nădejde tare pentru 
sufletele nemângâiate ale celor ce vroiau să se închine Lui Hristos în întregime. Pentru darurile tale, toţi vedeau 
în tine un îndrumător luminat de Duhul Sfânt. Pentru aceasta Îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce turma Sa nu a 
lipsit-o de păstori cu viaţă sfântă, şi-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ai întemeiat la Suroti o mănăstire de maici, unde fiicele tale cele mai sporite puteau să se dăruiască 

Lui Dumnezeu cu dragoste deplină şi le-ai povăţuit spre desăvârşire, ca un Părinte mult iubitor şi îndelung 
răbdător. Pntru sfaturile tale care ne sunt şi nouă îndrumare, te binecuvântăm cu toţii, zicând:

Bucură-te, că ai ctitorit Mănăstirea Sfântului Ioan Teologul de la Suroti, liman de mântuire pentru cei 
însetaţi de Hristos!
Bucură-te, că te-ai străduit a le face pe maici mirese desăvârşite ale Domnului nostru!
Bucură-te, că le-ai învăţat călugăria cea adevărată, care înseamnă lepădare de lume şi de poftele ei!
Bucură-te, că le-ai călăuzit spre mărturisirea deasă a păcatelor, prin care se strică lucrările răului!
Bucură-te, că neîncetat te-ai străduit să le aprinzi râvna spre nevoinţa cea binecuvântată!
Bucură-te, că ai luptat cu putere împotriva duhului lumesc, care vatămă cumplit viaţa de mănăstire!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 12

Mare a fost Harul Lui Dumnezeu care s-a revărsat peste tine, Cuvioase, şi mari şi milele Lui, că pentru 
multa ta jertfă,  Cel Atotbun te-a învrednicit  de descoperiri  minunate şi  de bucurii  mai presus de fire.  Ne 
bucurăm şi noi văzând răsplata pe care Dumnezeu o dă Sfinţilor Săi, şi rugându-L să ne facă şi pe noi părtaşi 
ai acesteia, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ai gustat, Părinte, încă de aici din bucuriile Raiului, cele gătite de Multmilostivul Dumnezeu celor ce-I 

slujesc Lui cu dragoste. Mari au fost luptele pe care vrăjmaşul le-a dus cu tine, dar mai mari au fost 
mângâierile prin care Dumnezeu te-a întărit în virtute. Pentru aceasta, întru smerită laudă, îţi cântăm:

Bucură-te, lumină preadulce prin care Hristos străluceşte lumii întregi!
Bucură-te, flacără minunată, care ne aprinzi şi pe noi de dragostea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că te-ai făcut sălaş deplin al Harului Dumnezeiesc, care a născut în tine toate roadele sfinţeniei!
Bucură-te, că Dumnezeu te-a copleşit cu darurile Sale cele mai presus de fire!
Bucură-te, că Maica Preabună a Domnului nostru ţi S-a arătat pentru a te întări în necazuri!
Bucură-te, că te-ai învrednicit a vorbi cu Însuşi Hristos, Stăpânul şi Dumnezeul nostru!

Bucură-te Cuvioase Părinte Paisie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Mulţi Sfinţi ar fi dorit să trăiască în vremea noastră, ca să se nevoiască, ai zis Părinte, luminat fiind de 
Duhul Sfânt. Ne-ai vestit nouă, celor aflaţi în întuneric, că vremurile sunt spre plinire şi că cei ce acum se luptă 
cu vitejie ca să-şi câştige mântuirea, au plată de Mucenic. Pentru aceasta, Îi mulţumim Lui Dumnezeu, Cel ce 
cu milă şi-a cercetat poporul, trimiţând pe Sfântul Său spre luminarea noastră, şi în glas de bucurie, Îi cântăm 
Preabunului Stăpân: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Cuviosul Părintele nostru  Paisie Aghioritul
Sfinte Părinte Paisie, tu, care ai urcat pe treptele sfinţeniei, ai ajuns desăvârşit în virtute şi ai câştigat 

îndrăzneală către Milostivul Dumnezeu, roagă-L pe Acela Căruia I-ai slujit neîncetat în viaţă, să nu ne piardă 
pentru păcatele noastre  cele multe,  ci  să ne întoarcă  la  pocăinţa cea binecuvântată.  Miluieşte-ne,  Părinte, 
pentru dragostea ta cea nemăsurată, pentru bunătatea ta cea Dumnezeiască, şi nu ne lăsa pe noi, cei plini de 
atâtea păcate. Înţelepţeşte-ne să putem birui ispitele pe care vicleanul diavol le ţese neîncetat în jurul nostru, şi 
cu care vrea să ne piardă sufletele pentru veşnicie. Luminează-ne să putem cunoaşte Voia Lui Dumnezeu 
pentru noi, şi roagă-te Stăpânului să ne dea putere să o împlinim cu mulţumire. Întăreşte-ne pe noi ca să-ţi 
urmăm în virtute, pentru a câştiga cununa cea nepieritoare, de care şi tu te-ai învrednicit cu prisosinţă. Părinte, 
mijloceşte pentru noi cu lacrimi, ca Dumnezeu să ne dea, pentru tine, scumpa mântuire; şi mulţumindu-ţi din 
adâncul inimii pentru toate câte faci pentru noi, să-I mulţumim Dumnezeului nostru Preabun, Cel închinat în 
Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
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Acatistul Sfintelor Preacuvioase Maici Olimpiada şi Eupraxia
Rugăciunile începătoare    12 iulie

Condac 1
Toată limba să se mişte către lauda fecioarelor şi tot graiul omenesc cântări să alcătuiască celor ce din 

tinereţe luându-şi crucea pe umeri, către Hristos au alergat şi  Poruncile Lui cu osârdie le-au urmat,  şi au 
defaimat bogăţia pământească căutând-o pe cea cerească, iar noi lăudându-le cântăm:  Bucuraţi-vă Sfintelor 
Cuvioase Maici Eupraxia şi Olimpiada şi rugaţi-vă ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!

Icos 1
Îngereştile cete din Cer s-au bucurat văzându-te împodobită cu fecioria,  Preaînţeleaptă Eupraxia, iar 

noi oamenii pe pământ minunându-ne de bunul neam al sufletului tău, cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te frumoasă Eupraxia cea de neam împărătesc, că după naşterea ta, părinţii tăi în curăţie au vieţuit!
Bucură-te că la vârstă de 5 ani, după lege te-ai logodit, însă nu ai cunoscut dulceaţa logodnicului tău!
Bucură-te că Hristos pentru El logodnică te-a primit şi fecioarele s-au bucurat de logodirea ta cu Hristos!
Bucură-te că prin multă nevoinţă pe satana l-ai biruit şi cu a ta multă postire pe diavoli i-ai înfrânt!
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Bucură-te că pe drumul smereniei înspre Hristos ai călătorit!
Bucură-te că în Ceruri cu desfătarea celor negrăite te veseleşti!

Bucură-te Eupraxia, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 2

Văzându-se pe sine Sfânta fecioară Eupraxia în Mănăstirea din Tebaida Egiptului în care se nevoiau 
131 de monahii pustnicindu-se, te-ai umplut de râvnă a fi şi tu următoare vieţii lor şi fiind în vârsta de numai 7 
ani, ai început a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Întelegerea Dumnezeieştii iconomii cunoscând-o, pe cât este cu putinţă firii omeneşti,  Preacuvioasa 

Olimpiada, a primit legiuita logodire cu fiul Eparhului Nevredie, dar acelui logodnic firul vieţii rupându-se şi 
murind, fecioară neispitită de el rămânând, după vrednicie o cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, stea a Ţarigradului, care ai răsărit din părinţi slăviţi şi de neam mare!
Bucură-te, că după moartea părinţilor tăi ai moştenit multe bogăţii şi pe mulţi săraci i-ai ajutat!
Bucură-te, că Bisericile ca pe nişte mirese ale Lui Hristos le-ai împodobit şi mănăstirile mult le-ai ajutat!
Bucură-te, a surghiuniţilor miluitoare, că văduvelor şi sărmanilor le-ai fost mult folositoare!
Bucură-te, că pustnicilor şi vieţuitorilor din pustie le-ai fost hrănitoare!
Bucură-te, cercetarea bolnavilor şi ocrotirea străinilor, miluitoarea temniţelor şi mângâierea scârbiţilor!

Bucură-te Olimpiada, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 3

Putere de Sus din Harul şi dăruirea Sfântului Duh primind, fecioară Olimpiada, te-ai împotrivit marelui 
împărat Teodosie care, pentru frumuseţea şi înţelepciunea ta, voia a te logodi cu rudenia sa Elpidie. Tu nu ai vrut 
a te învoi la aceasta, ci ai ales în feciorie a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Având inima plină de darul Sfântului Duh, când te-a întrebat egumena Teodula: Doamna mea,  

Eupraxia, iubeşti pe surorile acestea? tu cu multă evlavie şi cu bucurie ai răspuns: Da, Doamnă, vă iubesc pe 
voi. Egumena a repetat întrebarea a două şi a treia oară, precum Hristos Sfântului Apostol Petru. Tu, nu ca o 
pruncă, ci ca o înţeleaptă ai zis: Eu vă iubesc pe voi şi pe Hristos. Minunându-ne de înţelepciunea ta îţi spunem:

Bucură-te, grabnică alergătoare către icoana Mântuitorului Hristos, care de egumenă ţi-a fost arătată!
Bucură-te, porumbiţă fără răutate, că ai zburat din satul logodnicului!
Bucură-te, fiică a mamei cea mult credincioasă, că deşi aveai 7 anişori bun răspuns ai dat!
Bucură-te, bună lucrătoare a Poruncilor Domnului, către care ai mers!
Bucură-te, neîndoită credinţă, dragoste şi nădejde a maicii tale!
Bucură-te, ascultarea, răbdarea şi smerenia nebiruită a monahiilor!

Bucură-te Eupraxia, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 4

Vifor de gânduri pline de neghină având în mintea sa Ghermana, s-a umplut de zavistie asupra ta şi a 
sufletului tău şi cu multe defăimări te ocăra. Înţelegând egumena Teodula, s-a sârguit a tămădui prin rugăciune 
boala ei sufletească şi leproasă, şi împreună cu tine,  fecioară Eupraxia, mângâindu-se de Duhul Sfânt, a zis: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind fecioară Olimpiada, marele împărat Teodosie, tatăl lui Arcadie şi a lui Onorie de frumuseţea şi 

de înţelepciunea ta, a trimis la tine de multe ori pentru a te ruga să te însoţeşti cu rudenia sa. Însă tu, nicidecum 
n-ai voit şi, deşi te-a ameninţat cu multe îngroziri împărăteşti, tu ca un turn neclintit ai rămas şi ai alergat la 
dragostea Lui Hristos, Mirele tău Cel Ceresc. Drept aceea minunându-ne de înţelepciunea ta, grăim acestea:

Bucură-te, mieluşea care ai alergat către Hristos, păstorul Bisericilor şi ai urmat Mântuitorului!
Bucură-te, porumbiţă care grabnic ai zburat din gunoiul bogăţiilor lumeşti!
Bucură-te, trâmbiţă mult răsunătoare, care ai chemat săracii spre milele tale!
Bucură-te, cetate care aperi pe cei buni şi binecredincioşi şi opreşti taberele năvălirilor diavoleşti!
Bucură-te, casă de adăpostire a celor neputincioşi!
Bucură-te, darnică miluitoare a văduvelor şi a sărmanilor!

Bucură-te Olimpiada, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
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Condac 5
Stea luminoasă, dăruită de la Sfântul Duh, a strălucit în inima ta, fecioară Olimpiada, când împăratul 

mâniindu-se asupra ta, a poruncit eparhului cetăţii să ia în stăpânirea sa toată averea ta. Pentru aceasta nu te-ai 
mâhnit, ci cu bucurie mare i-ai mulţumit că te-a uşurat de sarcina bogăţiei pământeşti, încât cu înlesnire să 
cauţi la cele cereşti şi fără de împiedicare să-I cânţi Lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând că pruncii care boleau de tot felul de neputinţe se vindecau prin rugăciunile tale, mulţi alergau 

cu lacrimi către locuinţa ta, Preafericită Eupraxla, cerând tămăduire; şi luându-şi copiii sănătoşi, se întorceau 
cu bucurie şi strigau către tine unele ca acestea:

Bucură-te, auzire pentru cel din naştere surd şi bună grăire şi dezlegare a limbii celui mut!
Bucură-te, a mâinilor slăbănoage însănătoşire şi a picioarelor copilului olog grabnică alergare!
Bucură-te, a maicii scârbite pentru copilul bolnav, mare bucurie şi a copilului neputincios multă vioiciune!
Bucură-te, tămăduirea femeii Ghermana, ce venea de la cea îndrăcită!
Bucură-te, izgonirea diavolilor ce locuiau în acea femeie!
Bucură-te, că pe diavol îl goneai cu toiagul egumenei Teodula şi sub acel toiag ascundeai minunile tale!

Bucură-te Eupraxia, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 6

Mărturisind cuvioasei Iulia ispitirea diavolească ce în somn îţi adusese vicleanul, Înţeleaptă Eupraxia, 
ai primit bunele ei sfătuiri. Grabnic ai spus egumenei asupririle diavolului şi ai luat bună povăţuire. Prin post şi 
rugăciune ai ruşinat pe ispititorul ca pe un bârfitor şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucind cu frumuseţea şi cu cinstita vieţuire prin lucrarea faptelor bune, Cuvioasă Olimpiada, ai 

făcut a se minuna de petrecerea ta nu numai pe Arhierei, ci şi pe Preasfinţitul Patriarh Nectarie, de către care 
cinstită ai fost prin bisericească slujire a diaconiei. Slujind cu cuvioşie, te-ai făcut vrednică a fi privitoare 
Tainelor Dumnezeieşti. Drept aceea, te rugăm primeşte de la noi aceste cântări:

Bucură-te, că necontenit ai strălucit la slujba bisericească!
Bucură-te, că toată viaţa ta ai petrecut-o în neprihănire!
Bucură-te, că de Teofil Patriarhul Alexandriei ai fost nedreptăţită!
Bucură-te, că îi izbăveşti îndată din nevoi pe toţi bolnavii care nu au unde să-şi plece capul!
Bucură-te, că bogăţia ta ai împărţit-o săracilor şi pentru aceasta Hristos te-a primit în lăcaşurile cereşti!
Bucură-te, lucrătoarea înaltelor fapte bune!

Bucură-te Olimpiada, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 7

Vrând văzuţii vrăjmaşi a goni de pe scaunul patriarhal al Constantinopolului pe Arhiereul Lui Hristos, 
Ioan Hrisostom, tu multe lacrimi ai vărsat, Fericită Olimpiada. Împreună cu Pentadia, cu Procla şi cu Salvina, 
ascultând învăţăturile lui din epistole şi mirându-vă de înţelepciunea mângâietoarelor lui cuvinte, pomenire aţi 
făcut pentru el în rugăciunile voastre, strigând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
S-a arătat în vis egumenei Teodula, tatăl tău Antigon, în slavă mare stând înaintea Lui Hristos şi 

rugându-L pe El să poruncească maicii tale, Fericită Eupraxia, a se muta în lăcaşurile veşnice. Vestindu-i-se 
vedenia, nu s-a tulburat, ci şi foarte mult s-a bucurat, şi îndată chemându-te pe tine, fiica sa cea iubită, ca o 
maică bună te învăţa cele folositoare sufletului. Iar tu, ca una ce parcă nu erai de 12 ani, ci ca o desăvârşită, cu 
dragoste ascultai învăţăturile ei; drept aceea minunându-ne de înţelepciunea ta, grăim aşa:

Bucură-te, fiică bună, care ai ascultat învăţăturile maicii tale!
Bucură-te, mieluşeaua Bunului Păstor, că duhul tău sta în mâna Lui ca un inel preafrumos!
Bucură-te, vioară bine acordată şi frumos răsunătoare!
Bucură-te, nastrapă care ne adapi pe noi cu băutura înţelegătoare!
Bucură-te, oglindă care arăţi curat lucrarea faptelor bune!
Bucură-te, podoaba cinului călugăresc, care alergi pe calea faptelor bune!

Bucură-te Eupraxia, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 8
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Văzând înstrăinarea iubitei tale măici, Înţeleaptă Eupraxia, te-ai înstrăinat de cele lumeşti şi ai privit cu 
ochii minţii la cele cereşti. Spre toate faptele bune te-ai nevoit şi înaripându-te grabnic ai zburat spre înălţimea 
cereştilor lăcaşuri, unde acum te veseleşti împreună cu fecioarele înţelepte şi cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Te-ai supus învăţăturilor Arhiereilor Lui Hristos, Fericită Olimipiada, şi cu osârdie ai urmat sfaturile 

Sfântului Ioan Hrisostom. Nu te-ai depărtat de la slujirea Bisericii, ci cu dragoste ai primit năpăstuirea 
eparhului, care a pus foc spre arderea Cetăţii Patriarhale. Tu ai dăruit aur spre împodobirea Bisericii Lui Hristos, 
şi lăsând Constantinopolul ai plecat la Cizic, să dai loc mâniei vrăjmaşilor care te năpăstuiau. Te rugăm întinde-
ne mână de ajutor şi nouă, să strigăm:

Bucură-te, a văzuţilor vrăjmaşi iertare şi a năpăstuiţilor îndreptare!
Bucură-te, ajutătoarea celor lipsiţi şi odihnitoarea celor osteniţi!
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi şi ocrotitoarea celor străini!
Bucură-te, podoaba Arhiereilor şi împodobitoarea Bisericilor!
Bucură-te, că ai primit mângâiere în surghiun de la Ioan Hrisostom!
Bucură-te, că în Nicomidia multe chinuri ai suferit!

Bucură-te Olimpiada, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 9

Frumuseţea trupului ai trecut-o cu vederea, Cuvioasă Olimpiada, slava şi bogăţia întru nimic socotindu-
le, te-ai înaripat întru credinţă şi ridicând mintea la cele cereşti, Lui Hristos I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritoricească laudă de ţi-am aduce, Cuvioasă Eupraxia, n-am putea după cuviinţă a te lăuda, că rămânem 

fără de glas numai aducându-ne aminte de ostenelile tale cele mai presus de minte şi de firea femeiască, de 
care minunându-ne aşa strigăm:

Bucură-te, că postind mai mult de 40 de zile, şi pietrele le-ai mutat deşi erau mari, peste a ta fire!
Bucură-te, că prin Iulia ai primit vestirea mergerii tale la cele cereşti!
Bucură-te, că spunând: Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi mie! din fântâna adâncă ai ieşit sănătoasă!
Bucură-te, că şi spre slujba bucătăriei cu securea tăiai lemne şi tăindu-ţi glezha, mult sânge a curs!
Bucură-te, că lemnele tăiate în braţe le-ai dus şi de pe trepte cu lemnele căzând, rană la ochi ai suferit!
Bucură-te, că şi vasul cu apă clocotită vărsându-se pe faţa ta, nu te-a opărit!

Bucură-te Eupraxia, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 10

Vrând Mântuitorul să tămăduiască sufletele şi trupurile celor munciţi de duhurile necurate, încă din 
viaţa aceasta te-a proslăvit pe tine, fericită Eupraxia, cu lucrarea minunilor. Drept aceea prin rugăciunile tale, 
diavolii se izgoneau, bolnavii se vindecau, ologii mergeau, surzii auzeau, orbii vedeau, iar muţii grăiau curat, 
şi Lui Dumnezeu Îi cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid tare şi cetate de scăpare tuturor celor ce aleargă la mila şi ajutorul tău, te-ai arătat Fericită  

Olimpiada, nu numai celor credincioşi, ci şi clevetitorilor şi învrăjbitorilor, şi faceri de bine le-ai dat, 
următoare făcându-te Evangheliei Lui Hristos. Cu evlavie cântă:

Bucură-te, Maică Cuvioasă, că mutându-te la Domnul, în via Episcopului Nicomidiei, te-ai arătat!
Bucură-te, că tu însăţi l-ai învăţat pe acel Episcop despre înmormântarea trupului tău!
Bucură-te, că în racla de lemn, trupul ai voit a sta şi în mare, racla ta, ai cerut a se arunca!
Bucură-te, că valurile în lacul Brohti te-au adus şi în Biserica Sfântului Apostol Toma, trupul tău a fost pus!
Bucură-te, că după mulţi ani trupul tău de barbari în valuri a fost aruncat şi marea în acel loc s-a însângerat!
Bucură-te, că prin această minune de pătimirea ta am aflat şi tu de tămăduirea bolilor ne-ai îndestulat!

Bucură-te Olimpiada, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 11

Împăratul împăraţilor a împodobit cu darul facerii de minuni Sfintele tale Moaşte, Cuvioasă Olimpiada,  
nu numai pentru bolnavii ce ţi se închină, ci şi pentru noi toţi, ce sărutăm cu dragoste Moaştele tale. Roagă-te 
Stăpânului Hristos să fim păziţi de tot răul în viaţa aceasta şi sănătate trupească să ne dăruiască, iar în cea 
viitoare mântuirea sufletească să o dobândim, ca să-I cântăm cu toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
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Făclie mult luminoasă ai strălucit în inima surorilor, când de către egumenă, prin Iulia au fost chemate 
spre cea de pe urmă sărutare a ta, Fericită Eupraxia. Degrabă adunându-se toate, te plângeau rugându-te a le 
pomeni în rugăciunile tale. Cea tămăduită de tine de la muncirea diavolească, plângând cu lacrimi a strigat:

Bucură-te, Maică multmilostivă, că pentru mine mult te-ai ostenit, ai postit şi de diavol m-ai izbăvit!
Bucură-te, fierbinte rugătoare la Domnul pentru cei credincioşi, izvor de vindecări pentru cei neputincioşi!
Bucură-te, că treci prin moarte, către desfătarea cea negrăită!
Bucură-te, că Împărăţia Cerurilor acum ai dobândit-o!
Bucură-te, că primeşti cununa nevoinţelor, cea mult înflorită!
Bucură-te, că acum dănţuieşti la nunta Mirelui tău cea nesfârşită!

Bucură-te Eupraxia, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 12

Vrând Împăratul Ceresc să răsplătească ostenelile nevoinţelor tale, cu Harurile Sale cele nenumărate, 
Preacuvioasă Eupraxia, te-a dezlegat de îmbrăcămintea materiei  stricăcioase şi te-a chemat la Cereasca Sa 
Împărăţie, unde acum te veseleşti împreună cu fecioarele înţelepte, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudând şi cinstind mutarea ta cea către Dumnezeu, Preacuvioasă Olimpiada, pe care în surghiun fiind 

ai primit-o, cântăm şi minunata înotare a Moaştelor tale în mare, prin care ne-am învăţat a striga către tine aşa:
Bucură-te că ai călătorit minunat spre Constantinopol şi pe mâinile prezbiterului Ioan ai voit a te purta!
Bucură-te, că după 200 de ani din Moaştele tale sânge a curs arătând pătimirea ta!
Bucură-te, că la mănăstirea zidită de tine ai venit şi fecioarele mănăstirii de moaştele tale s-au veselit!
Bucură-te, că multă evlavie credincioşilor ai lăsat şi multe tămăduiri bolnavilor le-ai dat!
Bucură-te, că milostivirile tale în visteria Cerului le-ai adunat şi veşnicei veselii te-ai învrednicit!
Bucură-te, că i-ai vindecat pe cei săraci şi ai câştigat cereştile bogăţii!

Bucură-te Olimpiada, mireasa Lui Hristos şi roagă-te ca şi noi să fim ascultători şi împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preacuvioaselor Maici Olimpiada şi Eupraxia, ne rugăm vouă acum, să primiţi de la noi smeriţii 
această cântare şi să vă rugaţi Lui Dumnezeu să se milostivească şi asupra noastră, ca adunând cele bune şi 
nepieritoare şi noi să fim urmaşii Sfinţilor şi cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul
Rugăciunile începătoare 14 iulie

Condac 1
Pe tine, moştenitorul Raiului şi luminoasa odraslă a Naxosului, cel mare în 

cuvânt şi adânc în smerenie, te lăudăm Cuvioase Nicodim. Întru adevăr nevoindu-te şi 
de la înalta pronie izvoarele bogăţiei de daruri revărsând, cunună cerească ai luat, iar 
credincioşii într-un glas cântă: Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase 
smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!

Icos 1
În pământul dragostei smerite ai fost crescut de către evlavioşii tăi părinţi, 

arătându-te de mic iubitor al slujbelor şi al înţelepciunii Dumnezeieşti. Pe dascălii cei de Hristos insuflaţi cu 
osârdie urmând, ai împletit cunoaşterea şi faptele virtuţii întru slava Sfintei Treimi.

Bucură-te, căutător neobosit al Treimicei înţelepciuni!
Bucură-te, că prin supunerea şi ascultarea faţă de toţi ai intrat în iubirea Tatălui!
Bucură-te, uimitoare memorie făcută vistierie a Cuvântului!
Bucură-te, agerime a minţii păzite sub aripa Duhului!
Bucură-te, minte iubitoare de frumuseţe duhovnicească!
Bucură-te, smerenie de toţi îndrăgită şi alăută a cântărilor preadulci!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 2

Ca o albină ai strâns învăţăturile dascălilor din Naxos şi Smyrna, Sfinte Nicodim, le-ai lămurit în focul 
dreptei credinţe şi le-ai pus în slujba izbăvirii de patimi. Neobosit te sârguiai să cercetezi pe cuvioşii luminaţi 
cu duhul întru aflarea liniştii şi vederii celei duhovniceşti, iar împreună cu ei cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 2
Te-ai îngrădit cu povăţuirile Mitropolitului Macarie al Corintului şi dorind a te face monah ai fost de 

dânsul îndrumat spre Cuviosul Silvestru, care pustnicea împreună cu alţi doi monahi isihaşti în insula Hydra. 
Aşa ai lepădat împilarea grijii deşarte şi ai învăţat rugăciunea minţii, culegând virtuţile îngereştii vieţuiri.

Bucură-te, aşezare prin răbdarea cea bună în lumina Chipului Lui Hristos!
Bucură-te, trezvie, ce păzeşti cugetul de cădera în păcate!
Bucură-te, purtare a crucii ascultării ce descuie Cerurile!
Bucură-te, cunoaştere însuşită de Chipul iubirii duhovniceşti!
Bucură-te, că şi mama ta a primit chipul monahicesc!
Bucură-te, postire întru îndulcirea de duhovniceasca hrană!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 3

Hrănit cu mierea liniştirii şi râvnitor al duhovniceştii suiri, te-ai întărit în nevoinţele isihaste, purtat 
fiind în Sfântul Munte de Dumnezeiescul dor. Ai fost tuns monah, şi sub acoperământul Preacuratei Fecioare 
desăvârşit ţi-ai închinat viaţa Lui Hristos, veselindu-te a cânta cu îngereştile cete: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Iubitor al sfinţeniei te-ai arătat, Cuvioase Nicodim. Din ţarina uitării te-ai sârguit să dezgropi scrierile 

filocalice ale Dumnezeieştilor Părinţi, prin care Însuşi Hristos a revărsat în inimi focul cereştii chemări.
Bucură-te, chemare la ospăţul cereştii vieţuiri!
Bucură-te, înmulţire prin credinţă a sfintei moşteniri!
Bucură-te, nesăturată sete de mântuirea tuturor!
Bucură-te, al marilor Părinţi râvnitor!
Bucură-te, dascăl al vieţii duhovniceşti, că ai fost vas desăvârşit al ştiinţelor bisericeşti!
Bucură-te, dor nepotolit după împărtăşirea cu Hristos!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 4

Pe Sfântul Paisie Velicikovski, care călăuzea în Moldova peste o mie de fraţi şi îi învăţa rugăciunea minţii, 
ai râvnit a-l întâlni şi a fi de dânsul povăţuit întru Dumnezeiasca lucrare. Te-ai îmbarcat într-o corabie, dar din 
pricina unei furtuni nu ţi-ai putut atinge ţelul. Mişcat de semnul cereştii Pronii te-ai hotărât să nu mai părăseşti 
Sfântul Munte şi cu viaţa cea sihăstrească însoţindu-te, neîncetat cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Înaintea Domnului zi şi noapte privegheai, sub ascultarea bătrânului Arsenie, curăţindu-ţi mintea întru 

neîncetată rugăciune şi înfrânare, luminat de Sfintele Scripturi şi Predanii. În acelea, ca într-un Rai cuvântător 
sălăşluit, de închinarea în duh a inimii ca dintr-un pom al vieţii te împărtăşeai, Sfinte Nicodim.

Bucură-te, iubire smerită, ce îmbrăţişezi Voia Tatălui Ceresc!
Bucură-te, chip luminat şi păzit de sabia de foc a Numelui Lui Iisus!
Bucură-te, iubire a libertăţii Duhului, celei neîngrădite de patimi!
Bucură-te, inimă învăpăiată de credinţă şi întipărită cu Numele Lui Hristos!
Bucură-te, purtare a crucii, altar al iubirii duhovniceşti!
Bucură-te, fântână a cuvintelor Duhului!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 5

Prin mântuitoarea călăuzire ne păzim cu putere simţurile de toată pofta şi ne izbăvim de toată intrarea 
demonilor care într-ascuns se furişează prin simţuri. Luminând în sfintele încăperi ale inimii icoana Cuvântului 
pururea ne închinăm Lui şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Ţi-ai urmat povăţuitorul în pustia insulă Skyropoulla în căutarea unei singurătăţi şi linişti mai mari, 

sporind în viaţa cea cu multă osteneală. Ţi-ai făcut inima vistierie a Numelui Lui Iisus Hristos şi a darurilor 
Harului, pentru care cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, liniştire, altar al vorbirii cu Dumnezeu!
Bucură-te, veghere şi atenţie, chip al stării înaintea Domnului!
Bucură-te, ascultare ce odihneşti chipul de fiu al Lui Dumnezeu!
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Bucură-te, lepădare de sine ce străbaţi cărarea cea strâmtă a mânturii!
Bucură-te, inimă în asemănare cu chipul Preacuratei Fecioare!
Bucură-te, întreagă înţelepciune ce închini Lui Hristos pământul inimii!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 6

Plecând din pricina unei boli părintele tău, ai trăit câteva luni singur, după care te-ai întors la Athos, 
fiind tuns şi  îmbrăcat de către bătrânul Damaschin în schima cea mare.  Cuvintele tale îndulcite de Harul 
neîncetatei rugăciuni au adunat mulţi fraţi  în chiliile dimprejur, dornici a se împărtăşi din izvorul curat al 
învăţăturilor tale şi împreună cu tine să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Îndemnat de binecuvântatul Macarie al Corintului, te nevoiai, Cuvioase Nicodim, să dăruieşti tuturor prin 

traduceri  şi  tâlcuiri  preaînfrumuseţate scrierile Sfinţilor,  ca pe nişte izvoare ale Vieţii  Veşnice.  Mistuit  de 
Dumnezeiasca râvnă pentru Biserica Lui Hristos, te-ai arătat cârmaci de Sus luminat al Sfintei Corăbii a mântuirii.

Bucură-te, râvnă apostolică pentru unirea cu Hristos ce şterge păcatul!
Bucură-te, cântăreţ iscusit al măririi Maicii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, doctor de suflete şi călăuză spre mărturisirea curată!
Bucură-te, evlavie pentru canoanele Bisericii cele dezlegătoare de patimi!
Bucură-te, învăţătorule al durerii lucrătoare a pocăinţei ce te face monah, chiar şi în lume fiind!
Bucură-te, simţire a nevredniciei proprii, care te răsădeşti în iubirea Sfintei Treimi!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 7

Cu viul cuvânt al Harului aprindeai în inimi râvna după îndreptarea vieţii prin pocăinţă, către mai deasa 
împărtăşire cu Trupul şi Sângele Lui Hristos; spre tămăduire, luminare şi sfinţire; spre îndreptare, întărire şi 
pază de diavoleasca lucrare; spre îndrăznirea şi dragostea cea către Domnul, înmulţirea faptelor bune şi a 
desăvârşirii; spre plinirea Poruncilor şi împărtăşirea cu Sfântul Duh; nu spre judecată şi osândă, ci întru odihna 
şi bucuria Sfintei Treimi, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Multe neînţelegeri şi răstălmăciri, multe acuze, calomnii şi chiar condamnări s-au abătut asupra ta, 

când împreună cu Mitropolitul Macarie al Corintului ai publicat cartea despre deasa împărtăşire. Întărit de Sus 
ţi-ai purtat crucea nepărăsind locul virtuţii, şi ca o gură a Cuvântului, Biserica ai luminat-o cu mărturisirea 
evlaviei şi a credinţei tale celei drepte, pentru care cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, cerească şi înfricoşată chemare la Cina de Taină a Împărăţiei!
Bucură-te, chemare întărită pe mărturiile Sfintei Scripturi, ale Apostolilor şi Părinţilor!
Bucură-te, călăuză spre Izvorul vieţii celei veşnice!
Bucură-te, iubire de vrăjmaşi îndelung răbdătoare ce birui răul cu binele!
Bucură-te, că însuşi Patriarhul Grigorie al V-lea a primit mărturisirea ta în privinţa Sfintei Împărtăşanii!
Bucură-te, nevoinţă a înnoirii duhovniceşti încununată de Hristos!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 8

Prin mâhnirea şi amărăciunea încercărilor, ca printr-un foc lămuritor trecând, mai tare străluceau pe 
chipul tău pacea şi iubirea Lui Hristos. Atât erai de viteaz în isihie, încât acolo unde privegheai şi scriai, 
demonii şuşoteau în afara uşii chiliei şi tu scriai fără să te înfricoşezi, iar uneori râdeai chiar de feţele lor 
pământii, netulburat cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ruşinând cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, harul Lui Dumnezeu lucra în tine spre desăvârşire prin 

neputinţele trupului. Iar tu, ca pe un altar de închinare răstignit, nu încetai a liturghisi iubirea Lui Hristos.
Bucură-te, iubire de pătimire pentru Hristos!
Bucură-te, răbdare a suferinţei ce te umpli de mirul mângâierii Dumnezeieşti!
Bucură-te, liman de mângâiere şi vindecare a celor răniţi de păcate!
Bucură-te, povăţuitorul monahilor în îngereasca slujire!
Bucură-te, hrănire a poporului însetat după Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, inimă întru care Însuşi Duhul se roagă cu negrăite suspine!
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       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 9

Sub jugul otoman, mulţi credincioşi plăteau cu viaţa mărturisirea lor, iar tu, Sfinte Nicodim, neîncetat 
te rugai să nu piară în focul urgiei credinţa creştinilor. Pe cei ce slăbeau cu duhul îi întăreai, pe cei căzuţi care 
se pocăiau îi pregăteai pentru martiriu, celor biruitori le alcătuiai slujbe de pururea pomenire, iar Biserica 
strălucind de slava Crucii şi a Învierii Lui Hristos Îi cânta Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Luminat de Sfântul Duh arătai că Pronia Dumnezeiască binevoia întru noii martiri spre slava Bisericii 

Ortodoxe şi înnoirea dreptei credinţe, dar şi spre mustrarea celor de alte credinţe, ce vor rămâne fără cuvânt de 
apărare în Ziua Judecăţii. Ai fost pildă de răbdare, de smerenie, de ascultare şi de milostivire pentru toţi 
creştinii, mai cu seamă pentru cei robiţi de rău, care au ajuns să lepede Credinţa Ortodoxă.

Bucură-te, chip îngeresc ce găteşti calea Domnului!
Bucură-te, cuvânt ce întorci inimile spre Chipul Lui Hristos!
Bucură-te, adânc al smereniei ce izbăveşti din iadul deznădejdii!
Bucură-te, povăţuitorul Sfântului Constantin din Hydra ce trecuse la islam şi s-a pocăit de lepădarea sa!
Bucură-te, că şi dintre musulmani se converteau şi pătimeau pentru Hristos!
Bucură-te, pană a Duhului Sfânt, zugrăvind vieţile noilor martiri!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 10

Cine ar putea spune minunile săvârşite prin tine de Cuvântul Dumnezeiesc, Sfinte Nicodim? În slăbiciuni 
din ce în ce mai mari, sporeai în duhovniceasca slujire, liturghisind în Raiul smereniei şi ascultării Voia Lui 
Dumnezeu, prin care o nouă scară către Cer întinzi celor ce cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu neclintită blândeţe şi dragoste ţi-ai pecetluit până în sfârşit mărturisirea dreptei credinţe, şi, pe cei 

care pe nedrept te acuzau i-ai chemat să înlocuiască ura cu iubirea, ca ostenelile ascetice şi dragostea faţă de 
Hristos să nu fie zadarnice.

Bucură-te, micşorare de sine întru preamărirea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cuvânt mântuitor, icoană de veşnică închinare, ce naşti cuvintele vii ale Harului!
Bucură-te, tresăltare a inimii sub lucrarea Duhului Sfânt!
Bucură-te, prăznuire a Întrupării Dumnezeieşti prin rugăciunea Lui Iisus!
Bucură-te, negrăită simţire a Harului Botezului la primirea Sfintelor Taine!
Bucură-te, netâlcuită bucurie întru pomenirea Sfintei Fecioare şi a tuturor Sfinţilor!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 11

Toate ceasurile zilei şi ale nopţii le închinai, fie ca să explici vreun înţeles al Dumnezeieştii Scripturi, 
fie ca să-ţi pleci capul, să-ţi cobori mintea în inimă şi să strigi Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă! Deşi doreai 
să petreci neîncetat în Dumnezeiasca rugăciune a minţii, neobosit slujeai pe cei ce veneau să te vadă şi să fie 
mângâiaţi, cântând împreună cu ei: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Spre sfârşit, de o mare neputinţă copleşit, adeseori te rugai Lui Dumnezeu să te primească la Dânsul. 

Aşa între viaţă şi moarte ai ajuns la Karyes, şi aproape paralizat te-ai pregătit de înfricoşata trecere în Veşnicie, 
prin Mărturisire generală, Maslu şi zilnică Împărtăşire cu Preacuratele Taine. Din pricina oboselii, nu mai 
puteai spune cu glas tare rugăciunea Lui Iisus, ci doar cu mintea, în starea nemişcată de închinare.

Bucură-te, stâlp ce călăuzeşti pe noul Israel spre evlavie!
Bucură-te, însetare după vederea faţă către Faţă a Lui Hristos!
Bucură-te, rugăciune pentru plinirea de Sus a ostenelii iubirii!
Bucură-te, îmbrăţişare ultimă a Moaştelor Sfinţilor Macarie al Corintului şi Partenie!
Bucură-te, sfinţenie, care nu încetezi a purta vălul smereniei, icoană vie a Lui Hristos răstignit!
Bucură-te, fericită vedere a nevredniciei proprii, ce poţi purta strălucirea Dumnezeirii!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 12
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Privegheat  fiind  toată  noaptea  de  către  fraţi,  în  ceasul  al  şaselea,  după întrebarea  lor,  le-ai  vestit 
grabnicul tău sfârşit şi  rugându-i  să  te împărtăşească ai primit Preacuratele  Taine. Găsindu-te cu mâinile 
încrucişate şi cu picioarele întinse şi te-au întrebat: Învăţătorule ce faci, te linişteşti? Le-ai răspuns: Pe Hristos L-
am vârât înlăuntrul meu, şi cum nu mă voi linişti? şi toţi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Până astăzi, în chilia iconarilor Skurtei se păstrează, ca o binecuvântare pentru lume, sfântul tău craniu. 

Iar noi, din adâncul patimilor alergăm către razele învăţăturilor şi rugăciunilor tale, prin care pururea ne 
mângâi, ca un ucenic iubit al Lui Hristos.

Bucură-te, îndoită nepătimire, desăvârşită ascultare, milostenie mântuitoare de suflete!
Bucură-te, virtuoasă smerenie, mulţumitoare răbdare, neînvinuitoare conştiinţă!
Bucură-te, rugăciune necontenită, zdrobită căinţă, chemare în rugul aprins al isihiei!
Bucură-te, pătimire a Iubirii Îndumnezeitoare a Sfintei Treimi!
Bucură-te, pătimire cu Hristos şi pentru Hristos, spre care Îngerii doresc să se plece!
Bucură-te, neobosit zugrav al Chipului Maicii Domnului şi al vieţuirii monahiceşti!

       Bucură-te Părinte Nicodim şi roagă-te să devenim vase smerite, alese şi binecuvântate ale Sfântului Duh!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Ca un vestitor înflăcărat al Sfintei Treimi şi apărător al cereştilor dogme, râvnitor al Sfintelor Scripturi 
şi Tradiţii te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, spre împărtăşirea lumii de viaţa cea Dumnezeiască. Pentru aceasta, 
smereniei Maicii Domnului urmând, te-ai făcut părtaş bucuriei veşnicei uniri cu Hristos, pe Care roagă-L, 
Sfinte, să o dobândim şi noi, nevrednicii, cei care cu umilinţă strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Marina
Rugăciunile începătoare                 17 
iulie

Condac 1
Frumoasă floare crescută între  spinii  idoleşti  şi  împodobită cu frumuseţi 

sufleteşti,  având mintea cu bună înţelegere şi  inima aprinsă de văpaia dragostei 
Dumnezeieşti,  Sfântă  Muceniţă  Marina,  vorbeai  mereu  de  Mirele  Hristos şi  de 
Veşnica Împărăţie,  aşteptând cu dorire  să-ţi  jertfeşti  viaţa  şi  să  te  uneşti  cu El, 
pentru care îţi cântăm: Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi 
roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Icos 1
Născută fiind din părinţi de bun neam, dar necredincioşi, de copilă ai rămas 

orfană de mamă, iar tatăl tău Edesie, slujitor idolesc, te-a dat spre îngrijire la o femeie în afara cetăţii, de la 
care ai învăţat şi te-ai întărit în credinţa în Dumnezeu. Pentru aceasta îţi zicem aşa:

Bucură-te, că în Dumnezeu ai crezut, în Cel care, Cerul şi Pământul a făcut!
Bucură-te, că pe Hristos de mică L-ai cunoscut, şi la 12 ani în inimă pe El L-ai avut!
Bucură-te, că ai cercetat cele creştineşti cu luare aminte, şi pe Mirele Hristos L-ai dorit fierbinte!
Bucură-te, că la cele pământeşti n-ai mai cugetat şi ale Domnului cuvinte le-ai urmat!
Bucură-te, că de Numele Lui Iisus Hristos adesea vorbeai, şi să trăieşti veşnic în Ceruri doreai!
Bucură-te, că ai urât a lumii deşertăciune, şi a ei patimă şi rătăcire!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 2
Tatăl tău Edesie, auzind că ai primit credinţa sfântă a creştinilor, a început să te urască şi ca pe o străină 

să te socotească. Tu, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu, Îl rugai pe Tatăl Ceresc să te ajute şi să te întărească 
pentru a-L putea mărturisi şi a-I cânta Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Când ai fost de 15 ani, mergând la câmp să vezi oile tatălui tău, eparhul cetăţii, crudul Olimvrie a trecut 

pe acolo şi văzându-te, şi-a rănit inima cu frumuseţea ta, şi te-a întrebat cine eşti. Tu plină de curaj i-ai răspuns  
că eşti creştină şi mireasă a Lui Hristos, pentru care-ţi zicem acum aşa:

Bucură-te, că pe eparh în cale l-ai întâlnit şi pe Dumnezeu L-ai mărturisit!
Bucură-te, că eparhul s-a rănit de frumuseţea ta şi să-ţi afle numele dorea!
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Bucură-te, că Marina i-ai spus că te numeşti şi pe Domnul Hristos i-ai spus că-L iubeşti!
Bucură-te, că închinării la idoli nu te-ai învoit şi sufletul cu rugăciunea ţi-ai împodobit!
Bucură-te, că eparhul auzind s-a tulburat şi în cetate cu grele chinuri te-a înfricoşat!
Bucură-te, că de munci şi de cazne te bucurai şi pe tiran cu înţelepte cuvinte îl înfruntai!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 3
Eparhul cetăţii scoţându-te la judecată, privea cu plăcere la frumuseţea ta şi te îndemna cu glas amăgitor 

să jertfeşti zeilor spre a-ţi cruţa tinereţea. Tu, Fericită Marina, aveai mintea la Dumnezeul Cel Adevărat şi ai strigat: 
Unul este Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Dătătorul-de-viaţă, Căruia-I cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Auzind această mărturisire a ta, Sfântă Marina, Olimvrie te ademenea prin cuvinte înşelătoare să-i fii 

soţie, făgăduindu-ţi din toate dulceţile lumii, dar tu cu bărbăţie l-ai defăimat, iar pe Hristos, Mirele tău, L-ai lăudat, 
chemându-L în ajutor; pentru care acum te lăudăm zicând:

Bucură-te Fecioară, că silnicia tiranului cu tărie ai biruit, şi să aduci jertfă la idoli n-ai voit!
Bucură-te, că trupul l-ai dat spre chinuire, iar sufletul curat l-ai păstrat pentru Cerescul tău Mire!
Bucură-te, că a te uni cu Hristos ai dorit şi pe Sfânta Treime ai mărturisit!
Bucură-te, Sfântă Marina, cea grabnic ajutătoare, mireasa Lui Hristos cea în credinţă tare!
Bucură-te, că păgânul te privea cu nespusă cruzime şi a poruncit să fii dată spre chinuire!
Bucură-te, iubitoare a frumuseţilor cereşti şi defăimătoare a amăgirilor lumeşti!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 4
Fiind plin de mânie şi ură, tiranul a părăsit dragostea amăgitoare şi fără milă, a poruncit să fii dezbrăcată 

de haine şi bătută cu vergi. Întărită în credinţa Lui Hristos, tu cu răbdare în rugăciune cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Pământul s-a înroşit de sângele tău, poporul s-a uimit şi plin de jale a privit cum pierea frumuseţea ta. 
Crudul Olimvrie ţi-a înmulţit suferinţa, te-a pironit pe lemn şi cu căngi ţi-a sfâşiat trupul. Cu mare bărbăţie ai 
răbdat chinurile grele, pentru care noi îţi strigăm aşa:

Bucură-te, că neclintită ai rămas în chinuire şi Lui Dumnezeu Îi aduceai mulţumire!
Bucură-te, că pentru Domnul Hristos pătimeai şi loviturile vergilor le răbdai!
Bucură-te, că Puterea Dumnezeiască te-a acoperit şi prin suferinţă multă te-ai sfinţit!
Bucură-te, că pământul de sângele tâu s-a înroşit şi prin aceasta pe satana l-ai zdrobit!
Bucură-te, că pe toate cu tărie le-ai răbdat şi prin calde rugăciuni sufletul ţi-ai luminat!
Bucură-te, că pentru multa răbdare şi tot ce-ai îndurat, în Cer Domnul Iisus Hristos te-a încununat!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 5
Ridicându-ţi privirea la Cer, te gândeai la Patimile Mântuitorului şi cu dragoste şi cu credinţă te rugai: 

Vrăjmaşii m-au înconjurat, Doamne, caută spre mine, roaba Ta, şi mă miluieşte, ca din toată inima să-Ţi cânt: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Întărită fiind în credinţa în Dumnezeu, nimic nu a putut să te despartă de dragostea Mirelui tău Hristos, 

nici sfaturile poporului, nici viclenele amăgiri, nici sălbăticia tiranilor sau asprele ameninţări, nu te-au făcut să 
slujeşti idolilor, şi, minunându-ne pentru tăria ta, îţi cântăm:

Bucură-te, că de Cerescul Mire nu te-ai despărţit, şi în cruda chinuire mai mult L-ai iubit!
Bucură-te, că n-ai voit să slujeşti idolilor spurcaţi, şi nu te-ai supus păgânilor blestemaţi!
Bucură-te, că ai suferit tăieturile uneltelor de fier, şi gândind la Hristos, priveai liniştită la Cer!
Bucură-te, că uneltirile păgânilor le-ai biruit cu tărie, că toate le-ai suferit cu bărbăţie!
Bucură-te, că trupul tău s-a chinuit pe pământ, dar sufletul strălucit a mers la Domnul Cel Sfânt!
Bucură-te, Muceniţă în necazuri ajutătoare şi de Cereasca Împărăţie râvnitoare!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 
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Condac 6
Văzând tiranul eparh că nu te poate înspăimânta, a poruncit să fii aruncată în temniţa celor osândiţi la 

moarte. Sfântă Muceniţă Marina, aveai oasele goale în urma chinurilor şi înălţai rugăciuni fierbinţi Lui Dumnezeu 
să te întărească asupra vrăjmaşilor, şi-I cântai Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Stând singură în temniţa întunecoasă, diavolul a venit la tine în chip de câine. Cu mare îndrăznire te-a 

înfricoşat, dar tu cu multă bărbăţie, cu ciocanul pe care l-ai găsit, în cap l-ai lovit până ce vedenia cea rea a 
pierit, şi rugându-te Lui Dumnezeu l-ai biruit, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, Muceniţă Marina, că multe răni ai răbdat şi în temniţă păgânii te-au aruncat!
Bucură-te, că satana acolo te-a ispitit, dar fără teamă capul cu un ciocan i l-ai zdrobit!
Bucură-te, că, rugându-te, satana a dispărut şi atunci mare cutremur s-a făcut!
Bucură-te, că Lumina Cerească s-a arătat şi acoperişul temniţei s-a ridicat!
Bucură-te, că Sfânta Cruce strălucea în văzduh, iar Mirele Tău te întărea prin Sfântul Duh!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Marina, ajutătoarea celor necăjiţi şi întăritoarea celor ispitiţi!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 7
Deasupra Sfintei Cruci, cea plină de lumină, zbura o porumbiţă albă, care cu glas blând zicea: Bucură-te 

Marina, Muceniţă a Lui Hristos, că ai biruit pe satana, vrăjmaşul cel rău şi curând vei veni în cămara Mirelui tău! 
Bucurându-te de cele văzute şi auzite, I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Duhul tău la această vedenie s-a înveselit, iar trupul, ca prin minune, de răni s-a tămăduit dobândind 

frumuseţea cea dintâi. Plină de bucurie I-ai mulţumit Lui Dumnezeu şi pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, Muceniţă mult răbdătoare şi către Domnul mult rugătoare!
Bucură-te, că El în temniţă te-a cercetat şi toate rănile ţi le-a vindecat!
Bucură-te, că Duhul Sfânt ca o porumbiţă a venit, şi pentru suferinţă Domnului I-ai mulţumit!
Bucură-te, Muceniţă, în credinţă şi în nădejde întărită, fecioară curată de Domnul Hristos păzită!
Bucură-te, Sfântă Marina, a satanei zdrobitoare şi în ispitele noastre ajutătoare!
Bucură-te, că de Mirele Hristos ai fost iubită şi de Duhul Sfânt ai fost ocrotită!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 8
A doua zi, fiind din nou scoasă la judecată, spre mirarea tuturor erai deplin sănătoasă şi vindecată de 

rănile  trupului,  dar  ei  rătăciţi  fiind,  credeau  că  zeii  te-au  ajutat.  De  aceea  tu  i-ai  înfruntat  şi  cu  tărie  ai 
mărturisit puterea Lui Hristos cea vindecătoare, cântând cu veselie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Olimvrie, văzând curajul tău şi statornica ta credinţă în Dumnezeu, a poruncit să-ţi ardă spatele şi coastele 

cu făclii aprinse, dar tu mai cu putere te rugai şi răbdai chinurile grele, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, că în suferinţă ajuţi pe tot omul, Sfântă Marina, cea vindecată de Domnul!
Bucură-te, că văzându-te poporul mult s-a minunat, iar noi în Cer mijlocitoare te-am câştigat!
Bucură-te, Muceniţă, că pe tiran l-ai răpus, că în chinuri gândul tău era numai la Cel de Sus!
Bucură-te, că trupul cu făclii ţi-a fost ars, dar tu mireasa Lui Hristos ai rămas!
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai slăvit în suferinţă şi toate chinurile te-au întărit în credinţă!
Bucură-te, că prin răbdare ai câştigat cununa şi în Ceruri te veseleşti întruna!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 9
După ce te-a izbăvit Domnul de la astfel de muncire, ai strigat: Doamne, m-ai învrednicit să merg prin  

foc pentru Tine, ajută-mă să trec şi prin apa Sfântului Botez! Acestea auzind tiranul, te-a aruncat într-un butoi cu 
apă, dar afundându-te, te rugai, Îl slăveai şi-I cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Fiind aruncată în apă de slujitorii idoleşti, te rugai Domnului Hristos ca această afundare să-ţi fie Sfântul 

Botez, pentru a doua naştere în viaţa veşnică şi, minune, cutremur mare s-a făcut, legăturile s-au desfăcut, îngroziţi 
slujitorii au fugit, iar tu te-ai mântuit, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că în chinuri multe ai fost încercată, şi aruncată în apă ai cerut Lui Hristos să fii botezată!
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Bucură-te, că păgânii au vrut să te înece, dar voinţa şi credinţa n-au putut să ţi le plece!
Bucură-te, că în suferinţă Domnul te-a cercetat şi frumoasă vedenie cerească ţi-a arătat!
Bucură-te, că răbdarea ţi-a fost răsplătită şi, în Cer şi pe Pământ, eşti acum preamărită!
Bucură-te, că eşti întărire celor ce se nevoiesc, şi grabnică ajutătoare celor ce se chinuiesc!
Bucură-te, că pentru cei ce-ţi poartă numele eşti ocrotitoare şi pentru cei din necazuri eşti izbăvitoare!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 10
 Cei care erau de faţă când ai fost aruncată în apă au văzut din Cer o lumină pogorându-se şi o porumbiţă 
albă având în cioc o coroniţă de aur pe care o atingea de creştetul tău, iar tu, bucurându-te, Îi cântai Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
 Vedenia Cerească de mulţi a fost văzută, cum din Cer un stâlp de foc venea până la tine şi porumbiţa cu 
glas lin a zis: Pace ţie, Marina! Mireasa Lui Hristos, acum vei primi Cununa Muceniciei şi te vei odihni în Ceruri! 

Bucură-te, că de Hristos ai fost răsplătită şi prin vedenie ai fost întărită!
Bucură-te, că în Ceruri acum locuieşti şi acolo cu Muceniţele te veseleşti!
Bucură-te, că din apă ai ieşit botezată şi în Cer şi pe Pământ eşti lăudată!
Bucură-te, că din Ceruri ne trimiţi putere şi când te pomenim, satana pe loc piere!
Bucură-te, Muceniţă, a fecioarelor tărie, sprijinitoare a celor ce se roagă ţie!
Bucură-te, că pe Hristos, Mirele tău, mult L-ai iubit şi prin tine creştinii s-au întărit!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 11
Poporul venit la privelişte s-a cutremurat de Puterea Dumnezeiască, că din munci ai fost scăpată, iar 

marele tiran Olimvrie, temându-se de întoarcerea oamenilor spre Dumnezeul Cel Adevărat, a poruncit să fie 
ucişi toţi cei care Îl mărturisesc pe Hristos şi-I cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Fiind  întărită  în  credinţa  creştină  după suferirea  muncilor,  te-au  scos  afară  din  cetate  şi  tiranul  a 

poruncit să fii ucisă cu sabia. Atunci toţi s-au înspăimântat, Pământul s-a cutremurat, sabia din mâna călăului a 
căzut, iar tu plină de curaj aşteptai împlinirea poruncii, pentru a-ţi jertfi viaţa Domnului. Lăudându-te îţi zicem:

Bucură-te, Sfântă Marina, că de sabie ai fost tăiată şi de Hristos la Cer ai fost luată!
Bucură-te, că la moartea ta Pământul s-a cutremurat şi pe satana l-ai ruşinat!
Bucură-te, că pentru Hristos mult ai pătimit, şi prin răbdarea ta capul satanei l-ai zdrobit!
Bucură-te, că de daruri cereşti eşti împărţitoare şi de vrăjmaşi eşti risipitoare!
Bucură-te, că te veseleşti cu Mirele Ceresc pe veci şi cu Îngerii în Ceruri petreci!
Bucură-te, că eşti ocrotitoare în nevoi şi rugătoare la Dumnezeu pentru noi!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

Condac 12
Sfântă Mucenită Marina, ai fost supusă la munci grele şi la chinuri mari şi ai devenit frumoasă ca aurul 

cel curăţit de şapte ori în foc. Ai trecut hotarul cel îngust al vieţii tale, ajungând la Mirele Cel fără-de-moarte, 
de la Care ai primit cununa biruinţei. Acum te bucuri în cămara cerească, împreună cu fecioarele cele înţelepte 
şi-I cânţi Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Paharul cel amar al patimilor l-ai băut, Sfântă Marina, săvârşindu-ţi viaţa prin mucenicie, pentru care 

sufletul tău a intrat în dulceaţa Raiului. Trupul tău cel mucenicesc, plin de bună mireasmă, îi veseleşte pe creştini. 
Celor ce prăznuiesc pomenirea ta trimite-le daruri şi ajutor din Ceruri, să-ţi cânte cu dragoste aşa:

Bucură-te, Muceniţă Marina, a Raiului moştenitoare şi în veci luminată de Cerescul Soare!
Bucură-te, preafrumoasă mireasă a Lui Hristos, că Bisericilor le dai duhovnicesc folos!
Bucură-te, turturea dulce glăsuitoare, a Sfintei Treimi mărturisitoare!
Bucură-te şi te roagă pentru noi cei oropsiţi şi ne ajută pe noi, cei de rău ispitiţi!
Bucură-te, Muceniţă răbdătoare pentru credinţă, că esti stâlp şi pildă celor din suferinţă!
Bucură-te, că icoana ta sfântă o sărutăm şi prăznuirea ta cu bucurie o lăudăm!
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a Lui Hristos şi roagă-te pentru mântuirea noastră! 

 Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
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O, Sfântă Mare Muceniţă Marina, ţi-ai jertfit viaţa pentru Hristos, adevărata credinţă ai mărturisit-o şi în 
Ceruri acum te veseleşti, laudă aducând Sfintei Treimi împreună cu Cetele Mucenicilor. Roagă-te pentru noi 
Mirelui Hristos să ne întărească în credinţă, în răbdare şi în smerenie, de ispite să ne păzească, de vrăjmaşi să 
ne mântuiască, de foc, de apă şi de necazuri să ne ocrotească, ca pe Dumnezeu, prin tine, să-L slăvim şi să-L 
lăudăm căntându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor
Rugăciunile începătoare            18 iulie

Condac 1
Ca pe o podoabă a Mucenicilor şi apărător fierbinte al dreptei credinţe, te 

lăudăm pe tine, Sfinte Mucenic Emilian, biruitorul înşelăciunii idoleşti. Iar tu, ca cel 
ce eşti mijlocitorul nostru către Dumnezeu, de înşelăciunea vrăjmaşului ne izbăveşte 
pe noi, care-ţi cântăm: Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească 
şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!

Icos 1
Credinţa cea de viaţă dătătoare, Mucenice Emilian, ai primit-o de la părinţii 

tăi cei de bun neam, şi luminat de Harul Lui Hristos ai trăit pe pământ în fapte bune, 
ca tinereţea ta să o aduci prinos de bună mireasmă Lui Dumnezeu. Vrednicule de 

laudă Mucenic, îţi aducem acum cântarea aceasta:
Bucură-te, că în cetatea Durostorum, din părinţi binecredincioşi ai odrăslit!
Bucură-te, înger pământesc, luminat de Harul Lui Dumnezeu, că de dragostea Lui nu te-ai despărţit!
Bucură-te, prunc nevinovat, care ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt!
Bucură-te, că te-ai hrănit cu învăţătura Lui Hristos şi Soarele Dreptăţii te-a luminat!
Bucură-te, că dreapta credinţă ţi-a fost far călăuzitor şi din dulceaţa Scripturilor te-ai hrănit!
Bucură-te, că din tinereţe ai avut nădejde tare către Dumnezeu şi de cele lumeşti nu ţi-ai lipit inima!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 2

Viaţa ta plăcută Lui Dumnezeu, mărite Emilian, ai trăit-o în vremea împăratului Iulian, nelegiuitul 
prigonitor al creştinilor. Nici prigonirile, nici ameninţările dezlănţuite de acesta, nu te-au despărţit de dragostea 
Lui Hristos, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Plin de Duh Sfânt şi întărit de dragostea Lui Hristos, ai înfruntat marea prigonire a împăratului apostat 

şi, vădind înşelăciunea idolească, ai început să propovăduieşti celor din cetatea Durostorum să nu se lepede de 
dreapta credinţă. De aceea, te lăudăm zicând:

Bucură-te, ostaş plin de credinţă dreaptă şi statornică, care ai tăiat înşelăciunea idolească!
Bucură-te, viteaz luptător pentru apărarea creştinilor, că te-ai arătat plin de Har Dumnezeiesc!
Bucură-te, scut de apărare împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, mlădiţă bună ieşită din viţa Hristos!
Bucură-te, piatră tăiată din piatra Hristos, pavăza celor aflaţi în primejdii şi necazuri!
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Bucură-te, luceafăr răsărit în vremea prigonirilor, următor al Sfântului Dasius martirul din cetatea ta!
Bucură-te, că ţi-ai ales ca împărat pe Împăratul Cel Veşnic şi te-ai lepădat de slujirea celui pământesc!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 3

Ca şi Irod, omorâtorul pruncilor din Betleem, tot aşa şi ighemonul Capitolinus a ucis pe pruncii născuţi 
din apă şi din Duh, în cetatea Durostorum. Dar tu, vrednicule ostaş al Lui Hristos, văzând fărădelegea lui, te-ai 
rugat pentru aşezarea sufletelor nevinovate în ceata Mucenicilor şi, dând slavă Lui Dumnezeu, neîncetat cântai: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Dacă ai văzut asuprirea şi suferinţa creştinilor din cetatea părinţilor tăi, ca un neînfricat ostaş al Lui 

Hristos te-ai împotrivit cu multă bărbăţie celor care-i sileau pe creştini să jertfească zeilor, mustrând cu tărie 
nelegiuirea lor. Pentru aceea, cu bucurie îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, că nu te-ai supus poruncii împărăteşti şi nu te-ai alăturat închinătorilor idoleşti!
Bucură-te, că prigonitorii nu te-au înduplecat să jertfeşti zeilor, şi ai dorit ospăţul Lui Hristos!
Bucură-te, că ţi-ai aprins inima pentru Hristos şi ai sfărâmat idolii cei nesimţitori!
Bucură-te, că veselia cea trecătoare nu ţi-a schimbat sufletul plin de Duhul Sfânt!
Bucură-te, că răbdarea Mucenicilor te-a întărit şi putere din puterea Lui Hristos ţi-a dat tărie şi îndrăzneală!
Bucură-te, că lumina aprinsă din lumina Duhului ţi-a dat îndrăzneală a intra în capiştea idolilor!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!

Condac 4
Auzind Capitolinus vestea distrugerii altarelor păgâneşti, s-a tulburat şi cu mare mânie a strigat:  În  

grabă căutaţi pe Emilian şi aflându-l, să mi-l aduceţi ca să-l pierd. Dar tu, Sfinte, unit fiind în cuget cu Hristos-
Dumnezeu, nu te-ai înspăimântat de ameninţările lui, că neîncetat cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Poruncilor împăratului nu te-ai supus, Sfinte Emilian, că Hristos te-a întărit cu chemare sfântă la pătimire 

pentru El. Drept aceea, ai pornit spre ajutorul şi îmbărbătarea creştinilor prigoniţi, mărturisind cu tărie că tu, 
asemenea lor, nu te supui poruncilor păgâneşti. Pentru aceea, Sfinte, primeşte în dar cântarea noastră:

Bucură-te, urmaş al Lui Hristos, credincioasă slugă şi vrednic luptător pentru El!
Bucură-te, ascultător al glasului Dumnezeiesc, că Mântuitorul te-a chemat la pătimire pentru El! 
Bucură-te, că nesuferind nedreptatea, de bună voie te-ai predat celor fărădelege!
Bucură-te, că nu ţi-ai cruţat viaţa şi pe mulţi i-ai întărit în credinţa cea adevărată!
Bucură-te, că ai biruit păgânătatea şi în faţa scaunului de judecată luminos te-ai arătat!
Bucură-te, că în inima ta a încăput Hristos Cel neîncăput şi Acesta te-a întărit să poţi pătimi pentru El!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 5

Vederile minţii avându-le curăţite, ai ales a pătimi pentru Hristos, dorind a te jertfi pentru El, a învia 
împreună cu El, cântând neîncetat cântarea îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Din înălţime putere primind, cu îndrăzneală ai stat în faţa lui Capitolinus, vorbindu-i de Hristos, încât 

acesta s-a mirat de înţelepciunea ta. Cetele Sfinţilor s-au bucurat în Cer, iar noi, pe pământ, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, stea luminată de Soarele Hristos, că înşelăciunea idolească ai alungat!
Bucură-te, că de frumuseţea trupului nu te-ai îngrijit şi doar frumuseţea dumnezeiască ai dorit!
Bucură-te, cel ce ai alergat către chinuri, rănit fiind de dragostea Stăpânului!
Bucură-te, cel ce ai revărsat lumină din lumina Lui Hristos în sufletele credincioşilor!
Bucură-te, că necredincioşii, văzându-te luminat de înţelepciunea Lui Hristos, s-au cutremurat!
Bucură-te, vas ales al Preasfintei Treimi, că în Ceruri ţi s-a pregătit răsplată!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 6

Supus din nou întrebărilor păgânului judecător, tu, Mucenice Emilian, te-ai arătat neclintit în credinţa 
întru Hristos. Ai nesocotit bătăile care ţi-au zdrobit trupul şi ai stat ca un adevărat ostaş, mărturisind pe Hristos 
adevăratul Dumnezeu şi cântând Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

191



Icos 6
Neclintit fiind şi stând tare pe piatra credinţei, te-ai arătat puternic, Sfinte Mucenic, urmând îndemnurilor 

învăţătorului tău, Cel ce a mântuit lumea de înşelăciunea vrăjmaşului. Pentru aceasta, cu dragoste îţi cântăm:
Bucură-te, mult pătimitorule pentru Hristos, că pildă bună credincioşilor dreptmăritori ai fost!
Bucură-te, purtătorule de Hristos cu suflet înmiresmat de mirul pătimirilor şi de mireasma Duhului!
Bucură-te, reazem al Bisericii şi înger în trup, îndelung răbdătorule şi statornic în adevăr!
Bucură-te, om al dreptăţii, slujitor şi propovăduitor al Adevărului!
Bucură-te, biruitor al înşelăciunii diavoleşti, că eşti ancoră tare şi nemişcată a dreptei credinţe!
Bucură-te, bun chivernisitor al tainelor Dumnezeieşti, solia noastră către Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 7

Foc pentru credinţă având în sufletul tău, Fericite Mucenic Emilian, pentru dragostea Celui dorit de 
tine întru nimic ai socotit chinurile, întărit de dorul Lui. Vesel ai înfruntat toate, rugându-te pentru prigonitorii 
tăi, iar Lui Dumnezeu Îi aduceai laudă cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Nici bătăile,  nici  ademenirile  împăratului,  nici  sabia ighemonului nu te-au înspăimântat,  nici  te-au 

despărţit de Hristos, că tu, Sfinte Emilian, răcorindu-te din Izvorul vieţii, te-ai întărit. Cu evlavie îţi cântăm:
Bucură-te, tânăr plin de râvnă Dumnezeiască, cu faţă de Înger luminată de Duhul Sfânt!
Bucură-te, dragoste, răbdare şi jertfă plăcută Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai fost piatră la temelia Bisericii Lui Hristos şi stâlp neclintit al creştinătăţii!
Bucură-te, sfetnic luminos, candelă veşnic aprinsă, martir prealăudat din Ceata Mucenicilor!
Bucură-te, glas de rugăciune fierbinte auzit de Hristos în Ceruri!
Bucură-te, sămânţă bună aruncată în pământ românesc, floare rară, deschisă în nădejdea învierii!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 8

După îndelungi prigoniri şi chinuri cumplite, ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui Hristos, strigând ca şi 
Sfântul Arhidiacon Ştefan, întâiul Mucenic: Doamne, Iisuse Hristoase, primeşte duhul meu! Sufletul tău, Sfinte 
Emilian, a fost aşezat în Ceata Martirilor, cântând neîncetat Preasfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Dacă ai trecut prin jertfă, din moarte la viaţă, Sfinte Mucenic Emilian, nu ai părăsit pe cei ce se luptă 

cu necazurile şi primejdiile din lumea aceasta, ci mijloceşti la Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ţi cântă:
Bucură-te, Sfinte Emilian, Mucenic preamărit al Lui Hristos, apărător al dreptei credinţe!
Bucură-te, fiu al cetăţii Durostorum şi Protopărinte al martirilor români!
Bucură-te, lauda Dobrogei şi bucuria tuturor românilor!
Bucură-te, Mucenic cinstit în toate provinciile româneşti, şi purtător de cunună cerească!
Bucură-te, rugător fierbinte către Dumnezeu pentru toţi cei care te cinstesc cu dragoste!
Bucură-te, turn al creştinătăţii şi stâlp al Bisericii!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 9

În Împărăţia Cerurilor intrând, Sfinte Mucenic Emilian, te îndulceşti de răsplata veşnicelor bunătăţi ale 
Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, pentru Care ai pătimit. Mărite Mărturisitorule, acolo nu încetezi a-I 
mulţumi Domnului pentru toate, şi împreună cu Îngerii cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Mărgăritar de multpreţ al pământului Dobrogei te-ai arătat, Sfinte Emilian, Mucenic al Lui Hristos. 

Trupul tău, îngropat în pământul stramoşilor noştri, sămânţă dătătoare de rod duhovnicesc s-a arătat urmaşilor 
tăi, iar sângele tău a rodit credinţă şi demnitate celor ce după cuviinţă cântă pomenirea ta, zicând:

Bucură-te, urmaş al Apostolilor şi propovăduitor al Adevărului!
Bucură-te, sămânţă Dumnezeiască semănată în pământ străbun!
Bucură-te, cel ce ai întregit Ceata Martirilor dobrogeni!
Bucură-te, cărare care-i duci la Ceruri pe cei cucernici!
Bucură-te, făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor, aprinsă din dragostea Lui Hristos!
Bucură-te, luceafăr răsărit în zorii creştinismului românesc!
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Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 10

Cu ce cântări de laudă vom încununa pe Mucenicul Emilian, că acesta ca un bun slujitor al Lui Hristos, 
pe pământ a biruit uneltirile lui veliar, iar în Ceruri, vede pururea faţa cea prealuminată a Stăpânului tuturor, 
Căruia neîncetat Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Având îndrăzneală către Dumnezeu pe Care l-ai iubit, Sfinte Mucenic, nu înceta a te ruga pentru cei 

care cinstesc cu dragoste pomenirea ta şi-ţi cântă cu evlavie, din inimă curată, unele ca acestea:
Bucură-te, prieten al Lui Dumnezeu şi frate al nostru, că Hristos s-a împlinit întru tine!
Bucură-te, sălaş al Duhului Sfânt, bucuria Îngerilor şi slava Mucenicilor!
Bucură-te, că înaintezi mereu către adâncimile Preasfintei Treimi!
Bucură-te, că stai în Ceata Mucenicilor, slăvind pe Dumnezeu!
Bucură-te, suflet încărcat de roadele Duhului Sfânt!
Bucură-te, jertfă vie cu bună mireasmă plăcută Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 11

Darul cel dat ţie de la Dumnezeu, ca răsplată pentru nevoinţele tale, mărite Mucenic Emilian, cine 
poate să-l spună, cu adevărat? Te-ai învrednicit a face minuni şi faceri de bine celor ce se roagă ţie cu credinţă 
şi, săvârşind cu dragoste sfântă pomenirea ta, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Lăudăm nevoinţele tale, Sfinte Mucenic Emilian, cinstim Sfintele tale Moaşte, slăvim pe Dumnezeu, 

Care te-a preamărit şi te-a dăruit poporului nostru spre a-l feri de tot felul de ispite şi necazuri, şi zicem:
Bucură-te, răbdătorule în chinuri, că i-ai întărit pe cei slabi în credinţă!
Bucură-te, purtătorule de balsamul tămăduirilor, că îi alini pe cei suferinzi şi părăsiţi!
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi al orfanilor, sprijinitorul bătrânilor şi miluitorul săracilor!
Bucură-te, biruitorul nedreptăţilor, că aduci pacea celor oropsiţi şi-i îndulceşti pe cei ce aleargă la tine!
Bucură-te, că izbăveşti de întristare şi dai bucurie, aduci lumină pruncilor şi înţelepciune tinerilor!
Bucură-te, începătura Mucenicilor şi bucuria Cuvioşilor, că eşti turn de biruinţă şi uşă de mântuire!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 12

Cere de la Dumnezeu pentru noi Har Dumnezeiesc, Sfinte, să luptăm împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi 
nevăzuţi. Întinde nouă mână de ajutor şi împacă viaţa noastră să nu pierim în iureşul ispitelor, ci, bucurându-
ne, împreună cu tine să cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ca pe o podoabă de mult preţ te are Biserica noastră dreptmăritoare, pe tine, Mucenice Emilian! De 

veacuri se cinsteşte numele tău în tot pământul românesc. De aceea, îţi aducem mulţumire pentru binefacerile 
pe care le reverşi peste noi, cei ce-ţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Sfinte, de veacuri cinstit în tot pământul românesc, întâiule între Martirii Dobrogeni!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte la Silistra s-au descoperit!
Bucură-te, că eşti binecuvântare pentru neamul românesc şi în toată ţara ţi s-au înalţat locaşuri sfinte!
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre, că torni în inimi Har Dumnezeiesc!
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei ce cinstesc numele tău!
Bucură-te, grabnic folositor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Bucură-te Sfinte Emilian şi roagă-te Domnului să ne sfinţească şi să pună în noi credinţă tare şi iubire arzătoare!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, mult pătimitorule ostaş al Lui Hristos, Sfinte Mucenic Emilian, cel ce te-ai învrednicit de la Hristos 
de mari daruri cereşti, primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor, şi fii mijlocitor pentru noi către Înduratul 
Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel veşnic, iertându-ne păcatele, şi mântuindu-ne sufletele, ca împreună 
cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor
Prealăudate Mucenic al Lui Hristos, Sfinte Emilian, care ai sfărâmat altarele idolilor şi te-ai adus jertfă 

bineplăcută Lui Dumnezeu, auzi-ne pe noi, cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu umilinţă te rugăm să fii 

193



mijlocitor pentru noi la Stăpânul şi Mântuitorul lumii, ca unul care ai dobândit îndrăznire către Dumnezeu. 
Alungă idolii necredinţei care s-au înălţat în sufletele noastre şi prin rugăciunile tale către Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu, zdrobeşte păcatul sub picioarele noastre, să punem hotar vieţii noastre întinate. Umple mintea 
noastră de cunoştinţa cea adevărată din înţelepciunea cea dată ţie şi aprinde-ne şi pe noi cu evlavie şi iubire. 
Dă-ne răbdare şi din virtute, curaj şi voinţă, credinţă şi iubire către Dumnezeu. Învaţă-ne umilinţa cu care ai 
părăsit toate bucuriile şi bogăţiile pământeşti. Fă să strălucească în noi pacea cu care ai stat în faţa chinuitorului 
tău. Pune în noi, cu rugăciunile tale, temelia statorniciei şi a sfinţeniei, Moştenitorule al nemuririi, şi roagă-te să 
fim şi noi împreună cu tine moştenitori. Tu, care aduci lumină celor ce se roagă ţie şi te prăznuiesc, roagă-te să  
ajungem la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care străluceşte peste toţi cei pecetluiţi cu Sângele Său. Acestuia 
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin!

+Acatistul Sfântului Prooroc Ilie
Rugăciunile începătoare                                                              20 iulie

Condac 1
Sfinte Mare Proorocule Ilie, ai fost ales de Bunul Dumnezeu să 

întorci poporul lui Israel de la închinarea la idoli şi ai fost pe pământ 
un minunat slujitor plin de râvnă şi de Har, pentru care cu smerenie 
îţi  spunem:  Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul 
ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Icos 1
Cât ai trăit pe pământ ai dus o viaţă foarte curată. Copil fiind, 

părintele tău Sovah a văzut Îngerii luminaţi vorbind cu tine, cu foc ceresc înfăşurându-te şi cu lumină hrănindu-te, 
iar mai apoi ai primit darul profeţiei. Minunându-ne noi de toate acestea zicem aşa:

Bucură-te, că de mic copil vorbeai cu Sfinţii Îngeri! 
Bucură-te, că mic fiind, Îngerii te înfăşurau şi te hrăneau cu lumină minunată!
Bucură-te, că părintele tău te-a iubit şi s-a minunat de tine!
Bucură-te, că ai dus o viaţă foarte curată!
Bucură-te, că ţi s-a dat darul proorociei! 
Bucură-te, că ai fost ales de Dumnezeu pentru a mântui poporul lui Israel de păcate!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 2
Trăind în poporul evreu pe vremea Vechiului Testament, ai văzut nelegiuirile şi răzvrătirile de atunci 

şi te-ai întristat, că închinându-se la idoli evreii s-au îndepărtat de adevăratul Dumnezeu, Căruia toate Oştirile 
Cereşti cu cutremur I se închină şi Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Împăratul  Ahab,  care  domnea  atunci,  având  mintea  întunecată  a  făcut  nenumărate  fărădelegi,  s-a 

lepădat de Dumnezeu şi a devenit închinător la idoli. Tu l-ai înfruntat cu mult curaj, i-ai arătat nelegiuirile lui 
şi ai profeţit trei ani de secetă şi foamete mare pe pământul împărăţiei sale, drept pedeapsă. 

Bucură-te, propovăduitorule neînfricat al dreptăţii!
Bucură-te, că i-ai înfruntat pe cei nelegiuiţi!
Bucură-te, că ai luptat împotriva închinătorilor la idoli!
Bucură-te, ca ai profeţit pedeapsa cerească pentru păcatele săvârşite în împărăţia lui Ahab!
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat mare putere şi mari daruri cereşti!
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Bucură-te, că ai vestit oamenilor poruncile Lui Dumnezeu, Care a oprit ploaia pentru trei ani!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 3
Cu puterea rugăciunilor tale ai încuiat Cerul şi trei ani a fost secetă şi foamete mare, până când cei  

nelegiuiţi s-au întors din nou cu faţa către Dumnezeu, s-au pocăit pentru faptele lor rele şi cu umilinţă au 
cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
În timpul foametei Bunul Dumnezeu ţi-a purtat de grijă şi ţi-a poruncit să te duci la râul Cherit, aflat în 

faţa Iordanului. Acolo ai fost hrănit de corbii care îţi aduceau hrană în fiecare dimineaţă şi seară, iar apă ai 
băut din râu. Pentru acestea cu smerenie îţi spunem aşa:

Bucură-te, că ai învins nelegiuirile cu postul şi cu rugăciunea!
Bucură-te, că rugăciunile tale aveau mare putere înaintea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, păzitorule al poruncilor sfinte!
Bucură-te, că datorită ţie poporul s-a lepădat de păcate şi s-a întors la Dumnezeu!
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a purtat de grijă!
Bucură-te că ai fost hrănit de corbi la râul Cherit!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 4
Râul a secat şi ai fost îndrumat de Dumnezeu să mergi la Sarepta Sidonului,  unde ai găsit o femeie 

văduvă, foarte săracă dar credincioasă, care avea un fecior. Cerându-i mâncare şi apă de băut, aceasta ţi-a adus 
din puţinătatea ei. Văzând noi marea purtare de grijă a Lui Dumnezeu cu cinste mare Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
 Dumnezeu a răsplătit-o pe văduva cea milostivă, pentru bunătatea şi credinţa ei, şi atâta timp cât a 
durat marea foamete uleiul din ulcior şi făina din vasul ei nu s-au terminat. Astfel aţi fost hrăniţi toţi trei, până 
când foametea a încetat şi Dumnezeu S-a îndurat din nou de popor. Văzând aceste minunate lucrări ale Lui 
Dumnezeu cu smerenie să spunem aşa:

Bucură-te, pentru marea şi minunata purtare de grijă a Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai fost un slujitor cu multă râvnă pe pământ!
Bucură-te, că Dumnezeu te-a îndrumat spre un alt loc binecuvântat!
Bucură-te, că o văduvă miloasă ţi-a dat mâncare şi apă! 
Bucură-te, că Dumnezeu a răsplătit-o pe ea şi pe fiul ei!
Bucură-te, că s-a făcut minunea înmulţirii în vase a uleiului şi a făinii!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 5
Băiatul văduvei s-a îmbolnăvit şi a murit, spre disperarea femeii, dar cu puterea rugăciunii tale către 

Dumnezeu şi cu puterea care ţi s-a dat, ai suflat de trei ori peste copil şi l-ai readus la viaţă, iar noi cinstindu-L 
pe Bunul Dumnezeu Îi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Ai dat mamei sale copilul înviat şi i-ai spus: Iată copilul tău este viu! Femeia a dat laudă Lui Dumnezeu şi a 

zis: Acum cunosc şi eu că tu eşti omul Lui Dumnezeu şi cu adevărat Cuvântul Lui Dumnezeu este în gura ta! Noi 
creştinii cu dragoste şi cu respect să spunem aşa:

Bucură-te, că rugăciunile tale au avut mare putere înaintea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că pe copilul femeii l-ai ridicat din morţi!
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat mari puteri!
Bucură-te, că mama copilului s-a bucurat şi L-a slăvit pe Dumnezeu!
Bucură-te, că ai avut o inimă bună şi miloasă!
Bucură-te, că ai fost Omul Lui Dumnezeu pe pământ!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 6
Din porunca Lui Dumnezeu te-ai înfăţişat împăratului Ahab şi i-ai arătat din nou nelegiuirile de care se 

făcea vinovat: avea 450 de prooroci mincinoşi ai lui Baal şi alţi 400 de falşi prooroci ai Izabelei, de care el 
asculta  şi  acestea  atrăgeau  nenorocirile  asupra  poporului.  La  îndemnul  tău,  Sfinte  Ilie,  pentru  a  se  alege 
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Adevăratul Dumnezeu şi prorociile corecte, împăratul a poruncit ca proorocii săi, împreună cu tine să se adune 
în muntele Carmel. Cu dragoste I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Acolo au fost două jertfelnice: unul ridicat de închinătorii la idoli şi altul ridicat de tine, Sfinte Prooroc 

Ilie, şi respectând rânduiala cuvenită urma ca fiecare să chemaţi Numele Celui Atotputernic. Aceia cărora li se 
aprindea jertfelnicul lor cu foc erau adevăraţii prooroci de care împăratul trebuia să asculte. Minunându-ne noi 
de această înţelepciune cu cinstire mare îţi zicem: 

Bucură-te, că din poruncă Dumnezeiască te-ai înfăţişat împăratului!
Bucură-te, că i-ai arătat nelegiuirile care se făceau!
Bucură-te, că i-ai arătat că are falşi prooroci de care ascultă!
Bucură-te, că s-au adunat toţi proorocii în muntele Carmel pentru a-şi arăta vrednicia!
Bucură-te, că acolo s-au ridicat două jertfelnice!
Bucură-te, că tu Adevăratului Dumnezeu Îi slujeai!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 7
În zadar s-au rugat profeţii mincinoşi ca jertfelnicul lor să se aprindă, că nimic nu s-a întâmplat. În 

schimb la rugăciunile tale, deşi s-a turnat apă pe jertfelnicul tău şi în jurul lui, acesta s-a aprins imediat cu 
mare vâlvătaie şi a mistuit carnea, lemnele, apa şi ţărâna din jur. Minunându-ne, Îi cântăm Celui Atotputernic: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Tot poporul care era de faţă a văzut această mare minune şi această mare putere care venea din Ceruri şi 

s-a încredinţat că tu Îl arătai pe Adevăratul Dumnezeu. Văzând ei marea putere care ţi-a fost dată, Sfinte Ilie, cu 
toţii s-au întors la adevărata credinţă şi s-au închinat dând slavă Adevăratului Dumnezeu. Aplecându-ne în faţa 
ta cu cinste şi cu respect îţi spunem aşa:

Bucură-te, că proorocii mincinoşi au fost descoperiţi de Dumnezeu prin neputinţa lor!
Bucură-te, că ei şi rugăciunile lor nu au avut trecere în Ceruri!
Bucură-te, că rugăciunile tale au fost ascultate!
Bucură-te, că jertfelnicul tău s-a aprins imediat!
Bucură-te, că focul mare a mistuit jertfa, deşi erau toate îmbibate cu apă!
Bucură-te, că mulţimea a recunoscut Puterea Adevăratului Dumnezeu şi I s-a închinat!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 8
Din cauza necredinţei lor proorocii mincinoşi şi-au pierdut viaţa, iar împăratul Ahab s-a pocăit de 

greşelile lui şi atunci Dumnezeu S-a îndurat de oameni. La rugăciunile tale, făcute pe vârful muntelui Carmel, 
prosternat fiind cu faţa la pământ, Dumnezeu a permis ridicarea norilor de ploaie. Cu iubire şi cu smerenie să-I 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ploaia binecuvântată a venit, pământul s-a înverzit, poporul a fost izbăvit de foamete şi s-a pocăit, 

dând Slavă Lui Dumnezeu, iar noi te preacinstim şi cu dragoste şi respect îţi zicem acestea:
Bucură-te, că rugăciunile ţi-au fost ascultate!
Bucură-te, că acei necredincioşi au plătit pentru faptele lor!
Bucură-te, că ploaia a binecuvântat Pământul!
Bucură-te, că oamenii au scăpat de foamete!
Bucură-te, că s-au întors la adevărata credinţă!
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-a slăvit toată suflarea!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 9
Izabela, soţia împăratului, fiind închinătoare la idoli, a hotărât să te piardă. Pentru aceasta ai plecat 

împreună cu ucenicul tău Elisei şi la îndrumarea Bunului Dumnezeu, ai călătorit 40 de zile şi 40 de nopţi până 
la muntele Horeb. Cu cinstire mare şi cu evlavie Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 9
În muntele Horeb s-a stârnit vijelie mare, apoi cutremur şi foc, iar la urmă a fost o adiere de vânt în 

care ţi S-a arătat Dumnezeu, Care trecea, iar tu acoperindu-ţi faţa cu cojocul, ca un slujitor adevărat te-ai 
închinat Lui şi I-ai mulţumit pentru cinstea ce ţi s-a făcut. 

Bucură-te, că de prigoana împăratului ai scăpat!
Bucură-te, că ai avut un ucenic pe nume Elisei!
Bucură-te, că ai ajuns în muntele Horeb, bineplăcut Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că Dumnezeu ţi S-a arătat în timp ce trecea!
Bucură-te, că Dumnezeu a fost ca o minunată adiere!
Bucură-te, că mare cinste ai avut înaintea Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 10
Vrednic slujitor al Lui Dumnezeu ai fost pe pământ! I-ai sfătuit pe regii poporului evreu de bine, le-ai 

dus Cuvântul Domnului transmis către ei, i-ai întors din greşelile lor şi de la închinarea la idoli. Ai dus mereu 
o viaţă smerită în post, rugăciune multă şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Împreună cu ucenicul tău Elisei, pe care l-ai rânduit ca prooroc, ai plecat la Ierihon, urmat fiind de alţi 

50 de prooroci. Cu toţii erau dornici să vadă împlinirea profeţiei tale, prin care tu, Sfinte Ilie, urma să fii ridicat 
în văzduh. Ajungând voi la apa Iordanului, ai făcut mantia ta sul şi ai lovit cu ea apa, care s-a despărţit în două 
şi v-a lăsat să treceţi nestingheriţi. 

Bucură-te, că ai fost sfătuitorul regilor poporului evreu!
Bucură-te, că ai fost ascultat!
Bucură-te, că le-ai dus profeţii şi sfaturi din partea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai ajuns la Ierihon!
Bucură-te, că Dumnezeu urma să te ridice în văzduh!
Bucură-te, că învăţăturile tale au fost urmate şi de alţi prooroci credincioşi!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 11
Ucenicul tău Elisei ţi-a cerut să-i dai puteri ca ale tale, după ridicarea ta la Ceruri. Această dorinţă 

ulterior i-ai îndeplinit-o, că era credincios şi cu multă râvnă la Bunul Dumnezeu, Căruia şi noi cu evlavie şi cu 
smerenie multă Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Mergând voi pe drum, a apărut un car mare tras de cai de foc, care v-a despărţit, iar tu, Sfinte Prooroc 

Ilie, ai fost ridicat la Cer cu trupul, într-un vârtej de vânt şi nu ai mai fost văzut de către ucenicul tău Elisei.  
Noi auzind de marea minune şi putere a Lui Dumnezeu cu credinţă zicem aşa:

Bucură-te, că ai dat puteri mari ucenicului tău!
Bucură-te, că Elisei îţi era un demn urmaş!
Bucură-te, că Dumnezeu te-a luat de pe Pământ!
Bucură-te, că ai fost ridicat la Ceruri cu trupul!
Bucură-te, că te-ai ridicat într-un minunat car cu cai de foc!
Bucură-te, că ochii oamenilor nu te-au mai văzut!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 12
Sfinte Ilie, mare a fost durerea lui Elisei la despărţirea de tine, dar s-a bucurat primind cojocul tău, care a 

căzut de Sus. Continuându-şi drumul el a fost recunoscut de toţi ceilalţi ucenici ca urmaş al tău şi minunile lui 
erau mari şi erau recunoscute de ceilalţi prooroci, care au spus:  Duhul lui Ilie s-a odihnit peste Elisei! Din 
inimile noastre cu toţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Vrednicul ucenic Elisei ţi-a urmat în toate, proorocind în Numele Domnului, făcând minuni, sfătuind-i pe 

oameni, învăţând-i, curăţind apele, tămăduind bolile, dar şi pedepsindu-i pe cei nelegiuiţi. Urmând neabătut 
credinţa în Dumnezeu şi ascultând cu luare aminte de glasul Lui, el a făcut mult bine poporului său, iar noi vă 
cinstim şi zicem:
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Bucură-te Sfinte şi Mare Prooroc Ilie, că ai avut vrednic urmaş pe Elisei!
Bucură-te, că i-ai lăsat în dar cojocul tău cel minunat!
Bucură-te, că Elisei s-a învrednicit de Harul de a face minuni!
Bucură-te, că după plecarea ta la Ceruri el a suferit mult!
Bucură-te, că şi el I-a slujit cu credinţă Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că a ajutat pe poporul său cu Harul primit!
Bucură-te Sfinte Ilie şi roagă-te să primim duhul ascultării şi al pocăinţei izbăvitoare de păcate!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Mare Proorocule al Lui Dumnezeu, Ilie, care pe pământ ai dus o viaţă curată şi pe Dumnezeu cu 

multă vrednicie L-ai slujit, ajută-ne să urmăm în toate zilele vieţii noastre calea cea dreaptă şi mântuitoare a 
credinţei. Ajută-ne să ne lepădăm de toate greşelile şi păcatele noastre şi să fim vrednici şi bineplăcuţi înaintea 
Domnului, Căruia Îi cântăm spre Slava Sa: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul şi Marele Prooroc Ilie
Sfinte Ilie, Proorocul Lui Dumnezeu, slujitorul dreptăţii pe pământ, cu o credinţă nestrămutată şi cu o 

viaţă curată şi plăcută Domnului, te rugăm fereşte-ne de foamete, de secetă, de inundaţii, apără-ne de foc, de 
trăznete, de vijelii şi de toate urgiile Cerului. Ajută-ne să ne întărim în credinţă şi să nu plecăm urechea la 
proorocii mincinoşi. Ajută-ne să fim păziţi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi să urmăm numai calea cea dreaptă 
a  Lui Dumnezeu. Te  rugăm  să  ne  fii  nouă, familiilor  noastre, întregului  nostru popor  român ocrotitor, 
îndrumător şi un bun apărător. Slavă, laudă şi mulţumire pururea să-I aducem Lui Dumnezeu, Cel Slăvit în 
Sfânta Treime! Amin! 

Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena
Rugăciunile începătoare                                22 iulie

Condac 1
Sfântă Maria-Magdalena, ca cea care ai mare îndrăzneală către Domnul Iisus 

Hristos, pe care duhovniceşte L-ai iubit şi L-ai urmat, te rugăm din toate nevoile cu 
rugăciunile tale izbăveşte-ne, ca bucurăndu-ne să strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Maria-
Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare! 

Icos 1
Făcătorul Îngerilor şi Domnul Puterilor, cunoscând voinţa ta cea bună, Sfântă 

Mironosiţă, te-a ales din cetatea Magdalei şi te-a slobozit din laţurile diavoleşti. Te-ai 
arătat credincioasă slujitoare a Domnului şi te-ai sârguit să-L preslăveşti pe El cu viaţa 
ta. Minunându-ne de purtarea de grijă a Lui Dumnezeu pentru tine,  întru umilinţa 

inimilor strigăm către tine:
Bucură-te, cea chemată de Fiul Lui Dumnezeu dintru întunericul diavolesc la minunata Lumină a Sa!
Bucură-te, că înaintea tuturor te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos Cel Înviat!
Bucură-te, că ai vestit Apostolilor Învierea Domnului!
Bucură-te, că L-ai iubit şi L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos, cu toată inima ta!
Bucură-te, că ai propovăduit Sfânta Evanghelie, pe care ai pus-o în vistieria inimii tale!
Bucură-te, că în curăţie cu trupul şi cu duhul până la sfârşit ai petrecut cu darul Lui!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 2

Maria-Magdalena, văzându-se pe sine izbăvită de şapte demoni, cu toată inima s-a lipit de Hristos 
Dumnezeu, Biruitorul iadului, şi i-a învăţat pe toţi oamenii, că nu numai cu gura ci şi cu toată viaţa să-I 
slujească Lui Dumnezeu, cântându-i Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cu darul Lui Hristos, te-ai suit la înălţimea vieţii celei asemenea Îngerilor, vrednică de laudă, Maria-

Magdalena. Roagă-te ca Domnul să ne izbăvească din adâncul păcatului, ca să strigăm ţie:
Bucură-te, că ai cunoscut tăria cea atotputernică a darului Lui Hristos!
Bucură-te, că ai scăpat din cumplita robie a demonilor!
Bucură-te, povăţuitoare bună a mulţumirii celei cuvenite Lui Dumnezeu!
Bucură-te, dreapta învăţătoare a laudei celei adevărate către Lui Dumnezeu!
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Bucură-te, că ne-ai arătat cu viaţa ta, calea cea dreaptă a vieţii pământeşti!
Bucură-te, că pe toţi îi înveţi ca în ispitele de la vrăjmaşul să alerge la Hristos!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 3

Cu puterea darului Dumnezeiesc, dimpreună şi cu a ta bunăvoinţă, fără şovăire ai lăsat casa părintelui 
tău şi cu bucurie I-ai urmat Lui Hristos Dumnezeu. Te rugăm ucenică a Lui Hristos, Sfântă Maria-Magdalena, 
prin rugăciunile tale înmulţeşte în inimile noastre dragostea cea către Dumnezeu, ca şi acum şi pururea să-I 
strigăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Având puterea înţelepciunii dăruită ţie de Dumnezeu, Maria-Magdalena, ai lepădat cele frumoase ale 

lumii acesteia şi, ca o ucenică bună, cu dreptate ai slujit Cuvântului, Care pentru multă milostivirea Sa a sărăcit 
pentru noi. Pentru acestea cu umilinţă strigăm ţie:

Bucură-te, ucenica Lui Hristos cea bună, învăţătoarea dragostei celei adevărate către Dumnezeu!
Bucură-te, că frumuseţea lumească întru nimica ai socotit-o!
Bucură-te, că pe toţi îi povăţuieşti pe calea către Hristos Dumnezeu! 
Bucură-te, că pentru lucrările milostivirii casa pământească ai lăsat-o! 
Bucură-te, că mila Lui Hristos şi aici şi în Cer ai aflat-o!
Bucură-te, mieluşea înţeleaptă, că la Păstorul cel bun ai alergat şi în staulul oilor Sale ai intrat!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 4

Viforul urgiei diavoleşti cu putere mare s-a ridicat asupra casei sufletului tău, Sfântă Maria-Magdalena, 
dar nu a putut să o surpe. Preaînţeleaptă femeie, ai aflat mântuire stând neclintită pe piatra cea tare a credinţei 
în Hristos de unde îi înveţi pe toţi să-I cânte Preabunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
De Dumnezeu înţelepţită, Maria-Magdalena, auzind noi că urmând Lui Hristos ai aflat dreptatea, pacea 

şi bucuria întru Duhul Sfânt ne sârguim şi noi să ne aflăm în ceata părtaşilor la Împărăţia Lui Dumnezeu. 
Bucură-te, că ai iubit dulceaţa cerească a Lui Iisus şi viaţa cea adevărată ai aflat! 
Bucură-te, că şi nouă chipul acestei vieţi ne-ai arătat! 
Bucură-te, Sfântă întocmai cu Apostolii, că dintru a Raiului hrană pururea guşti! 
Bucură-te, că focul dragostei către Dumnezeu în inima ta l-ai aprins! 
Bucură-te, cea iubită duhovniceşte de Hristos Dumnezeu, ca o roaba dreaptă a Sa! 
Bucură-te, fierbinte rugătoare pentru noi către Dumnezeu, sălaş preacinstit al Duhului Sfânt!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 5

Urmând Lui Hristos, ca o stea cu Dumnezeiască mergere te-ai arătat între Mironosiţe, Sfântă Maria-
Magdalena. Împreună cu acelea, stând acum şi pururea înaintea Sfintei Treimi, prin rugăciunile tale, adu-ne şi 
pe noi împreună cu cetele cele sfinţite! Luminează-ne calea întunecată a vieţii noastre, pentru a-I cânta cu 
bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Sfântă Mironosiţă, văzând pe Hristos Dumnezeu pe cruce răstignit, minunată bărbăţie ai arătat. Mulţi 

ucenici au lăsat pe Învăţătorul lor, dar tu, cu Dumnezeieştile Lui Învăţături neîncetat aprinzându-ţi sufletul şi 
cugetul, ai biruit neputinţa firii femeieşti şi aşa ai fost părtaşă Patimii celei Mântuitoare a Lui Hristos. 

Bucură-te, cea împreună-pătimitoare cu Hristos Dumnezeu, Care era pe cruce răstignit!
Bucură-te, că ne-ai arătat calea dragostei pentru El, pe care L-ai iubit mai mult decât viaţa! 
Bucură-te, că mare îndrăznire ai luat către Dumnezeu, cu dragoste rugându-te pentru noi!
Bucură-te, că eşti mai puternică decât bărbaţii cei tari şi mai înţeleaptă decât înţelepţii acestei lumi!
Bucură-te, că din cele ascunse ale înţelepciunii Sale ţi-a arătat Dumnezeu! 
Bucură-te, că propovăduirea cea adevărată Însuşi Dumnezeu-Cuvântul te-a învăţat! 
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Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 6

Cu darul Tău, Hristoase Dumnezeule, cele neputincioase se vindecă şi cele slabe se fac tari; că femeile 
mironosiţe lângă Crucea Ta cu bărbăţie stau şi darul Crucii fără frică tuturor îl vestesc; iar cete de femei înţelepte, 
sârguindu-se a se asemăna Cetelor Îngereşti, cu trezvie de-a pururea strigă Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Căutând a te lumina cu lumina cunoştintei de Dumnezeu, când L-ai văzut pe Hristos pe cruce răstignit, 

minunată Maria, lăcrimând ziceai: Cum Viaţa acum de voie moarte primeşte? Noi dar, ştiind slăvită luminarea ta 
prin darul Sfântului Duh, strigăm ţie acestea:

Bucură-te, că pe Hristos Cel răstignit din adâncul sufletului L-ai plâns! 
Bucură-te, că veselia cea veşnică în locaşurile cereşti ai aflat! 
Bucură-te, că şi nouă chipul plângerii celei bune ne-ai arătat! 
Bucură-te, că tuturor creştinilor aducerea-aminte de tine preadulce le este! 
Bucură-te, că în toată Biserica Lui Hristos numele tău e cinstit! 
Bucură-te, mlădiţa cea adevărată a viei Lui Hristos!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 7

Sfântă Maria ai vrut să cunoşti puterea Crucii şi până la sfârşitul Patimilor Lui Hristos ai stat lângă 
Crucea Mântuitorului, alături de alte femei. Împreună cu Maica Domnului sufereai şi cu nedumerire strigai: Ce 
minune străină este aceasta? Cel ce ţine toată făptura a voit a pătimi! Celui ce de voie pe Cruce S-a înalţat, de-
viaţă-purtătoare făcând-o, cu dragoste să Îi strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ţi-ai arătat dragostea către Hristos prin tânguirile cele amare, Fericită Maria, căzând către Cel luat de 

pe Cruce şi cu lacrimi spălând preacinstitele Lui răni. Încă şi lui Iosif, cel cu bun chip, şi lui Nicodim, cel 
iubitor de dreptate, le-ai urmat şi la mormântul Mântuitorului cu celelalte Sfinte Femei ai alergat şi, plângând, 
ai alinat-O şi pe Maica Domnului, Care nemângâiat plângea. 

Bucură-te, că ai spălat cu lacrimi preacuratele răni ale Lui Hristos! 
Bucură-te, că împreună ai pătimit cu Maica Lui Cea Preanevinovată! 
Bucură-te, că pe Hristos până la mormânt L-ai petrecut! 
Bucură-te, că ai privit cu nedumerire la Viaţa ce se punea în mormânt!
Bucură-te, că ne povăţuieşti a ne spăla cu lacrimi întinăciunea păcătelor!
Bucură-te, că ne înveţi să ţinem minte pururea Patimile Lui Hristos!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 8

De Dumnezeu înţelepţită Mironosiţă Maria, îngroparea Celui ce dă viaţă tuturor ţi s-a părut de 
necuprins cu cugetul, dar rănită fiind cu dragostea Aceluia, încă de cu noapte I-ai adus mir la mormântul Lui şi 
lacrimi ai vărsat în loc de aromate. Pentru aceasta şi petreci acum în lăcaşurile cele bine mirositoare ale 
Raiului, şi cu Cetele Îngereşti Lui Dumnezeu Îi cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Văzând piatra cea grea luată de pe mormânt şi pe Iisus Hristos neaflându-L, plângând  ai alergat la 

ucenicii Lui, cu durere vestindu-le lor că au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştii unde L-au pus. Acum, slobodă 
fiind de suferinţa aceea, veşnic în Ceruri cu Hristos te veseleşti, iar noi cu umilinţă strigăm ţie:

Bucură-te, că întunericul nopţii l-ai biruit cu strălucirea dragostei tale către Hristos! 
Bucură-te, că la privegherea cea de noapte, ne-ai învăţat a sta întru rugăciune! 
Bucură-te, că după durerea pentru Patimile Lui Hristos ai aflat deplină mângâiere! 
Bucură-te, că prin blândeţe ai ajuns să locuieşti în Raiul Ceresc! 
Bucură-te, că te-ai învrednicit mai înaintea tuturor a vedea Învierea Lui Hristos!
Bucură-te, că mila Stăpânului aflând, ca o milostivă Il rogi ca şi pe noi să ne miluiască! 

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
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Condac 9
Tot Soborul Îngeresc s-a mirat, Doamne, de taina Slăvitei Tale Învieri! Iadul s-a cutremurat, Hristoase, 

văzând că te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat încuietorile veşnice, care îi ţineau pe 
cei legaţi; iar noi, cu Femeile Mironosiţe dimpreună bucurându-ne, cu veselie strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii mult vorbitori nu pot să descrie durerea ta cea mare, blândă Maria, când şedeai plângând lângă 

mormântul gol, unde nu L-ai aflat pe Domnul, Cel mai iubit ţie decât viaţa. În inima ta plină de durere nici 
strălucirea, nici mângâierea Îngerilor nu a putut să încapă. 

Bucură-te, că încă fiind pe pământ ai văzut pe vieţuitorii cei luminaţi ai Cerului! 
Bucură-te, că Învierea Lui Hristos cu glas de bucurie ţi-au vestit! 
Bucură-te, că împreună cu ei în bucuria cea veşnică eşti!
Bucură-te, că din dragoste, I-ai adus Lui Hristos mir!
Bucură-te, că la mireasma cea bine mirositoare a mirului Lui Hristos ai alergat!
Bucură-te, că te-ai arătat lăcaş împodobit al Sfântului Duh!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare! 
Condac 10

Vrând să miluieşti lumea, în mormânt Te-ai pogorât, Cel ce eşti fără-de-moarte, puterea iadului ai 
sfărâmat şi ai Înviat ca un Biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor Mironosiţe: Bucuraţi-vă! Cu acestea 
şi noi Îţi aducem acum cântarea de bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Când Cel ce este Viaţa noastră, S-a sculat din mormânt, iar tu L-ai văzut cea dintâi şi, gândind că este 

grădinarul, ai uitat a firii neputinţă zicând către El: Dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica! 
Dar preadulcele glas ţi-a arătat pe Învăţătorul, iar pe noi ne-a învăţat să-ţi spunem aşa:

Bucură-te, că din gura Lui Hristos mai întâi tu ai primit vestea Învierii Lui! 
Bucură-te, că Apostolilor, graiurile cele de bucurie tu mai întâi le-ai vestit! 
Bucură-te, că bucuria cea veşnică în Cer ai aflat! 
Bucură-te, că şi pe noi la aceeaşi bucurie prin tine ne chemi! 
Bucură-te, că pentru aceasta totdeauna la Dumnezeu mijloceşti! 
Bucură-te, că Domnului Iisus Hristos rugăciuni fierbinţi Îi aduci pentru noi!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
Condac 11

Nici un cuvânt nu este de ajuns spre a lăuda după vrednicie Dumnezeiasca bucurie a Învierii Lui Iisus, 
pe care tu, Sfântă Mironosiţă, cu alte femei ai vestit-o Apostolilor. Doamne, înaintea măririi milelor Tale celor 
negrăite ce au fost spre noi, închinându-ne cu smerenie şi cu dragoste, Îţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Lumină te-ai arătat lumii, Maria-Magdalena, când, după Sfânta Înălţare a Mântuitorului, propovăduind 

Sfânta Evanghelie pe mulţi i-ai câştigat pentru Hristos. Ajungând la Roma, ai stat înaintea împăratului Tiberiu 
şi prin chipul oului roşu, cu înţelepte cuvinte i-ai lămurit puterea purtătoare-de-viaţă a Lui Hristos; iar pe 
necugetatul Pilat şi pe arhiereul cel fără de Dumnezeu i-ai înfruntat, ca neleguitele lor fapte să primească cele 
vrednice. De aşa nevoinţă a mărturisirii tale minunându-ne cu bucurie strigăm ţie:

Bucură-te, a învăţăturii Lui Hristos slăvită binevestitoare! 
Bucură-te, că i-ai adus pe mulţi din întunericul necunoştinţei la lumina cea minunată a Lui Hristos!
Bucură-te, că în dreptatea Lui Hristos, a sta cu tărie ne-ai arătat! 
Bucură-te, că ai iubit mântuirea sufletelor păcătoşilor mai mult decât viaţa ta! 
Bucură-te, că nu te-ai înspăimântat de mânia Cezarului! 
Bucură-te, că i-ai dovedit aceluia răutatea şi viclenia vrăjmaşilor Lui Hristos!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare! 
Condac 12

Mulţime de suflete ai adus la Hristos, apoi ai venit la Efes, Sfântă Maria-Magdalena, unde cu dragoste 
apostolească dimpreună cu Apostolul dragostei mântuirii oamenilor slujind, întru fericita adormire către Domnul 
te-ai mutat, cântându-I împreună cu mulţimea cântăreţilor cereşti: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 12
În locaşurile drepţilor vieţuieşti, Sfântă Maria, şi pe noi pe pământ ne veseleşti, lăsându-ne mirul cel de 

mult preţ al Moaştelor tale, pe care Leon, împăratul cel înţelept, a poruncit a le aduce din Efes în cetatea lui 
Constantin. Pe acelea şi noi cu dragoste sărutându-le, cu umilinţă îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, că pe pământ ardeai de dragostea pentru Hristos! 
Bucură-te, mirul cel cu bun miros, care bine înmiresmezi Biserica! 
Bucură-te, cădelniţă de aur ce pururea aduci Lui Dumnezeu tămâia rugăciunii pentru noi! 
Bucură-te, izvorul vindecărilor cel nesecat! 
Bucură-te, că plata ta multă este în Ceruri!
Bucură-te, că bucuria ta este veşnică în lăcaşurile Sfinţilor!
Bucură-te, că totdeauna mijloceşti să ni se dea şi nouă bucuria darului şi slavă!

Bucură-te, Sfântă Maria-Magdalena, şi roagă-te Domnului să pună în noi iubire, răbdare şi credinţă tare!
        Condac 13              (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfântă Mironosiţă Maria-Magdalena, preaminunată podoabă a femeilor şi tuturor creştinilor laudă şi 
bucurie, care întocmai cu Apostolii te-ai arătat, primind rugăciunea noastră din nevoile sufleteşti şi trupeşti şi 
de vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi izbăveşte-ne şi către Împărăţia Cerului cu mijlocirea ta îndreptează-ne pe 
noi, cei ce cu umilinţă şi cu dragoste Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Întrutot-lăudată ucenică a Lui  Hristos, Maria-Magdalena, roagă pe Cel iubit de  tine, pe  Hristos 

Dumnezeu, să-mi ierte greşelile cele multe. Cu darul Său să mă întărească cu trezvie, ca să umblu doar pe 
calea Sfintelor Lui Porunci şi să mă facă lăcaş binemirositor al Sfântului Duh. În pace şi neruşinat să sfârşesc 
viaţa mea pământească şi să mă sălăşluiesc în lăcaşurile Raiului Ceresc cele luminate şi fericite, unde cu toţi 
Sfinţii, totdeauna cu bucurie preamăreşti Treimea Cea de O fiinţă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie, 
Schimonahul din Valea Chiliilor

Rugăciunile începătoare                              26 
iulie

Condac 1
Pe tine, alesule între sihaştrii musceleni, Părinte Ioanichie, mult nevoitorule, 

cu cântări de laudă te cinstim, că ţi-ai petrecut viaţa în rugăciuni, în privegheri şi în 
osteneli duhovniceşti, ai fost plăcut Lui Dumnezeu şi ai primit de la Dânsul cununa 
bucuriei, aşezându-te în Raiul desfătării. Având îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-
te să ne izbăvească din nevoi şi din necazuri pe cei ce-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioase 
Ioanichie şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Icos 1
Din tinereţe, Fericite Părinte, ai luat Crucea şi ai urmat Lui Hristos, părăsind ispitele  şi necazurile lumii 

trecătoare. Prin puterea Duhului Sfânt, Care ţi-a luminat viaţa, ai ajuns la starea bărbatului desăvârşit şi ai supus 
sufletului toate simţurile trupului neputincios. Cunoscându-ţi nevoinţele tale, cu smerenie îţi cântăm:

Bucură-te, sihastru iscusit, care ai vieţuit în Valea Chiliilor, din ţinuturile muscelene!
Bucură-te, că toată viaţa ai fost adumbrit de puterea Duhul Sfânt!
Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Scripturilor!
Bucură-te, că pururea ai ascultat de cuvintele Lui Hristos, Care te-a chemat să-I slujeşti Lui!
Bucură-te, că ai urmat marilor sihaştri înduhovniciţi! 
Bucură-te, că ai umplut Munţii Carpaţi de mireasma rugăciunilor!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 2
După ce mulţi ani ai petrecut în ascultare şi răbdare în obştea Mănăstirii Cetăţuia, Negru-Vodă, ai dorit să 

trăieşti viaţa pustnicilor, care este minunată şi plăcută Lui Dumnezeu. Părinte Ioanichie te-ai retras într-o peşteră 
a Munţilor Cetăţuia, unde timp de 30 de ani te-ai rugat şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
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Ştiind că viaţa pustnicilor fericită este, Sfinte Părinte, te-ai înaripat cu Dumnezeiescul dor, care ţi-a dat 
nădejdea îndulcirii din veşnicele bunătăţi ale Împărăţiei Cerurilor. Mulţi s-au folosit duhovniceşte avându-te 
model de viaţă îmbunătăţită, şi ţi-au cântat:

Bucură-te, că inima ţi-a fost luminată de Duhul Sfânt!
Bucură-te, că ai biruit păcatul cu postul şi cu rugăciunea!
Bucură-te, minte veghetoare şi ochi lăuntric neadormit, care ai desluşit tainele înfrânării!
Bucură-te, că ai ajuns la starea de nepătimire!
Bucură-te, iubitor de linişte şi pace duhovnicească, care ai văzut pe Dumnezeu întru nevedere!
Bucură-te, viteaz luptător în războiul cel nevăzut, care ai biruit păcatul şi ispitele diavoleşti!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 3
Prin viaţă sihastră ţi-ai luminat cugetul şi inima de pornirile fireşti ale patimilor şi prin puterea Duhului 

Sfânt, Hristos te-a întărit să dobândeşti roadele curăţiei şi să-L lauzi pe Domnul cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Umplut fiind de dragostea cea negrăită a Lui Dumnezeu, Părinte Ioanichie te-ai retras din zarva lumii 
în peştera din Valea Chiliilor, Cetăţuia Negru Vodă, să petreci după poruncile Sfintei Evanghelii. Întunericul 
peşterii s-a prefăcut în lumină taborică, rugăciunea ta neîncetată făcând prezentă Slava Preasfintei Treimi. De 
vieţuirea ta Dumnezeiască minunându-ne, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că întru credinţă ostenindu-te, ai simţit Slava Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că având nădejde în puterea Lui, ţi-ai sporit răbdarea în nevoinţe!
Bucură-te, că de dragostea Lui Hristos te-ai înflăcărat şi patimile şi rănile Lui le-ai trăit!
Bucură-te, că te-ai dăruit total Lui Dumnezeu şi voinţa ta a fost absorbită de Voinţa Lui!
Bucură-te, că traiul tău a fost luminat de viaţa Lui Iisus şi Duhul Sfânt a luminat sufletul tău!
Bucură-te, că lacrimile pocăinţei ţi-au purificat sufletul şi nici o viclenie n-a pătruns în fiinţa ta!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 4
Părinte, ai stat în peştera muntelui ca totdeauna să ai în preajma ta pe Hristos Domnul. Întru El ai biruit 

uneltirile vrăjmaşului, că El ţi-a fost întărirea, mângâierea şi viaţa şi Lui I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Puterea Celui de Sus te-a umbrit, Sfinte, că fiind plin de Duhul Sfânt ai împlinit cu osârdie poruncile 
Sfintei Evanghelii a Lui Hristos. Sihăstria musceleană unde ai vieţuit s-a umplut de crini duhovniceşti, a căror 
mireasmă a fost simţită peste veacuri de către cei ce iubesc podoaba casei Lui Dumnezeu, care au grăit aşa:

Bucură-te, că ai făcut să rodească pustia cu flori binemirositoare!
Bucură-te, că ai udat cu lacrimi florile duhovniceşti ale virtuţilor!
Bucură-te că viaţa ţi-a fost ca o Sfântă Liturghie şi ai umplut Cerul de rugăciuni şi cântări duhovniceşti!
Bucură-te, că ţi-ai unit rugăciunile cu nevoinţele trupeşti!
Bucură-te, că L-ai lăsat pe Dumnezeu să pătrundă în sufletul tău!
Bucură-te, că Sihăstria din Valea Chiliilor s-a prefăcut în Rai duhovnicesc!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 5
Numai Dumnezeu ştie mulţimea ostenelilor şi faptelor tale, Părinte Ioanichie. Retrăgându-te în peştera 

munţilor, viaţa ta ascunsă de privirile oamenilor a văzut-o doar Mântuitorul Hristos, în Numele Căruia ai pustnicit, 
cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Amintiţi-vă de înaintaşii noştri cum şi-au sfârşit viaţa şi urmaţi-le credinţa, ne învaţă marele Apostol 

Pavel, chemând neamurile la trăirea în Hristos; şi poporul nostru a fost chemat dintru început la lumina Lui 
Hristos. Avem mărturii de viaţă curată pe cei care au urmat Mântuitorului, între care Schimonahul Ioanichie 
din Valea Chiliilor, căruia îi cântăm:

Bucură-te, Părinte Ioanichie, următor al Sfinţilor Părinţi, cei de demult!
Bucură-te, că ai avut credinţa şi râvna Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat!
Bucură-te, următor Lui Hristos, asemenea Sfântului Ioan Casian!
Bucură-te, că ai umplut curgerea timpului mântuirii, aşa cum s-a socotit de Cuviosul Dionisie cel Smerit!
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Bucură-te, că te-ai îndulcit din învăţăturile Sfântului Voievod Neagoe Basarab!
Bucură-te, că i-ai întărit pe Sfinţii Cuvioşi care au trăit în veacurile de după mutarea ta!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 6
Acolo unde se întăreşte cetatea, şi lupta vrăjmaşului se înmulţeşte, ne învaţă împăratul David în Psalmi. Ţi-

ai întărit cetatea sufletului cu post şi cu rugăciune să poţi birui în lupta cu diavolul, care n-a curmat statornicia 
ta în lucrarea virtuţilor şi s-a îndepărtat, lăsându-te să-I cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtăşire a  

Duhului,  dacă este vreo milostivire şi  îndurare,  faceţi-mi bucuria deplină, ca să gândiţi  la fel,  având aceeaşi  
iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare, zicea Apostolul neamurilor celor doritori de viaţă curată. Urmând toate 
acestea şi lăsându-le ca testament, Sfinte Ioanichie, îi întăreşti pe cei ce-ţi cântă:

Bucură-te, cel care ai purtat Crucea Lui Hristos cu multă râvnă!
Bucură-te, că te-ai mângâiat din rostirea cu dragoste a Numelui Lui Hristos!
Bucură-te, că ai întreţinut lumina credinţei cu rugăciunea şi te-ai împărtăşit din roadele Duhului Sfânt!
Bucură-te, că ai simţit milostivirea şi îndurarea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că L-ai mărturisit pe Hristos prin cuvânt şi prin trăire şi El S-a recunoscut în lucrarea ta!
Bucură-te, că ai purtat în trupul tău rănile Lui Hristos şi cu ochiul lăuntric ai văzut Sfânta Împărăţie!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 7
Nici frigul, nici foamea, nici setea, nici o altă nevoinţă nu te-a despărţit, Fericite Ioanichie, de 

dragostea Celui ce, la plinirea vremii, chip de rob luând, a coborât în peştera Bethleemului să se nască, să 
crească şi să ne mântuiască. Ţintuind gândul în smerenia Lui Hristos, ai coborât în peştera din Muntele 
Cetăţuiei, unde 30 de ani I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Atotţiitorule Doamne, Cel ce cunoşti mulţimile stelelor şi la toate nume le dai, Tu singur ştii pe fiecare 

dintre cei ce bine Ţi-au plăcut dintre neamurile pământului. Din mulţimea sihaştrilor români ai ales să faci 
cunoscut lumii pe minunatul între Cuvioşi Ioanichie, sihastrul din Valea Chiliilor, căruia acum îi cântăm aşa:

Bucură-te, că te-ai făcut prinos şi jertfă Lui Dumnezeu şi ai trăit scăldat în iubirea Lui!
Bucură-te, că ai mulţumit Lui Hristos, Cel ce te-a acoperit cu Harul Său!
Bucură-te, că de bunăvoie ai luat crucea ostenelilor, ţi-ai silit firea, ţi-ai înduhovnicit simţirile trupului!
Bucură-te, al Preasfintei Treimi slăvitor, că Dumnezeu ţi-a dat Har după măsura dragostei de Hristos!
Bucură-te, că urmând adevărului, ai crescut în iubirea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cetăţean al Raiului şi stea luminoasă a Sfintei Biserici!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 8
După lungi ani de nevoinţe, când Dumnezeu a binevoit, ţi-a dat semn că vei fi mutat din viaţa aceasta 

vremelnică la cea nepieritoare. Cunoscându-ţi ziua sfârşitului, ţi-ai încrustat pe piatra pe care ai adormit anul 
chemării tale la cele de Sus, şi ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
De la mutarea ta la Ceruri, Sfinte Părinte, necunoscut a rămas numele şi trupul tău, până ce Dumnezeu a 

socotit să te proslăvească în ochii şi în inima oamenilor. Din rânduiala Celui Preaînalt, prin smeritul stareţ Pimen, 
s-au aflat Moaştele tale binemirositoare în peştera în care ai adormit. Mare minune! Epitaful care acoperea 
sfintele tale oseminte era ţesut din pânza unui păianjen, iar cel ce a fost rânduit să te ridice s-a mirat, zicând:

Bucură-te, Sfinte, trecut la Domnul în liniştea unei peşteri!
Bucură-te, că firea necuvântătoare ţi-a slujit la adormirea ta!
Bucură-te, că sufletul tău a fost aşezat în Ceata Cuvioşilor!
Bucură-te, trup de slavă inundat de Sfântul Duh!
Bucură-te, că, din rânduială Dumnezeiască, numele şi faptele tale s-au cunoscut!
Bucură-te, că minunată a fost descoperirea Moaştelor tale şi mult s-au mirat cei ce te-au descoperit!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!
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Condac 9
Dacă Sfintele tale Moaşte au fost scoase şi aşezate spre închinarea credincioşilor, mulţi din cei ce le-au 

sărutat cu credinţă s-au vindecat de boli şi neputinţe, dând laudă Lui Dumnezeu, Cel ce Se preamăreşte întru 
Sfinţii Săi, şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Nu după multă vreme, întunericul s-a abătut asupra ţării în care se preaslăvea Numele Lui Dumnezeu 

în Treime lăudat. De aceea, Sfintele tale Moaşte, ca un mărgăritar preţios, au fost ascunse din nou în pământ, 
unde au şezut până când Dumnezeu iarăşi a rânduit aflarea lor. Mintea nu poate spune planul providenţei Tale 
pentru noi, Doamne, de aceea cântăm:

Bucură-te, că Dumnezeu a avut pentru tine minunată rânduială!
Bucură-te, că prin Harul Sfântului Duh ai lucrat minuni în mijlocul oamenilor!
Bucură-te, că mulţumim Lui Dumnezeu pentru rânduiala Sa!
Bucură-te, că toată făptura suspină şi aşteaptă mântuirea de la Dumnezeu!
Bucură-te, că nu ai fost supus stricăciunii, ci Îndumnezeirii!
Bucură-te, că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce-L iubesc! 
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 10
Veniţi cu evlavie dreptcredincioşilor români, pe Cuviosul Ioanichie Sihastrul să-l lăudăm! Acesta cu 

adevărat mai presus de om s-a arătat, că având trup materialnic a râvnit la viaţa celor fără de trup şi dobândind-
o a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Toate cetele sihaştrilor, călugărilor şi bunilor credincioşi, veniţi cu bucurie să încununăm pe iubitorul 

de Hristos, Ioanichie din Valea Chiliilor, proslăvit de Dumnezeu în Ceruri! Lui să-i cântăm cu dragoste:
Bucură-te, stea răsărită în ţinutul Argeşului şi al Muscelului, care luminezi Biserica Ortodoxă!
Bucură-te, lumină aprinsă din lumina Lui Hristos!
Bucură-te, chipul sihaştrilor şi al călugărilor iscusiţi, pildă de nevoinţă şi asceză pentru Hristos!
Bucură-te, rod al rugăciunii şi al trezviei!
Bucură-te, văzătorul nevăzutelor vedenii!
Bucură-te, sămânţă din care a răsărit rod Dumnezeiesc!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 11
În cămara aleşilor Tăi, Doamne, ai aşezat pe marele între sihaştrii neamului româneasc, pe Cuviosul 

Ioanichie, cel mult nevoitor. Acesta a ştiut pe pământ să preamărească Numele Tău prin viaţă curată, iar în Ceruri 
Te laudă neîncetat şi împreună cu Îngerii cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfintele tale Moaşte au fost din nou scoase de sub obroc şi aşezate ca lumina în sfeşnic, în Mănăstirea 

Cetăţuia, Negru Vodă, în care oarecând ai vieţuit, şi s-au dovedit făcătoare de minuni pentru cei ce se închină 
cu credinţă şi cântă unele ca acestea:

Bucură-te, ajutătorul celor din primejdii şi necazuri!
Bucură-te, Părinte bun, ocrotitor al orfanilor şi al oropsiţilor!
Bucură-te, doctorul bolnavilor şi balsamul suferinzilor!
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi al lipsiţilor!
Bucură-te, bogăţia neîmpuţinată a săracilor!
Bucură-te, aducătorul de belşug în vremea secetei!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

Condac 12
Preasfântă Treime primeşte rugăciunile iubitului Tău slujitor, Ioanichie, fiul Bisericii Tale dreptmăritoare 

şi ajută-ne să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12

Lăudăm nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, cinstim Sfintele tale Moaşte, preamărim răbdarea ta pentru 
Hristos, cântăm cu bucurie încununarea ta în Ceruri şi cu osârdie ne rugăm ţie să aperi de necazuri ţara în care 
ai trăit, iar pe binecredinciosul popor să-l ocroteşti de rătăciri şi de duhurile lumii deşarte, ca să îţi cântăm:
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Bucură-te, fiu al Bisericii Ortodoxe dreptmăritoare!
Bucură-te, tezaurul de mult preţ al Mănăstirii Cetăţuia, Negru Vodă!
Bucură-te, lumină veşnic aprinsă în Episcopia Argeşului şi a Muscelului!
Bucură-te, că în Valea Dâmboviţei reverşi mireasma Duhului Sfânt!
Bucură-te, cel ce aduci ploi mănoase pământurilor româneşti!
Bucură-te, păzitorule al Grădinii Maicii Domnului, că asculţi rugăciunile celor evlavioşi!
Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, şi roagă-te să avem dor puternic pentru Dumnezeu şi credinţă tare!

        Condac 13        (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, întrutot lăudate Părinte Ioanichie, omul rugăciunii, podoaba sihaştrilor şi a Bisericii dreptmăritoare, 

nevoitorul din peştera Muntelui Cetăţuia, lumina cea nestinsă a argeşenilor şi a muscelenilor, cel ce după îndelungi 
osteneli ai primit moştenirea veşnicelor bunătăţi ale Cerului, primeşte această smerită cântare de laudă şi, prin 
rugăciunile tale către Dumnezeu uşurează-ne necazurile şi supărările, alină-ne suferinţele sufleteşti şi trupeşti şi 
fii ajutătorul nostru în Ziua Judecăţii, ca împreună cu tine să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Cuvios Moise Ungurul
pentru ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul

Rugăciunile începătoare                                                        26 iulie  
Condac 1

Biruitorule făcător de minuni şi plin de Duhul Sfânt, Cuvioase Părinte Moise, 
minunat nevoitor şi tămăduitor al bolilor sufleteşti şi trupeşti, care ai îndrăzneală la 
Domnul,  din toate nevoile  izbăveşte-ne pe  noi  care  strigăm: Bucură-te Cuvioase 
Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău!

Icos 1
Făcătorul Îngerilor şi Domnul Puterilor te-a arătat, Cuvioase, Înger în trup şi 

rugător credincioşilor. Alergând la ajutorul tău, cu bucurie te lăudăm spunând:
Bucură-te, preabunule învăţător al monahilor!

Bucură-te, stea minunată a fecioriei, că te-ai asemănat în curăţie cu Îngerii!
Bucură-te, împlinitorule cu râvnă al postului şi al înfrânării!
Bucură-te, chip luminos al blândeţii şi al smereniei!
Bucură-te, că eşti credincioşilor mângâiere!
Bucură-te, ocrotitor ceresc al pământenilor, că ai luat jugul cel bun!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău!

Condac 2
Văzând Domnul curăţia inimii tale, te-a ales spre a cunoaşte slava cea cerească. Când laolaltă cu cei 

doi fraţi ai tăi te-ai mutat în oraşul Kiev şi Sfinţilor purtători de pătimiri Boris şi Gleb cu osârdie le-ai slujit, 
atunci tu, Fericite, în rugăciuni ai stăruit, pe cât poate un tânăr puternic, voind Sfinţilor să te asemeni. Pentru 
acestea, cu bucurie I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Având mintea purtătoare de Dumnezeu, Cuvioase Părinte Moise, prin minunata pronie Dumnezeiască,  

la râul Alt, oastea lui Sviatopolk l-a ucis pe fratele tău, Gheorghe, împreună cu Sfântul purtător de pătimiri 
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Boris. Singur scăpând de la moarte, tu ai venit în oraşul Kiev la Predislava, sora lui Iaroslav şi ajungând acolo 
te rugai Domnului întru nevoinţă. Noi, cei ce slăvim pe Dumnezeu, Care te-a izbăvit, îţi grăim ţie acestea:

Bucură-te, început al înţelepciunii, că frica de Dumnezeu ţi-ai pus-o ca dreptar al vieţii!
Bucură-te, rază a luminii Dumnezeieşti, că niciodată n-ai întristat pe Îngerul Păzitor!
Bucură-te, crin cu bună mireasmă a fecioriei şi a veşniciei!
Bucură-te, că ai bineplăcut Lui Hristos Domnul, cu credinţa cea adevărată!
Bucură-te, neadormit rugător către Maica Domnului!
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt, că eşti grabnic vindecător al neputinţelor noastre!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău!

Condac 3
Cu putere dată ţie de Sus şi cu îndelungă răbdare fiind tu împodobit, când te vedeai cu mâinile şi picioarele 

ferecate cu lanţuri grele şi păzit foarte, de iubire către Dumnezeu ardeai şi neîncetat cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Fierbinte şi bună evlavie având, ai fost ispitit de o femeie tânără foarte bogată, al cărei bărbat plecând 

la război nu s-a mai întors. Aceea, amintindu-şi de bunătatea ta s-a aprins de poftă trupească pentru tine, dar tu 
rugându-te, toate le răbdai. De acestea ne minunăm şi cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, că de la vârstă fragedă te-ai dat slujirii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, răbdătorule a toate pentru Domnul, pe Care mai mult decât toate L-ai iubit!
Bucură-te, că trupul ţi l-ai supus duhului şi cu vitejie ai înfruntat viclenia văduvei!
Bucură-te, mergătorule pe calea cea strâmtă a Evangheliei!
Bucură-te, podoabă sfântă a Lavrei Pecerska din Kiev!
Bucură-te, că prin tine Domnul Se slăveşte!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău!

Condac 4
Furtună de gânduri  a  adus neruşinata văduvă peste biserica  sufletului  tău,  tulburându-l,  Cuvioase, 

văzând că eşti rob credincios al Lui Hristos. Căutând la furtuna de patimi şi nevoi ridicată pe marea vieţii, şi 
noi scăpăm la limanul rugăciunilor tale, cântând Lui Hristos Domnul: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Aflând de vieţuirea ta sfântă, lumea se uimeşte de puterea Harului ce iese din gura ta proslăvind pe 

Domnul; pentru aceasta, şi noi, cu bucurie te cinstim:
Bucură-te, Cuvioase Părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător!
Bucură-te, minunat ales al Lui Dumnezeu, părtaş al Luminii Neînserate!
Bucură-te, că slava deşartă a lumii acesteia ai socotit-o gunoi!
Bucură-te, că sufletul tău pentru preadulcele Iisus l-ai pus!
Bucură-te, că înaintea Prestolului Domnului şezi împreună cu Puterile Cereşti!
Bucură-te, înălţătorule către nepătimire, că în răbdare eşti nebiruit!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău!

Condac 5
Stea izvorâtoare de Dumnezeu s-a arătat lumii viaţa ta, Cuvioase Părinte Moise, că mai mult decât 

orice ai iubit neprihănirea trupească şi duhovnicească şi, pentru chinurile vremelnice ai nădăjduit să fii izbăvit 
de chinurile veşnice, şi cu mulţumire ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând vrăjmaşul neamului omenesc a ta curată şi sfântă trăire, mai vârtos a înfierbântat-o pe văduvă, 

care te-a îmbrăcat în haine scumpe, cu mâncăruri dulci te-a hrănit şi cu neruşinare te trăgea la necuviincioase 
lucruri. Tu, însă, Părinte Sfinte, cu mai multă râvnă te rugai şi posteai. Pentru toate, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, că de Har Dumnezeiesc eşti plin şi Sfintei Biserici eşti laudă şi bucurie!
Bucură-te, că nu numai cu cuvântul, ci şi cu multe fapte ne înveţi pe noi!
Bucură-te, ajutătorule grabnic al celor împovăraţi de felurite nevoi şi ispite!
Bucură-te, alesule al Lui Hristos, că eşti făcător de minuni!
Bucură-te, că în fapte de vitejie ai săvârşit trăirea pământească!
Bucură-te, ostaş bun al Lui Hristos, că te-ai învrednicit să vezi slava Lui Dumnezeu!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 
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Condac 6
Se propovăduieşte în toată lumea bărbăţia duhovnicească a faptelor tale, Fericite, că nici un preţ n-ai 

pus pe această viaţă. Ticăloasa femeie, cu foamea a pus la cale să te omoare, azvârlindu-te în temniţă. Alţii te 
îndemnau: Cine nu va râde de nebunia ta; mai bine supune-te acestei femei! Iar tu, Fericite, ai răspuns: Toată 
această împărăţie o urăsc, pentru Cel de Sus şi ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Cu lumină cerească ai strălucit aici în trup stricăcios, grăind cuvintele Sfintei Evanghelii: Cel necăsătorit 

se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. 
Bucură-te, că eşti trăitor îngeresc şi cu faptele tale bune ai luminat lumea!
Bucură-te, că ai purtat în tine focul iubirii pentru Hristos!
Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de desfătarea lumească!
Bucură-te, rugătorule pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta!
Bucură-te, cuceritorule al odihnei veşnice, că ai moştenit bunătăţile nespuse!
Bucură-te, ajutătorule grabnic în nevoi!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 

Condac 7
Având dorire să placi Domnului cu viaţa şi credinţa nestinsă, ai fost îmbrăcat în chipul monahicesc de 

către un ieromonah de la Sfântul Munte Athos. Pentru strălucirea sfintelor tale fapte, cu râvnă te mărim şi 
Domnului Iisus Hristos, Care te-a proslăvit, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
O nouă răutate a arătat femeia cea vicleană când, în nebunia ei a poruncit să te facă famen. Tu ca un 

mort şedeai întins, abia mai având puţină suflare în tine. Cu frică şi evlavie ne aducem aminte de îndelunga ta 
răbdare, şi te fericim lăudându-te cu acestea:

Bucură-te, că focul dragostei de Dumnezeu în inima ta nestins l-ai păstrat!
Bucură-te, învăţătorule al trezviei, că ai preaslăvit Lavra Pecerska cu minunile tale!
Bucură-te, călăuzitorule către mântuire al credincioşilor!
Bucură-te, că eşti mai tare ca diamantul în răbdare! 
Bucură-te, că la Cuviosul Antonie ai venit să slujeşti Domnului!
Bucură-te, că voia ta ai supus-o Voii Tatălui Ceresc!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 

Condac 8
Străină minune află cei ce aleargă la tine, Fericite Moise, că ai primit darul biruinţei asupra patimilor. Te-ai 

asemănat lui Moise cel dintâi, care cu toiagul minuni a făcut, aşa tu, cu toiagul ai vindecat patima fratelui. Pentru 
toate mulţumim Domnului, Care te-a dăruit cu o asemenea tărie şi cu dragoste Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Plin de daruri Dumnezeieşti, în tăcere petrecând în peşteră zece ani, ai strălucit cu lumină cerească 

asemenea Îngerilor şi ai primit să fii văzător de Dumnezeu, învrednicindu-te de fericirea celor curaţi cu inima, 
Cuvioase Părinte Moise. Pentru toate acestea, cu cuviinţă te chemăm:

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu dăruieşte izbăvire din patimi!
Bucură-te, Fericite, cel ce eşti plinitor cu inimă curată al Poruncilor!
Bucură-te, că vrednic ai fost să vezi Lumina Dumnezeiască!
Bucură-te, rugător neîncetat pentru sufletele noastre!
Bucură-te, că ţi-ai însuşit deprinderile Sfinţilor Părinţi, purtători de Dumnezeu!
Bucură-te, laudă înaltă a Cuvioşilor, că întru smerenie te-ai desăvârşit!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 

Condac 9
Toată firea îngerească se minunează de înălţimea curăţiei tale. Biserica te preamăreşte, că te-ai arătat 

purtător al Harului Dumnezeiesc şi te-ai învrednicit să vezi faţă către faţă pe Dumnezeu. Iar noi împreună cu 
tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii cei mult grăitori nu se pricep să spună despre curăţia ta, Fericite, iar noi de dragoste sfântă fiind 

biruiţi, îndrăznim a-ţi cânta astfel de laude:
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Bucură-te, al celor buni povăţuitor şi al neputincioşilor întăritor!
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi şi îndureraţi!
Bucură-te, că pentru curăţia feciorească de Dumnezeu ai fost încununat!
Bucură-te, că ai iubit fierbinte slava Dumnezeiască şi ai înmulţit talantul dat ţie!
Bucură-te, că din toată inima pe Hristos Dumnezeu L-ai iubit!
Bucură-te, candelă care luminezi inimile celor care te pomenesc!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 

Condac 10
Dorind să-ţi izbăveşti sufletul, ai nesocotit trupul tău, Părinte, şi în Lavra Pecerska a Sfântului Antonie 

ai sfârşit călătoria pământească. Cu moarte evlavioasă şi sfântă te-ai săvârşit şi, ca un biruitor, în Ceruri alături 
de toţi Sfinţii Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu răbdarea ca un zid îngrădindu-te, te-ai arătat slujitor credincios al Lui Hristos Împăratul Cel Ceresc 

şi pe calea cea strâmtă a mântuirii ţi-ai petrecut viaţa. Şi noi, cu dragoste cinstind pomenirea adormirii tale şi 
dobândirea Sfintelor tale Moaşte, te fericim, cântând aşa:

Bucură-te, slobozitor al celor ispitiţi, care te cheamă în rugăciuni!
Bucură-te, că în bucuria Domnului ai intrat prin multe suferinţe!
Bucură-te, fericite locuitor al lumii cereşti, că ţi-ai spălat sufletul cu multe lacrimi!
Bucură-te, că ai împlinit cuvântul Apostolului: dragostea îndelung rabdă!
Bucură-te, moştenitor cu Sfinţii în Raiul fericit!
Bucură-te, că Sfânta Biserică proslăveşte adormirea ta!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 

Condac 11
Această cântare îţi aducem spre laudă şi mărire, Cuvioase Părinte Moise, săvârşind cu râvnă sfântă 

pomenirea ta. Tu, cu milă primeşte puţina noastră rugăciune şi fii nouă apărător, acoperitor şi rugător către 
Domnul, că amintindu-ne de bineplăcută vieţuirea ta şi de faptele cele mult-nevoitoare, Ziditorului Care te 
proslăveşte, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Asemenea unei făclii dătătoare de lumină sunt cinstitele şi tămăduitoarele tale Moaşte. Fiind vădite 

prin minuni, Părinte Moise, lumină neînserată răsărindu-ne nouă, din inimă şi cu veselie strigăm ţie:
Bucură-te, doctor al lui Ioan cel multpătimitor!
Bucură-te, crin crescut pe pământ, pentru Grădinile Raiului!
Bucură-te, măslin cu rod îmbelşugat, din grădina Lui Iisus!
Bucură-te, slava cuvioşilor părinţi de la Pecerska!
Bucură-te, liman lin al celor învăluiţi de patimi!
Bucură-te, lucrător al viei cereşti, de Dumnezeu preaslăvit în toată lumea!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 

Condac 12
Cu Harul dăruit ţie de Dumnezeu, slobozeşti de necurate patimi pe tot omul ce cu dragoste şi credinţă 

aleargă la sprijinul tău. Iar noi, Lui Dumnezeu, Care ni te-a dăruit grabnic şi milostiv tămăduitor, cu mulţumire 
Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântând viaţa ta cea asemenea cu a Îngerilor, Părinte Moise, apărător şi povăţuitor pe calea mântuirii, 

te fericim că la Domnul eşti rugător pentru noi şi cu umilinţă îţi grăim aşa:
Bucură-te, preabunule rugător pentru lume, că inimile tuturor le atragi cu dragostea ta!
Bucură-te, că nu doar monahilor, ci şi mirenilor le-ai luminat calea către Cer!
Bucură-te, că prin mulţime de minuni eşti proslăvit de Dumnezeu!
Bucură-te, călătorule, care ai ajuns la patria cerească!
Bucură-te, răbdătorule în suferinţe şi în ispite ajutătorule!
Bucură-te, că împreună cu Îngerii pe Dumnezeu Îl preaslăveşti!
Bucură-te Cuvioase Părinte Moise şi roagă-te să ne curăţim de toate patimile şi de lucrările celui rău! 
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Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte făcător de minuni, Cuvioase Părinte Moise, cu dragoste îţi aducem această puţină cântare de 

slavă şi laudă. Cu milă primeşte şi roagă pe Dumnezeu şi Făcătorul a toate să ne dăruiască mântuire sufletească 
şi sănătate trupească, celor care cu credinţă Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
Părinte Moise, purtătorule de Dumnezeu bineplăcut al Lui Hristos şi mare făcător de minuni, la tine, cu 

smerenie cădem şi ne rugăm să ne ajuţi să fim părtaşi ai dragostei tale pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, 
să împlinim Voia Domnului în simplitatea inimii şi, cu smerenie, Poruncile Domnului să le săvârşim fără de 
păcat. Caută cu milosârdie spre sufletele credincioşilor şi ai tăi cinstitori, care aleargă cu credinţă la mila şi la 
ajutorul tău şi ajută-ne să ne curăţim de patimi şi de tot ce vine de la rău. Auzi-ne, preabunule plăcut al Lui 
Dumnezeu, şi nu ne lepăda pe noi, cei ce avem nevoie de izbăvire şi de întărire duhovnicească. Părinte Moise, 
cântare vrednică îţi aducem fericindu-te pe tine care cu mulţumire Îl proslăveşti, Îl lauzi şi Îl cinsteşti pe 
Dumnezeu în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

+Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon
Rugăciunile începătoare                 - vindecător -              27 iulie

Condac 1
Sfinte Pantelimon primeşte rugăciunile noastre şi cu puterea dată ţie de la 

Dumnezeu, ca un doctor fără de arginţi, cercetează-ne şi înlătură de la noi bolile 
sufleteşti şi trupeşti, ca izbăviţi prin bunătatea ta, să îţi cântăm cu recunoştinţă: 
Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte 
neputinţele şi bolile noastre!

Icos 1
Din pruncie maica ta ţi-a sădit în inimă credinţa în dulcele Iisus, iar mai 

târziu bătrânul Ermolae a stropit-o cu apa vie pe care şi el o avea de la Împăratul 
Nemuritor. Părăsind păgânătatea ţi-ai deschis larg sufletul să-L primeşti pe Hristos. 

Bucură-te, că dreapta credinţă ai urmat! 
Bucură-te, că după Domnul ai însetat! 
Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat! 
Bucură-te, că n-ai ţinut la bogăţiile pământeşti! 
Bucură-te, că ţi-ai adunat comorile cereşti! 
Bucură-te, că ajutător năpăstuiţilor tu eşti! 

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 2

Rămas de mic fără mamă, Sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învăţătură păgână şi la meşteşugul vindecărilor cu 
puterea zeilor, dar nu ai găsit alinare până ce n-ai aflat calea Dumnezeului Adevărat, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Fiind adânc rănit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolae l-ai întâlnit pe copilul muşcat de 

viperă şi în genunchi te-ai rugat Lui Dumnezeu. Copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit Botezul şi te-ai  
împărtăşit cu trupul şi cu sângele Domnului; pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, tinereţe închinată Lui Hristos! 
Bucură-te, cel ce peste noi reverşi minuni! 
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Bucură-te, că Domnul putere ţi-a dat şi copilul l-ai înviat! 
Bucură-te, bucuria multor îndureraţi! 
Bucurâ-te, ostaş neînvins al Lui Hristos! 
Bucură-te, că ai aprins credinţa creştină în inimile multora!

         Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 3

Deşi cu trup omenesc pe pâmânt, Sfinte, sufletul la Cer l-ai înălţat. Credincioşii te văd ca pe o stea 
cerească, de unde vine raza izbăvirii în necazuri şi împreună cu tine Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Ca să-i întorci pe păgâni către Domnul râvnă multă ai pus, Sfinte, dar, când ai tămăduit un orb în 

Numele Lui Hristos, chiar tatăl tău împreună cu acela, a primit Botezul. Primeşte şi de la noi această laudă:
Bucură-te, cercetător al durerilor! 
Bucură-te, vindecător ai orbilor! 
Bucură-te, cel ce dai lumină ochilor trupeşti şi celor sufleteşti! 
Bucură-te, sfărâmător al curselor diavoleşti! 
Bucură-te, că lucrezi cu puterea Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, că în tine nădăjduim şi noi!

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 4

Doctor tămăduitor te-ai arătat Nicomidiei şi apoi întregii lumi, că oricine aleargă la tine cu credinţă 
găseşte alinare, fiind tu împuternicitul şi Domnului, Căruia pentru darul dat ţie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Ca fulgerul s-a răspândit vestea minunilor tale, Sfinte, făcând să se îngrijoreze învăţătorii păgâni. Aceştia 

au cerut împăratului pierderea ta, ca cel ce eşti părtaş al Lui Hristos, iar tu neclintit ai rămas în credinţă. 
Bucură-te, că ţi-ai împărţit moştenirea săracilor! 
Bucură-te, că milostenie şi tămăduiri aduci celor necăjiţi! 
Bucură-te, că Hristos în luptă ţi-a fost întăritor! 
Bucură-te, că ai suferit cu răbdare chinurile! 
Bucură-te, că mulţi, privindu-te, cu tine au crezut! 
Bucură-te, că Domnului noi mucenici ai făcut! 

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 5

Ai dispreţuit cele ce erau de preţ pentru păgâni: dregătoriile şi bogăţiile vremelnice cu care erai ispitit şi 
ai ales a câştiga bunătăţile nepieritoare de la Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Văzându-te neînduplecat, împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn, cu  fiare să fii sfâşiat şi cu 

făclii ars, dar Dumnezeu te-a păstrat neatins, spre uimirea tuturor. Minunându-ne şi noi spunem aşa:
Bucură-te, că ai dovedit împăratului puterea Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău! 
Bucură-te, că te-ai mângâiat, gândindu-te la Domnul! 
Bucură-te, că Hristos ţi s-a arătat în chipul lui Ermolae! 
Bucură-te, că fiarele cu care erai sfâşiat s-au muiat ca ceara! 
Bucură-te, că de pe lemnul chinurilor ai fost slobozit sănătos!

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 6

Pe gânduri au rămas cei ce te chinuiau, Sfinte, şi încruntaţi la faţă şi la suflet, se întrebau de unde ai 
atâta putere şi de ce zeii nu te pierd? Atunci au născocit noi chinuri, pe care tu primindu-le încrezător în 
puterea Lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Plumb mult într-un cazan punând şi sub limbile focului topindu-l, ai fost aruncat în această văpaie cu 

nădejdea deşartă că acum se va sfârşi cu tine, dar tu, viteazule Mucenic, iarăşi nevătămat ai rămas, precum mai 
înainte Dumnezeu păzise pe Măritul Apostol Ioan. Pentru aceasta îţi cântăm:
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Bucură-te, floarea nădejdilor către Dumnezeu! 
Bucură-te, în boli şi în necazuri izbăvitorul nostru! 
Bucură-te, că eşti al Lui Dumnezeu îmblânzitor pentru noi, păcătoşii! 
Bucură-te, că porţi rugăciunile noastre către Domnul! 
Bucură-te, vindecătorul celor ce nu-şi găsesc alinare la oameni! 
Bucură-te, că văpaia plumbului ai răcorit şi cunună ţi-ai pregătit! 

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 7

Multe zile ai fost chinuit, Sfinte, dar aceasta mai multă răsplătire ţi-a adus şi mai mult ţi-a crescut 
mulţumirea, când cu chinurile tale ai aprins în inimile multora dorinţa de a părăsi zeii şi de a trece la Hristos, 
cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Piatră ţi-au legat de gât, Sfinte Pantelimon, şi în mare ai fost aruncat, dar Stăpânul mărilor pe tine te-a 

făcut uşor şi piatra a făcut-o plutitoare şi mergând pe luciul apei, ai ieşit la mal. Bucurându-ne şi minunându-
ne, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce nu te înfricoşezi de chinuri, Viteazule! 
Bucură-te, cel înarmat cu bărbăţie şi credinţă, Alesule! 
Bucură-te, al puterii firii înfrângător şi al adâncului mării stăpânitor! 
Bucură-te, plutitor deasupra apelor! 
Bucură-te, dobânditor de Slavă Cerească! 
Bucură-te, iubitorule al umilinţei! 

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 8

Tinereţea, nevinovăţia sau puterea minunilor tale nu au schimbat inimile chinuitorilor. Mai rău sporind în 
mânie, îţi adăugau alte pătimiri crezând că pot pune Lumina sub obroc. Spre bucuria Lui Dumnezeu, tu te 
arătai făclie mai luminoasă şi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăţi şi cu cinstiri lumeşti, dar tu le socoteai ca pe nişte curse în calea 

către Cer. Ai fost aruncat în mijlocul leilor ca să fii sfâşiat, dar Stăpânul tuturor a închis gurile fiarelor. Cu 
cinstire îţi spunem acestea:

Bucură-te, că Dumnezeu minunat te-a arătat! 
Bucură-te, cel ce bunătăţile lumeşti curse le socoteşti! 
Bucură-te, noule Daniel aruncat în mijlocul leilor! 
Bucură-te, că fiarele s-au făcut asemenea mieilor! 
Bucură-te, că vrăjmaşii doreau să te piardă! 
Bucură-te, că Hristos nevătămat te-a păzit!

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 9

Văzând tăria ta, Sfinte, mulţi păgâni au crezut în Hristos. Împăratul a fost cuprins de mânie, iar tu 
bucurându-te pentru vânările de noi suflete, Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Ai fost chinuit pe roata cu cuie, dar roata s-a sfărâmat lovindu-i pe mulţi necredincioşi şi ai fost socotit 

fermecător. L-ai mărit pe preotul Ermolae, dascălul tău şi atunci cu trei ostaşi te-au însoţit, Sfinte, spre a-l 
aduce împăratului care şi lui îi dorea sfârşitul. Pentru noua jertfă ce prin tine se pregăteşte grăim:

Bucură-te, că pe roată ai fost strunjit! 
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor cu Hristos! 
Bucură-te, că ucenici ai lui Ermolae, s-au arătat Erimp şi Ermocrat! 
Bucură-te, că la moartea lor, Pământul s-a cutremurat! 
Bucură-te, că Sfintei Treimi pe Pământ ai slujit!
Bucură-te, că prin vindecări doctor al Domnului te-ai dovedit!

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
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Condac 10
Zadarnice au fost chinurile păgânilor, Sfinte, că drumul ţi-a fost drept către Hristos. Pentru aceasta te-

ai învrednicit de darul tămăduirilor pe care îl verşi tuturor celor care vin la tine cu rugăciuni şi împreună cu 
care Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Cine nu te  va lăuda văzându-te cu ochii  minţii,  căci  ca un răufăcător ai  fost  împins şi  izbit  spre 

marginea Nicomidiei, unde ţi se hotărâse tăierea capului. Tu mai liniştit şi mai vesel te-ai arătat. Pentru aceasta 
din nou primeşte această laudă:

Bucură-te, cel ce loviri ca Domnul ai primit! 
Bucură-te, că pentru Iisus Hristos toate le-ai suferit! 
Bucură-te, că în chinuri Domnului slavă Îi dădeai! 
Bucură-te, că numele din Pandoleon ţi-a fost schimbat! 
Bucură-te, că glas din Cer, Pantelimon te-a chemat! 
Bucură-te, că spre lovire călăii ai îndemnat! 
Bucură-te, că abia îndrăznind ei, capul ţi-au tăiat!

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 11

Cu durere  dreptcredincioşii  au  privit  sfârşitul  tău,  Sfinte!  Tu  le-ai  fost  flacără  nestinsă  a  dreptei 
credinţe, miluitor celor lipsiţi şi vindecător celor bolnavi. Ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu 
încetezi a privi spre mulţimea care te cheamă în rugăciuni şi izbăvind-o de dureri, Îi cânţi Domnului: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Senin la suflet şi blând la chip ţi-ai primit sfârşitul, trecând astfel în Împărăţia Cerească, unde ai fost 

întâmpinat de Sfânta Treime şi aşezat de-a dreapta Sa, mărit de Sfinţi şi de Puterile Cereşti. Acum şi noi cu 
smerenie îţi aducem această laudă:

Bucură-te, că duhul tău Sfintei Treimi l-ai încredinţat! 
Bucură-te, că în rugăciuni pe orice credincios l-ai ascultat!
Bucură-te, mult-lăudatule de Puterile Cereşti! 
Bucură-te, a lui Ermolae, Erimp şi Ermocrat bucurie! 
Bucură-te, albină ce te-ai îmbogăţit în fapte bune! 
Bucură-te, că ai fost încoronat cu nepieritoare cunună!

          Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 12

Lupta cea bună ai luptat, credinţa ai păstrat mulţumindu-ţi sufletul că I-ai urmat Lui Hristos, iar pentru 
noi ai rămas vrednică pildă, ca privind la tine să-ţi urmăm credinţa şi în ispite să ne înarmăm cu armele tale şi  
biruitori să-I mulţumim Lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Şi după moarte ai săvârşit minuni, Sfinte Pantelimon, că din grumazul tău lapte a curs în loc de sânge şi 

măslinul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor s-a umplut de roade; de aceea auzi de la noi:
Bucură-te, alesule al Tatălui Ceresc! 
Bucură-te, lauda Fiului Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, desfătarea Duhului Sfânt! 
Bucură-te, miluirea celor de pe Pământ! 
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri! 
Bucură-te, izbăvitor de chinuri! 
Bucură-te, doctor sufletesc şi trupesc! 

         Bucură-te Sfinte Mucenic Pantelimon şi cu rugăciunile tale tămăduieşte neputinţele şi bolile noastre!
Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinte Pantelimon, Mare Mucenic şi Doctor tămăduitor, ţie îţi spunem durerile noastre de multe feluri. Te 
rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul Iisus Hristos şi cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, fii liniştitor celor 
neliniştiţi, apărător celor asupriţi, izbăvitor celor în primejdii, îndrumător rătăciţilor, vindecător bolnavilor, părinte 
orfanilor, ajutător văduvelor, întăritor în căsnicie soţilor, îmblânzitor celor porniţi cu răutate. Întăreşte-ne în faţa 
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necazurilor ca descătuşaţi de amărăciunile noastre să petrecem în pace  şi  cu  mulţumire să-I  cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul
Rugăciunile începătoare           5 august

Condac 1
Cuviosului Ioan Iacob, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i 

aducem, că prin multă nevoinţă de cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda 
vieţii sale pe toţi ne învaţă să urmăm, cu dragoste şi credinţă, Mântuitorului Hristos. 
Pentru aceea îi cântăm: Bucură-te, Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te 
pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!

Icos 1
Făcătorul Îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie 

te-a rânduit în grija bunicii tale, spre ocrotire şi povăţuire. Aceasta, cu dor de pustnicie 
trăind toată viaţa, a fost dăruită de Dumnezeu să împlinească dragostea părinţilor tăi 

trupeşti, iar tu Sfinte, ai fost chemat să împlineşti dorinţa vieţii ei; pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, căutarea iubirii părinteşti!
Bucură-te, aflarea Tatălui Ceresc!
Bucură-te, dobândirea mântuirii Fiului!
Bucură-te, gustarea mângâierii Duhului!
Bucură-te, ocrotitul Maicii Domnului!
Bucură-te, văzătorul veşniciei şi prietenul de taină al Sfinţilor!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 2

Din tinereţe ai vieţuit duhovniceşte şi cu iubirea Dumnezeiască ai împlinit lipsa dragostei părinteşti, 
descoperindu-te în chip minunat, pentru care Îl slăvim pe Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Luminat de credinţă, întărit de nădejde, îmbogăţit de iubire sfântă, din tinereţile tale ai dorit tinereţea 

veşnică şi astfel ţi-ai îndreptat sufletul către Dumnezeu. Cu evlavie îţi cântăm unele că acestea:
Bucură-te, cel hrănit cu Scripturile şi curăţit cu lacrimile pocăinţei!
Bucură-te, cel povăţuit de Sfinţii Părinţi şi luminat cu rugăciunea!
Bucură-te, următorule al Sfinţilor trei Tineri, că ai trecut prin focul ispitelor!
Bucură-te, că ai lucrat faptele bune şi ai aflat tinereţea veşnică!
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Bucură-te, dobândirea vârstei înţelepte!
Bucură-te, că ai căutat Raiul ceresc şi ai ascultat Dumnezeieştile cuvinte!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 3

Singurătatea din copilărie ţi-a luminat-o Hristos cu grija pentru mântuirea sufletului şi lipsa fraţilor 
trupeşti ţi-a împlinit-o cu mângâieri duhovniceşti. Mulţumind Lui Dumnezeu Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Făgăduinţele monahiceşti le-ai împlinit cu sfinţenie după îndemnul Dumnezeiescului Duh care zice: 

Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului; astfel, făcându-te ascultător ai vieţuit în feciorie şi în sărăcie de bună 
voie, pentru care te cinstim cu unele ca acestea:

Bucură-te, mângâierea celor săraci!
Bucură-te, hrănitorul străinilor şi ajutătorul bolnavilor!
Bucură-te, slujitorul părinţilor şi sfătuitorul fraţilor!
Bucură-te, rugăciune fierbinte şi priveghere îndelungată!
Bucură-te, paza conştiinţei şi iubitorul fecioriei!
Bucură-te, rugăciune înaripată şi ajunare cu folos!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 4

Mintea şi sufletul ţi le-ai curăţit cu rugăciunea şi pocăinţa, făcând din peştera ta poartă către Cer, că şi 
Îngerii împreună cu tine cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Dorind mai multă linişte sufletească, te-ai îndreptat către Dumnezeu prin rugăciune, şi ai împreunat 

petrecerea în peşteră cu postul, biruind iadul gândurilor deşarte, pentru care îţi cântăm aşa:
Bucură-te, dor de linişte şi de curăţie sufletească!
Bucură-te, dor de pustnicie şi de smerenie!
Bucură-te, dor de locuri sfinte şi de sfinţenie!
Bucură-te, dor de patria cerească şi de lumina necreată!
Bucură-te, prieten al Îngerilor, că ai unit peştera cu Cerul!
Bucură-te, vorbitorule cu Dumnezeu şi rugătorule pentru noi oamenii!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 5

Dorind să moşteneşti Împărăţia Lui Dumnezeu, ai părăsit patria ta pământească şi te-ai sălăşluit în 
Ţara Sfântă, să te închini la locurile de nevoinţă ale Proorocilor, ale Apostolilor şi ai altor următori ai Lui 
Hristos, ca şi în Cer să cânţi împreună cu ei: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Locurile petrecerii Domnului Hristos pe pământ ţi-au fost ca nişte îndemnări, care te-au povăţuit către 

viaţa veşnică, din dorinţa iubitoare de Dumnezeu, pentru care îţi cântăm aşa:
Bucură-te, căutătorul Ţării Sfinte şi închinarea la Locurile Sfinte!
Bucură-te, locuitorul Hozevei şi văzătorul Betleemului!
Bucură-te, că ai iubit Iordanul şi ai îndrăgit Galileea!
Bucură-te, pelerinul Golgotei şi închinătorule la Ghetsimani!
Bucură-te, iubitorul Taborului şi lăudătorul Învierii!
Bucură-te, căutarea Eleonului şi prietenul Cerului!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 6

Vieţuind în valea Iordanului ţi-ai petrecut viaţa ca pe o treaptă a urcuşului ceresc, mereu în osteneli 
duhovniceşti, având în suflet dor de linişte şi Cer şi rugându-te pentru pământeni Îi cântai Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Cu suflet pururea mulţumitor te-ai socotit fericit pentru sălăşluirea vremelnică în Ţara Sfântă şi cu 

bucurie ai cântat mereu laude Lui Dumnezeu, pentru care şi noi îţi strigăm ţie aşa:
Bucură-te, că ai înţeles taina Iordanului şi ai cinstit Botezul!
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Bucură-te, că te-ai rugat Botezătorului şi L-ai slăvit pe Mântuitorul!
Bucură-te, că ai chemat pe Mângâietorul şi ai preamărit Treimea!
Bucură-te, că ai iubit Biserica şi te-ai însoţit cu pocăinţa!
Bucură-te, că ai îndrăgit nevoinţa şi ai aflat milostivirea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai biruit suferinţa şi ai găsit pacea cerească!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 7

Primind Harul preoţiei, Cuvioase, din Dumnezeiască purtare de grijă ai fost rânduit egumen şi povăţuitor 
al monahilor români de la Iordan, pentru care Îl lăudăm pe Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ca povăţuitor al fraţilor vieţuitori din schitul românesc de la Iordan, nu ai uitat făgăduinţele monahiceşti, 

silindu-ţi mereu firea către Împărăţia Lui Dumnezeu, dorirea cea adevărată, fiind călăuză duhovnicească tuturor 
fraţilor, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, povăţuitorule ales de Dumnezeu, că ai fost îndemn spre îndelungă răbdare!
Bucură-te, părinte al celor încredinţaţi spre povăţuire, că i-ai ridicat pe cei căzuţi!
Bucură-te, ajutătorarea celor slabi şi luminarea celor neştiutori!
Bucură-te, mustrare părintească şi pildă în povăţuire!
Bucură-te, iertare a celor îndreptaţi şi certare cu folos!
Bucură-te, primirea celor întorşi cu pocăinţă!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 8

În pustia Hozevei te-ai aşezat, ca într-o ţarină bine roditoare de fapte duhovniceşti şi, însoţit de Îngeri, 
ţi-ai sfinţit sufletul, după rânduielile vieţuitorilor de mai înainte, ca împreună cu ei în Cer să cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Având dorinţă de îndreptare sfântă şi sporire duhovnicească, pustia şi chilia în care ai trăit, te-au învăţat 

cum să-ţi petreci viaţa aceasta departe de grijile cele lumeşti, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, podoabă a Bisericii cu chip îngeresc!
Bucură-te, Dumnezeiască dorinţă, rug aprins al rugăciunii!
Bucură-te, cugetare la moarte şi la veşnicie!
Bucură-te, adevărată ostăşie cu stăpânire de sine!
Bucură-te, locuitorule în pustie cu duhovnicească înaripare!
Bucură-te, pildă a monahilor şi râvnitor al Liturghiei!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 9

Oamenii sunt nepricepuţi, iar cuvintele sunt slabe în a arăta cu adevărat râvna şi ostenelile tale, Cuvioase, 
prin care ai dobândit vieţuirea cerească pe pământ. Cu dragoste I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ca un binecuvântat de Dumnezeu ai fost înzestrat cu darul poeziei, cântând Viaţa Veşnică pe care ai dorit-

o şi minunatele Locuri Sfinte; de aceea şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, alăută în versuri, care ai lăudat Locurile Sfinte!
Bucură-te, cântăreţul Raiului şi cântarea virtuţilor!
Bucură-te, stihuitor al rugăciunii şi îndrăgirea poziei!
Bucură-te, lauda monahilor!
Bucură-te, cugetare la cele cereşti!
Bucură-te, râvnirea celor duhovniceşti!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 10

Toată viaţa ai petrecut-o în osteneală neîncetată şi ai încununat-o cu sfârşit creştinesc, intrând în lumina 
Împărăţiei Cereşti. Aceasta dorind-o şi noi, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
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La adormirea ta, Cuvioase, în chip minunat s-au adunat în peşteră călugări, pelerini credincioşi şi un 
stol de păsărele, pentru a te petrece până la uşa veşniciei, întristându-se vremelnic pentru mica despărţire. Iar 
noi, cu evlavie, strigăm către tine aşa:

Bucură-te, vieţuire neîncetată în rugăciune!
Bucură-te, încununare cu sfârşitul creştinesc!
Bucură-te, mutare la Viaţa Veşnică!
Bucură-te, cel slujit de monahi la înmormântare!
Bucură-te, cel jelit de păsările cerului!
Bucură-te, osteneală preschimbată în odihnă!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 11

Oştile de Îngeri şi de Sfinţi, te-au primit întru ale lor, ca împreună în veşnicie să-I cântaţi Domnului: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Mintea fiindu-ţi strajă pentru trupul de lut în tot timpul vieţii te-ai făcut părtaş cu Sfinţii în cereasca 

locuinţă, pentru care şi noi te lăudăm cântând aşa:
Bucură-te, rugă sfântă către slăvile cereşti!
Bucură-te, râvnă mare izvorâtă din credinţă!
Bucură-te, lepădarea grijilor lumeşti şi dobândirea darului mântuitor!
Bucură-te, împlinirea dorinţelor sfinte!
Bucură-te, cel ce ai urcat pe muntele Fericirilor!
Bucură-te, Cuvioase, mare rugător pentru noi!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 12

Părinte Ioan, Dumnezeu te-a ales din neamul românesc, ca pe o duhovnicească ofrandă şi ai fost arătat 
lumii ca un semn de întărire în vreme de necazuri, pentru toţi binecredincioşii care neîncetat Îi cântă Lui: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Pentru vieţuirea ta aleasă şi sfântă te-a proslăvit Dumnezeu şi te-a încununat cu cinste, iar noi împreună 

cu toţi credincioşii ortodocşi, îţi cântăm unele că acestea:
Bucură-te, fiu al Moldovei şi locuitor al Ţării Sfinte!
Bucură-te, frate şi părinte duhovnicesc!
Bucură-te, nevoitor al pustiei, că ţi-ai arătat sfinţenia în lume!
Bucură-te, rugăciune în suflet şi în trup, că ai unit Crucea cu Învierea!
Bucură-te, slujitorule al Lui Hristos, care întăreşti răbdarea noastră!
Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire şi ajutător al celor din nevoi!

Bucură-te Părinte Ioan Iacob, mult nevoitorule, şi roagă-te pentru mântuirea noastră şi a întregii lumi!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Cuvioase Părinte Ioan Iacob, mult-nevoitorule, auzi-ne pe noi cei ce acum ne rugăm ţie şi fii mijlocitor 
pentru noi la Dumnezeu. Ajută-ne pe noi şi pe toţi cei binecredincioşi să ne lepădăm de tot răul, să împlinim 
Voia Domnului şi să ne mântuim sufletele, ca împreună cu tine să cântăm în Ceruri: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Ioan de la Neamţ - Hozevitul
O, Cuvioase Părinte Ioan, cel ce din pruncie ai fost orfan de părinţi, ajută cu rugăciunea ta pe cei orfani, 

să găsească iubirea Părintelui Ceresc; cel ce ai fost frate şi vieţuitor în mănăstire, ajută-ne să vieţuim oriunde, 
ca fraţi întru Hristos; cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de Cerul Sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale să 
căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în 
dreapta credinţă să înplinească Poruncile Lui Hristos în viaţa lor; cel ce ai fost fierbine rugător către Dumnezeu, 
întăreşte rugăciunile noastre, sporind râvna şi evlavia în Biserică; cel ce ai dorit a vieţui în Ţara Sfântă, ajută-
ne să sfinţim locurile în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să se sălăşluiască întru noi; cel ce ai 
coborât prin rugăciunile tale Cerul în peşteră, roagă-L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa 
peştera inimilor  noastre îndepărtate  de El;  cel  ce încă din lumea aceasta ai  simţit  bucuria şi  pacea vieţii 
veşnice, roagă-L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale. Păzeşte-i pe bătrâni în dreapta 
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credinţă, pe tineri în viaţă curată şi pe copii în iubire de Dumnezeu şi de părinţi. Ocroteşte cu rugăciunile tale 
pe săraci şi pe bolnavi, pe văduve şi pe orfani, pe călători şi pe cei robiţi. Fereşte ţara noastră de primejdii şi de 
necazuri şi roagă-te pentru poporul binecredincios, ca împreună cu tine, prin credinţă şi fapte, să preamărească 
pe Dumnezeu: Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla
Rugăciunile începătoare                7 august

Condac 1
Veniţi toţi iubitorii de Hristos cu credinţă şi cu evlavie la pomenirea Cuvioasei 

Maicii noastre Teodora! În pustia Sihlei în mari nevoinţe a petrecut şi lumină sihaştrilor 
s-a făcut. Cu laude slăvindu-L pe Dumnezeu, să-i cinstim pe Cuvioşii Sfinţi ai Lui, zicând: 
Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi 
iubitori de Dumnezeu!

Icos 1
Cuvioasă Teodora, din tinereţe având îngerească râvnă ai părăsit părinţii şi familia, 

ai fugit departe de lume şi cu mare evlavie ai slujit Lui Hristos Dumnezeu. Vrând să te 
cinstim cu laude îţi spunem acestea:

Bucură-te, că prin Botez în Hristos te-ai altoit şi din copilărie Lui Dumnezeu I-ai slujit!
Bucură-te, că învăţăturile Evangheliei ai ascultat şi pentru dragostea Domnului de lume te-ai depărtat!
Bucură-te, că slava veacului ai trecut-o cu vederea şi spre slava Lui Hristos ai alergat cu toată puterea!
Bucură-te, slugă credincioasă a Marelui Împărat, că necazurile, sufleteşte te-au întărit şi te-au ridicat!
Bucură-te, mlădiţă tânără frumos roditoare, că poruncilor Evangheliei Lui Hristos ai fost ascultătoare!
Bucură-te, a Lui Hristos mieluşea blândă şi răbdătoare şi a Sfinţilor pustnici vrednică următoare!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 2

La marea stăruinţă a părinţilor tăi te-ai căsătorit, dar scurtă vreme în căsătorie ai vieţuit. Pe soţul tău la 
un gând cu tine l-ai adus, şi părăsind lumea, amândoi la viaţa monahicească v-aţi dus şi Lui Dumnezeu aţi 
cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
La mănăstirea Vărzăreşti, cu bătrâna stareţă Paisia ai vieţuit, şi pildă de ascultare tuturor călugăriţelor 

ai fost, pentru care cu laude te cinstim:
Bucură-te, Teodora, că prin smerenie Lui Hristos I-ai urmat şi prin ascultare păcatele ţi-ai 
răscumpărat!
Bucură-te, că te-ai rugat, Voia Domnului ai împlinit şi prin smerenie şi răbdare pe cel rău l-ai biruit!
Bucură-te, că supusă fiind, Voia Domnului ai ales şi prin smerenie şi ascultare roadele mântuirii ai cules!
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Bucură-te, că ascultarea şi rugăciunea ţi-au fost bogăţie şi ţi-au deschis drumul spre Sfânta Împărăţie!
Bucură-te, că ai postit şi ai privegheat, şi, rugându-te mult, mintea ţi s-a luminat!
Bucură-te, că năvălind turcii, în pustie cu stareţa ta ai plecat şi în linişte, la Domnul mult v-aţi rugat!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 3

Ajungând în pustie, cu stareţa Paisia, aceasta întru Domnul a adormit, iar tu singură rămânând fără de 
nici o mângâiere, cu rugăciunea te întăreai şi din inimă cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
După adormirea fericitei tale stareţe Paisia, către locaşurile părinteşti ai socotit să vii şi un loc de linişte 

în munţii Neamţului ţi-ai ales. Pentru care noi nevrednicii, cinstind a ta dorinţă, cu evlavie te lăudăm:
Bucură-te, că loc liniştit şi de pustnicie ai căutat şi stareţului Varsanufie, al Sihăstriei, i-ai cerut sfat!
Bucură-te, că în pustia Sihlei ai plecat, după sfatul lui, şi acolo ai mulţumit din inimă Domnului!
Bucură-te, că te-ai bucurat mult de acel loc liniştit şi în peştera cea de sub stâncă ai locuit!
Bucură-te, că în pustie cu ierburi te-ai hrănit şi duhovnicul tău, ieroschimonahul Pavel, aici te-a găsit!
Bucură-te, că prin vorbe duhovniceşti te-a sfătuit şi de Preacuratele Taine te-ai învrednicit!
Bucură-te, că ai dus nevoinţa pustniciei cu dragoste mare şi iubitorilor de linişte ai fost vrednică următoare!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 4

Ziua şi noaptea petrecând în rugăciunea cea cu lacrimi şi în meditaţiile cele duhovniceşti, din inimă 
suspinând, lăudai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Petrecând vreme îndelungată în pustia Sihlei, cu lacrimi duhovniceşti mai mult decât cu hrana trupului 

te întăreai şi cu nădejdea veşnicelor bucurii te mângâiai. Pentru care şi noi nevrednicii, te lăudăm:
Bucură-te că prin rugăciunea neîncetată dragostea Domnului ai câştigat şi treptele duhovniceşti le-ai urcat!
Bucură-te că pe treapta făptuirii morale repede ai venit şi pe treapta vederii sfinte te-ai suit!
Bucură-te că pe treptele Îndumnezeirii, prin Har ai urcat şi din bucuriile Îndumnezeirii ai gustat!
Bucură-te că pentru dragostea de Dumnezeu multe lacrimi au curs şi ţi-ai înălţat sufletul la cele de Sus!
Bucură-te că trupul tău puţin îl hrăneai şi în cugetul tău doar pe Domnul Îl aveai!
Bucură-te că din ierburile pustiei şi din apă puţin gustai şi cu ochii minţii bunătăţile viitoare le vedeai!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 5

Multe ispite şi năluciri de la diavoli ai întâmpinat, Fericită Teodora, dar având în sufletul tău dragostea 
Lui Hristos, pe toate le-ai biruit şi mulţumind pentru toate Lui Dumnezeu, I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Având mintea luminată de Preasfântul Duh, ai trecut cu vederea ispitele cele de-a stânga şi cele de-a 

dreapta, care de multe ori năvăleau asupra ta. Prin darul Lui Dumnezeu, cunoscând vicleniile duhurilor rele, 
pururea la rugăciune cu lacrimi către Dumnezeu alergai. Pentru care şi noi cu evlavie te lăudăm:

Bucură-te, că având darul Lui Dumnezeu, pe toate le-ai biruit şi vicleniile răilor nu te-au clintit!
Bucură-te, că din adâncul inimii tale, cu Domnul vorbeai şi cu multă smerenie, Lui te rugai!
Bucură-te că frigul, foamea, singurătatea pentru Hristos le-ai răbdat şi liniştea şi rugăciunea te-au ajutat!
Bucură-te, că neîncetata rugăciune cu umilinţă, tărie ţi-a dat şi postirea şi înfrânarea nu le-ai împuţinat!
Bucură-te, că prin nevoinţe duhovniceşti mult ai sporit şi prin rugăciune fierbinte ai biruit!
Bucură-te, că prin trezvia minţii pururea te-ai rugat şi prin post şi rugăciune, sihaştrilor le-ai urmat!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 6

Şaizeci de ani ai petrecut în pustia Sihlei, în post şi în rugăciune, răbdând cu bărbăţie nevoinţele pustniciei 
şi din inimă Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Duhovnicul tău, Părintele Pavel, venea din când în când la tine, aducându-ţi pesmeţi şi hrană pustnicească. 

Iar tu, cu mare smerenie a inimii, la el te spovedeai şi sfaturi duhovniceşti îi cereai, pe care în inimă le scriai. 
Pentru care şi noi, văzând a ta iscusinţă, te lăudăm:
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Bucură-te, că din copilărie Sfintele Scripturi le-ai citit, şi să faci Voia Domnului totdeauna ai voit!
Bucură-te, că vieţile Sfinţilor te-au călăuzit, şi cu învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-ai întărit!
Bucură-te, că învăţăturile lor te-au luminat, şi prin rugăciune şi prin citire, trezvia minţii ai câştigat!
Bucură-te, că Mântuitorului pururea te rugai, şi pe Maica Domnului fierbinte O lăudai!
Bucură-te, că pe Ea mijlocitoare către Domnul O aveai, şi în desăvârşire, prin rugăciunile Ei sporeai!
Bucură-te, că la Sfânta Treime fierbinte te-ai rugat, şi rugăciunile Sfinţilor le-ai cerut neîncetat!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 7

Te-ai mângâiat cu nădejdea veşnicelor bucurii şi toate luptele şi ispitele veacului cu bărbăţie de suflet le-
ai primit. Muntele s-a deschis prin rugăciunea ta, când Lui Dumnezeu cu mulţumire Îi cântai: Aliluia! Aliluia! 
Aliluia!

Icos 7
Toate ispitele şi luptele care au venit asupra ta de la lume, de la trup şi de la diavol, cu ajutorul Lui 

Dumnezeu le-ai biruit. Cu lacrimi şi suspin, din adâncul inimii rugându-te, ai luat de la El îndurare. 
Bucură-te, Cuvioasă Teodora, sluga Lui Hristos cea înţeleaptă, că având Mila Lui, ai mers pe calea dreaptă!
Bucură-te, că El mult ajutor ţi-a dat, că ai fost slugă înţeleaptă şi Lui neabătut I-ai urmat!
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos ţi-a fost mângâierea, şi toate ale veacului le-ai trecut cu vederea!
Bucură-te, că Poruncile Domnului le-ai urmat, şi de la izvoarele Duhului Sfânt te-ai adăpat!
Bucură-te, că învăţăturile Domnului le-ai cercetat, şi mare dulceaţă în ele ai aflat!
Bucură-te, că neîncetat Lui Hristos te-ai rugat, şi cu mulţumire L-ai slăvit şi I-ai cântat!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 8

Ai avut pururea în minte Patericul şi învăţăturile celor care în pustie au locuit şi cu desăvârşirea s-au 
împodobit. De aceea şi tu, cu mare dragoste în urma lor ai alergat şi Lui Dumnezeu din toată inima I-ai cântat: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ajuns-ai la adânci bătrâneţe, locuind în pustia Sihlei, şi postind patruzeci de zile te-ai pregătit pentru 

plecarea din viaţa pământească. Înţelegând minunata ta nevoinţă, te lăudăm şi noi zicând:
Bucură-te, că îndelung în pustia Sihlei ai vieţuit, şi cu rugăciunea în inimă aşteptai pământescul sfârşit!
Bucură-te că în credinţă roditoare, Domnul la Sine te chema, dar să sfârşeşti bine doreai din toată inima!
Bucură-te, că împărtăşirea cu Preacuratele Taine mult o doreai şi pentru aceasta Lui Dumnezeu te rugai!
Bucură-te, că Bunul Dumnezeu rugăciunea ta a auzit şi de sufletul tău El s-a îngrijit!
Bucură-te, că Domnul păsări a trimis, care au intrat în trapeza Sihăstriei, prin geamul deschis!
Bucură-te, că pentru tine pâine de pe masă luau, şi cu pâinea în cioc spre Sihla zburau!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 9

Văzând călugării din Sihăstria că păsările luau pâine de pe masă şi zburau cu ea numai spre Sihla, s-au 
luat după ele, iar păsările se opreau, ca şi cum i-ar fi aşteptat. Şi aşa, prin aceste păsări, te-au găsit pe tine, 
pentru care laudă au dat Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ajuns-au fraţii care urmăreau păsările, odată cu noaptea, în pustia Sihlei, unde deodată au văzut între 

stânci o lumină mare şi venind mai aproape, lumina a dispărut şi le-ai spus: Părinţilor, aruncaţi-mi o haină! Şi 
unul dintre fraţi ţi-a aruncat rasa, ca să te îmbraci, iar noi, mirându-ne de această descoperire a ta, glăsuim:

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care în pustie ai îmbătrânit, şi toată viaţa în mare sărăcie ai vieţuit!
Bucură-te, că şi hainele de pe tine toate au putrezit, şi voind Bunul Dumnezeu pe tine te-a descoperit!
Bucură-te, că pe fraţii care la tine au venit i-ai rugat: Să vină duhovnicul Antonie, neîntârziat!
Bucură-te, că fraţii cu bucurie la Sihăstria au alergat şi pe duhovnicul Antonie despre tine l-au înştiinţat!
Bucură-te, că el auzind s-a bucurat şi luând la sine Preacuratele Taine, spre Sihla a plecat!
Bucură-te, că ajungând duhovnicul Antonie, te-a spovedit şi cu Sfintele Taine te-a împărtăşit!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 10
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Dumnezeu Te-a arătat pe tine, Cuvioasă Teodora, ca pe o luminătoare a pustiei Sihla, pentru care monahii 
şi fraţii Sihăstriei au dat slavă Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu mare evlavie părinţii şi fraţii Sihăstriei au îngropat sfântul tău trup în peştera unde te-ai nevoit. La 

Sfintele tale Moaşte alergau cu credinţă şi evlavie creştinii binecredincioşi închinându-se şi te lăudau, zicând:
Bucură-te, că pustia Sihlei vieţuirea ta a sfinţit-o şi cu Sfintele tale Moaşte a împodobit-o!
Bucură-te, că Sfintele Moaşte mult timp pustia au luminat şi prin Voia Domnului în altă parte s-au mutat!
Bucură-te, că în amintirea ta, o Bisericuţă de lemn s-a zidit şi cu Hramul Schimbării la Faţă s-a sfinţit!
Bucură-te, că de peste o sută de ani creştinii spre peştera ta călătoresc şi pentru evlavia ta se ostenesc!
Bucură-te, că şi Biserica Sfântului Ioan Botezătorul aproape de peşteră s-a zidit şi în Schitul Sihla mulţi 
călugări s-au nevoit!
Bucură-te, Sfântă, a învăţăturilor Evangheliei păzitoare şi a nevoinţelor pustniceşti următoare!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 11

Toate cetele de monahi şi monahii cinstesc cu evlavie pomenirea ta, Cuvioasă Teodora. Aducându-şi 
aminte de nevoinţele tale, cu credinţă laudă pe Dumnezeu, Care pe tine te-a întărit a urma Cuvioşilor Părinţi şi a 
cânta Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
A auzit vestea sfinţeniei tale Iersochimonahul Elefterie, cel care în lume ţi-a fost soţ, şi venind la Sihla 

şi aflând peştera ta, cu multe lacrimi şi suspine a început a zice către tine aşa:
Bucură-te, Cuvioasă Teodora, că din tinereţe pe Hristos L-ai iubit şi părăsind lumea în peşteră ai venit!
Bucură-te, că şi pe mine la viaţa călugărească m-ai îndemnat şi sfatul tău l-am ascultat şi l-am urmat!
Bucură-te, că pentru tine duhovniceşte m-am bucurat, că plecând din lume, înapoi nu te-ai mai uitat!
Bucură-te, că Lui Hristos cu mare nevoinţă I-ai urmat şi viaţa, în pace şi în sfinţenie ţi-ai încheiat!
Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit şi pentru dragostea Lui tot timpul te-ai nevoit!
Bucură-te, Maică Teodora, a vieţii pustniceşti râvnitoare, şi a pustiei Sihla Sfântă locuitoare!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 12

Darul Lui Dumnezeu te-a umbrit, Cuvioasă Teodora şi ţi-a ajutat până la sfârşit a sluji Lui în nevoinţă 
pustnicească, şi toată viaţa ta, din inimă I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Au trecut peste o sută de ani şi numai stâncile de la Sihla, cu peştera ta mărturisesc pustniceasca ta 

vieţuire. Şi astăzi, mulţime de monahi şi de monahii, precum şi mare mulţime de credincioşi, aleargă cu sete 
duhovnicească să vadă peştera în care te-ai nevoit şi să ceară sfintele tale rugăciuni în ajutorul lor. Primeşte 
Sfântă Cuvioasă şi de la noi aceste smerite laude:

Bucură-te, că nevoinţele pustniceşti le-ai răbdat şi prin post şi rugăciune în toată vremea te-ai înarmat!
Bucură-te, al Lui Hristos cerească albină, că până azi binecredincioşii creştini ţi se închină!
Bucură-te că mierea duhovnicească ai purtat-o în sufletul tău şi din toată inima L-ai iubit pe Dumnezeu!
Bucură-te, că El cu al Său dar te-a miluit şi prin vieţuirea ta ca o lumină ai strălucit!
Bucură-te, că fecioarelor înţelepte le-ai urmat şi numai fericirea veşnică ai căutat!
Bucură-te, că Poruncilor Lui Hristos ai fost împlinitoare şi dreapta credinţă ai făcut-o roditoare!

Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preacuvioasă Maică Teodora, fiind acum în ceata înţeleptelor fecioare şi având îndrăzneală către 
Preaînaltul nostru Mântuitor, adu-ţi aminte şi de noi nevrednicii, care trăim în acest veac petrecând în lupte, în 
ispite şi în necazuri, ca prin sfintele tale rugăciuni, să aflăm şi noi milă, îndurare şi mântuire de la Dumnezeu, 
învrednicindu-ne a-I cânta Lui în veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Preacuvioasă Maică Teodora, din copilărie pe Hristos L-ai iubit şi pentru dragostea Lui în toată viaţa 

ta te-ai nevoit. Multe nevoinţe şi ispite ai suferit şi în viaţa pustnicească, cu darul Lui Dumnezeu, ai sporit. Cu 
mulţimea înfrânării şi a lacrimilor celor duhovniceşti, sufletul tău l-ai luminat, şi în singurătatea pustiei cu 
isprăvile faptelor tale bune ai strălucit. Pustia Sihlei cu viaţa ta ai sfinţit-o şi pildă sihaştrilor te-ai făcut. Iar 
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Preabunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfinţenia vieţii tale a descoperit-o şi ca pe o comoară ascunsă lumii 
te-a arătat. De aceea şi noi nevrednicii, cu evlavie şi cu credinţă, cerem sfintele tale rugăciuni şi te chemăm: 
Roagă-te Preaînduratului nostru Mântuitor, ca şi noi păcătoşii, în vremea vieţii noastre şi în vremea sfârşitului  
nostru, să dobândim mila şi mântuirea Lui, spre a slăvi şi a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în veacul 
de acum, în cel viitor şi în vecii vecilor. Amin! 

 Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni
Rugăciunile începătoare                              16 august

Condac 1
Veniţi binecinstitorilor creştini, să aducem cântare duhovnicească şi cuvioase 

laude dreptcredinciosului Voievod Constantin, că pentru Împărăţia Cerurilor şi pentru 
neam a primit moarte mucenicească, împreună cu fiii săi:  Constantin, Ştefan, Radu,  
Matei, şi  cu  sfetnicul  Ianache.  Pentru aceasta,  din adâncul  inimilor să le  strigăm: 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni,  care pentru Hristos şi pentru dreapta 
credinţă v-aţi jertfit!

Icos 1
Întregind lanţul de aur al noilor martiri, în cetatea Marelui Constantin L-aţi 

mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu Adevărat şi v-aţi lepădat de bunătăţile 
vremelnice ale lumii acesteia. Minunându-ne de mărimea voastră de suflet, cu umilinţă grăim acestea:

Bucuraţi-vă, că avuţia cea stricăcioasă aţi defăimat, şi bogăţia cea dorită aţi aflat!
Bucuraţi-vă, că de frumuseţea materialnică nu v-aţi biruit, şi doar dragostea Lui Hristos aţi voit!
Bucuraţi-vă, preaînţelepţilor, că voi partea cea bună aţi ales!
Bucuraţi-vă, că roadele iubirii de Dumnezeu cu bucurie aţi cules!
Bucuraţi-vă, că împreună, vitejească răbdare până în sfârşit aţi arătat!
Bucuraţi-vă, că biruinţă deplină asupra lumii, a trupului şi a diavolului aţi câştigat!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 2

Luminaţi fiind dintru înălţime, aţi primit a pătimi şi a muri pentru Ziditorul tuturor, ca de El să fiţi 
proslăviţi. Mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească, pentru care aţi mers la jertfă 
având pe buze cântarea îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Din fragedă pruncie ai înţeles, Voievodule Constantin, că frica Domnului este începutul înţelepciunii 

şi te-ai adăpat din izvorul nesecat al Scripturilor Dumnezeieşti. Apoi la vreme cuviincioasă învrednicindu-te 
tainei Sfintei cununii, cu unsprezece odrasle domneşti Dumnezeu te-a blagoslovit, pe care de asemenea în frică 
şi în certarea Lui crescându-i, patru au ajuns Mucenici măriţi. De aceea de la noi acum auziţi:

Bucuraţi-vă, că Pronia Dumnezeiască din nefiinţă în această lume v-a adus!
Bucuraţi-vă, că începutul cel bun, al fricii de Dumnezeu, cu toţii l-aţi pus!
Bucuraţi-vă, că dulceaţa cea negrăită a Sfintelor Scripturi aţi aflat!
Bucuraţi-vă, că ziua şi noaptea, cu osârdie, din izvoarele lor v-aţi adăpat!
Bucuraţi-vă, că zilele cele rele ale acestei vieţi, bine le-aţi chivernisit!
Bucuraţi-vă, că săvârşind călătoria vieţii, la limanul ceresc aţi sosit!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 3

Nu ai voit domnie şi stăpânire pământească, Fericite Constantin, ştiindu-te domn în casa ta şi pe moşia ta, 
ci mai mult ai dorit să domneşti peste patimi. Ai iubit puterea cerească a Harului Sfântului Duh mai mult decât 
pe cea lumească şi acum împreună cu pruncii tăi şi cu sfetnicul Ianache Îi cânţi Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Silit ai fost de sfatul cel mare al Ţării Româneşti să primeşti a fi domnitor, şi în vremuri tulburi blândeţea 

şi înţelepciunea ta au adus bună ocârmuire. Ai primit greul sceptru domnesc, spunând-ţi: Eu şi neamul meu vom 
sluji Lui Dumnezeu! Lăudăm puternica ta credinţă şi-ţi grăim acestea:

Bucură-te, Constantin Voievod, că pentru binele ţării ai luptat şi sfetnicul Ianache te-a ajutat!
Bucură-te, feciorule Constantin, al Lui Hristos viteaz oştean!
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Bucură-te, bine urmându-l, tu, minunatule Ştefan!
Bucură-te, Radule, cel vrednic de laude multe!
Bucură-te, micule Matei, dar desăvârşitule la minte!
Bucuraţi-vă, podoabe nepreţuite ale Ţării Româneşti, mărgăritare fără seamăn ale oraşului Bucureşti!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 4

Lăcaşuri ale Sfântului Duh aţi ajuns prin mucenicie, că mult aţi ajutat poporul Lui Dumnezeu să se 
zidească în duh, ridicând mănăstiri, biserici şi tipărind cărţi cu aleasă hrană duhovnicească. Celui care a binevoit 
a lucra prin voi, Stăpânului tuturor, cu mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Întunericul necredinţei şi al neştiinţei ai izgonit şi lumina cunoştiinţei Dumnezeieşti a strălucit peste 

ţară, că mult ai iubit, mărite Constantine, podoaba casei Lui Dumnezeu. Din tiparniţe au ieşit sfinte cărţi, 
comori de vindecări, bucuria creştinilor evlavioşi, pentru care vă bucurăm pe voi zicând:

Bucuraţi-vă, iubitorilor de sfinte lăcaşuri şi altare, ctitori de mănăstiri şi dăruitori de odoare!
Bucuraţi-vă, că tipăriturile voastre din popor întunericul îl risipesc!
Bucuraţi-vă, căci cărţile Sfântului Ierarh Antim în ţară lumina o sporesc!
Bucuraţi-vă, că voi tipărirea primei Biblii în română ne-aţi dat!
Bucuraţi-vă, că apoi Psaltirea şi cărţi de slujbă şi zidire sufletească aţi continuat!
Bucuraţi-vă, că şi azi cărţile voastre se doresc şi Sfânta Treime în ctitoriile voastre toţi o slăvesc!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 5

Făclii luminătoare pentru Ţările Române şi pentru toată Ortodoxia s-au arătat tiparniţele înfiinţate sau 
restaurate de voi la Snagov, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, Buzău, Tiflis, şi Alep, făcând pe creştinii 
romani şi greci, iviri şi arabi, să cânte cu toţii într-un glas: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Slavă nepieritoare ţi-ai dobândit, evlaviosule domn Constantin, şi după dreptate ai fost socotit în vremea 

ta apărătorul întregii Creştinătăţi Ortodoxe. Cine a năzuit către tine şi l-ai trecut cu vederea sau către cine nu s-
a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde? De aceea limbi, seminţii, şi popoare îţi cântă ţie, Sfântului 
Ierarh Antim Ivireanul, şi împreună pătimitorilor tăi, unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, stâlpi de foc ceresc, că Cerul cu Pământul voi îl uniţi!
Bucuraţi-vă, că pentru ţara voastră şi întreaga lume mijlociţi!
Bucuraţi-vă, că romani şi greci cu graiuri alese vă fericesc!
Bucuraţi-vă, că iviri şi arabi, din inimi recunoscătoare, vă mulţumesc!
Bucuraţi-vă, că lucrarea voastră, mană cerească pentru multe ţări a însemnat!
Bucuraţi-vă, că roade cereşti aţi cules, după ce cu lacrimi aţi semănat!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 6

Cu evlavie lăudăm râvna voastră pentru Sfintele lăcaşuri ale Lui Dumnezeu, că aţi zidit sau aţi reînnoit 
biserici, mănăstiri, paraclise, schituri, bolniţe, trapeze. Din toate părţile miluite de voi, oraşe şi sate Româneşti, 
mănăstiri din Sfântul Munte al Athonului, ca şi din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din ostroavele mării 
greceşti şi de peste tot Răsăritul Ortodox, până la muntele Sinai şi Ierusalim răsună cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Precum binecredinciosul  Voievod  Ştefan  cel  Sfânt  în  Moldova,  şi  voi  multe  şi  alese  lăcaşuri  de 

închinăciune aţi ridicat, Preafericiţilor, iar daniile voastre pretutindeni au ajuns. Bine aţi înmulţit talanţii voştri, 
turnul faptelor voastre cele bune desăvârşit l-aţi înălţat, pentru care auziţi:

Bucuraţi-vă, că Marelui Mucenic Gheorghe, lăcaş luminat în Bucureşti i-aţi clădit!
Bucuraţi-vă, că şi Mitropoliei muntene frumoasă clopotniţă i-aţi zidit!
Bucuraţi-vă, strigă vouă Mănăstirile de la Sâmbăta de Sus, Râmnicu Sărat, şi Viforita!
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, vă spun cele de la Brâncoveni, Bistriţa-Vâlcea, şi Arnota!
Bucuraţi-vă, tainic şoptesc cele de la Gura Motrului, Strehaia şi Sadova!
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Bucuraţi-vă, auziţi dinspre Govora, Dintr-un lemn, Mamul şi Tismana!
Bucuraţi-vă, spun Bisericile voastre din Făgăraş, Şcheilor din Braşov şi Ocna Sibiului!
Bucuraţi-vă, se cântă în biserica Sfântului Mucenic Dumitru din Târgovişte, Mogoşoaia şi Potlogi!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 7

Sfânta  mănăstire  Hurezi-Vâlcea,  menită  a  fi  lăcaş  de  îngropare  pentru  tine  şi  neamul  tău,  Sfinte 
Voievod Constantin,  arată  dărnicia şi  râvna ta pentru înfrumuseţarea casei  Lui  Dumnezeu.  Neasemuita ei 
frumuseţe şi armonie ne îndeamnă, cu glas de prăznuire, a cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Piatra cea mare a mormântului ce ţi-ai gătit în Biserica cea mare de aici şi azi suspină după Moaştele 

voastre Sfinte, că Mănăstirea din Halki şi Biserica Sfântul Gheorghe din Bucureşti au primit această comoară 
de nepreţuit. Duhul, rugăciunea şi urmele paşilor voştri sunt pretutindeni la Hurezi şi în schiturile ridicate: 

Bucuraţi-vă, că şapte ani la ctitoria voastră, cu osteneală şi fără preget s-a trudit!
Bucuraţi-vă, că meşterul Manea, iscusit urzitor, bijuterie în piatră v-a izvodit!
Bucuraţi-vă, a strigat dintru înălţime schitul ocrotit de Botezătorul Ioan!
Bucuraţi-vă, şopteşte Arhidiaconul întâi Mucenic, din schitul închinat lui de coconul Ştefan!
Bucuraţi-vă, auziţi şi de la schitul patronat de Apostolii Sfinţi!
Bucuraţi-vă, voi fericiţi feciori domneşti şi ai voştri părinţi!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 8

Nu a răbdat diavolul lucrarea voastră săvârşită spre slava Lui  Dumnezeu şi spre folosul  întregii 
creştinătăţi dreptslăvitoare, ci împotriviri a pus în calea voastră cea luminoasă. Dar prin rugăciuni stăruitoare, 
postiri, milostenii şi vegheri, vă găteaţi pentru ziua încununării şi-I cântaţi Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Mulţi vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi a stârnit satana asupra voastră, ploaie de pâre, minciuni, şi viclenii 

învolburând minţile hainului sultan Ahmet şi sălbaticului său vizir Gin Ali paşa. Voi însă, prin smerită pocăinţă 
vă întăreaţi, pentru care auziţi de la noi aşa:

Bucuraţi-vă, că iadul cu slugile lui asupra voastră se porneşte!
Bucuraţi-vă, că oastea cerească spre ajutorul vostru se grăbeşte!
Bucuraţi-vă, iconomi buni ai Domnului, ce fapte bune pururea râvneaţi!
Bucuraţi-vă, că pentru aceasta veţi fi şi mărturisitori neînfricaţi!
Bucuraţi-vă, că înaintea crudului sultan fiind aduşi, l-aţi înfruntat!
Bucuraţi-vă, că pe băutorul de sânge vizir în nedumerire l-aţi aruncat!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 9

Ritorii nu pot să spună cum voi, de neam domnesc, crescuţi în desfătări, aţi mers cu neclintită hotărâre 
şi cu inimi pline de bărbăţie, pe calea cea strâmtă. Acestea sunt minunile credinţei noastre săvârşite de fiii 
luminii, ai ascultării, şi ai jertfei! Lui Dumnezeu Cel minunat, cu smerenie să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
În Sfânta şi Marea Vineri a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, a îngăduit Iubitorul de oameni, cu 

judecăţile Sale înfricoşate şi neajunse minţilor noastre întunecate, să se abată mânia urgiei păgâneşti asupra 
blagoslovitei voastre case. Plângeau cu amar şi jale neostoită toţi locuitorii Bucureştiului, văzându-vă urcaţi în 
care şi duşi spre Ţarigrad, sub pază aspră, spre înfricoşata cercetare. 

Bucuraţi-vă, că pe Domnul domnitorilor în pătimire Îl urmaţi!
Bucuraţi-vă, că de Împaratul împăraţilor aţi hotărât să nu vă lepădaţi!
Bucuraţi-vă, cu toţii, domn, feciori şi gineri, că spre mărturisirea Lui Hristos aţi pornit!
Bucuraţi-vă, că dintre voi, şase cunună şi slavă mucenicească au dobândit!
Bucuraţi-vă, pentru mult îndurerata doamnă Maria, care pe voi vă însoţeşte!
Bucuraţi-vă, că mărita doamnă, pe Hecuba din vechime în slavă cu neasemănare o covârşeşte!
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      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 10

Ajunşi în cetatea Sfântului Împărat Constantin, aţi fost aruncaţi în temniţa Şapte Turnuri. În bezna şi 
frigul ce-l înduraţi înlănţuiţi, Duhul Sfânt se ruga întru voi cu suspine negrăite, Harul Lui vă lumina, vă încălzea, 
vă întărea, învăţându-vă să-I multumiţi fierbinte Lui Dumnezeu pentru toate şi să-I cântaţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cine va putea spune mulţimea caznelor şi a chinurilor la care aţi fost supuşi vreme de aproape patru 

luni, prin care aţi covârşit chiar şi pe mulţi dintre Mucenicii cei din vechime. Îngerilor şi oamenilor v-aţi făcut 
privelişte înfricoşată şi de mirare, lămurindu-vă ca aurul cel curăţit de şapte ori în foc. 

Bucuraţi-vă, că în temniţa întunecată şi umedă aţi fost închişi!
Bucuraţi-vă, că în lanţuri şi cătuşe v-au dat ai voştri pârâşi!
Bucuraţi-vă, că aţi sângerat cumplit, strujiţi ca Mucenicii de odinioară!
Bucuraţi-vă, căci cu cleşti înroşiţi în foc v-au ars pe piept şi la subţioară!
Bucuraţi-vă, că Mântuitorul Hristos şi Preacurata Sa Maică din înălţime vă priveau!
Bucuraţi-vă, că toţi Sfinţii şi toate Puterile Cereşti pentru voi se rugau!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 11

Ziua Praznicului Adormirii Maicii Domnului, când împlineai 60 de ani de viaţă slăvite Voievod, a fost 
aleasă de păgâni spre mărirea nenumăratelor tale dureri. Porţile cele grele ale temniţei deschizându-le, aţi fost 
aduşi înaintea cruntului sultan, a curţii sale, şi a călăului cu iataganul scos, pentru ultima şi cea mai grea 
înfruntare.  Către  care  îndreptându-vă  cu  toţii,  în  inimile  voastre  cântaţi  Lui  Dumnezeu:  Aliluia!  Aliluia! 
Aliluia!

Icos 11
Păgânul tiran le-a făgăduit viaţa dacă renunţă la legea creştinească şi trec la legea turcească, dar Vodă 

Brâncoveanu a spus: Noi de legea creştinească nu ne lăsăm! În ea ne-am născut şi am trăit, în ea voim să murim!  
Apoi le-a zis copiii săi: Fiilor, fiţi bărbaţi! Am pierdut tot ce aveam pe lumea asta pământească. Nu ne-au mai  
ramas decât sufletele; să nu le pierdem şi pe ele, ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  
Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru! 

Bucuraţi-vă, că amăgitoarelor cuvinte ale vicleanului sultan nu v-aţi plecat!
Bucuraţi-vă, că Îngerii cu cununi cereşti de voi s-au apropiat!
Bucuraţi-vă, că la Botezul cel dintâi, acum pe cel al sângelui îl adăugaţi!
Bucuraţi-vă, că astfel toate păcatele voastre cu desăvârşire le spălaţi!
Bucuraţi-vă, că la momiri şi îngroziri nu v-aţi aplecat şi legea păgânului Mahomed aţi defăimat!
Bucuraţi-vă, că pentru legea darului şi a iubirii Lui Hristos aţi răbdat şi, pe voi, El v-a încununat!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
Condac 12

Mateiaş a şovăit pentru o clipă înaintea fiorosului gâde, dar s-a îmbărbătat la cuvintele domnescului 
său părinte şi singur şi-a aşezat capul pe butuc, râvnind cu dorire prealuminatei cete a Sfinţilor Mucenici, în 
care de-a pururi Îi va cânta Preasfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cădeau ca spicele sub seceră capetele copiilor domneşti  şi al  binecredinciosului Ianache sub ochii 

Voievodului, din care curgeau pârâiaşe de lacrimi pentru nespusa durere vremelnică şi apropiata fericire veşnică. 
Dar  în  inima  lui  vitează  răsunau  cu  putere  cuvintele  prooroceşti:  Iată,  eu  şi  pruncii  pe  care  mi  i-a  dat  
Dumnezeu! Pentru aceasta, după vrednicie, vă aducem vouă aceste cântări de laudă:

Bucuraţi-vă, că prin hotărâre tare păcatul, moartea şi iadul aţi biruit!
Bucuraţi-vă, că puitorul de nevoinţe, Hristos, întru cele cereşti v-a primit!
Bucuraţi-vă, că se îngrozesc tiranii şi răucredincioşii privindu-vă sau amintindu-şi de voi!
Bucuraţi-vă, rugători bineprimiţi pentru ţară, neam, Ortodoxie, şi sărmanii de noi!
Bucuraţi-vă, ocrotitori ai Bucureştiului şi mijlocitori pentru toată suflarea românească!
Bucuraţi-vă, solitori pentru români, ca înţelepciune de Sus şi milă bogată să dobândească!

      Bucuraţi-vă, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care pentru Hristos şi pentru dreapta credinţă v-aţi jertfit!
           Condac 13           (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
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O, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, căutaţi dintru înălţimea fericitei şi nesfârşitei vieţi cereşti către noi, cei 
împovăraţi de multe păcate şi primind puţina noastră rugăciune, mijlociţi de la Dumnezeul Milei şi al Îndurărilor 
să ne izbăvească de chinurile cele veşnice ca, mântuiţi fiind, împreună cu voi în negrăita bucurie a Împărăţiei 
Sale, pururea să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfinţii Martiri Brâncoveni
O, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, prin înţelepte osteneli, comoara sfintei şi dreptei credinţe până în sfârşit 

aţi păzit-o, şi de la Împăratul Slavei, Hristos Dumnezeu, neveştejită cunună mucenicească aţi primit! Stăviliţi 
alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului şi a diavolului, prin sfintele şi pururea primitele voastre rugăciuni! 
O, Preafericiţilor Martiri, rugaţi-vă fierbinte către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru ţară 
şi pentru neamul românesc, pentru toţi cei ce aleargă către voi cu credinţă tare şi cu umilinţă nefăţarnică! 
Mijlociţi pentru noi cele bune şi de folos pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre şi cereţi pentru noi 
tăria în credinţă şi statornicia neclintită pe care le-aţi avut până ce v-aţi dat sufletele în mâinile Ziditorului 
tuturor. Ca, învrednicindu-ne şi noi părţii celei de-a dreapta, dimpreună cu voi şi cu toţi Sfinţii, să-L slăvim pe 
Dumnezeu Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh, în nespusa fericire a Împărăţiei Sale, în vecii vecilor! Amin! 

 

+Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie
Rugăciunile începătoare                               -făcător de minuni-                                                27 
august

Condac 1
Apărătorului credinţei ortodoxe, Marelui Mucenic Fanurie, toţi să-i aducem 

din inimă mulţumire că prin învăţăturile lui ne-am luminat cu credinţa pentru care-i 
cântăm: Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos 
pentru sufletele noastre!

Icos 1
Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat 

pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către 
tine aşa:

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare Mucenic al Mântuitorului Hristos! 
Bucură-te, scăpărea celor ce aleargă la tine! 
Bucură-te, îndreptătorul credinţei! 
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi! 
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti! 
Bucură-te, cel ce-i luminezi pe cei nepricepuţi! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 2
Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere să putem lăuda minunile tale, din suflet curat şi din inimă 

umilită te rugăm să primeşti ca împreună să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Nimeni dintre noi păcătoşii nu se poate lăuda că rugăciunea lui, cu vrednicie va fi primită de tine, că ştii 

slăbiciunea firii noastre, dar te rugăm pentru necazurile noastre primeşte cântarea aceasta:
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Bucură-te, cel care din pântece ai fost ales de Dumnezeu! 
Bucură-te, lauda părinţilor şi a dascălilor şi mustrătorul ereticilor! 
Bucură-te, că ai fost înţelept din pruncie!
Bucură-te, podoaba Bisericii Lui Hristos! 
Bucură-te, mare şi înţelept învăţător! 
Bucură-te, că şi astăzi ne ajuţi pe noi credincioşii! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 3
Împovăraţi de păcate şi de ispite vătămătoare, avem nădejde la tine, mângâierea celor necăjiţi. Te rugăm 

fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereţe, te-a arătat apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi 
cântăm ţie:

Bucură-te, mare Mucenic al Lui Hristos! 
Bucură-te, lauda poporului credincios! 
Bucură-te, cel ce te rogi Lui Dumnezeu pentru toţi! 
Bucură-te, izbăvitorul patimilor sufleteşti şi trupeşti! 
Bucură-te, doctor fără plată, tămăduitorul rănilor vechi! 
Bucură-te, grabnic ajutător al celor care te cheamă! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 4
Milostivule Mucenic primeşte rugăciunea noastră şi mijloceşte către Ziditorul pentru tămăduirea şi 

sănătatea robilor Săi, care te cheamă în ajutor, şi-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Stând în faţa icoanei tale, Sfinte, păcătoşi ne ştim a fi înaintea ta. Mărturisim minunile tale şi te rugăm 

să asculţi această rugăciune şi să întinzi dreapta ta spre ajutorul nostru.
Bucură-te, lauda oamenilor şi a Îngerilor! 
Bucură-te, umbrirea Serafimilor! 
Bucură-te, cel ce faci minuni mari şi eşti vestit în toată lumea! 
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi! 
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii! 
Bucură-te, slujitor preamărit al creştinilor! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 5
Precum în Egipt ai cercetat şi ai tămăduit neputinţele poporului binecredincios, care aştepta ajutorul 

tău, îndură-te acum şi izbăveşte-ne de necazurile ce ne-au cuprins, spre a-I cânta cu bucurie Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Totdeauna arăţi marea ta milostivire asupra neamului omenesc şi ajuţi celor ce se învolburează pe 

marea acestei vieţi; de aceea strigăm către tine aşa:
Bucură-te, cel ce ne ajuţi în primejdii, mijlocind către Mântuitorul! 
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri! 
Bucură-te, scăparea înotătorilor deznădăjduiţi! 
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipeşti furtuna! 
Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor! 
Bucură-te, ajutorul celor speriaţi de tunet şi de fulger! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 6
Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă rugăciunea noastră şi prin sfintele tale rugăciuni scapă-ne 

din necazuri şi din supărări, precum i-ai izbăvit pe cei ce erau învăluiţi pe mare, când au chemat ajutorul tău; şi  
noi, ca aceia, să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 6
Mucenic al Lui Hristos, cinstit slujitor al darului, mijloceşte pentru noi păcătoşii către Stăpânul, să ne 

învrednicim a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite credincioşilor şi să cântăm ţie aşa:
Bucură-te, mare Mucenic al Lui Hristos! 
Bucură-te, că te rogi Domnului pentru cei din patul durerilor! 
Bucură-te, cinstit slujitor al darului! 
Bucură-te, mir care alini durerea! 
Bucură-te, ajutorul celor din primejdii! 
Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioşi! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 7
O, Preamilostive şi Îndurate Doamne, ajută-ne şi miluieşte-ne după mare mila Ta, izbăveşte-ne de 

necazurile care ne-au cuprins pentru mulţimea păcatelor noastre. Cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie 
ridică-ne din primejdia în care ne aflăm, ca împreună cu el să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Toate  Puterile  Cereşti,  lăudând  credinţa  ta  cea  tare  către  Dumnezeu,  împreună  cu  tine  Îi  slujesc 

Ziditorului Cel fără-de-început; iar noi îţi aducem aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credinţa! 
Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate! 
Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu!
Bucură-te, cel care prin credinţă ai făcut minuni mari! 
Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetăţilor păgâneşti! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 8
Toţi creştinii care îţi pun nădejdea în tine, în orice împrejurare vor fi ajutaţi, Sfinte Fanurie. Pentru 

aceasta  nu  trece  cu  vederea  rugăciunile  noastre  şi  izbăveşte-ne  din  toate  primejdiile,  ca  să-I  cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Având puterea darului de la Dumnezeu, cu sfintele tale rugăciuni ai prefăcut seceta în ploi sau ai oprit 

mulţimea cea de prisos a ploilor şi ai  scăpat oamenii de foametea care îi ameninţa. 
Bucură-te, scăparea poporului de foamete! 
Bucură-te, că ai prefăcut seceta în ploi binefăcătoare! 
Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare! 
Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ! 
Bucură-te, mulţumirea celor ce seamănă cu credinţă! 
Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 9
Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, aşa cum în vremea vieţii tale prin sfinte rugăciuni ai izbăvit 

poporul credincios de primejdii şi de foamete, aşa şi acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp 
roditor şi  îmbelşugat  pentru creşterea  pruncilor şi  pentru ajutorarea  sărmanilor,  cu care  Îi  vom cânta Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Când, în necazurile lor, săracii au cerut ajutor de la tine, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci i-ai 

ajutat, le-ai dat blagoslovia ta şi ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem ţie acestă laudă:
Bucură-te, chivernisitorul celor lipsiţi! 
Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăţi! 
Bucură-te, cel ce îmblânzeşti fiarele sălbatice! 
Bucură-te, cel ce-i pedepseşti pe neguţătorii cei lacomi! 
Bucură-te, vistierul darurilor Lui Hristos, Mântuitorul! 
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Bucură-te, cel ce ai renunţat la avuţie şi ai împărţit-o cu cei săraci! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 10
Dăruieşte-ne ajutorul tău ca acelor săraci, să scăpăm de năvălirea şerpilor otrăvitori şi mai ales de 

vicleanul  înşelător  care  se  luptă  neîncetat  cu  noi,  pentru  a  răpune sufletele  noastre.  Prin  rugăciunile  tale 
nădăjduim să dobândim cele de folos în viaţa aceasta şi în cea viitoare, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Sfinte Fanurie nu te depărta de la noi şi de la cei ce cheamă numele tău sfânt, că toţi recunoaştem 

grelele noastre păcate şi cu credinţă cerem ajutorul tău. 
Bucură-te, mântuirea celor ce cu pocăinţă îşi mărturisesc păcatele! 
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor! 
Bucură-te, mare ajutător al celor ce vieţuiesc în smerenie! 
Bucură-te, că ai adus pe mulţi la Hristos prin minunile tale! 
Bucură-te, că mijloceşti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre! 
Bucură-te, că pe toţi îi mângâi cu ale tale mari minuni! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 11
Mărgăritarul de mult preţ al Lui Dumnezeu fiind ascuns în ţărână străluceşte acum  în Rhodos ca o 

comoară de mult preţ care luminează şi înveseleşte pe toţi cei ce vin la el cu credinţă şi cu dragoste. Împreună 
cu tine Îi cântăm Dumnezeului nostru, purtătorul de grijă al tuturor: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Pe Sfântul Mucenic Fanurie, cel mult pătimitor şi de biruinţă purtător, Dumnezeu l-a învrednicit de 

cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu Îngerii. Cu evlavie să spunem:
Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit! 
Bucură-te, ostaşule nebiruit al Lui Hristos! 
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinşi! 
Bucură-te, că ai stins credinţa în idoli! 
Bucură-te, că Îngerii în jurul tău s-au strâns! 
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 12
Pe  cei  care  cu  credinţă  sărută  icoana  ta  şi  laudă  vieţuirea  ta  cea  sfântă,  Preamărite  Fanurie,  cu 

rugăciunile tale ajută-i să fie moştenitori ai Împărăţiei Cereşti şi părtaşi ai Slavei de Sus, ca împreună cu tine 
să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru Sfinţii Săi! În timpul 

din urmă l-a arătat strălucind cu minunile pe Sfântul Fanurie, lauda Rhodosului şi a Sfintei Biserici, căruia şi 
noi, aprinşi de dragoste şi de râvnă, îi grăim din suflet:

Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc! 
Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau! 
Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi! 
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit! 
Bucură-te, că ai înălţat pe cei smeriţi! 
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Fanurie şi roagă-te să avem cele bune şi de folos pentru sufletele noastre! 

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
Preaminunate Fanurie, alergăm la ocrotirea ta şi ne rugăm ţie să ne izbăveşti cu rugăciunile tale cele 

bineplăcute Lui Dumnezeu, de toată nevoia şi necazul; să îndepărtezi de la noi durerea şi suferinţa şi să ne 
învredniceşti  ca în viaţa de veci să fim părtaşi ai  Împărăţiei Veşnice şi împreună cu tine să-I aducem Lui 
Dumnezeu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune
Înălţându-ne gândurile către tine, Sfinte Fanurie, noi păcătoşii cu umilinţă te rugăm să te milostiveşti de 

suferinţele, de necazurile, de patimile şi de neputinţele noastre! Roagă-te Lui Dumnezeu să ne ierte păcatele şi 
să nu se mânie pe noi pentru puţina noastră dragoste faţă de El şi faţă de aproapele nostru, ci Milostiv fiind să 
îndepărteze de la noi tot răul şi să zidească în noi cuget curat! Sfinte Fanurie fii povăţuitorul şi îndrumătorul 
nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de domnul Iisus 
Hristos, să ne învrednicim de darurile tale! Trecând din această viaţă pământească, să ne bucurăm laolaltă cu 
toţi  drepţii  de  Veşnica  şi  Sfânta  Împărăţie şi  înconjuraţi  de Cereştii Îngeri,  să  aducem Slavă, Cinstire  şi 
închinăciune Bunului Dumnezeu în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Moise Etiopieanul
Rugăciunile începătoare                            28 august

Condac 1
Celui ce a strălucit prin fapte bune să-i aducem laudă cu osârdie şi cu bună 

cuviinţă, că urcându-se pe treptele virtuţilor a ajuns la măsura desăvârşirii şi războindu-
se  cu  diavolii  cei  prea  înrăutăţiţi i-a  biruit. Văzând noi  tăria  sufletului  său  să-i 
strigăm: Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim 
sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!

Icos 1
Pe cât de rea şi de urâtă înaintea Lui Dumnezeu a fost viaţa ta cea dinainte, 

Cuvioase, pe atât de plăcută şi frumoasă a fost ta monahiceasca vieţuire, că nu te-a 
lăsat Domnul să te pierzi în răutăţile în care te aflai. Şi noi credincioşii îţi cântăm:

Bucură-te, că Dumnezeu din tâlhar te-a făcut slugă credincioasă!
Bucură-te, că pocăinţa ta a plăcut Domnului şi din sluga diavolului te-ai făcut rob al Lui Hristos!
Bucură-te, că pe cât de mulţi ai ucis înainte, pe atât de mulţi i-ai adus la viaţă, din moartea păcatelor!
Bucură-te, că te-a întors Domnul de pe calea pierzării pe calea mântuirii!
Bucură-te, că Dumnezeu a înnoit duhul tău, care era stricat de patimi!
Bucură-te, că Dumnezeu te-a scos din gura iadului, care pe mulţi i-a înghiţit!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 2

Multe au fost isprăvile faptelor tale cele rele, dar după aceea mai multe fapte bune ai săvârşit, covârşind 
cu mult răutatea prin bunătate. Drept aceea noi văzând întoarcerea ta la cele bune Îi cântăm Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Văzând Dumnezeu că diavolul a pus stăpânire pe voinţa ta, nu a putut răbda ca făptura cea zidită după 

chipul şi asemănarea Sa, să fie înghiţită de moarte şi, ca un Îndurat, te-a izbăvit din ghearele câinilor şi din 
coarnele taurilor celor înţelegători. Pentru aceasta şi noi îţi zicem acum aşa:

Bucură-te, că Stăpânul găsindu-te, te-a adus pe umeri la oile Sale cele ascultătoare!
Bucură-te, că te-a învăţat să-L slujeşti cu credinţă şi ţi-a arătat cât de mult trebuie să-L iubeşti! 
Bucură-te, că nu te-ai împotrivit leacurilor amare date de Domnul pentru tămăduirea sufletului tău!
Bucură-te, că ai alungat diavolul din cămara sufletului tău, făcându-ţi sufletul templu al Duhului Sfânt!
Bucură-te, că ai avut în inima şi în cugetul tău pe Hristos Dumnezeu!
Bucură-te, lucrător osârdnic al viei Lui Hristos, că ai fost luptător îndârjit împotriva diavolilor!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 3

Minunată s-a arătat viaţa ta de monah, că i-ai întrecut pe mulţi în virtuţi şi în toate faptele cele bune. 
Veneau la tine chiar şi sihaştri vestiţi pentru a cere sfat şi se întorceau toţi cu mângâiere sufletească de la tine, 
Părinte, care, Lui Dumnezeu Care te-a mântuit, toată viaţa I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Vestit ai fost în tot Egiptul pentru răutăţile tale cele de multe feluri, că se înfricoşau toţi de auzirea 

numelui tău, însă îndreptându-ţi viata, ai ajuns înfricoşător diavolilor, cărora până atunci le-ai fost supus prin 
faptele tale cele rele; iar noi văzând întoarcerea ta, te lăudăm zicând:

Bucură-te, că din rob al diavolilor ai ajuns mai puternic decât ei!
Bucură-te, că aceştia fugeau când auzeau de numele tău!
Bucură-te, că din rob al patimilor te-ai făcut stăpân peste ele!
Bucură-te, că trupul tău, care era deprins cu mâncăruri alese, l-ai supus la post desăvârşit!
Bucură-te, surpătorul ispitelor diavoleşti, care ai răsărit ca o stea din bezna păcatelor!
Bucură-te, povăţuitorul celor neştiutori, că te-ai asemănat Îngerilor prin vieţuirea ta!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 4

Schimbarea vieţii tale i-a mâniat pe demoni, al căror slujitor erai mai înainte, şi au năvălit asupra ta cu 
ispite de tot felul. Tu i-ai alungat de la tine, ca pe nişte neputincioşi şi n-au putut să-ţi facă nici un rău. Văzând 
noi biruinţele tale te lăudăm şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Nevoindu-te cu osteneli pustniceşti, ai luptat până la moarte împotriva ispitelor ce veneau asupra ta, 

Părinte, şi le-ai lepădat de la tine ca pe cea mai vătămătoare otravă; pentru aceasta ne îndemnăm a-ţi spune aşa:
Bucură-te, foc ce ai ars pleava ispitelor trupeşti, că ai fost încercat ca aurul în cuptor!
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor întru toate şi ai biruit şi ispita desfrânării!
Bucură-te, că mult timp te-ai luptat cu ea, dar postul şi privegherea ţi-au fost arme nebiruite!
Bucură-te, că multe lacrimi ai vărsat pentru spălarea păcatelor tale, dar ai biruit, şi la Ceruri te-ai suit!
Bucură-te, că pe pământ ai vieţuit îngereşte şi diavolii se spăimântau de răbdarea ta!
Bucură-te, că şi Domnul Iisus Hristos te-a iubit pentru smerenia ta cea multă!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 5

Cine va spune luptele tale împotriva patimilor? Cine se va încumeta să istorisească pătimirile tale din 
partea diavolilor? Că până la moarte au luptat împotriva ta şi se tânguiau cu amar că te-au pierdut din cursele 
lor, din care te-a scos Hristos Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Războindu-te patima desfrânării, ai cerut sfatul Sfântului Isidor, stareţul tău, care te-a îndemnat să te 

nevoieşti cu mult post şi rugăciune, adăugând şi lucrul mâinilor, că prin osteneală şi postire se alungă demonii 
cei stricatori de suflete. Închizându-te tu, în chilia ta te osteneai cu aceste trei arme:  postul, rugăciunea şi  
osteneala, iar noi lăudăm râvna ta cea multă pentru Hristos, zicând:

Bucură-te, că ai împlinit poruncile stareţului tău şi te-ai făcut ascultător desăvârşit!
Bucură-te, că, aprinzându-ţi-se trupul, ai vestit stareţului tău că patima nu slăbeşte!
Bucură-te, că el ţi-a arătat în vedenie că mai mulţi sunt cei ce sunt cu noi, decât cei împotriva noastră!
Bucură-te, că cerând sfatul altui stareţ, el te-a învăţat să-ţi dezlipeşti mintea de patimile cu care te îndulceai!
Bucură-te, că ai fost povăţuit să priveghezi cu trezvie şi toată noaptea te-ai rugat stând în picioare!
Bucură-te, că umpleai vasele pustnicilor cu apa adusă de departe, fără ca ei să ştie, şi nesuferind nevoinţa 
ta, diavolul te-a lovit, şi abia după un an ai putut umbla!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 6

După ce diavolul te-a lovit, ai rămas aproape mort. Te-au găsit părinţii, care mergeau să aducă apă din 
acelaşi loc de unde aduceai şi tu, şi te-au luat şi te-au dus la chilia ta, unde te-au îngrijit timp de un an. Apoi 
ridicându-te, ai putut să mergi şi cu mulţumire I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Văzând stareţul tău ce ai pătimit din pricina luptei tale împotriva vrăjmaşului, te-a sfătuit ca în toate să 

fii cu măsură. Tu i-ai spus că nu te vei lăsa până ce nu vor înceta nălucirile visurilor, iar el ţi-a spus că de acum 
înainte nu vei mai avea astfel de năluciri. Ascultând noi unele ca acestea, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că te-ai împărtăşit cu Sfintele Taine, după ce te-ai întărit cu trupul!
Bucură-te, că ai fost lăsat să pătimeşti astfel, ca să nu te înalţi cu mintea!
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Bucură-te, slujitor nebiruit al Lui Hristos, că Stăpânul te-a scăpat din prapastia mândriei!
Bucură-te, că ai scăpat de lupul cel înţelegător şi ca o pasăre ai zburat către Ceruri!
Bucură-te, vas ales al Stăpânului Hristos, trâmbiţă răsunătoare a Împăratului Cel Mare!
Bucură-te, pahar plin de vinul cel dulce al smereniei, corabie ajunsă la limanul veşniciei!
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe ale Duhului Sfânt!

Condac 7
Venind la tine un boier împreună cu ai săi, tu ai fugit din chilia ta şi întâlnindu-te cu ei te-au întrebat 

dacă-l cunoşti pe Părintele Moise. Tu le-ai spus că este un bătrân mincinos şi cu viaţă necurată. Ajungând la 
mănăstire şi spunând ei toate acestea, au aflat că tu ai fost, şi au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Porunca stareţului tău a fost ca nimeni să nu mănânce toată Săptămana Mare. Fraţilor care au venit la 

tine le-ai dat bucate fierte şi pentru aceea ai fost lăudat de părinţi înaintea tuturor, zicând: porunca oamenilor ai  
călcat-o, iar pe a Lui Dumnezeu ai săvârşit-o. Cu smerenie şi noi îţi zicem unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte milostiv şi iubitor de străini, că făcând milostenii ai fost miluit de Stăpânul!
Bucură-te, postitorule adevărat, că ai fost curăţat, ca argintul, în focul ispitelor!
Bucură-te, că înfrânarea ţi-a fost hrană şi privegherea ţi-a fost odihnă!
Bucură-te, că petrecând în nevoinţă, te-ai învrednicit de darul preoţiei!
Bucură-te, că fiind gonit de preoţi din Sfântul Altar, pentru a te ispiti, tu te ocărai pe tine!
Bucură-te slujitor vrednic al Lui Hristos, că Episcopul în auzul tuturor a spus că eşti vrednic cu adevărat!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 8

Apropiindu-se ziua mutării tale la cele veşnice, ai văzut cu ochii duhovniceşti timpul şi felul în care aveai 
să-ţi sfârşeşti lupta cu trupul şi ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Când le-ai spus fraţilor să fugă că vor veni barbarii la schit, ei te-au întrebat de ce nu fugi şi tu. Le-ai  

spus că de mulţi ani aştepţi această clipă, că cel ce ridică sabia de sabie va muri şi au rămas şi ei împreună cu tine, 
care le-ai dat pildă de netemere. Cu evlavie îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte Cuvios, înţelepţit de Dumnezeu!
Bucură-te, sfătuitorule înţelept, că te-ai făcut tron al înţelepciunii desăvârşite!
Bucură-te, că ai fost răbdător în toate ispitele şi le-ai învins pe toate fără să fii biruit de ele!
Bucură-te, că în viaţă te-ai hrănit cu cele sfinte şi te-ai învrednicit să locuieşti în Ceruri!
Bucură-te, că Hristos te-a încununat că ai păzit chipul îngeresc neîntinat!
Bucură-te, că ai trăit 75 ani, ai avut 75 de ucenici şi 6 dintre ei au luat împreună cu tine cununa muceniciei! 

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 9

După plecarea barbarilor, venind fratele acela şi găsindu-vă săvârşiţi din viaţă, a văzut pogorându-se 
din Cer 6 cununi. A vestit şi pe ceilalţi părinţi ascunşi de teama barbarilor şi venind toţi au îngropat trupurile 
voastre slăbite de post, de rugăciune şi de osteneală şi tânguindu-se au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
În zadar ne ostenim noi, păcătoşii, să cinstim pomenirea ta cu cântări alese, că nu avem meşteşugul 

cuvintelor de laudă şi grăim acestea:
Bucură-te, lauda Cuviosilor, că ai fost nevoitor neîntrecut!
Bucură-te, că erai aproape de moarte din pricina ispitelor, dar nu te-ai lăsat înfricoşat!
Bucură-te că părinţii te-au numit arap, ca să-ţi încerce smerenia, dar defăimându-te ei tu nu te-ai mâhnit!
Bucură-te, vorbitorule cu Îngerii, că acum Îl vezi pe Hristos aievea şi nu în vedenie!
Bucură-te, că umblând în haine proaste, ai primit de la Hristos haina care nu se învecheşte niciodată!
Bucură-te, măslin roditor de virtuţi mântuitoare, că ai luat îndoită plată de la Hristos Dumnezeu!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 10

Cine a auzit ca un tâlhar înrăutăţit să se facă monah îmbunătăţit? Dar unde vrea Dumnezeu se biruieşte 
rânduiala firii. Pentru aceasta, Milostivului nostru Dumnezeu şi Ziditor, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
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Cu adevărat multe şi necunoscute sunt căile Domnului pregătite pentru cei care vor să se mântuiască. 
Şi tu, Părinte Moise, ai venit la cunoştinta Lui Dumnezeu, iar noi cu smerenie zicem unele ca acestea:

Bucură-te, făcătorule de minuni, că tu ai făcut minuni cu cei ce erau în nevoi!
Bucură-te, Părinte împodobit cu Harul Sfântului Duh, că te-ai făcut povăţuitor al monahilor!
Bucură-te, că pentru dragostea ce aveai pentru străini ai fost socotit mai mare decât Marele Arsenie!
Bucură-te, că defăimându-te pe tine însuţi ai fost slăvit de Dumnezeu!
Bucură-te, că ai adăpat grădina sufletului tău cu multe lacrimi şi ai avut apărător pe Atotputernicul Dumnezeu!
Bucură-te, pom încărcat de roadele cele dulci ale ascultării şi supunerii!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 11

Din ziua intrării în mănăstire şi până în ceasul cel de pe urmă, ai păzit fără ştirbire toate poruncile 
Sfinţilor  Părinţi,  care au fost mai  înainte de noi  ascultători,  lăsându-ne nouă pildă de adevărată petrecere 
monahicească. Părinte, păzind tu toate acestea, ai aflat în Ceruri plata ostenelilor tale de la Hristos Dumnezeu, 
Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Am auzit, Părinte, de viaţa ta minunată, pe care ai petrecut-o după Voia Lui Dumnezeu, Care ţi-a 

răsplătit ostenelile tale cele pricinuitoare de mântuire, dându-ţi să mănânci din Pomul Vieţii celei Veşnice şi să 
bei din Izvorul cel pururea curgător şi răcoritor al Raiului, pe care l-ai dobândit cu multe sudori. Acum, Părinte, 
nu ne uita nici pe noi cei ce-ţi cântăm acestea:

Bucură-te, că dragostea ta pentru străini ţi-a folosit şi milostenia te-a scăpat de Vămile Văzduhului!
Bucură-te, că pentru aspra ta vieţuire, acum te afli în loc luminat şi fără durere, întristare ori suspin!
Bucură-te, că locuind într-o chilie săracă, ţi-ai făcut palat împărătesc în Ceruri!
Bucură-te, că sufletul tău se desfată de cântările care nu vor înceta niciodată!
Bucură-te, comoară plină de felurite bogăţii, că ne-ai arătat nouă calea spre mântuire!
Bucură-te, că uşile Raiului s-au deschis înaintea ta şi Mucenicii te-au primit în luminoasa lor ceată!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 12

Dacă trebuie lăudate faptele cuiva, acela eşti tu, Părinte Moise, că ai plinit făgăduinţele monahiceşti pe 
care le-ai făcut Stăpânului Hristos. Văzându-te Domnul atât de sârguincios pentru dragostea Sa, te-a luat în 
Împărăţia Cerească unde în veci răsună cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Aflând tâlharii, cărora mai înainte le-ai fost vătaf, că ţi-ai schimbat viaţa şi te-ai făcut monah, au lăsat 

şi ei viaţa lor plină de răutăţi şi fărădelegi şi s-au făcut monahi îmbunătăţiţi şi au sporit pe calea mântuirii. Noi 
auzind de o astfel de întoarcere, minunându-ne, cântăm aşa:

Bucură-te, stâlpul Ortodoxiei, că ai fost sprijinul celor slăbiţi de patimi şi de păcate! 
Bucură-te, cunoscătorule al gândurilor, că Dumnezeu te-a împodobit cu dragoste pentru aproapele!
Bucură-te, că această virtute nu piere nici în viaţa aceasta, nici în cea viitoare!
Bucură-te, că bucuros ai primit paharul muceniciei şi acum mijloceşti pentru cei ce se roagă ţie!
Bucură-te, că nici unul din cei ce veneau la tine nu ieşea nemângâiat!
Bucură-te, că primind darul preoţiei ai slujit Lui Hristos cu toată osârdia!

Bucură-te de Dumnezeu purtătorule Părinte Moise şi roagă-te să devenim sălaşe sfinţite ale Duhului Sfânt!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Preacuvioase Părinte Moise, viaţa ta nu a rămas tăinuită nouă păcătoşilor, ci din Voia Lui Dumnezeu am 
aflat de câte lupte şi osteneli este nevoie pentru a dobândi slava cea cerească. Roagă-te pentru noi, Sfinte, să 
avem credinţă nestrămutată şi iubire nelimitată, să devenim ascultători, răbdători şi supuşi, să avem milostivire 
pentru toţi cei care ne cer ajutorul şi mai ales smerenie şi umilinţă, să ne putem asemăna Celui care ne-a zidit 
după Chipul şi asemănarea Sa, ca în veci alături de tine şi de toţi Sfinţii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte al  Lui Dumnezeu, Părinte Moise, te  rugăm nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ci  ca un 

Părinte milostiv şi iubitor de fii ascultă-ne pe noi în ceasul acesta, când suntem greu încercaţi cu tot felul de 
ispite, pe care nu le putem răbda. Alergăm la bunătatea ta, să ne întăreşti în lupta cu ispitele şi să mijloceşti 
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pentru noi să ne mântuim de chinurile cele grozave, pregătite pentru cei  păcătoşi.  Nu ne lăsa în moartea 
păcatelor, Părinte, ci scoate-ne pe noi din Egiptul patimilor cele stricătoare de suflet, precum Moise văzătorul  
de Dumnezeu a scos poporul ales din robia lui Faraon şi l-a adus în ţara făgăduinţei. Aşa şi tu Părinte, du-ne în 
Raiul făgăduit de Bunul Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Căruia în veci Îi aducem mulţumire, laudă şi slavă. 
Amin! 

Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam Mitropolitul Moldovei
 Rugăciunile începătoare          30 august

Condac 1
Vrednicului păstor al Bisericii Moldovei şi râvnitorului Ierarh Varlaam laudă 

de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii, că acesta a strălucit cu înţelepciunea şi cu 
virtuţile între Ierarhii  Bisericii strămoşeşti,  pentru care Hristos i-a dat cununa cea 
neveştejită a slavei Sale în Ceruri. Ne rugăm ţie şi spunem: Bucură-te Sfinte Ierarh 
Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!

Icos 1
În tinereţe, Dumnezeu te-a hărăzit să fii vas ales al Harului Său. Părinţii tăi 

binecredincioşi, de bun neam, ţi-au sădit în suflet iubirea de Hristos şi de învăţăturile 
Lui, încât ai ales să mergi pe calea virtuţilor şi a cunoaşterii de Dumnezeu, pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, floare rară odrăslită în ţinuturile Neamţului, că ai fost zămislit ca rod al rugăciunii!
Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi, că la Botez ai primit numele Marelui Vasile!
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău, luminat de Soarele Hristos, a fost locaş al Duhului Sfânt!
Bucură-te, minte trează, înţelepţită de Duhul Sfânt, că ai ascultat de Îngerul Păzitor, care ţi-a călăuzit paşii!
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit chipul tău şi far călăuzitor ţi-a fost dreapta credinţă!
Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de deşertăciunile lumii şi te-ai hrănit din dulceaţa Sfintelor Scripturi!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 2

Credinţa cea dreaptă având, ai făcut-o lucrătoare prin iubire în sufletul tău şi, luminat fiind de Harul 
Duhului  Sfânt,  ai  trăit  pe  pământ,  încă  din  fragedă  pruncie,  asemenea  Îngerilor,  cântând  neîncetat  Lui 
Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Ascultând Cuvântul Lui Hristos: Cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine şi să-Mi urmeze, 

prin Voia Lui Dumnezeu, ai părăsit casa părintească şi te-ai adăpostit la Schitul Zosim pe Valea Secului, 
pentru a te dărui vieţii sihăstreşti, plăcută Lui Dumnezeu. Minunându-ne de buna ta alegere, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai dorit primirea îngerescului chip prin viaţa isihastă!
Bucură-te, piatră zidită pe Piatra Hristos, următor şi împlinitor al Poruncilor Lui!
Bucură-te, tânăr iubitor de nevoinţă, vas ales în care s-a turnat apa Duhului Sfânt!
Bucură-te, pustnic vrednic, Înger întraripat, candelă aprinsă în obştea Schitului Zosim!
Bucură-te, viaţă plăcută Lui Dumnezeu şi oamenilor, minte plină de înţelepciune Dumnezeiască!
Bucură-te, suflet luminat de razele iubirii Dumnezeieşti, că ţi-ai împodobit viaţa cu sfintele osteneli!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 3

Înzestrat  de  Dumnezeu  cu  minte  veghetoare  şi  înţeleaptă,  Părinte,  te-ai  arătat  sârguitor  împletind 
ostenelile călugăreşti cu deprinderea limbilor în care s-au scris învăţăturile şi dogmele Sfinţilor Părinţi. Drept 
aceea, ai tâlcuit, în limba poporului tău, din şi înţelepciunea Sfântului Ioan Scărarul, cântând Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Zis-a Domnul: Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca şi ei, văzând faptele voastre cele  

bune, să-l slăvească pe Dumnezeu, Care este în Ceruri. Tu, Sfinte Varlaam, aprinzându-te din lumina Lui Hristos, 
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te-ai făcut lumină pentru cei din vremea ta, încât numele tău a fost cunoscut în toate ţinuturile Moldovei şi toţi 
se minunau de înţelepciunea dată ţie de Dumnezeu, pentru care noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, lumină aprinsă din lumina Lui Hristos, că ai fost întruchipare a virtuţilor creştineşti!
Bucură-te, râu de apă vie spre viaţa cea veşnică, fântână din care se adapă cei însetaţi de învăţături!
Bucură-te, dătătorule de pace sufletească, că ai fost hrană duhovnicească pentru cei flămânzi de dreptate!
Bucură-te, tâlcuitorule al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, că ai adus pace din Pacea Lui Hristos!
Bucură-te, chip al blândeţii şi îndreptător al credinţei, că ai fost pildă monahilor şi celor evlavioşi!
Bucură-te, învăţător al înfrânării şi ajutător al neputincioşilor, că aduci nădejde şi căldură sufletească!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 4

Ajungând sfetnic de încredere al voievozilor timpului tău, aceştia ţi-au încredinţat soliri în alte ţări, pe 
care le-ai împlinit cum se cuvine, fără ca grijile lumii să-ţi răpească din minte smerita cugetare, rugăciunea curată 
şi gândul la Dumnezeu, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Dumnezeu Cel negrăit şi necuprins cu gândul, de la care vine toată darea cea bună şi tot adevărul, te-a 

adus pe tine să fii păstor al Bisericii Moldovei. Domnitorul ţării şi sfetnicii săi, următori făcându-se sfatului 
Celui Atotputernic, te-au rânduit păstor al turmei celei cuvântătoare, iubitoare de Hristos, şi ţi-au încredinţat 
toiagul vlădicesc de la Iaşi. Minunându-ne de darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai fost vrednic păstor al Bisericii Moldovei şi dreptar al slujirii arhiereşti!
Bucură-te, ales al Lui Dumnezeu, că prin arhiereasca slujire ţi-ai împodobit haina sufletului!
Bucură-te, învăţător, păstor, sfinţitor al credincioşilor, şi propovăduitor al Evangheliei Lui Hristos!
Bucură-te, slujitor al Adevărului, om al dreptăţii, potir în care s-a turnat Harul Duhului Sfânt!
Bucură-te, glasul Cuvântului auzit în Biserica Moldovei, rob al Lui Hristos şi prieten al Sfinţilor!
Bucură-te, uns al Lui Hristos, urmaş al Apostolilor, preaînţelept semănător al cuvintelor mântuitoare!

       Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească credinţa şi virtuţile creştineşti!
Condac 5

Încredinţându-ţi-se tronul vrednicilor Mitropoliţi ai Moldovei, Sfinte Varlaam, plin de Dumnezeiască 
putere bine ai rânduit toată lucrarea Bisericii şi nu te-ai despărţit de ostenelile călugăreşti, ci cu multă dragoste 
ai împletit munca şi rugăciunea ca să dobândeşti Harul Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Putere de la Dumnezeu ai primit, bunule păstor, nu numai pentru a chivernisi viaţa Bisericii Moldovei, 

ci şi pentru a mărturisi dreapta credinţă a Mântuitorului Hristos. Te-ai arătat limbă grăitoare a înaltei teologii, 
propovăduind lumii cinstirea de Dumnezeu, apărând-o de învăţăturile eretice. Lăudându-te acum îţi spunem: 

Bucură-te, rază a teologiei, care a luminat sufletul şi a risipit întunericul eresurilor!
Bucură-te, cuget împărtăşit cu înţelepciune Dumnezeiască, oglindă fără pată a lucrării Lui Dumnezeu!
Bucură-te, râu al Domnului prin care curge Harul, ce întăreşte Ortodoxia cu Dumnezeieştile cuvinte!
Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt, şi apărător fierbinte al dreptei credinţe!
Bucură-te, Ierarh înţelept, păstor milostiv,  şi plăcut tâlcuirilor al Sfintei Scripturi!
Bucură-te, că ai vestit minunile Lui Dumnezeu, şi ai îndepărtat învăţăturile cele greşite!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 6

Lucrarea din Biserica Lui Hristos ai împlinit-o cu multă râvnă, Sfinte Ierarh Varlaam, încât glasul tău 
înţelepţit de Dumnezeu s-a auzit în toată Ortodoxia, iar păstoriţii tăi s-au împărtăşit din înţelepciunea ta mulţumind 
Lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Luminat fiind de Dumnezeu, ai tâlcuit, cuvintele vieţii veşnice ale Evangheliei Lui Hristos. Cazania ta, 

Prealuminate Ierarh, a devenit izvor de învăţătură spre cunoaşterea Lui Dumnezeu pentru poporul din toate 
provinciile româneşti. Socotindu-te Apostol şi dascăl al neamului nostru, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, ctitor al cărţii româneşti de învăţătură, şi tâlcuitor inspirat al Sfintei Evanghelii!
Bucură-te, cunoscător al tainelor Sfintei Scripturi, şi luminător al poporului român!
Bucură-te, vrednic urmaş al Apostolilor, şi apărător al dreptei credinţe!
Bucură-te, ritor înţelept al Cuvântului, trâmbiţă de aur a Dumnezeieştilor glăsuiri!
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Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt, şi amvon al sfintei înţelepciuni!
Bucură-te, stâncă neclintită în calea furtunilor, ostenitor împreună cu Sfântul Ierarh Petru Movilă!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 7

Tulburată fiind Biserica  dreptmăritoare  de învăţături  străine,  la  Sinodul  de la  Iaşi,  ca oarecând la 
Sinoadele ecumenice,  s-a lămurit  dreapta credinţă şi  tu,  Sfinte Ierarh Varlaam, ai  fost diriguitorul acestui 
Sinod, dând slavă Lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Înţelepţiţi  de  Dumnezeu,  Ierarhii  Sinodului  de  la  Iaşi  s-au  arătat  apărători  ai  dreptei  credinţe  şi 

luptători  pentru  unitatea  Bisericii  Ortodoxe,  iar  cu  luminarea  Sfântului  Duh  au  cercetat  Mărturisirea  de 
credinţă a Sfântului Mitropolit Petru Movilă, care a fost apoi îndreptar pentru toată Ortodoxia. Ca unul care ai 
fost înţelept diriguitor al Sinodului, Sfinte Ierarh Varlaam, primeşte de la noi această cântare:

Bucură-te, Dumnezeiesc apărător al adevăratei credinţe, şi laudă strălucită a Ierarhilor!
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii dreptmăritoare, şi diriguitor al Sinodului de la Iaşi!
Bucură-te, mărturisitor statornic al Sfintelor Taine şi ochi veghetor al Bisericii!
Bucură-te, privighetoare a Ortodoxiei cea frumos glăsuitoare, vultur al teologiei celei înalte!
Bucură-te, dascăl iscusit al preoţimii, şi povăţuitor al monahilor!
Bucură-te, păstor luminat al credincioşilor, care risipeşti norii întunecaţi ai eresurilor!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 8

Împreună cu Vasile Voievod te-ai îngrijit, Sfinte Ierarh, să aduci în Biserica Sfinţilor Trei Ierarhi din 
Iaşi, pe care tu însuţi ai sfinţit-o, Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, cea mult folositoare. Aşezându-le în 
frumoasa ctitorie, împreună cu tot poporul, cu multă evlavie, ai cântat Lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii 
Săi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Slujitor al Preasfintei Treimi, cinstitor neîndoielnic al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi prieten 

al Sfinţilor, nu ai pregetat, Părinte, a înnoi locaşurile închinate lor, în care ai propovăduit, cu timp şi fără timp, 
Cuvântul Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că ai fost pătruns de Harul Sfintei Treimi şi ai dat oamenilor lumină din Lumina Lui Hristos!
Bucură-te, cel lăudat împreună cu Sfinţii Ierarhi Petru Movilă al Kievului şi Dosoftei al Moldovei!
Bucură-te, prieten al Ierarhilor, Cuvioşilor, Mucenicilor, care împarţi daruri din darul Duhului Sfânt!
Bucură-te, păstorule harnic al turmei Lui Hristos, cel împreună cinstit cu toţi Sfinţii Români!
Bucură-te, bogăţie de sfântă înţelepciune, şi vedere pătrunzătoare a tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, apărător şi sprijinitor al poporului obidit, sfetnic de taină al lui Vasile Voievod!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 9

Credinţa cea dreaptă păzind, călătoria săvârşind, bogat în fapte bune fiind, Sfinte Ierarh Varlaam, după 
Voia Lui Dumnezeu, te-ai întors la Mănăstirea Secu, unde ţi-ai dat sufletul în mâinile Dreptului Judecător, şi 
primind cununa neveştejită a slavei Sale, ai mulţumit, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Mormântul tău din zidul Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul de la Mănăstirea Secu izvorăşte lumină şi 

vindecări. Pentru aceea, de veacuri, monahii iscusiţi şi râvnitori ţin aprinsă candela rugăciunilor în Biserica 
odihnei tale. Pentru aceia şi pentru noi cere de la Dumnezeu ajutor şi ocrotire, ca să îţi cântăm:

Bucură-te, ocrotitor şi ajutător al vieţuitorilor Mănăstirii Secu, numărat în soborul Sfinţilor nemţeni!
Bucură-te, că uneşti cele de jos cu cele de Sus şi neîncetat porţi de grijă păstoriţilor tăi!
Bucură-te, că petreci în lumina negrăită a slavei Lui Dumnezeu şi trimiţi binecuvântare pe pământ!
Bucură-te, cel ce ţi-ai săvârşit viaţa slujind Lui Hristos şi ai fost îmbrăcat cu haină de lumină!
Bucură-te, că împreună cu Maica Domnului şi cu toţi Sfinţii te odihneşti în cămara Lui Hristos!
Bucură-te, Ierarh iubitor de ţară şi de neam, slugă credincioasă primită în bucuria Stăpânului Hristos!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 10
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Pe Hristos pe care L-ai mărturisit ca Domn şi Dumnezeu şi Mântuitor al lumii, Îl vezi acum faţă către 
Faţă în Împărăţia Cerurilor şi te bucuri de slava cea negrăită a luminii celei întreit strălucitoare, pregătită din 
veci celor care au iubit, pe pământ, bunăcuviinţa Casei Sale. Îndulcindu-te, Sfinte, de darurile cereşti, împreună 
cu Îngerii cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Lăudăm nevoinţele tale, Fericite Varlaam, cinstim Sfintele tale Moaşte, urmăm sfaturile şi învăţăturile 

tale lăsate nouă moştenire, cântăm cu bucurie încununarea ta în Ceruri şi, cu osârdie, te rugăm să ne ajuţi în 
vremea necazurilor şi a ispitelor ce ne vin de la trup, de la lume şi de la diavol, să putem cânta:

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, şi rugătorule pentru mântuirea sufletelor noastre!
Bucură-te, aducător de belşug duhovnicesc, şi vindecător pentru cei care cu credinţă ţi se roagă!
Bucură-te, ocrotitor al monahilor şi al sihaştrilor şi înţelept povăţuitor al tinerilor!
Bucură-te, sprijinitor al săracilor şi al văduvelor şi ajutător al orfanilor şi străinilor!
Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii şi dezlegător al blestemelor şi jurămintelor!
Bucură-te, liman al celor pierduţi în vâltoarea ispitelor şi mângâiere a celor întristaţi şi deznădăjduiţi!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 11

Cum vom putea să te lăudăm, după cuviinţă, pentru virtuţile tale, Sfinte Părinte, noi care nu ne-am 
sârguit îndeajuns să ne apropiem de dragostea Lui Hristos, aşa cum ai făcut tu? De aceea, te rugăm să ceri de 
la Dumnezeu îndurare, milă şi Har pentru noi, să putem cânta împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Te rugăm, Sfinte Ierarh, să ne ajuţi a păstra neatinsă de rătăciri credinţa strămoşească şi predaniile ei, 

şi să trimiţi de la Dumnezeu păstorilor noştri înţelepciune şi multă stăruinţă în lucrarea încredinţată lor de 
Hristos. Cere, Prealuminate, de la Dumnezeu să apere ţara noastră de primejdii şi necazuri, iar nouă să ne 
dăruiască mare milă şi îndurare. Cu evlavie îţi cântăm:

Bucură-te, mărturisitor al Lui Hristos, şi podoabă nepreţuită a Bisericii strămoşeşti!
Bucură-te, săvârşitor al faptelor bune, laudă a monahilor nemţeni şi bucurie a credincioşilor!
Bucură-te, Sfânt între Ierarhii Moldovei, şi rugător pentru mântuirea sufletelor noastre!
Bucură-te, chip plin de Har Dumnezeiesc, ca o floare răsădită în grădina Maicii Domnului!
Bucură-te, făclie care luminezi calea spre Hristos, şi în Ceruri eşti rugător către Domnul!
Bucură-te, suflet scăldat în lumina cerească, întărire a credincioşilor şi mângâiere a celor păcătoşi!

Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească în credinţă şi în virtuţile creştineşti!
Condac 12

Minunat este Dumnezeu între Sfinţii Săi, dar cu adevărat minunat eşti şi tu, Sfinte Ierarh Varlaam, între 
Sfinţii neamului nostru românesc, binecuvântat de Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinţilor lui.  Ştim, Sfinte 
Părinte, că Moaştele tale ocrotesc glia ţării noastre, iar învăţătura ta sporeşte credinţa fiilor neamului care, 
luând pildă de la tine, cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Soborul Ierarhilor, cetele preoţilor şi ale monahilor şi obştea binecredincioşilor nu vor înceta a vesti 

faptele tale, săvârşite pentru poporul din care  ai  răsărit  şi  pentru Biserica Lui Hristos pe care ai slujit-o cu 
dragoste. Nădăjduim, Sfinte Ierarh, că nu vei înceta să fii rugător fierbinte la Bunul Dumnezeu ca să ocrotească 
de toată primejdia pe cei care săvârşesc cu dragoste sfântă pomenirea ta şi-ţi cântă:

Bucură-te, arhipăstor iubit de toată suflarea românească, că străluceşti în ceata Ierarhilor!
Bucură-te, străjer care veghezi la hotarele ţării noastre, şi eşti cinstit de întreg neamul românesc!
Bucură-te, împreună-vorbitorule cu Îngerii în Ceruri, că te hrăneşti din bunătăţile Raiului!
Bucură-te, prieten şi casnic al Lui Dumnezeu, şi fierbinte ajutător pentru cei care poartă numele tău!
Bucură-te, propovăduitor binecuvântat de Dumnezeu, că ne ajuţi în zilele sfârşitului nostru!
Bucură-te, povăţuitor al voievozilor şi al conducătorilor evlavioşi!

       Bucură-te Sfinte Ierarh Varlaam şi roagă-te Domnului să ne întărească credinţa şi virtuţile creştineşti!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, întru tot lăudate,  Ierarh al Lui Hristos, Varlaam, Sfânt Mitropolit al Ortodoxiei româneşti, trimis ai 
fost de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii mărturisitor şi apărător al credinţei strămoşeşti, pentru noi cei 
ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta. Roagă-te Lui Dumnezeu să ne dăruiască izbăvire din nevoi şi din 
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necazuri, iar la vremea sfârşitului, să ne primească la limanul mântuirii şi, împreună cu tine, să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Ierarh Varlaam, înţelept arhipăstor şi învăţător al nostru, primeşte rugăciunea noastră şi întăreşte-

ne în  dreapta credinţă,  stinge răzvrătirile  eresurilor  şi  depărtează de la  noi  certurile  şi  dezbinările,  ura şi 
defăimarea. Ocroteşte ţara în care se pomeneşte numele tău, păzeşte mănăstirile, oraşele şi satele şi pe fiii 
neamului nostru românesc, de foamete, de cutremur, de potop, de secetă, de bolile cele aducătoare de moarte, 
de necazuri şi de toată reaua întâmplare. Roagă pe Hristos-Domnul să dăruiască tuturor pace şi bucurie sfântă, 
bunăstare poporului, ploaie aducătoare de roade, binecuvântare în familii, iubire unul faţă de altul, încredere şi 
dragoste între fraţi, răbdare, spor duhovnicesc credincioşilor, ascultare şi smerită cugetare călugărilor, dreaptă 
chibzuinţă preoţilor, înţelepciune şi râvnă Ierarhilor, ca să păstorească cu sfinţenie poporul credincios, urmând 
pilda ta. Ajută-ne, Sfinte, în vremea sfârşitului nostru  să  aflăm milă  şi  Har  la  Dumnezeu,  iar  la  Dreapta 
Judecată, să ne ierte şi să ne aşeze în ceata celor mântuiţi ca să ne bucurăm împreună cu Îngerii, slăvind pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru
Patriarhul Constantinopolului

Rugăciunile începătoare                                       30 august
Condac 1

Prin vitejia ta, Sfinte Alexandru, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor 
necredincioşi, mulţumim ţie. Cântare de biruinţă cântăm celui ce a doborât pe Arie şi 
a legat limba filosofului şi îi grăim: Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te 
ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!

Icos 1
Din tinereţe ai fost cinstitor de Dumnezeu şi ai urmat învăţăturile Evangheliei. 

Ai părăsit părinţii şi rudele şi ai poftit viaţa cea mai bună, luând jugul Domnului; 
pentru unele ca acestea grăim ţie:

Bucură-te, că hrăneşti cu duhovnicescul cuvânt sufletele credincioşilor!
Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit şi acum în Cer te-ai sălăşluit!
Bucură-te, că ţi-ai păzit trupul de patimi, şi smerenia te-a adus la cele înalte!
Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici şi pe demoni i-ai biruit!
Bucura-te, viţă bună cu rod Dumnezeiesc!
Bucură-te, că din obşte ai fost ales păstor!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 2

Am auzit de învăţăturile tale, Alexandre, şi ne-am minunat, că te arătai a fi om neînvăţat, dar pe mulţi 
i-ai ruşinat în Sobor cu cuvintele tale, şi i-ai învăţat să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Vrând să mergi la întâiul Sobor din Niceea, după porunca Patriarhului, te-ai pregătit prin rugăciune către 

Dumnezeu, te-ai împodobit cu fapte bune şi, Duhul Sfânt fiind cu tine, te-ai înfăţişat. Mărindu-te acum îţi spunem:
Bucură-te, Sfinte, că în Niceea ai biruit la Sobor!
Bucură-te, că fiind cu duhul mai presus de om, ai fost de uimire tuturor!
Bucură-te, că mulţime de oameni ai adus la credinţă!
Bucură-te, gură sfântă vorbitoare de adevăr!
Bucură-te, înţelepciune ce despici firul de păr!
Bucură-te, că acum petreci cu cei ce slăvesc pe Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 3

Te-ai arătat în lume păstor bun, Sfinte Alexandru, spre mustrarea fărădelegilor! L-ai ruşinat pe Arie cel 
orbit de erezie şi ai vrut să curăţi de pe pământ învăţăturile lui cele nedrepte, ca turma ta să o luminezi, Părinte, 
şi cu mulţumire toţi să Îi cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
Ai fost tare mustrător ereticului Arie şi l-ai îngrozit pe el, zicându-i să nu mai cârtească împotriva 

Fiului Lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi, ca unui viteaz nebiruit, grăim către tine:
Bucură-te, isteţime de minte care le întreci pe toate, şi surpi capetele celor cu minţi seci!
Bucură-te, ajutorul conducătorilor creştini şi surpătorul celor plini de erezie!
Bucură-te, întărirea dogmei celor credincioşi şi doborârea vorbei celor mincinoşi!
Bucură-te, că prin tine creştinii mult s-au întărit şi acum de toţi eşti preamărit!
Bucură-te, că slăvirea idolilor ai surpat!
Bucură-te, că ai smuls neghina dintre oameni!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 4

O, întrutot lăudat Părinte Alexandru, toiagul cel tare al bătrâneţilor, întreaga înţelepciune a povăţuirii 
tinerilor, povăţuitorul pruncilor, laudă a tot poporul şi cunună a Bisericii, pe tine te lăudăm cântându-I Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Ca să arăţi a ta mare şi fierbinte credinţă către Fiul Lui Dumnezeu, nu te-ai împotrivit poruncii 

împăratului, când ţi s-a poruncit să te întreci cu filosoful, pentru dogmele cele propovăduite de Apostoli; 
pentru aceea şi noi grăim ţie:

Bucură-te, că eşti slujitorul cel gata pentru Hristos!
Bucură-te, cel ce urmezi dogmele apostoleşti şi surpi măririle idoleşti!
Bucură-te, că te-ai luptat cu Arie cel stricat, şi pe dânsul în Sobor l-ai ruşinat!
Bucură-te, păzitorule al legii celei creştineşti!
Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu!
Bucură-te, Fericite, de minuni făcătorule!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 5

Către Sobor mergând oarecând ereticul Arie, cu îngâmfare a socotit a răzvrăti Biserica Lui Hristos, iar 
tu, Sfinte, l-ai făcut de ruşine şi ai învăţat poporul să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
De la Sobor, Alexandre, ai venit către Mitrofan, părintele tău şi, stând înaintea lui cu smerenie, ai zis: 

Duhul Domnului peste mine în ziua necazului meu, că am biruit pe Arie cel rău credincios! Sfântul Părinte a zis 
către tine unele ca acestea:

Bucură-te, Preafericite, păstorule cuvios, minunat slujitor al Lui Hristos!
Bucură-te, alesule preaiubit, că pe tine din pruncie te-am iubit!
Bucură-te, păzitorul credinţei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că în Biserică povaţa ta în veci va sta!
Bucură-te, că în lume eşti de credincioşi prealăudat!
Bucură-te, totdeauna, că Duhul Sfânt te-a umbrit!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 6

Minunată s-a arătat viaţa ta pe pământ, Alexandre! Din tinereţe L-ai iubit pe Domnul mai mult decât orice 
pe lume şi ai fost preamărit, încredinţându-ţi-se poporul creştin, care Îi cânta Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Părinte, din împresurările diavoleşti i-ai izbăvit pe oameni, cu rugăciunile tale şi ai stins mulţimea 

zeilor păgâni; acum, când vindeci neputinţele noastre, îţi grăim ca unui păstor bun:
Bucură-te, că pe toţi îi luminezi şi lumea către Hristos o îndreptezi!
Bucură-te, că izgoneşti patimile de mulţi ani şi eşti balsam şi doctor fără bani!
Bucură-te, temeinicirea credinţei creştineşti şi stingător al dogmelor păgâneşti!
Bucură-te, că prin tine pe Hristos L-am cunoscut!
Bucură-te, cel ce nouă ne-ai vestit Treimea Sfântă!
Bucură-te, că în Ceruri cu toţi Drepţii locuieşti!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
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Condac 7
Vicleanul Arie a început a propovădui învăţături fără de Dumnezeu şi a intrat în turma ta ca un leu 

căutând pe cine să răpească. S-a dus cu vicleşug până la împăratul, amăgindu-l, dar cu rugăciunile tale l-ai 
gonit şi i-ai învăţat pe toţi să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Te-ai împotrivit învăţăturilor lui Arie, cel fără de Dumnezeu, iar a doua oară la Sobor l-ai înfruntat, l-ai 

ruşinat şi l-ai surpat cu rugăciunile tale, şi pentru aceea, ca unui viteaz îţi grăim:
Bucură-te, Preasfinţite, înţeleptule păstor şi bunule învăţător!
Bucură-te, învăţătorul dogmelor Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că prin tine calea cea dreaptă s-a început!
Bucură-te, că eşti vestitor al adevărului Dumnezeiesc şi stricător al ereziei păgâneşti!
Bucură-te, cel ce lesne pe Arie l-ai biruit!
Bucură-te, întărirea Bisericii Lui Hristos! 

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 8

Minune Dumnezeiască ai arătat, Fericite! Pe cei ce au alergat la tine cu nădejde de tot necazul i-ai 
izbăvit şi i-ai învăţat să-I mulţumească Lui Dumnezeu şi să-I cânte Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ca cel ce cu îndrăzneală păzeşti turma Lui Hristos de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, şi pe cei ce scapă 

sub adăpostirea ta îi aperi de năvălirea lor, Preafericite Alexandru, şi pe noi, care suntem înviforaţi de gânduri 
şi de lucruri necuvioase, izbăveşte-ne, să îţi grăim ţie:

Bucură-te, că păzeşti turmele creştine şi goneşti năvălirile vrăjmaşe!
Bucură-te, cârmuirea Bisericii Lui Hristos!
Bucură-te, cel ce îndată alergi să ne fii de folos!
Bucură-te, cel ce stând în Ceruri, pentru noi mijloceşti!
Bucură-te, mângâierea celor trişti şi necăjiţi, scutul celor deznădăjduiţi!
Bucură-te, Preasfinţite, iubitorul Lui Dumnezeu şi dulce părinte al meu!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 9

Nu ne pricepem a-ţi aduce laudă, Părinte, dar aducându-ne aminte de smerenia şi de faptele tale cele 
sfinte, ne minunăm şi preamărindu-te, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Văzând Atoateziditorul că neamul omenesc se pierde cu erezia nebuniei lui Arie, te-a trimis pe tine 

mustrător al învăţăturilor lui eretice, iar tu, Părinte, ca pe un urât l-ai lepădat, stingându-l cu totul de pe faţa 
pământului, şi pentru unele ca acestea, grăim ţie:

Bucură-te, Alexandre, luptătorule îndrăzneţ, pierzătorul lui Arie cel semeţ!
Bucură-te, că ai stins clevetirea filosofului şi i-ai învins cu totul pe eretici!
Bucură-te, îngrădirea gurilor care hulesc, şi ruşinarea celor care clevetesc!
Bucură-te, adevărat slăvitor al Treimii Preasfinte!
Bucură-te, apărarea dogmelor apostoleşti şi gonitor al închinării păgâneşti!
Bucură-te, îndreptător al credinţei celei sfinte!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 10

Am auzit pe eretici grăind şi pe filosofi spunând minunile pe care le-ai făcut cu dânşii, Părinte şi, am 
preamărit puterea cea dată ţie de la Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor, degrabă alergi către cei ce te roagă pe 
tine şi pentru toţi te rogi Lui Dumnezeu şi-I cânţi Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu rugăciunile tale izbăveşte-ne de tot răul şi precum ai dat ajutor şi părinţilor, la Sobor, împotriva lui 

Arie, ajută-ne, Sfinte Alexandru, nouă celor ce grăim:
Bucură-te, Preasfinţite, că nouă ne eşti mare învăţător!
Bucură-te, că eşti vas ales şi sfânt!
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Bucură-te, sprijinirea conducătorilor creştini!
Bucură-te, mângâierea celor plini de necazuri!
Bucură-te, rugătorul cel cald către Dumnezeu!
Bucură-te, luminarea relelor mele gânduri!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 11

Sfinte Ierarh Alexandru, ai povăţuit turma ta către păşunea duhovnicească şi din izvorul Raiului ai 
adăpat-o pe dânsa, învăţând-o să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Pom al Raiului fiind, Fericite, cu stâlpări de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, învredniceşte-ne şi 

pe noi a ne adăposti sub umbra ta, şi să îţi grăim ţie aşa:
Bucură-te, Cuvioase, că ne umbreşti de rău!
Bucură-te, că turma ta o păzeşti şi o adăposteşti!
Bucură-te, grăim ţie, Ierarhe al Lui Hristos!
Bucură-te, că acum te-ai învrednicit de cele înalte!
Bucură-te, că Stăpânul, sufletul ţi-a îndulcit!
Bucură-te, că te sălăşluieşti veşnic în Preasfinţitul Rai!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
Condac 12

Mintea ta cea întrutot cinstită pe Arie cel stricat la minte l-a ruşinat şi, prin înţelepciune, ai surpat 
mulţimea zeilor păgâni. Te rugăm surpă şi acum pe toţi vrăjmaşii şi împotrivitorii bunilor conducători, ca 
bucurându-ne să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Cu inima ne-am bucurat, cu sufletul ne-am minunat de faptele tale cele minunate, Sfinte Alexandru, de 

aceea, dezlegându-ne limba, pe cât ne pricepem, grăim către tine aşa:
Bucură-te, Sfinte Ierarh Alexandru, păstorule minunat!
Bucură-te, că în lume lucruri preamărite ai lucrat!
Bucură-te, înţelepte, cel cu Duh Dumnezeiesc!
Bucură-te, că prin tine Arie a fost biruit şi erezia cea rea s-a nimicit!
Bucură-te, că păgânii de tine s-au ruşinat şi în lume vei fi veşnic lăudat!
Bucură-te, că prin trudă ai adus rod însutit şi prin tine credinţa a înflorit!

Bucură-te Sfinte Ierarh Alexandru şi roagă-te ca inimile noastre să fie curate şi sfinţite locaşe Dumnezeieşti!
                 Condac 13      (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, păstorule preabun, Sfinte Ierarh Alexandru, cu umilinţă dintru adâncul inimii ne rugăm să auzi 
rugăciunile noastre şi să mijloceşti către Preamilostivul Dumnezeu, să stingă cugetele viclene ale vrăjmaşilor 
noştri şi să ne izbăvească de toată nevoia şi necazul care tulbură liniştea vieţii noastre, că noi, lăudându-L pe 
Dumnezeu, Îi cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Alexandru din 
Svir

Rugăciunile începătoare                            (făcător de minuni)        30 august
Condac 1

Plăcutule ales al Lui Hristos, făcătorule de minuni, Cuvioase Părinte Alexandru, 
pe tine, cel ce ca o stea luminoasă a Lui Dumnezeu lumea ai luminat şi vieţuirea ta cu 
virtutea şi  cu mulţimea facerilor de minuni ai  împodobit-o,  cu dragoste în cântări 
duhovniceşti te lăudăm. Având tu îndrăzneală către Domnul, cu rugăciunile tale din 
toate  nevoile  scoate-ne,  să-ţi  cântăm:  Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi 
roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Icos 1
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Fire îngerească ai avut, Cuvioase Părinte, şi vieţuire neîntinată pe pământ ai săvârşit ca un duh fără 
de trup, pildă minunată de desăvărşire ne-ai lăsat ca, virtuţile tale urmând, acestea să-ţi cântăm:

Bucură-te, cap sfinţit de dreapta Celui Preaînalt, rod dăruit de Dumnezeu binecredincioşilor părinţi!
Bucură-te, că din faşă ai fost ales de Dumnezeu şi pentru slujirea Lui ai fost orânduit!
Bucură-te, că din tinereţile tale numai pe El cu toată inima L-ai iubit!
Bucură-te, că toate frumuseţile lumii acesteia în nimic le-ai preschimbat!
Bucură-te, că prin post şi priveghere, în rugăciune trupul tău l-ai smerit!
Bucură-te, vas neîntinat al Harului Lui Dumnezeu, sălaş al Duhului Sfânt, cu curăţia împodobit!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 2

Văzând Domnul sufletul tău ca un ogor pregătit spre rodirea duhovnicească, spre căutarea bunătăţilor 
veşnice din tinereţe ţi-a îndreptat gândul, Cuvioase, şi, pentru dragostea Lui Hristos, părinţii şi casa părintească 
le-ai lăsat, de toate poftele deşarte te-ai lepădat şi în pustia Valaamului pentru nevoinţe călugăreşti ai venit, Lui 
Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cu cugetul de Dumnezeu luminat, ai înţeles deşertăciunea şi nestatornicia lumii acesteia, în care bucuria 

este înlocuită de necaz şi bunăstarea este înlăturată de nenorociri neaşteptate. De aceea bunătăţile cele veşnice 
şi nestricăcioase ţi le-ai dorit,  Cuvioase Părinte, şi pe acestea, prin lepădarea de bunătăţile lumeşti şi prin 
sărăcie de bunăvoie, te-ai străduit a le dobândi, îndemnându-ne să spunem astfel:

Bucură-te, iubitor al tăcerii pustiei, râvnitor al smereniei şi al sărăciei!
Bucură-te, chip desăvârşit al adevăratei lepădări de sine, că lacrimi duhovniceşti ai dobândit!
Bucură-te, pravilă a credinţei şi a evlaviei, oglindă a ascultării şi a răbdării!
Bucură-te, că prin rugăciuni neîncetate ai nimicit cursele vrăjmaşului!
Bucură-te, că prin osteneli şi privegheri trupul tău l-ai supus sufletului!
Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai omorât patimile şi prin lacrimile vremelnice ai câştigat viaţa veşnică!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 3

Cu puterea Celui Preaînalt ai fost umbrit şi întărit, şi prin tunderea monahicească de cele trupeşti te-ai 
lepădat, Cuvioase, cu arma nebiruită a Crucii Lui Hristos te-ai înarmat, împotriva vrăjmaşului nevăzut cu tărie 
ai luptat, prin smerenie adâncă mândria lui ai biruit şi cu toată inima Domnului ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Izvor îmbelşugat de lacrimi ai avut, plăcutule al Lui Dumnezeu, şi Har mare al înduioşării ai dobândit, 

pâinea ta cu lacrimi ai udat-o şi băutura cu plâns ai amestecat-o, din preaplinul însetării de Dumnezeu şi al 
dragostei către Domnul. De aceea şi noi te fericim astfel:

Bucură-te, nevoitor al tăriei şi al bărbăţiei, om întocmai ca Îngerii!
Bucură-te, ostaş biruitor al Împăratului Ceresc, rod bun al Mănăstirii Valaam!
Bucură-te, rugător neobosit şi postitor fără pereche!
Bucură-te, vieţuitor bineplăcut al pustiei, iubitor minunat al tăcerii!
Bucură-te, următor al nevoinţei, al răbdării şi al ostenelii Părinţilor purtători de Dumnezeu!
Bucură-te, că la ceasul morţii neîncetat ai cugetat şi la buna vreme mormântul ţi l-ai săpat!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 4

Furtuna ispitelor şi a atacurilor diavoleşti nu a putut zdruncina locaşul tău sufletesc, că pe piatra cea 
tare a credinţei în Hristos a fost întemeiat, Cuvioase Părinte, şi ocrotit prin trezvie şi neîncetate rugăciuni. Cu 
toată inima ai luptat împotriva vrăjmaşului mântuirii omeneşti şi pe scara virtuţilor către desăvârşire ai urcat 
fără oprire, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Laudă de la oameni auzind, de mărirea deşartă te-ai temut, Părinte de Dumnezeu înţeleptit. Ca o adevărată 

pildă de smerenie, ai hotărât să fugi în pustie străină, pe malul Svirului, în locul care de Sus în vedenie ţi-a fost 
arătat, şi acolo numai Lui Dumnezeu în slobozenie I-ai slujit, pentru care îţi spunem acestea:

Bucură-te, următor bun şi smerit al Domnului Hristos, împlinitor al Sfintelor Lui Porunci!
Bucură-te, iubitor al fecioriei sufleteşti şi trupeşti, iubitor nefăţarnic al ostenelii!
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Bucură-te, că slava omenească ai dispreţuit-o şi cursele mândriei le-ai nimicit!
Bucură-te, că înşelăciunea trufiei cea vătămătoare de suflet în picioare ai călcat-o!
Bucură-te, că făgăduinţele călugăriei le-ai împlinit şi cu darurile Harului Dumnezeiesc te-ai împodobit!
Bucură-te, că prin Har putere asupra duhurilor rele ai primit şi înfricoşările şi vedeniile lor le-ai alungat!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 5

Raza cea luminoasă în întunericul nopţii locul cel pustiu l-a luminat, şi în el ai venit să te sălăşluieşti, 
Cuvioase, lumina sufletului tău arătând şi cu dragostea către Domnul inima ta înflăcărând. Bineplăcută I-a fost 
Făcătorului voinţa ta de a-I sluji în cuvioşie şi sfinţenie şi de a-I cânta acolo: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Părinte de Dumnezeu fericit, văzând Cetele Îngereşti vieţuirea ta cea îngerească, adâncul smereniei tale, 

stăruinţa în rugăciune, tăria în înfrânare, marea râvnă a duhului tău pentru curăţie, s-au minunat şi L-au preamărit 
pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, Care a întărit neputincioasa fire omenească. Iar noi te fericim aşa:

Bucură-te, crin binemirositor al pustiei, sfeşnic care ai luminat pustia cu strălucirea virtuţilor tale!
Bucură-te, podoabă minunată a monahilor, pom mult roditor al grădinii cereşti!
Bucură-te, că în tine însuţi locaş Dumnezeirii Celei în trei Ipostasuri I-ai pregătit!
Bucură-te, slugă adevărată a Domnului, că frumuseţea casei Lui Dumnezeu ai iubit!
Bucură-te, că eşti înveşmântat cu dreptatea şi cu brâul virtuţilor esti încins!
Bucură-te, rob bun şi credincios al Lui Hristos, vas sfinţit al Harului Dumnezeiesc, uns de Sfântul Duh!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 6

Propovăduitor  al  nevoinţelor  tale  în  pustia  Svirului  s-a  arătat  vânătorul,  care în  pădurea  cea 
nestrăbătută a alergat după cerb şi prin grija Lui Dumnezeu a găsit coliba ta, Cuvioase Părinte. În trup de Înger  
văzându-te, purtând pe chipul tău semnul luminii pline de Har, de frică şi de bucurie s-a umplut, la picioarele 
tale a căzut şi cu inima înduioşată Lui Dumnezeu I-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ca o făclie luminoasă a Lui Dumnezeu în pustia Svirului ai luminat şi pe calea mântuirii multe suflete 

omeneşti ai îndrumat. Hristos îndrumător şi învăţător te-a arătat călugărilor iubitori de pustnicie, care, precum 
oile la păstor, au venit la tine şi tu pe pajiştea cea de viaţă purtătoare i-ai hrănit şi ei aşa te-au cinstit:

Bucură-te, izvor al învăţăturilor insuflate de Dumnezeu!
Bucură-te, cel bogat în milă şi plin de compătimire!
Bucură-te, tablie însufleţită a legii Domnului, propovăduitor neîncetat al Evangheliei Lui Hristos!
Bucură-te, că ai împlinit Poruncile Domnului şi acestea pe ucenicii tăi i-ai învăţat!
Bucură-te, că pe leneşi la îndreptare i-ai îndemnat, pe neputincioşi i-ai întărit, pe necăjiţi i-ai mângâiat!
Bucură-te, că pe tineri i-ai înţelepţit şi pe păcătoşi la pocăinţă i-ai îndrumat!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 7
Domnul Cel Iubitor de oameni a preaslăvit locul nevoinţelor tale, Părinte. L-a trimis pe Îngerul Său să-

ţi spună că pe locul acela va fi mănăstire pentru mântuirea călugărilor şi în ea Biserică în cinstea Sfintei Treimi. 
Prin arătarea celui fără de trup fiind luminat, cu bucurie şi cutremur ai ascultat cereasca vestire şi în smerenia 
duhului, I-ai cântat Atotstăpânitorului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Cuvioase, în pustia cea aleasă în tăcere vieţuiai, când în noapte lumină mare peste tine a strălucit şi trei 

bărbaţi în veşminte luminoase înaintea ta au stat, dăruindu-ţi pace. Ţi-au poruncit să construieşti acolo mănăstire 
de călugări şi în ea Biserică în cinstea Sfintei Treimi. Minunându-ne de această minunată arătare în chip îngeresc 
a Treimii Sfinte, îţi spunem acestea:

Bucură-te, slujitor tainic al Preasfintei Treimi, că te-ai învrednicit de vizita cerească pe pământ!
Bucură-te, împreună vorbitor al puterilor îngereşti, cele purtătoare de lumină!
Bucură-te, părtaş al strălucirii Treimice, Cea în chipul focului, al nespusei arătări a Lui Dumnezeu!
Bucură-te, închinător al Dumnezeirii Celei în Trei străluciri, că cele înalte cu smerenia le-ai dobândit!
Bucură-te, căci cu lacrimi bucurie veşnică ai semănat şi cu sărăcia mila Domnului ţi-ai agonisit!
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Bucură-te, că împlinirea făgăduinţelor neschimbat ai săvârşit şi cu aurora veşniciei ai fost luminat!
Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 8
Îngerul Domnului în mantie călugărească ţi s-a arătat în văzduh, Cuvioase Părinte, indicându-ţi locul în 

pustia Svirului în care aveai să clădeşti Biserica în cinstea Sfintei Treimi. Cu ajutorul Lui Dumnezeu ai ridicat-
o, ai sfinţit-o şi cu ucenicii tăi laude neîncetate în ea Domnului I-ai înălţat, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu totul în Voia Domnului te-ai lăsat, Părinte. Ucenicii tăi te-au înduplecat să primeşti harul preoţiei şi 

duhul tău mâhnit şi înspăimântat era de înălţimea preoţiei, dar ascultare de fiii tăi duhovniceşti ai făcut; şi aceştia 
au grăit aşa:

Bucură-te, slujitor cucernic al altarului Domnului, săvârşitor destoinic al jertfei celei fără de sânge!
Bucură-te, căci cu mare îndrăzneală ai ridicat către Domnul cuvioasele tale mâini!
Bucură-te, că din inima ta curată ai înălţat rugăciuni fierbinţi la tronul Atotţiitorului! 
Bucură-te, cap încununat cu virtutea preoţiei, că pildă de bună credinţă ai fost ucenicilor tăi!
Bucură-te, Părinte înţelept al vieţii călugăreşti de obşte, stea călăuzitoare pe drumul către mântuire!
Bucură-te, lumânare aprinsă în rugăciunea către Dumnezeu!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 9

Călugării mănăstirii tale s-au bucurat când, cu rugăciunea ta şi prin chemarea Atotputernicului Nume 
al Lui Iisus Hristos s-a potolit torentul de apă care se îndrepta spre Sfânta Mănăstire. Pe năvalnicul torent ai 
construit o moară, pentru buna trebuinţă a călugărilor. Pentru aceasta din toată inima aţi cântat Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Nu putem spune bucuria duhovnicească de care te-ai umplut, Părinte, când, în vremea rugăciunii tale 

de noapte, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ţi s-a arătat împreună cu Cetele Îngereşti şi Ocrotitoare veşnică 
a mănăstirii tale a făgăduit a fi, în toate zilele îndestulând-o şi apărând-o. Şi noi cu bucurie îţi spunem aşa:

Bucură-te, că de bunăvoirea Maicii Domnului ai fost umbrit şi vorbe milostive din gura Ei ai auzit!
Bucură-te, că de vizita Împărătesei Cerului şi a Pământului ai fost mângâiat!
Bucură-te, că făgăduinţa Ei despre ocrotirea puternică a mănăstirii ai primit!
Bucură-te, că de Fiul Ei şi Dumnezeu, ai fost ales şi de Ea eşti cu adevărat iubit!
Bucură-te, că ai primit darul facerii de minuni şi pe cele prezente şi viitoare dinainte le-ai văzut! 
Bucură-te, că pescarului i-ai înmulţit pescuirea şi părinţilor neroditori naştere de prunci le-ai dăruit!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 10

Sufletele ucenicilor tăi voind a le mântui, în chip părintesc i-ai povăţuit,  Cuvioase Părinte, atât cu 
cuvântul, cât şi prin rânduiala vieţuirii tale. Cu blândeţe i-ai mustrat, cu dragoste i-ai îndemnat în evlavie şi în 
curăţie a izbândi. Înaintea sfârşitului tău, le-ai poruncit toate cele de folos spre mântuirea sufletească şi i-ai 
învăţat în rugăciuni a priveghea şi neîncetat Lui Dumnezeu a-I cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid de apărare sunt rugăciunile tale, Sfinte făcătorule de minuni, pentru toţi cei care cu credinţă vin la 

tine în orice necaz. Pentru curăţia inimii tale putere duhovnicească ţi-a dăruit Dumnezeu, ca pe bolnavi să-i 
tămăduieşti, pe sărmani să-i ajuţi, viitorul să-l prooroceşti, pentru  ca  şi  cei  apropiaţi  şi  cei  de  departe  să 
slăvească măreţia Lui Dumnezeu, în tine arătată, şi ţie astfel să-ţi grăiască: 

Bucură-te, doctor fără-de-arginţi al suferinţelor omeneşti, că orbilor le dai vedere!
Bucură-te, tămăduitor fără pereche al bolilor trupeşti şi sufleteşti!
Bucură-te că pe îndrăciţi de chinul diavolesc îi slobozeşti şi pe cei răniţi îi tămăduieşti!
Bucură-te că nebunilor minte sănătoasă le dăruieşti şi pe cei întristaţi îi mângâi!
Bucură-te că pe ologi şi pe slăbănogi îi însănătoşeşti şi în ajutorul celor sărmani te grăbeşti!
Bucură-te că celor robiţi şi celor din temniţe slobozenie le dăruieşti!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 11
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Cântare întrutotul înduioşătoare înaintea sfârşitului tău Preasfintei Treimi I-ai adus, Cuvioase, şi cu 
rugăciunea pe buze sfântul tău suflet în mâinile Dumnezeului Cel Viu l-ai predat, că pe El din tinereţile tale L-ai 
iubit şi  până la adânci bătrâneţi în chip neprefăcut  L-ai slujit.  Cu bucurie la locaşurile  cereşti  ai  trecut,  ca 
împreună cu Cetele Îngereşti Lui Dumnezeu Cel în Trei Feţe să-I cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfârşitul tău cu pace văzându-l ucenicii tăi, plăcutule al Lui Dumnezeu, amărăciunea despărţirii de tine 

cu mângâierea Harului au amestecat-o, nădejde având în puternica ta mijlocire la tronul Lui Dumnezeu. 
Bucură-te, cel ce cununa vieţii veşnice din mâinile Atotţiitorului ai primit-o!
Bucură-te, cel care cu ochii tăi priveşti slava Dumnezeirii Celei în Trei Străluciri!
Bucură-te, că în cămara Stăpânului Ceresc te veseleşti!
Bucură-te, moştenitor al luminoasei Împărăţii a Lui Hristos, ce te sălăşluieşti în corturile Raiului!
Bucură-te, vieţuitor al Ierusalimului Cel de Sus, şi locuitor al Sionului Ceresc!
Bucură-te, că bucuria pregătită Drepţilor din veac în chip drept ţi-ai însuşit-o!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 12

A Harului părtaşă s-a arătat sfânta raclă cu Moaştele tale tămăduitoare, Sfinte făcătorule de minuni, că, 
după mulţi ani în adâncurile pământului, Domnul neputrezite le-a arătat, vindecări din belşug au revărsat şi 
orice boală au tămăduit cu puterea Lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii Săi, Care în Cer şi pe Pământ în 
chip minunat te-a proslăvit şi Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cei ce aducem mulţumire, laudă şi cântare de bucurie Iubitorului de oameni Dumnezeu, Care în pământul 

Rusiei te-a proslăvit ca pe un făcător de minuni bun şi milostiv, te rugăm, Cuvioase Părinte să fii mijlocitor 
către El şi rugător veşnic pentru noi, cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, apărător al neamului creştinesc, acoperământ de Dumnezeu dăruit!
Bucură-te, că din mormânt în chip preaslăvit ai strălucit!
Bucură-te, că de la Dumnezeu Harul vindecărilor ai primit!
Bucură-te, râu nesecat de binefaceri şi milostenii, izvor îmbelşugat de bunătate!
Bucură-te, chip mult-minunat al dragostei şi al compătimirii!
Bucură-te, floarea vieţii fără de moarte, care în Sfânta Biserică răspândeşti bună mireasmă!

Bucură-te Cuvioase Părinte Alexandru şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Cuvioase Părinte Alexandru, mare făcător de minuni, primeşte cu milostivire această puţină rugăciune 
a noastră şi cu rugăciunile tale păzeşte-ne în viaţa aceasta de suferinţele sufleteşti şi trupeşti, izbăveşte-ne de 
chinurile veşnice şi ne învredniceşte ca împreună cu tine, în Împărăţia Cerească cu toată inima să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
O, Cuvioase Părinte Alexandru, de Dumnezeu purtătorule, cu sârguinţă te rugăm, înalţă mâinile tale pentru 

noi, păcătoşii, către Stăpâna noastră, Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, să ne dea nouă 
putere şi tărie asupra vrăjmaşilor sufleteşti, care ne abat de la calea mântuirii, biruitorii lor să fim, iar în ziua 
Înfricoşatei Judecaţi de la Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Biruitorul vrăjmaşilor, să primim moştenirea bunătăţilor 
veşnice. Prin milostiva ta mijlocire, împreună cu tine pe Preasfanta Treime să O Preamărim, pe Tatăl şi pe Fiul 
şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea Sfântului Alexandru din Svir către Maica Domnului
Ocrotitoare neobosită, Maica Domnului, la Tine alerg eu, păcătosul, cel ce sunt mai păcătos decât toţi 

oamenii. Ascultă glasul rugăciunii mele şi auzi plânsul şi suspinarea mea. Că fărădelegile mele au întrecut 
capul meu şi eu, ca o corabie în adânc mă scufund în marea păcatelor mele. Însă Tu, Stăpâna mea Atotbună şi 
Milostivă, nu mă dispreţui pe mine, deznădăjduitul, care în păcate pier! Miluieşte-mă pe mine, cel ce de faptele 
mele rele mă căiesc şi întoarce pe drumul cel drept rătăcitul meu suflet. Tu, Maica Lui Dumnezeu, apără-mă şi 
ţine-mă sub acoperământul Tău acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
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Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana
Rugăciunile începătoare               9 
septembrie

Condac 1
Dumnezeieştilor Părinţi  Ioachim şi Ana, ca celor ce aţi născut pe Maica 

Vieţii noastre, Binecuvântata de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, 
cântări de laudă vă aducem vouă noi, rugătorii voştri. Ca cei ce aveţi îndrăzneală 
către Dumnezeu, păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce 
cântăm: Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru 
mântuirea noastră şi a lumii întregi!

Icos 1
Îngerul întâistătător din Cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie Dreptului  

Ioachim, zicând: Ioachime, Ioachime, s-a auzit rugăciunea ta; şi iată, femeia ta va naşte ţie o fiică de care Cerul şi 
Pământul se vor bucura! Lăudându-te pe tine să zicem:

Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut Cerurile şi darul cel mai presus de lume ai dobândit!
Bucură-te, că de acestea Anei grăbindu-te ai vestit, dar şi acesteia de Sus i s-au descoperit!
Bucură-te, că ai odrăslit din seminţie împărătească!
Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam!
Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam cel căzut!
Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare şi mijlocitorul iertării celui greşit!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 2

Necăjindu-se Dreptul Ioachim din pricina nerodirii, s-a dus în pustie, cu post şi cu lacrimi rugându-se 
Lui Dumnezeu, de la Care câştigând DAR mai presus de lume, s-a bucurat cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Arhanghelul cel întâistătător a fost trimis de la Dumnezeu să vestească bucurie Sfintei şi Dreptei Ana, 

zicând: Ana, Ana, s-a auzit rugăciunea ta; şi iată, vei naşte pe Născătoarea de Dumnezeu Maria, prin care lumea 
se va mântui! Lăudându-te pe tine să zicem:

Bucură-te, Ana, aşteptarea cea mult dorită de strămoaşa Eva!
Bucură-te, grădină de Dumnezeu sădită, că ai odrăslit floarea cea neveştejită!
Bucură-te, că de naşterea ta lumea s-a bucurat şi prin tine stârpiciunea s-a dezlegat!
Bucură-te, că ai hrănit pe Hrănitoarea Vieţii, pe mângâierea celor necăjiţi şi bogăţia celor lipsiţi!
Bucură-te, că prin tine s-a făcut începătura Darului!
Bucură-te, că prin naşterea ta s-a stins datoria păcatului!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!

Condac 3
Fiind întristată de nerodirea sa, Sfânta şi Dreapta Ana, plângând amar în grădina sa se ruga Lui Dumnezeu, 

zicând: Doamne al Puterilor, Cel ce ştii ocara nerodirii, dezleagă-mi stârpiciunea, că roada pântecelui meu în dar 
o aduc Ţie, lăudându-Te şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Alergat-a  Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului, după ce Arhanghelul i-a grăit lui, şi aflând pe 

soţia sa, i-a spus vestirea cea de bucurie; şi au mulţumit împreună Lui Dumnezeu pentru mila aceasta. 
Bucură-te, Părinte prealăudat al Maicii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, sfeşnicul Lui Dumnezeu, cel în fapte bune îmbătrânit!
Bucură-te, că întru tine s-a împlinit proorocirea!
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi Părintele Maicii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai bineplăcut Lui Dumnezeu pe Pământ!
Bucură-te, că ai odrăslit din neamul împărătesc!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
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Condac 4
Înţelegând bătrânul sfatul Lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc, intrând în Biserică 

împreună cu soţia sa, cea de Dumnezeu înţelepţită şi închinându-se, laudă a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Auzind rudeniile Dumnezeieştilor Părinţi că a mărit Domnul mila Sa faţă de dânşii, au alergat lăudând 
într-un glas pe Preaînţeleapta Ana, zicând:

Bucură-te, că ai prefăcut în bucurie lacrimile Evei!
Bucură-te, ceea ce porţi Scaunul Împăratului!
Bucură-te, că prin naşterea ta se surpă împărăţia iadului!
Bucură-te, cămara Împărătesei Îngerilor!
Bucură-te, podoaba şi lauda maicilor!
Bucură-te, ajutătoarea şi mângâierea celor sterpe!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 5

Steaua cea cu strălucire Dumnezeiască răsărind din pântecele tău cel preafericit, Ana de Dumnezeu iubită, 
vesteşte bucurie la toată lumea, şi pe toţi îi îndeamnă a cânta cu un glas: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuită de diavol, şi voind a-Şi pregăti pe Pământ cămară 

însufleţită, a voit ca din coapsele tale, Ioachime, să răsară Mireasa cea Preacurată; pentru aceasta grăim ţie:
Bucură-te, răsadul creştinătăţii cel preastrălucit, începătorul darului cel preamărit!
Bucură-te, că din sămânţa ta s-a lucrat cortul cel însufleţit!
Bucură-te, rădăcina Pomului Vieţii, că fiica ta s-a făcut Biserică a Lui Dumnezeu!
Bucură-te, râu care ai adus pe mărgăritarul cel de mult preţ, pe care în Sfânta Sfintelor l-ai pus!
Bucură-te, cel ce ai primit făgăduinţa prin Arhanghel!
Bucură-te, că prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 6

După zilele acelea, încredinţându-se Ioachim că făgăduinţa dată lui prin Arhanghel s-a plinit, aducând 
jertfă şi arderi de tot, a fost binecuvântat de arhiereu, de preoţi, de leviţi şi de tot poporul, că s-a învrednicit de 
un dar mare ca acesta, şi împreună au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc, Sfântă şi Preafericită Ana, ai născut pe Prunca cea 

făgăduită ţie de la Dumnezeu, pe Pururea Fecioara Maria; pentru aceasta te lăudăm:
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împărteasa Cerului!
Bucură-te, mijlocitoarea iertării şi a darului!
Bucură-te, lauda patriarhilor şi a drepţilor!
Bucură-te, cuibul porumbiţei Raiului, maica nădejdii creştinilor!
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Bisericii, reazemul nemărginit al credincioşilor!
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Cea făgăduită lumii!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 7

Vrând Sfânta Ana să-şi plinească făgăduinţa, pe Prunca dăruită ei de Dumnezeu, în Biserica Domnului a 
adus-O, şi a aşezat-O pe Ea în Sfânta Sfintelor, ca ziua şi noaptea să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, când din Dreptul Ioachim a răsărit înnoitoarea Evei şi mieluşeaua 

cea mai înainte vestită de prooroci; pentru aceea auzi de la noi:
Bucură-te, păstrătorul tainelor celor nespuse ale Lui Dumnezeu!
Bucură-te, Părintele Miresei celei cu totul neîntinate!
Bucură-te, că Fiica ta a născut pe Hristos Domnul!
Bucură-te, plinitorul Legii şi începătorul darului!
Bucură-te, grabnic ajutător al celor neroditori!
Bucură-te, pavăza cea nebiruită a credinţei, temelia cea neclintită a Bisericii!
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Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 8

Văzând naştere după făgăduinţă dăruită de Dumnezeu lui Ioachim şi Anei, să ne ridicăm mintea la Cer 
şi să cântăm cu bucurie laudă Celui ce a arătat Cele Preaslăvite, zicând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu totul după legile firii a fost naşterea ta, Ana Prealăudată, dar Fiica ta, născând pe Dumnezeu-Cuvântul 

a rămas Fecioară; pentru aceasta te lăudăm pe tine, zicând:
Bucură-te, ceea ce ai născut pe lauda fecioriei!
Bucură-te, că prin Fiica ta s-a plătit datoria strămoaşei Eva!
Bucură-te, că ai purtat în braţele tale pe Fiica Părintelui Ceresc!
Bucură-te, că printr-însa s-a făcut mântuirea neamului omenesc!
Bucură-te, că ai născut-O pe Maica Luminii şi din sânii tăi ai hrănit-O pe Împărăteasa făpturii!
Bucură-te, liman de scăpare a celor credincioşi, grabnică tămăduire a celor neputincioşi!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 9

Nu ne pricepem a-ţi aduce laudă,  Ana, Maică Preafericită, care ai născut pe Împărteasa Cerului şi  a 
Pământului, dar lăudăm cu umilinţă pe Dumnezeul minunilor, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Zicerile Sfinţilor Prooroci, cele din descoperire Dumnezeiască, văzându-le plinite şi stând lângă scaunul 

Dumnezeirii, Preafericite Ioachim, auzi-ne pe noi, care grăim ţie:
Bucură-te, că te desfătezi cu Heruvimii în lumina cea necuprinsă!
Bucură-te, că vezi scaunul cel preaînalt dăruit Fiicei tale!
Bucură-te, că Dânsa a fost învrednicită a şedea de-a dreapta Fiului Lui Dumnezeu!
Bucură-te, locuitor al Ierusalimului cel de Sus, care petreci cu Arhanghelii!
Bucură-te, că eşti veselia Mucenicilor şi a Cuvioşilor şi împreună vorbitor cu Apostolii!
Bucură-te, cel prin care începe plinirea făgăduinţei de mântuire!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 10

Vrând să mântuiască lumea, Împodobitorul tuturor a venit în lume, şi întrupându-Se din Preacurata 
Fecioară Maria, Preafericite Ioachim, ne-a răscumpărat pe noi din robia diavolului; pentru aceasta cântăm cu 
bucure: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid de apărare eşti credincioşilor şi turn de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine, Ana, cea cu nume 

de împărăteasă; că prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te laudă pe tine, zicând:
Bucură-te, cea care în chip nemijlocit vezi frumuseţea Dumnezeirii!
Bucură-te, că de naşterea ta s-au îngrozit puterile iadului!
Bucură-te, că prin Fiica ta s-au deschis nouă uşile Raiului!
Bucură-te, că vezi întru veselie pe Fiica ta Cea Preabinecuvântată!
Bucură-te, că născând-O pe Ea, de toată lumea eşti prealaudată!
Bucură-te, că ai crescut pe viţa cea adevărată, care a odrăslit pe strugurele vieţii!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 11

Pereche preafrumoasă şi însoţire de Dumnezeu aleasă, Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, cei ce acum 
străluciţi cu Dumnezeiasca lumină şi vă veseliţi cu Îngerii şi împreună cu Fiica voastră Cea de Dumnezeu 
dăruită, aduceţi-vă aminte şi de noi cei de pe Pământ, care cu evlavie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfeşnic purtător de lumină te are Biserica pe tine, Dumnezeiescule Părinte Ioachim, care îndreptezi spre 

cunoştinţa cea Dumnezeiască pe toţi cei ce cu dor te laudă pe tine, zicând:
Bucură-te, luminătorul celor ce sunt întru întunericul necunoştinţei!
Bucură-te, cărmuitorul cel bun al celor ce înoată în marea vieţii!
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce sunt în primejdii!
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Bucură-te, rădăcina mlădiţei celei neveştejite, dulce mângâietor al celor întristaţi!
Bucură-te, temelia însoţirii celei de Dumnezeu rânduite!
Bucură-te, ridicarea strămoşilor şi iertarea celor ce mult au greşit!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
Condac 12

Podoabă de mare cuviinţă a câştigat Biserica prin pomenirea voastră, Preafericiţilor Părinţi Ioachim şi  
Ana. Vă rugăm, pomeniţi-ne înaintea Lui Dumnezeu, şi din toate nevoile izbăviţi-ne, pe noi cei ce cu dragoste 
vă lăudăm pe voi, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudând naşterea ta cu cântări de Dumnezeu insuflate, Preafericită Maică Ana, slăvim pe Cel ce cu un 

dar ca acesta te-a învrednicit pe tine şi cu dragoste grăim ţie:
Bucură-te, ceea ce ai odrăslit Viţa Mlădiţei celei neveştejite!
Bucură-te, că ai născut pe Maica Luminii celei de negrăit!
Bucură-te, născătoarea prealăudată a Maicii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, bogăţia săracilor şi a văduvelor!
Bucură-te, că eşti vindecare a neputincioşilor şi a bolnavilor! 
Bucură-te, cea care împlineşti cererile cele bune ale credincioşilor!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră şi a lumii întregi!
  Condac 13        (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preafericiţilor Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, cei ce staţi lângă Scaunul Dumnezeirii, primind 
laudele acestea ale noastre, izbăviţi-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele veşnice şi de toată ispita, ca 
împreună cu voi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona
 Rugăciunile începătoare 9 
septembrie

Condac 1
Iubitor de viaţă sihăstrească şi duhovnicesc povăţuitor către mântuire, rugător 

fierbinte şi luminător al  Sihăstriei Voronei,  pilduitor  al  monahilor şi prieten  al 
Îngerilor, ţie cu evlavie îţi cântăm: Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm 
de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Icos 1
Făcătorul Îngerilor din pruncie te-a chemat să slujeşti Domnului şi să fii 

candelă luminoasă pentru neamul tău dreptcredincios, Părinte, că viaţă cuvioasă ai 
arătat, pentru care şi noi îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, floare aleasă răsădită în pământul Moldovei!
Bucură-te, că din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt!
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Bucură-te, curată copilărie, plăcută Lui Dumnezeu, că tinereţea ta Domnului ai închinat-o!
Bucură-te, că mintea ţi-a fost pururea la Dumnezeu!
Bucură-te, că ai urmat Lui Hristos, Care te-a umbrit cu puterea Harului Sfânt!
Bucură-te, că prin acestea Calea Adevărului ai aflat-o!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 2
Pentru curata-ţi viaţă, înzestrat fiind cu strălucită înţelepciune, Cuvioase Părinte, ai ajuns să slujeşti în 

înalte dregătorii,  căutând să împlineşti şi datoriile lumeşti, însă fără a uita vreodată de Dumnezeu, Căruia 
mereu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Auzind, Sfinte Părinte,  îndemnul Mântuitorului,  Care zice:  Cel ce voieşte să vină după Mine să se  

lepede de sine,  să-şi  ia  crucea sa şi  să-Mi urmeze Mie,  şi  aflând de viaţa monahală cu bună rânduială din 
binecuvântata ţară a Moldovei, ai lăsat patria ta şi dregătoria lumească şi ai venit la Mănăstirea Dragomirna din 
părţile Sucevei. Pentru aceasta auzi de la noi acum:

Bucură-te, doritor al vieţii desăvârşite şi împlinitor al chemării Lui Hristos!
Bucură-te, că nu te-a robit slava omenească şi ai căutat viaţa pustnicească!
Bucură-te, că ai dorit cele netrecătoare!
Bucură-te, că ai urmat calea smereniei!
Bucură-te, că ai găsit liman duhovnicesc!
Bucură-te, că la Mănăstirea Dragomirna ai fost binecuvântat!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 3
Cine nu te va ferici, Părinte Onufrie, pe tine cel care cu înţelepciune ai hotărât să alungi din viaţa ta 

toate ispitele măririi deşarte şi prin viaţă neîntinată să te faci plăcut Lui Hristos. De aceea, te-ai străduit să fii 
înger în trup, neîncetat cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Cuviosul Stareţ Paisie a venit din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Dragomirna şi te-a aflat, Sfinte 

Părinte, şi foarte mult s-a folosit de viaţa ta şi de adânca ta smerenie. Statornică şi duhovnicească prietenie v-a 
unit, că şi tu ai deprins de la el alese virtuţi monahiceşti. Minunându-ne de aceasta, te lăudăm cântându-ţi:

Bucură-te, că pe Stareţul Paisie duhovnic l-ai ales şi el cu folositoare sfaturi te-a întărit!
Bucură-te, că pentru viaţa ta aleasă Cuviosul Paisie mult te-a preţuit!
Bucură-te, că şi tu sfetnic de nădejde i-ai fost şi adesea cu el te-ai sfătuit!
Bucură-te, că împreună aţi strălucit prin virtuţi!
Bucură-te, că şi pe Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului l-ai întâlnit!
Bucură-te, că şi cu acesta duhovnicească prietenie ai statornicit!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 4
Vrednic lucru este să te cinstim, Cuvioase Părinte, căci cu osârdie ai căutat monahi cu viaţă îmbunătăţită 

şi de la dânşii ai învăţat să biruieşti valurile mării învolburate ale acestei vieţi. Aşa, Sfinte, ai cunoscut pe 
Cuvioşii Paisie de la Neamţ şi pe Vasile de la Poiana Mărului şi împreună aţi lăudat pe Dumnezeu cântându-I: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind de marii sihaştri din părţile Voronei, Sfinte Onufrie, şi mistuit de dorul păcii duhovniceşti, te-

ai închinoviat în Mănăstirea Vorona cu sete nestinsă de a spori în cele sfinte. Iar de aici, Cuvioase Părinte, te-
ai retras în liniştea codrului din apropiere, unde ai petrecut vreme de un sfert de veac în aspră nevoinţă şi în 
rugăciune neîncetată. Minunându-ne de această neobosită nevoinţă, cu evlavie îţi cântăm:

Bucură-te, podoaba obştii Mănăstirii Vorona!
Bucură-te, mult nevoitorule în cele duhovniceşti!
Bucură-te, că în liniştea pădurii pe Hristos L-ai găsit!
Bucură-te, sfinţitor al locurilor tainice!
Bucură-te, rugător pentru mântuirea multora!
Bucură-te, slujitor al virtuţilor creştineşti!
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Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!
Condac 5

În codrii Voronei, candelă luminoasă te-ai arătat, mult nevoitorule Părinte, că prin pilda vieţii şi cu 
mireasma învăţăturilor tale, ai fost vrednic îndreptător pentru mulţi călugări pe care i-ai călăuzit către viaţa cea 
sfântă, pe toţi povăţuindu-i ca Lui Dumnezeu neîncetat să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Chemat la sfânta taină a Preoţiei, cinstitorule de Dumnezeu, te-ai înfricoşat foarte, că prin adânca ta 

smerenie te socoteai nevrednic. Însă Dumnezeu, Cunoscătorul inimilor, te-a învrednicit cu acest mare dar, 
pentru care şi noi îţi zicem aşa:

Bucură-te, om duhovnicesc şi vieţuitor al pustiei!
Bucură-te, rugător fierbinte şi sfătuitor înţelept!
Bucură-te, povăţuitor luminat!
Bucură-te, purtător al Harului Ceresc!
Bucură-te, lumina mare a Voronei!
Bucură-te, candelă a sfinţeniei!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 6
Luminându-te cu pilda vieţii sfinte a părinţilor atoniţi, ai rânduit şi pentru monahii Mănăstirii Vorona 

aceeaşi pravilă de trăire îmbunătăţită, îndemnându-i a cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Vieţuire îngerească petrecând, Sfinte Onufrie, în post şi în îndelungi privegheri, te-ai făcut ucenicilor 
tăi icoană vie de rugăciune şi aşa te-ai învrednicit a primi schima cea mare de la duhovnicul tău, Stareţul 
Paisie, care te-a chemat la Mănăstirea Dragomirna şi te-a făcut schimnic. Pentru această sporire duhovnicească, 
Sfinte, îţi cântăm:

Bucură-te, că pe Maica Domnului ai avut-O mereu rugătoare!
Bucură-te, că nimic din cele trecătoare nu ai iubit!
Bucură-te, că pe cele nestricăcioase le-ai dobândit!
Bucură-te, cel ce ai primit cunună nepieritoare!
Bucură-te, prieten al Îngerilor şi luminător al monahilor!
Bucură-te, cunoscător al tainelor sfinte şi călăuză a nevoitorilor!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 7
Vestea vieţuirii sfinte şi puterea rugăciunilor tale, Cuvioase, s-a răspândit în toată Moldova. Din locuri 

îndepărtate mulţi credincioşi au venit la tine, şi ca un preabun Părinte pe toţi cu multă dragoste i-ai primit, 
dând mângâieri, mijlocind cu rugăciunile şi tămăduind prin acestea multe boli ale celor suferinzi. Cei care s-au 
învrednicit de mari daruri prin rugăciunile tale, cu mulţumire I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Urmând pilda marilor sihaştri din pustia Egiptului, Cuvioase, ai întemeiat obşte monahală la Sihăstria 

Voronei, unde mulţime de călugări s-a adunat, toţi voind a-ţi fi în preajmă şi a te avea ca doctor sufletesc, că 
pentru toţi ai fost un călugăr pilduitor, duhovnic şi stareţ. Cinstind Sfintele tale Moaşte să zicem aşa:

Bucură-te, întemeietorul obştei de la Sihăstria Voronei!
Bucură-te, vieţuitor, pilduitor şi fierbinte rugător!
Bucură-te, povăţuitor înţelept! 
Bucură-te, milostiv şi blând păstor!
Bucură-te, cărturar duhovnicesc, cunoscător al Filocaliei!
Bucură-te, ostenitor al răspândirii scrierilor sfinte!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 8
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Către apusul vieţii, depărtându-te de tulburările lumeşti, Cuvioase Onufrie, ai vieţuit într-o peşteră pe 
malul pârâului Vorona, făcându-ţi din ea poartă a cerului, cu alese rugăciuni, şi te-ai luminat de dorul pentru 
Hristos până la cel din urmă ceas al vieţii tale, neîncetat cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Văzând trăirea  ta în  netulburată linişte sihăstrească,  Sfinte Părinte,  cu adevărat  înţelegem că viaţa 

pustnicilor este fericită. Luminându-te cu Dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai preschimbat-o în grădină 
de viaţă duhovnicească. Pentru aceasta şi noi zicem:

Bucură-te, că pe diavol cu postul şi cu rugăciunea l-ai ruşinat!
Bucură-te, că din învăţăturile Sfintei Scripturi te-ai adăpat!
Bucură-te, că ai iubit Sfintele Scripturi şi ai cercetat scrierile Sfinţilor
Bucură-te, că ai urmat sfatul duhovnicilor tăi şi de Cuvântul Lui Hristos te-ai pătruns!
Bucură-te, odor de mare preţ al Voronei!
Bucură-te, rugător fierbinte al Moldovei!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 9
Săvârşind călătoria acestei vieţi, Părinte Onufrie, şi cunoscând dinainte ceasul despărţirii sufletului de 

trup, ai mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru darul vieţii îndelungate pe care l-ai primit de la El. După ce ai 
petrecut pe pământ 89 de ani, Hristos a luat în braţele Sale fericitul tău suflet. Pentru aceasta, minunându-ne de 
viaţa ta preafrumoasă, Sfinte, împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Înţelepţii mult vorbitori nu pot arăta în cuvinte petrecerea ta din această viaţă. Firea îngerească s-a 

minunat de vieţuirea ta, Cuvioase, că trup având ai trăit ca un Înger şi mutarea ta la cele veşnice a fost însoţită 
de multe minuni. Văzând noi puterea Lui Dumnezeu arătată prin cei ce-L iubesc, îţi spunem aşa:

Bucură-te, purtător al Sfântului Duh, că ai cunoscut taina sfârşitului tău!
Bucură-te, primitor al darurilor cereşti!
Bucură-te, luptător duhovnicesc neînfricat!
Bucură-te, primitor al Euharistiei înainte de ceasul morţii!
Bucură-te, vieţuitor împreună cu Sfinţii!
Bucură-te, cel ce ai ajuns la liman fericit!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 10
Împăratul David a spus că Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, iar viaţa ta, Cuvioase, a adeverit cele 

grăite de psalmist. Dumnezeu a arătat slava Lui prin tine, Sfinte, care ai mers pe calea cea strâmtă, purtând 
jugul  vieţii  pustniceşti,  al  neîncetatelor nevoinţe,  al  rugăciunii  stăruitoare.  Suindu-te din putere  în putere, 
Sfinte, te-ai mutat la locaşurile cele veşnice, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Lumină din Lumina Lui Hristos ai gustat în această lume trecătoare, Cuvioase Onufrie, şi după moartea 

ta, ai răsărit ca o lumină strălucitoare prin Sfintele tale Moaşte din care izvorăsc tămăduiri celor care ţi se roagă:
Bucură-te, Sfinte al Lui Dumnezeu Cel Preasfânt!
Bucură-te, purtător al darului vindecării şi tămăduitor al bolilor grele!
Bucură-te, făcător de minuni prin Harul Sfântului Duh,
Bucură-te, luminător al închinătorilor!
Bucură-te, vindecător al celor neputincioşi!
Bucură-te, ajutător grabnic al celor suferinzi!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 11
Multe şi mari semne au fost la mormântul tău, Sfinte Onufrie, prin ele arătându-ţi puterea cea dată ţie 

de Dumnezeu, ca să întorci pe mulţi la adevărata credinţă, şi să cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Voievodul Mihail Sturza ajungând la mormântul tău, Cuvioase, a luat un fruct din mărul ce crescuse în 
apropiere, ca să-l ducă fiicei sale bolnave de epilepsie, iar aceasta, mâncându-l, în chip minunat s-a tămăduit. 
Atunci domnitorul, mirat de puterea Lui Dumnezeu, s-a întors degrabă la Vorona pentru a se închina cu toată 
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familia la mormântul tău. Şi îndată Sfintele tale Moaşte, Cuvioase Onufrie, au fost strămutate, spre cinstire, în 
Biserica Mănăstirii Vorona. Cu smerenie îţi cântăm acum:

Bucură-te, că pe fiica domnului Moldovei ai tămăduit-o!
Bucură-te, că te-ai arătat mai iscusit decât toţi doctorii!
Bucură-te, că în Biserica Mănăstirii Vorona ai fost strămutat!
Bucură-te, că şi familia Voievodului ţi s-a închinat!
Bucură-te vieţuitor împreună cu Îngerii şi ajutător grabnic al credincioşilor!
Bucură-te, candelă a Ortodoxiei şi ocrotitor al ţinutului Botoşanilor şi al Moldovei!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 12
Iubind mai mult sihăstria, Cuvioase, te-ai arătat în vis stareţului Mănăstirii Vorona poruncindu-i să-ţi 

aducă Moaştele la schitul Sihăstria Voronei, pe care tu l-ai întemeiat. Neîmplinind porunca ta, stareţul greu s-a 
îmbolnăvit şi amintindu-şi de vedenia avută, a strămutat Sfintele tale Moaşte la locul dorit de tine. Slăvind 
puterea Lui Dumnezeu arătată în Sfinţii Lui, şi noi Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudând vieţuirea ta, te fericim, Cuvioase Părinte Onufrie,  ca unul ce eşti casnic şi prieten al Lui 

Dumnezeu şi al nostru ocrotitor, rugându-te să mijloceşti neîncetat înaintea Lui Dumnezeu ca să ne păzească 
de necredinţă şi de dezbinare, de nevoi şi de necazuri. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că toate uneltirile diavolului le-ai biruit!
Bucură-te, Sfânt al Bisericii Lui Hristos şi dascăl al rugăciunii!
Bucură-te, ocrotitor grabnic al creştinilor!
Bucură-te, schimonah pilduitor şi luminător al vieţii duhovniceşti!
Bucură-te, tămăduitor al bolilor!
Bucură-te, cetăţean al Raiului Ceresc!
Bucură-te Sfinte Onufrie şi roagă-te să scăpăm de patimi, să ne smerim şi să ne sfinţim duhovniceşte!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Făcătorule de minuni, Cuvioase Onufrie, lauda sihaştrilor şi podoaba Voronei, primeşte această 

cântare a noastră, a celor ce te cinstim, şi du rugăciunile noastre smerite înaintea tronului Preasfintei Treimi, 
rugându-te neîncetat ca noi să ne izbăvim de toată primejdia, de boli şi de necazuri, să ne întărim în virtuţi şi în 
toate cele bune şi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona
O, Cuvioase Părinte Onufrie, vas ales al Domnului, iubitor de viaţă duhovnicească, aprinzându-te cu 

Dumnezeiască râvnă, ai lăsat rudeniile, patria şi dregătoria lumească, şi ai venit în ţara Moldovei. Vrednic 
lucru este să te cinstim, Cuvioase Părinte, şi să te rugăm să ne dai din răbdarea ta, din curajul şi voinţa ta, din 
credinţa şi iubirea ta către Dumnezeu. Ajută-ne să dobândim smerenia, pacea şi lumina inimii tale curate. Pe tine 
care vieţuieşti împreună cu Îngerii, te rugăm cu lacrimi şi cu umilinţă, prin sfintele tale rugăciuni izbăveşte-ne 
de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului şi de gândurile rele care se abat 
asupra noastră. Tu, care umpli de lumină pe cei credincioşi, cu rugăciunile tale sădeşte în noi temelia statorniciei 
în credinţă şi a sfinţeniei vieţii. Ajută-ne cu rugăciunile tale să vieţuim, oriunde, ca fraţii întru Hristos şi să 
căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate. Cel ce ai fost mult nevoitor şi mult rugător, ajută pe cei 
ce se nevoiesc în împlinirea Poruncilor Lui Hristos în mănăstire sau în lume, spre slava Preasfintei Treimi şi 
mântuirea sufletelor. Îţi mulţumim Ţie Doamne, Cel ce eşti Minunat întru Sfinţii Tăi! Amin!

+Acatistul Sfintei Cruci
Rugăciunile începătoare                                                       14 septembrie

Condac  1
Preasfântă Cruce ne închinăm ţie, te mărim şi de Dumnezeiasca ta înălţare 

ne veselim. Ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău pe cei 
ce cântă: Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!
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Icos 1
Îngerii  din  Cer,  în  chip  nevăzut  înconjoară  Crucea  de  Viaţă  purtătoare  şi  văzând-o  că  dă  acum 

credincioşilor Har şi Lumină, se înspăimântează şi zic către dânsa unele ca acestea: 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a lumii şi slava Bisericii!

Bucură-te, că eşti Dumnezeiesc aşternut picioarelor! 
Bucură-te, că izvorăşti tămăduiri şi luminezi marginile lumii! 
Bucură-te lemn de viaţă mirositor şi vistieria minunilor!
Bucură-te, că te-ai aşezat spre închinarea tuturor! 
Bucură-te prin care este închinat Ziditorul şi se binecuvântează zidirea! 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 2 
Vrând să afle crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus, Sfânta Elena a zis Împăratului: Căutând 

arma cea biruitoare pentru tine, lucrul cel preadorit sufletului tău, cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

După apariţia  Sfintei  Cruci  pe Cer,  Împărăteasa  cunoscând-o,  a  strigat  către cei  care slujeau:  Din 
sânurile pământului siliţi-vă în grabă să aflaţi şi Crucea să mi-o daţi! Aflând-o, au privit-o cu frică şi au zis:

Bucură-te semnul adevăratei bucurii, odor veselitor al Cuvântului! 
Bucură-te că te-ai arătat cu stele închipuită! 
Bucură-te Sfântă Cruce, cu împătrite raze în chipul focului!
Bucură-te lumina Îngerilor cea cu alinare închipuită! 
Bucură-te rana demonilor şi stingătoarea focului rătăcirii! 
Bucură-te Sfântă Cruce, apărătoare a deznădăjduiţilor!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 3
Puterea lemnului s-a arătat atunci spre adevărata încredinţare a tuturor şi pe cea moartă spre viaţă a 

sculat-o, spre înfricoşarea celor care vor să aibă mântuire şi Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Având Elena arma cea nebiruită, a alergat la fiul său şi el săltând de bucurie, Crucea Sfântă cunoscând-o, 
zicea către dânsa unele ca acestea: 

Bucură-te Sfântă Cruce, vasul Luminii, vistierul vieţii, dătătoarea darurilor Duhului! 
Bucură-te masă care-L ţii ca pe o jertfă pe Hristos! 
Bucură-te viţă care porţi strugurele cel copt, care dă vinul cel tainic!
Bucură-te că păzeşti sceptrurile împăraţilor şi zdrobeşti capetele balaurilor! 
Bucură-te strălucită cunoştinţă a credinţei, păzitoare al lumii! 
Bucură-te binecuvântarea Lui Dumnezeu şi mijlocirea către Dânsul a celor muritori!
Bucură te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 4 
Dumnezeiască râvnă avănd Elena fără odihnă a căutat şi a aflat Crucea, care era ascunsă în pământ şi 

Împăratului i se arătase pe cer şi lăudând-o în mâini a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4 

Crucea în lume s-a arătat în chipul soarelui şi toţi de lumină umplându-se, ca şi către o stea alergând, o 
văd pe aceasta ca pe o făcătoare de bine. Înălţând-o în mâini şi lăudând-o au zis:

Bucură-te chemarea lui Adam şi a Evei! 
Bucură-te, că închinându-te sfinţeşti sufletele şi pe noi ne înalţi! 
Bucură-te lauda Apostolilor, cea în lume propovăduită!
Bucură-te taria nevoitorilor cea preaiubită! 
Bucură-te Sfântă Cruce, mustrarea evreilor şi lauda credincioşilor! 
Bucură-te că prin tine a răsărit Darul şi s-a surpat iadul! 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 5 
Lemnul dăruit de Dumnezeu privindu-l toţi, la acoperământul lui să alergăm şi ca pe o armă ţinându-l, 

printr-însul să biruim taberele vrăjmaşilor şi cu bucurie să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 5 
Marele Constantin a văzut pe Cer arătându-se semnul Crucii cu stele şi s-a străduit şi a descoperit 

lemnul Crucii, cu care a biruit mulţimea vrăjmaşilor şi a zis unele ca acestea:
Bucură-te că înfrângi taberele vrăjmaşilor şi-i arzi cu văpaia pe demoni!
Bucură-te sceptrul ceresc şi arma nebiruită a iubitoarei de Hristos oşti!
Bucură-te că ocârmuieşti sufletele oamenilor!
Bucură-te izbăvitoarea răutăţilor şi dăruitoarea multor bunătăţi!
Bucură-te că prin tine saltă purtătorii de Hristos!
Bucură-te că prin tine izbândesc creştinii!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 6 
Scară la Cer s-a făcut Crucea Domnului, ca toţi să locuiască împreună cu Cetele Îngerilor, să lase viaţa 

pământească şi să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6 

Lumina Ta, Mântuitorule, strălucind peste toţi cei din iad i-a luminat pe cei care zăceau jos, portarii 
iadului ca nişte morţi au căzut, iar cei eliberaţi din iad acum, văzând Crucea, spun aşa:

Bucură-te învierea celor omorâţi şi izbăvirea celor care se tânguiesc!
Bucură-te deşertarea vistieriilor iadului şi câştigarea desfătării Raiului!
Bucură-te lemn însufleţit, a tâlharului mântuire!
Bucură-te hrana celor care flămânzesc întru Duhul!
Bucură-te pecetea pe care oamenii au luat-o!
Bucură-te Sfântă Cruce, uşa tainelor prin care se revarsă râuri Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 7 
Moise a vrut să mântuiască din stricăciune preamult truditul neam. Te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai 

făcut  cunoscut  lui  şi  ca  semn Dumnezeiesc  şi  spăimântându-se  de  tăria  ta,  Cruce  Sfântă,  I-a  cântat  Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7 
Cel care de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de bunăvoie pe Cruce S-a pironit 

pentru oamenii cei fărădelege şi blestemul legii vechi l-a dezlegat, ca puterea Crucii văzând-o acum toţi, cu 
inimile plecate să spună aşa: 

Bucură-te ridicarea celor căzuţi şi alungarea patimilor lumeşti! 
Bucură-te înnoirea Învierii Lui Hristos şi a Dreptului Judecător arătare! 
Bucură-te copac bine înfrunzit, sub care se adăpostesc credincioşii!
Bucură-te Lemn de prooroci grăit a fi pe pământ sădit!
Bucură-te ajutorul Împărăţiei împotriva vrăjmaşilor şi a greşiţilor osândire! 
Bucură-te Sfântă Cruce, sprijinirea şi îmbogăţirea sărmanilor! 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 8 
Străină minune văzând, sfântă viaţă să vieţuim, mintea la Cer înăltând-o! Pentru aceasta Hristos pe 

Cruce S-a pironit şi cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la Sine pe cei care-I cântă Lui: Aliluia!Aliluia!Aliluia!
Icos 8 

Cuvântul Cel dinainte de veci singur avându-Şi Dumnezeirea,  a venit din Înălţime, S-a născut din 
Fecioara Maria, S-a arătat lumii Om smerit, Crucea a primit şi i-a făcut vii pe cei care-L iubesc pe El şi spun: 

Bucură-te Sfântă Cruce, armă a păcii şi semnul călătorilor! 
Bucură-te înţelepciunea şi întărirea celor care se mântuiesc!
Bucură-te nebunia şi sfărâmarea celor care dosădesc! 
Bucură-te că împreunezi pe cele de pe Pământ cu cele de Sus!
Bucură-te că luminezi inimile celor de jos, prin care stricăciunea s-a stricat! 
Bucură-te că prin tine mâhnirea s-a pierdut! 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 9 
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A căzut tabăra demonilor înarmată cu tot felul de săgeţi şi neamul evreilor s-a ruşinat văzând că de toţi 
cu dor Crucea este închinată şi că de-a pururea izvorăşte tămăduiri celor ce cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9 
Râurile gândurilor celor de rea credinţă s-au oprit, că fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase, nu se pricep 

cum şi cruce ai suferit şi de stricăciune ai scăpat; dar noi Învierea o slăvim şi cu smerenie spunem:
Bucură-te înălţimea înţelepciunii Lui Dumnezeu şi adâncimea Proniei Lui!
Bucură-te necunoştinţa bârfitorilor şi pierderea nebunilor vrăjitori!
Bucură-te că arăţi Învierea Lui Hristos şi Patimirile Lui le înnoieşti!
Bucură-te că ai şters întâiul păcat şi ai deschis Uşile Raiului!
Bucură-te că eşti de credincioşi mărită şi celor necredincioşi potrivnică!
Bucură-te ajutătoarea celor care se roagă Ţie şi vindecătoarea celor care bolesc!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 10 
Vrând să mântuiască lumea Stăpânul lumii S-a pogorât în chip negrăit, S-a întrupat, crucea a suferit şi 

pentru noi pe toate Le-a pătimit şi izbăvindu-ne pe noi, de la toţi aude: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10 

Zid nebiruit şi Dumnezeiesc al lumii te înţelegem, o, purtătoare-de-Viaţă Cruce, că Făcătorul Cerului 
şi al Pământului pe tine gătindu-te, Îşi întinde mâinile şi pe toţi îi învaţă să spună aşa: 

Bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor! 
Bucură-te că eşti biruinţa creştinilor şi temeiul dreptei credinţe! 
Bucură-te că pe Amalec l-ai înfrânt şi pe stricătorul sufletelor l-ai biruit! 
Bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit!
Bucură-te că ai împlinit proorocirile şi cu Îngerii ne-ai unit!
Bucură-te că cinstindu-te, Ţie ne închinăm şi tu lumină ne dăruieşti! 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 11 
Cântarea toată se micşorează vrând a urma minunilor tale, că de-ţi vom aduce Ţie, Sfântă Cruce, mulţime 

de laude nimic vrednic nu împlinim, faţă de cele ce ne-ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11 

Dătătoare de Lumină celor ce sunt în întuneric este Crucea aceasta de-Viaţă-dătătoare, că Lumina ei 
Sfântă spre Dumnezeiască cunoştinţă pe toţi îi povăţuieşte şi înălţându-se, acum înalţă mintea noastră la Domnul:

Bucură-te Luminătorul Cel care Te arăţi celor care sunt întru întuneric!
Bucură-te stea, care străluceşti lumea şi orbeşti pe ucigaşii Lui Hristos!
Bucură-te, că ai strălucit cetele dreptmăritorilor şi ai risipit capiştele idolilor!
Bucură-te, că din Cer s-a arătat chipul tău!
Bucură-te, că însemnezi omorârea trupului, dar şi a patimilor!
Bucură-te, că pe tine, Hristos S-a răstignit şi lumea a mântuit!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 12 
Hristos,  voind să dea oamenilor Har,  mâinile  pe lemn Îşi  întinde şi  neamurile  toate le  cheamă şi 

Împărăţia Cerurilor o dă tuturor celor care cu vrednicie şi cu credinţă cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12 

Te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului, ca pe un însufletit! Pe tine pironindu-Se cu trupul Cel 
care Stăpâneşte peste Puterile cele de Sus ne-a sfinţit, ne-a mărit şi ne-a învăţat a zice acestea:

Bucură-te Sfântă Cruce, armă biruitoare asupra diavolilor!
Bucură-te cea proorocită, Purtătoare de Lumină, meşteşugire a Lui Hristos! 
Bucură-te frumuseţea şi cununa dreptcredincioşilor ocârmuitori!
Bucură-te stăpânirea şi întărirea cuvioşilor preoţi! 
Bucură-te începutul mântuirii, sfântă privire a Sfinţilor! 
Bucură-te făclie a Luminii celei Neînserate, veselia sufletului meu! 
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
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O, întru tot cântat Lemn, pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul Cel Mai Sfânt decât toţi Sfinţii, 
primind rugăciunile noastre, de toată primejdia izbăveşte-ne pe toţi şi de chinurile veşnice scapă-i pe cei care Îi 
cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta că eu sunt cel care Te-am 

răstignit cu păcatele mele cele multe şi cu fărădelegile mele cele rele! Mă rog nemărginitei Tale bunătăţi să mă 
faci părtaş Sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale cea de-Viaţă-făcătoare! Pentru dragostea Ta, să 
mă învrednicesc prin Harul Tău să câştig şi eu puterea şi răbdarea pe care Le-ai avut când Te-au răstignit  evreii 
necredincioşi! Întăreşte-mă, Doamne, să pot ridica cu bucurie Crucea Ta, cu deplină pocăinţă să simt întristarea 
morţii Tale, cum au simţit-o Maica Ta Preasfântă, Ucenicii Tăi şi Femeile Mironosiţe! Trezeşte-mi sufletul să 
cunoască moartea Ta, cum Te-a cunoscut zidirea neînsufleţită, care s-a mişcat la Răstignirea  Ta şi cum Te-a 
cunoscut tâlharul credincios, pe care rugându-Ţi-se, l-ai primit în Rai! Iartă-i pe toţi creştinii, vii şi adormiţi, 
precum se roagă Ţie în toate zilele Sfânta Biserică şi-i învredniceşte de Împărăţia Ta! Mă închin Crucii Tale, 
Hristoase şi zic: Slavă ei, pentru dragostea Ta! O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni,  
câte scuipări, câte batjocuri şi necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! 
Ruşine-mi este cu adevărat, de mă voi plânge de cele ce-mi vin din Voia Lui Dumnezeu pentru păcatele mele!  
Toate acestea le trimite ca să mă apropie mai mult de El, să-L Slavesc şi să mă pedepsesc în această viaţă pentru 
câştigarea  vieţii  veşnice! Te  rog  Doamne dă-mi  putere,  răbdare  şi  necârtire  să  pot  duce  toate câte mi  s-ar 
întampla! Recunosc că sunt  neputincios de nu mă vei întări,  orb de nu mă vei lumina,  legat de nu mă vei 
dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, rău de nu mă vei preface în bun, pierdut de nu mă vei ierta, rob de 
nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta Putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi 
pe care o măresc acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! 

 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul
Rugăciunile începătoare         15 septembrie

Condac 1
Înfrumuseţat fiind prin pătimirea ta sfântă, Mare Mucenice Nichita şi împodobit 

fiind cu diadema biruinţei, cu rugăciunile tale, ocroteşte-i pe cei ce-ţi strigă: Bucură-te 
Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Icos 1
Îngerii cu oamenii cântare de biruinţă îţi aduc neîncetat, mult-pătimitorule Nichita, 

că muceniceşte nevoindu-te pe pământul românesc, ai câştigat semn veşnic de biruinţă, 
cu împreună-lucrarea Harului, pentru care şi auzi acestea:

Bucură-te, răbdătorule de chinuri preamărit, purtătorule de cunună mult vestit!
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Bucură-te, certarea necredinţei gotice şi lauda Bisericii noastre Apostolice!
Bucură-te, casă, de Dumnezeu clădită, a virtuţilor creştineşti, sălaş preasfinţit de daruri muceniceşti!
Bucură-te, că înaintea ucigaşilor tirani ai stat şi în chinuri tare te-ai arătat!
Bucură-te, că prin tine Ziditorul se proslăveşte şi înşelarea se nimiceşte!
Bucură-te, arzător al răutăţii idolatre, sfeşnic al tăriei nestrămutate!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 2
Viaţă curată şi îmbunătăţită, după vrednicie ai dus, prin faptele bunei credinţe, Nichita, şi, odrăslind ca 

o floare cu bun miros în mijlocul necurăţiei păgânilor, ai făcut să înceteze înşelăciunea cea urât mirositoare, a 
celor ce nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cu strălucirea cea luminată a cereştii cunoştinţe luminându-ţi sufletul şi inima, ca un ostaş al Lui 

Hristos, ai urât sfatul celor molipsiţi de păcat, mult pătimitorule Nichita; pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, stâlpul răbdării în suferinţe, că ai fost căderea relei credinţe!
Bucură-te, că ai urmat lupta Mucenicilor şi ai ruşinat nebunia păgânilor!
Bucură-te, că ai lepădat deşertăciunea lumească, şi ai trecut prin mucenicie către slava cerească!
Bucură-te, că mărturisirea credinţei de la episcopul Teofil ai învăţat-o şi vrăjmăşia necredincioşilor 
faţă de Dumnezeu, la pământ ai surpat-o!
Bucură-te, izvor al darurilor neîmpuţinat şi al bărbăţiei dreptar prea adevărat!
Bucură-te, floare sădită de Hristos în pământul strămoşesc, că ai luminat cu strălucirea credinţei pe 
străbunii neamului românesc!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 3
Primind din Cer putere prin Crucea Lui Hristos, înţelepte Nichita, nu te-ai încrezut în cai, nici în armă 

pământească, nici în carul de război, ci în Harul Lui Dumnezeu, Căruia Îi cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Având simţirile sufletului tău întraripate către Mântuitorul Hristos, Mucenice Nichita, ai respins cu 
tărie deşertăciunea nedumnezeirii păgânilor, cu gura de Dumnezeu cuvântătoare; pentru aceasta auzi de la noi:

Bucură-te, că ai dispreţuit lumea căzută în păcat, şi jertfele idoleşti le-ai surpat!
Bucură-te, că ai arătat puterea Mântuitorului şi ai călcat mândria stăpânitorului!
Bucură-te, biruinţă prevestită a Bisericii Lui Hristos, sabie nevăzută împotriva tiranului necredincios!
Bucură-te, că te-ai sălăşluit împreună cu oştile Mucenicilor şi te veseleşti împreună cu cetele Drepţilor!
Bucură-te, că prin tine Har Dumnezeiesc primim şi din primejdii ne izbăvim!
Bucură-te, că n-ai ţinut seama de vrednicia ostăşească şi te-ai împărtăşit de mărire în oştirea cerească!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 4
Plin fiind de râvnă pentru adevăr, Mucenice Nichita, ai urât oastea cea de jos şi ai ostăşit Lui Hristos, 

luând, precum este scris, toată întrarmarea Duhului, şi strigând cu vrednicie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Ai fost adus legat înaintea tiranilor, Mucenice, şi vestind cu bărbăţie chemarea ta, ai mărturisit Numele 
Lui Hristos Dumnezeu în faţa judecătorilor nedreptăţii. Pentru aceasta strigăm ţie aceste laude:

Bucură-te, Dumnezeiesc ostaş nebiruit, purtător de cunună preacinstit!
Bucură-te, floarea cea aleasă a credinţei în Iisus, comoara Împărăţiei celei de Sus!
Bucură-te, gură de Dumnezeu învăţată a tainelor creştineşti, limbă purtătoare a îndurării Dumnezeieşti!
Bucură-te, că la chinuri dureroase ai fost dat şi arderea cuptorului ai răbdat!
Bucură-te, că acum împreună cu Mucenicii în slavă locuieşti, şi eşti părtaş al bunătăţilor cereşti!
Bucură-te, mireasmă a dragostei de cele veşnice, schimbare a nebuniei celei potrivnice!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 5
Ca un înţelept, nevrând să jertfeşti statuilor neînsufleţite ale relei-cinstiri, Sfinte, ţi-a fost biciuit foarte 

tare trupul şi din răutate ai fost închis în temniţă, pe care însă ai făcut-o palat luminos Lui Dumnezeu, cântând: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 5
Tare te-ai arătat mai întâi în războaie, dar mai apoi mai tare în luptele muceniciei, Pătimitorule, şi ai 

rănit pe vechiul vrăjmaş cu rănile tale muceniceşti, pentru care auzi de la toţi aşa:
Bucură-te, cel ce L-ai mărturisit pe Hristos şi ai lepădat momirile ighemonului mincinos!
Bucură-te, diamant nepreţuit al răbdării în nevoinţe, aur de mult preţ al dreptei credinţe!
Bucură-te, cel strălucit cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi mistuit în suflet de dorul Domnului tău!
Bucură-te, că ai fost ars cu cruzime în cuptor şi ai fost încununat cu cununa de învingător!
Bucură-te, stea decât stelele mai strălucitoare, luminător care răsfrângi razele veşnicului Soare!
Bucură-te, cel ce pe duşmanii Crucii i-ai biruit, că în chinuri pe Hristos L-ai slăvit!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 6
Slava lumii întru nimic ai socotit-o, viteazule voievod Nichita, şi ocara Lui Hristos ai purtat în trupul 

tău prin Har, că ai mers pe urmele Lui, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Prin cuvintele tale, pe care Mângâietorul Duh ţi le dădea să le grăieşti cu multă înţelepciune, Mucenice 
Nichita, cu bună credinţă ai ruşinat cugetarea cea fără de minte a necredinciosului stăpânitor Atanaric; pentru 
aceasta, cu înţelegere îţi strigăm:

Bucură-te, că ai fost curajos în pătimire, şi piatră a bunei statornicii în mărturisire!
Bucură-te, căderea nelegiuiţilor şi a vrăjmaşilor, că ai arătat ca demonii sunt zeii păgânilor!
Bucură-te, oglindă strălucitoare a răbdării nesfărâmate, şi cunună de aur a vieţuirii curate!
Bucură-te, că pe drumul muceniciei te-ai încumetat şi moştenitor al Edenului te-ai arătat!
Bucură-te al Lui Hristos următor, purtător de Dumnezeu, că ai pătimit împreună cu Sfântul Sava de la Buzău!
Bucură-te, grădină a florilor duhovniceşti, că făclie purtătoare de lumină ne eşti!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 7
Fiind biciuit, Mucenice Nichita, nu te tânguiai că pătimeai, ci pe Dumnezeu Îl slăveai, bucurându-te, şi 

strigai luminat:  O, nelegiuiţilor, eu sunt ucenic al Lui Hristos, al Celui ce izvorăşte nepătimire din cinstita Sa  
Patimă, tuturor celor ce strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ascultând de legea cea purtătoare de viaţă a Lui Dumnezeu, ai răbdat nebunia celor fărădelege şi te-ai 

sfinţit pe tine însuţi ca o jertfă bineplăcută Lui Dumnezeu, în arena muceniciei, Nichita, sfinţind pe cei ce strigă:
Bucură-te, slava Bisericii străbune, şi jertfă a credinţei celei bune!
Bucură-te, chip al bunei statornicii sufleteşti, şi palat al adevăratei bărbăţii duhovniceşti!
Bucură-te, că ai mărturisit adevărul cu stăruinţă şi ai pătimit pentru credinţă!
Bucură-te, că cele lumeşti le-ai trecut cu vederea şi pentru cele cereşti te-ai pregătit cu privegherea!
Bucură-te, lucrarea vieţii celei Îndumnezeite, şi odor al desfătării celei sfinte!
Bucură-te, cel prin care Stăpânul Hristos este lăudat şi diavolul este cu totul alungat!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 8
Arătându-te însuţi lucrător de semne şi mari minuni, de nevoinţe purtătoare de biruinţă şi de lupte 

neobişnuite, în vremea muceniciei, Sfinte, pe cei necredincioşi i-ai uimit, iar pe cei credincioşi i-ai încredinţat 
a striga: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu totul fiind împodobit cu strălucirea mărturisirii tale, Nichita, prin râvna bunei-credinţe, ai intrat în 

focul cel neacoperit al cuptorului şi în el ai făcut cenuşă înşelăciunea; pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, bună mireasmă a credincioşilor, şi purtător de făclie al muritorilor!
Bucură-te, iubitor al Împărăţiei nesfârşite, şi primitor al slavei celei desăvârşite!
Bucură-te, părtaş al bunătăţilor Duhului, dăruitor duhovnicesc din darurile Harului!
Bucură-te, că în lume cu mult curaj te-ai luptat şi acum în locaşurile cereşti ai intrat!
Bucură-te, că porţi biruinţa muceniciei şi eşti sălaş al bucuriei!
Bucură-te, cel ce ne aduci şi nouă neaşteptată bucurie şi eşti părtaş la viaţa veacului ce va să fie!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!
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Condac 9
Arzând cinstirea idolilor cea stricătoare de suflet, prin arderea ta de foc în cuptor, Mucenice, ai picurat în 

chip tainic roua cea sfântă a Harului în inimile credincioşilor, care împreună cu tine cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Cu statornicie curajoasă ai stat în mijlocul cuptorului aprins, Nichita, că focul Mângâietorului s-a făcut 
ţie răcorire şi rouă; pentru aceasta cei ce te-au văzut, cu mare glas strigau:

Bucură-te, cunoscător al credinţei celei drepte, şi lucrător al vieţuirii celei bune şi înţelepte!
Bucură-te, sălaş strălucit al înţelegerii duhovniceşti, psaltire Dumnezeiască de cântări muceniceşti!
Bucură-te, că încercat în cuptor, ca aurul ai strălucit şi răsplata pătimitorilor ai râvnit!
Bucură-te, că păzind Legea Lui Hristos, ai vestit-o cu putere, şi basmele goţilor le-ai adus la tăcere!
Bucură-te, că ai tăiat glasul cel semeţ al ateilor şi ai dezrădăcinat cinstirea zeilor!
Bucură-te, că ai fugit de înşelăciunile veacului trecător şi ai urcat la Ceruri ca un biruitor!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 10
Ars în foc săvârşindu-ţi nevoinţele, te-ai apropiat în chip strălucit de răcorirea cea nemărginită şi cununa 

nemuririi din Cer ai primit-o, Sfinte, şi bucurându-te împreună cu Mucenicii, cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Cinstitul tău trup, ca pe al unui muritor de rând l-au aruncat bărbaţii cei vărsători de sânge, dar în chip 
minunat s-a făcut cunoscut printr-o stea cerească prietenului tău Marian, care strigă ţie, mult-pătimitorule:

Bucură-te, pildă de neclintită răbdare, sfeşnic al nepătimirii, cu raze ca de soare!
Bucură-te, că izvorăşti tămăduiri celor neputincioşi, şi împarţi harisme celor credincioşi!
Bucură-te, că ai risipit întunericul neştiinţei şi ai umilit pe slujitorii necredinţei!
Bucură-te, lauda ortodocşilor creştini, şi ocrotitor al celor ce vieţuiesc printre străini!
Bucură-te, că prin osteneli ai supus patimile trupului şi prin rugăciuni te-ai făcut sălaş al Harului!
Bucură-te, cu cei 26 de mucenici goţi, pătimitori pentru Hristos, împreună cu Sfântul Sava şi cu 
Ierarhul Teofil cel drept-credincios!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 11
Purtătorule de chinuri, cu cântări de biruinţă şi cu miruri înconjurând trupul tău, binecredinciosul Marian 

l-a adus în cetatea Mopsuestiei, ca pe o comoară cerească a Harului pentru cei ce strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Potrivit numelui tău strălucind în lupta muceniciei, ai primit de la Dumnezeu răsplata biruinţei, şi ai 
fost strălucit cu lumina cea neînserată a Îndumnezeirii, Preafericite Nichita, luminând pe cei ce strigă:

Bucură-te, chipul statorniciei depline, pilda bunei îndrăzniri creştine!
Bucură-te, sălaşul cugetului vitejesc, ostaşul Împăratului Ceresc!

Bucură-te că lumina vieţii tale a strălucit înaintea tuturor şi văzându-te, oamenii slăveau pe Cel Atoateziditor!
Bucură-te, că te-ai adus jertfă ca o ardere de tot, şi prin mucenicie ai chemat la Hristos tot poporul got!
Bucură-te, cel prin care primim veşti de bucurie şi eşti a credinţei neclintită mărturie!
Bucură-te, părtaş al desfătării celei ce va să vină, rază a Dumnezeieştii străluciri de lumină!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 12
Îmbogăţindu-te cu darul minunilor, Mucenice Nichita, ca un preabun ostaş al Lui Hristos, vindeci boli 

grele, izbăveşti din primejdii şi fereşti de necazuri pe cei ce cu credinţă tare se sârguiesc la Biserica ta şi strigă: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Împreună cu toţi Sfinţii psalmodiind întru cei de Sus cântarea cea nesfârşită, Nichita, neîncetat roagă 

cu îndrăznire pe Împăratul a toate, ca să ne învrednicim de viaţa cea veşnică noi, cei ce cu credinţă strigăm:
Bucură-te, inspirat cântăreţ al Harului, că vădeşti armonia Duhului!
Bucură-te, Mucenice biruitor prin credinţă, vestit purtător de biruinţă!
Bucură-te, laudă a Bisericii Răsăritului şi cântare de biruinţă a Adevărului!
Bucură-te, că râuri de minuni ne izvorăşti şi toată lucrarea demonilor o zădărniceşti!
Bucură-te, al credincioşilor ocrotitor neadormit şi apărător al nostru neclintit!
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Bucură-te, cel prin care bolile sunt vindecate şi patimile sunt alungate!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nichita şi roagă-te să avem putere în rugăciune şi credinţă de neclinit!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Mare Mucenic Nichita, voievod cu nume de biruinţă, învingătorule al înşelăciunii, purtătorule 

de biruinţă, primeşte cântarea aceasta, adusă din buze întinate, mult-pătimitorule, şi izbăveşte cu solirile tale 
de focul gheenei pe cei ce strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi
Rugăciunile începătoare  22 
septembrie

Condac 1
Vrednicului păstor al turmei Lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care 

prin mucenicie s-a arătat apărător al Bisericii strămoşeşti, odor strălucit între Ierarhii 
Moldovei şi pururea rugător către Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste 
i se roagă, laudă şi mulţumire îi aducem şi-i cântăm: Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie 
şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Icos 1
Din pruncie te-a hărăzit Dumnezeu a fi vas ales al Harului Său, că părinţii tăi 

binecredincioşi ţi-au umplut inima şi sufletul de iubire sfântă şi de învăţătura cea 
adevărată a Bisericii. Întrarmat fiind cu daruri alese, ţi-ai închinat viaţa împlinirii 

virtuţilor creştineşti, pentru care îţi aducem această cuvenită cântare:
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaş al Sfântului Duh!
Bucură-te, că din copilărie ai început călătoria către Dumnezeu!
Bucură-te, că din casa părintească te-ai arătat ca un vas sfinţit!
Bucură-te, că Îngerul Păzitor ţi-a arătat calea cea bună de urmat!
Bucură-te, că pe calea vieţii, credinţa în Dumnezeu te-a călăuzit şi dragostea Lui te-a sfinţit!
Bucură-te, că ai înmulţit talantul, ca sluga cea binecredincioasă!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 2
Ascultând glasul chemării de Sus, ai luat Crucea şi ai urmat Lui Hristos, îndreptându-ţi paşii către viaţa 

călugărească de la Mănăstirea Brazi, din Vrancea natală, unde prin osârdie şi nevoinţă te-ai făcut bineplăcut 
Lui Dumnezeu, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Din tinereţile tale te-ai arătat râvnitor al virtuţilor şi iubitor de nevoinţe. Viaţa ta plăcută Lui Dumnezeu 

a fost cunoscută de toţi monahii ca o scară Dumnezeiască ce duce la Ceruri. Primit-ai, cu smerenie şi cu evlavie, 
chipul îngeresc al călugăriei, pentru care noi, credincioşii, îţi împletim cunună de laude, cântând aşa:

Bucură-te, că ai socotit deşertăciuni toate cele omeneşti şi năvălirile patimilor le-ai potolit!
Bucură-te, că, prin viaţă neîntinată, ai urcat pe scara virtuţilor!
Bucură-te, că te-ai făcut sălaş curat al Sfântului Duh, Dumnezeiască dragoste arzând întru tine!
Bucură-te, că ispitele nu te-au oprit din calea spre sfinţenie!
Bucură-te, cel ce pe piatra credinţei ţi-ai aşezat tinereţea ta!
Bucură-te, cel ce cu darul Lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 3
Ca o flacără arzătoare a strălucit viaţa ta în obştea ce te-a primit, Părinte Teodosie, luminând şi întărind 

pe cei din jurul tău.  Cu darul Duhului Sfânt ţi-ai  adăpat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vieţii 
sihăstreşti, urcând treptele sfinţeniei şi Lui Hristos-Dumnezeu neîncetat cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Curată pornire lăuntrică având, ai căutat înălţarea sufletului prin sărăcie de bună voie, curăţie, deplină 

ascultare şi neîncetate rugăciuni. Ajungând la frumuseţea nepătimirii, vrednicule ostaş al Lui Hristos, ai sporit 
roada Duhului Sfânt întru tine, pentru care îţi aducem această cântare:
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Bucură-te, că ai intrat în ceata celor ce cu osârdie Îl caută pe Domnul!
Bucură-te, că ai trecut de la trăirea în trup la trăirea în duh!
Bucură-te, că întrând în linistea sihăstriei, ai împodobit graiul inimii cu frumuseţea rugăciunii!
Bucură-te, că, în mănăstire vieţuind prin post şi rugăciune, ai dobândit bunătăţile cele veşnice!
Bucură-te, că, zăvorând uşa ispitelor, zburdările trupului ai veştejit!
Bucură-te, că de poftele lumeşti ai fugit, făcându-te ucenic ales al Domnului!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 4
Încununându-ţi viaţa sihăstrească cu daruri Dumnezeieşti, împăratul doririlor te-a chemat la vrednicia 

arhieriei, alegându-te păstor al turmei cuvântătoare din Ţinutul Rădăuţilor. Astfel slujind ai luminat sufletele 
credincioşilor, povăţuindu-i la lumina cea neînserată şi învăţându-i a cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Ca un soare duhovnicesc te-ai arătat  păstoriţilor tăi,  Fericite Teodosie,  şi,  prin pioase rugăciuni la 

mormântul marelui Voievod Ştefan cel Sfânt de la Putna, ai ţinut aprinsă candela credinţei şi dragostea de ţară. 
Pentru aceasta, te întâmpinăm cu aleasă cinstire, zicând:

Bucură-te, vrednicule urmaş al Apostolilor, cel ce toate cu înţelepciune le-ai chivernisit!
Bucură-te, că, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc în inima ta!
Bucură-te, că, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu întru tine s-a împlinit!
Bucură-te, că sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh!
Bucură-te, că ostenelile tale au fost ca o bogată pârgă adusă Domnului!
Bucură-te, că nevoinţele tale s-au arătat podoabă de mult preţ a Bisericii!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 5
Viaţa ta plăcută Lui Dumnezeu s-a făcut cunoscută tuturor, Ierarhe Teodosie. Fiind ascultător de Hristos 

ai fost chemat să luminezi cu învăţăturile tale şi pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea preastrălucită 
ai vestit cu tărie pe Soarele Dreptăţii, Căruia împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Povăţuind cu multă dragoste turma încredinţată ţie de către Dumnezeu, ca într-o duhovnicească şcoală, ai 

umplut de mireasmă Dumnezeiască sufletele păstoriţilor tăi, călăuzindu-i către limanul Împărăţiei Cerurilor, 
pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că pe credincioşi i-ai hrănit cu dreapta învăţătură a Lui Hristos!
Bucură-te, cel ce din izvorul cel limpede al Harului pe mulţi i-ai adăpat!
Bucură-te, că ai strălucit ca un sfeşnic minunat în Biserica Lui Hristos!
Bucură-te, că Evanghelia Domnului cu multă râvnă ai propovăduit-o!
Bucură-te, că sufletele cele pustiite, roditoare le-ai făcut!
Bucură-te, că, prin arhiereasca ta slujire, ţi-ai făcut mai strălucitoare haina sufletului!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 6
Râvna pentru Hristos şi puterea cuvintelor tale te-au făcut să urci pe treapta cea înaltă a arhipăstoriei, 

învrednicindu-te pe pământ de cinstea de Părinte al întregii Biserici Moldave, iar în Ceruri de lumina cea 
negrăită a slavei Lui Dumnezeu, Căruia neîncetat Îi cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Mai Marele păstorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei, greu 

încercată de năvălirile barbare. Iar tu, Părinte, întrarmat fiind cu puterea Lui Hristos, nu te-ai înspăimântat de 
primejdii, pentru care, primeşte cântarea aceasta:

Bucură-te, că în vasul tău cel pământesc a fost turnat mirul cel ceresc!
Bucură-te, că, slujind oamenilor, ai slujit Lui Dumnezeu!
Bucură-te, apărător şi zid împotriva năvălitorilor celor fărădelege!
Bucură-te, dar Dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios!
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Bucură-te, cel ce căile cele strâmbe ale oamenilor le-ai îndreptat!
Bucură-te, omule al Lui Dumnezeu şi alăută a Duhului Sfânt!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 7
Ca zorile dimineţii te-ai arătat Bisericii Moldave, Sfinte, hrănind cu pâine cerească pe credincioşii tăi. 

Asemenea  apărătorilor  credinţei,  străbătând  ţinutul  Moldovei,  i-ai  îmbărbătat  cu  rugăciune  şi  cuvânt  la 
mărturisirea Lui Hristos, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ca un păstor vrednic de laudă al turmei Lui Hristos, Ierarhe Teodosie, după Dumnezeiasca judecată, ai 

alungat de la turma ta pe lupii cei răpitori, cu arma dreptei credinţe. Pentru aceasta, râvna ta apostolească a fost 
răsplătită în Ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi, pe pământ, îţi aducem această cântare:

Bucură-te, Arhiereule luminat al Bisericii Lui Hristos!
Bucură-te, că ai fost apărător al Ortodoxiei şi luptător împotriva nedreptăţii!
Bucură-te, că ai fost cunoscător al inimilor şi străjer neadormit la poarta Bisericii!
Bucură-te, că i-ai ocrotit pe credincioşii tăi şi ai adus bogată roadă duhovnicească!
Bucură-te, cămară a virtuţilor şi laudă a Ierarhilor!
Bucură-te, că ai lucrat în ogorul Domnului, şi Hristos te-a preamărit în Ceruri!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 8
Deşi, pe nedrept, ai fost izgonit de vrăjmaşi din scaunul arhipăstoresc, Sfinte, pacea şi linistea sufletului 

tău le-ai păzit. Te-ai retras la Mănăstirea Brazi, din Vrancea natală, unde ai petrecut în privegheri şi în rugăciuni 
pentru poporul tău binecredincios, neîncetat cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ca o ploaie liniştită ce cade pe pământ însetat s-a arătat venirea ta în  Mănăstirea Brazi, pe care ai zidit-o 

din nou, Fericite Teodosie, înnoind duhovniceşte obştea monahilor şi pe credincioşii care, cu smerenie, au 
alergat la tine. Bucurându-ne de aleasa ta lucrare, îţi aducem cântarea aceasta:

Bucură-te, că ai deschis calea spre cele veşnice, ca un fiu al Dumnezeieştii lumini!
Bucură-te, că ai călăuzit cetele monahilor pe căile desăvârşirii şi le-ai făcut ca o vie roditoare!
Bucură-te, că ai rânduit aleasă viaţă călugărească în mănăstirile pe care le-ai ctitorit!
Bucură-te, râvnitorule pentru altarele Domnului, că ai slujit tuturor celor necăjiţi!
Bucură-te, că ai rânduit neîncetata priveghere în aşezămintele tale călugăreşti!
Bucură-te, că pe fiii tăi duhovniceşti i-ai povăţuit să cugete la cele înalte!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 9
Trâmbiţă duhovnicească s-au arătat povăţuirile tale pentru fiii tăi sufleteşti, Sfinţite, pe care împlinindu-

le şi-au împodobit vieţuirea cu mireasma Duhului. Pentru aceasta, şi noi învăţăm de la tine a merge pe calea 
virtuţilor, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinuirile necredincioşilor nu te-au îndepărtat, Părinte, de la calea 

Adevărului, că ai răbdat până la sânge silnicia lor. Minunându-ne de pătimirea ta, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că ai luat pe umeri Crucea Lui Hristos şi te-ai luptat pentru dreapta credinţă!
Bucură-te, păstorule cel bun, că ţi-ai dat viaţa pentru turma cea cuvântătoare!
Bucură-te, că prin pătimirile tale ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu!
Bucură-te, că vărsarea sângelui tău a fost ca un mir de mare preţ adus Lui Hristos!
Bucură-te, că, prin mucenicia ta Hristos ţi-a deschis uşa Raiului!
Bucură-te, că pământul Vrancei l-ai sfinţit prin sângele muceniciei tale!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 10
Mucenic al Lui Hristos, Mare Ierarh Teodosie, apărător al dreptei credinţe şi al Bisericii, te-ai învrednicit 

de viaţa veşnică, unde acum străluceşti în lumina cea neînserată, pururi aducând laudă Lui Dumnezeu şi cântând: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
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Văzând pătimirea  şi  mucenicia  ta,  călugării  din  Mănăstirea  Brazi  şi  binecredincioşii  creştini  s-au 
adunat în jurul trupului tău şi în cântări duhovniceşti l-au îngropat cu cinste în Biserica acestui aşezământ, iar 
după îngroparea ta, n-au încetat a veni la mormântul tău, ca la un părinte preaiubit, cântându-ţi laude ca acestea:

Bucură-te, că ţi-ai săvârşit viaţa mărturisind pe Hristos şi ai primit de la El cununa muceniciei! 
Bucură-te, Sfinte mult-pătimitorule, că te-ai făcut vrednic moştenitor al vieţii veşnice! 
Bucură-te, floarea arhieriei adăpată cu sânge mucenicesc, că ai avut parte de moartea cea purtătoare de viaţă!
Bucură-te, stea ce străluceşte în ceata Mucenicilor Bisericii!
Bucură-te, că împreună cu Maica Domnului şi cu Sfinţii te odihneşti în cămara Lui Hristos!
Bucură-te, mielule nevinovat, care ai intrat în ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 11
Întru bucuria cea nespusă a Împărăţiei celei de Sus petrecând, Ierarhe Teodosie, te îndulceşti de lumina 

cea întreit strălucitoare a Preasfintei Treimi, de unde trimite-ne şi nouă, celor ce prăznuim după cuviinţă sfântă 
pomenirea ta, răbdare în necazurile vieţii şi nădejdea mântuirii, că, întru dragostea Lui Dumnezeu vieţuind, 
împreună cu tine să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
După îngroparea ta, Părinte, prin rânduiala Dumnezeiască s-a aflat comoara de mult preţ a Moaştelor 

tale, cinstite după vrednicie de Cuviosul Antipa. Pentru aceasta, şi noi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că aflând Moaştele tale ne veselim cu duhul, că sunt pentru noi ca un dar sfinţit!
Bucură-te, Sfinte Teodosie, Ierarh Îndumnezeit care dai mireasmă duhovnicească credincioşilor!
Bucură-te, cununa adevărului şi slava Arhiereilor, că ai fost jertfă bineprimită de Dumnezeu!
Bucură-te, mângâierea oamenilor cuprinşi de primejdii şi de întristări!
Bucură-te, că pe cei ce se roagă cu credinţă, cu daruri duhovniceşti îi împodobeşti!
Bucură-te, că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale pentru neamul românesc!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 12
Vrednicule următor al Apostolilor, ca un adevărat Arhiereu al Bisericii Lui Hristos, ai pătimit până la 

mucenicie şi ai dobândit daruri mai presus de fire, pentru care te rugăm să fii nouă mijlocitor, să aperi de tot 
răul moştenirea ta, care împreună cu tine cântă Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Mare Ierarh Teodosie, pe drumul Crucii Lui Hristos, lupta cea bună ai dus, primind cununa muceniciei, 

fiind împreună-şezător cu toţi Sfinţii în cămările cereşti. Iar noi, păcătoşii, pe pământ, îţi cinstim pomenirea şi 
cu osârdie te rugăm: Ajută-ne să deschidem poarta nădejdii către Dumnezeu, ca să-ţi aducem aceste cântări:

Bucură-te, că ţi-ai jertfit viaţa pentru credinţa adevărată şi pentru apărarea sfintelor odoare ale Bisericii, 
ca să nu cadă pradă nelegiurii şi ai fost rânduit de-a dreapta Lui Dumnezeu împreună cu toţi Sfinţii!
Bucură-te, că insuflat de Dumnezeu, episcopul Lavrentie ţi-a pus piatră de marmură deasupra cinstitului 
tău mormânt, cu numele Teodosie înscris pe ea!
Bucură-te, că trupul tău, căzut sub ascutişul sabiei celei sălbatice, s-a descoperit în vremurile cele mai 
de pe urmă!
Bucură-te, că Dumnezeu te-a proslăvit dând gândul bun călugărului Dimitrie, care săpând a găsit piatra 
de marmură a mormântului tău şi cărămida cu înscrisul de pe ea, pe care era aşezat capul tău cel desprins 
de trup, ca şi întreg trupul tău!
Bucură-te, că şi în moarte ai fost smerit, căci capul aşezat cu gura în jos pe cărămidă, arată că mereu ai 
avut fruntea plecată spre pământ, rugându-te cu căldură: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!
Bucură-te, că prin rânduială Dumnezeiască s-a făcut lucrarea de dezgropare a cinstitului tău trup, după 
mai bine de 150 de ani şi, cu sobor de preoţi, în cântări duhovniceşti, a fost pus în Paraclisul de taină 
din peştera Mănăstirii Brazi, unde se săvârşea Sfânta Liturghie până nu demult!
Bucură-te Sfinte Ierarh Teodosie şi roagă-te pentru sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, mult pătimitorule, Sfinte Ierarh Teodosie, Mucenic al Lui Hristos, trimis fiind de Dumnezeu la vreme 

de strâmtorare să fii pavăza Bisericii Moldovei, noi, cei împovăraţi cu multe şi grele păcate, îţi aducem din 
toată inima cuvenita cinstire, ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh.  Aflându-te acum slujitor la 
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Altarul Ceresc, te rugăm, fii mijlocitorul nostru către Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul tuturor bunătăţilor, ca 
prin Harul Său ocrotitor să ne dea înţelepciune, sănătate, pace şi iertare de păcate, ca să prisosim în credinţă şi 
în dragoste faţă de El şi de aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii şi împreună cu tine 
să-I aducem neîncetată laudă, zicând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi
Sfinţite Ierarh Teodosie, care te-ai învrednicit de cununa mucenicească, prin tăierea cinstitului tău cap 

de către păgâni, pe când te aflai la Mănăstirea Brazi din ţinutul Vrancei, acum locuieşti împreună cu Îngerii şi 
te bucuri de mărirea cea gătită Sfinţilor. Nu ne uita pe noi, păcătoşii, cei care avem nădejde în puterea ta de 
mijlocitor către Împăratul Hristos, ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi. Te fericim pe tine, mult 
nevoitorule şi mult răbdătorule Mucenice Teodosie. Roagă-te pentru noi, cei ce facem, cu dragoste, pomenirea 
ta şi ne întărim duhovniceşte de lucrarea ta în pământul scumpei noastre patrii şi în ogorul Sfintei noastre 
Biserici Ortodoxe Române. Amin!

Acatistul Sfintei Muceniţe Tecla, cea întocmai cu Apostolii
Rugăciunile începătoare          24 septembrie

Condac 1
Vredniciei de fericire, prealaudatei şi întocmai cu Apostolii, Marii Muceniţe Tecla, cea 
întâi-pătimitoare, cântări veselitoare să-i aducem, ca uneia ce a deschis calea 
Împărăţiei, arătând că Hristos, iubitorul de oameni, pe toţi îi primeşte şi tuturor le dăruieşte 
cereasca Sa cămară. Toţi cu un glas să strigăm către dânsa: Bucură-te Mare Muceniţă 
Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!

Icos 1
Slăviţii Apostoli, propovăduind în lume învăţăturile Lui Hristos, au ajuns în 

Iconia şi te-au aflat pe tine, frumoasă fecioară de neam mare şi slăvit, având 18 ani şi 
fiind de logodită cu tânărul Famir, la fel de bogat. Şedeai în casa lui Onisifor ascultând 

cuvintele lor, şi vedeai minunile pe care le făceau Apostolii. Pentru acestea te lăudăm zicând:
Bucură-te, fecioară curată şi preaînţeleaptă, că ţi-a fost inima luminată de lucrarea Sfântului Duh!
Bucură-te, că lumina venind de Sus ţi-a luminat inima şi te-a înţelepţit! 
Bucură-te, că sămânţa Cuvântului a căzut pe pământ bun şi crezând tu, L-ai iubit pe El!
Bucură-te, că te-ai lipit cu tot sufletul de Dumnezeu şi te-ai făgăduit cu dragoste a sluji Lui Hristos!
Bucură-te, că acum în Ceruri te veseleşti, tu cea care ai deschis calea Muceniţelor!
Bucură-te, că eşti Muceniţelor ca un sfeşnic luminos, şi acum mijloceşti pentru noi la Domnul!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 2

Auzind pe Dumnezeiescul Pavel spunând că fecioara ce-şi păzeşte curăţia pentru dragostea Lui Hristos 
are parte cu Îngerii şi este a Lui Hristos mireasă, te-ai aprins înlăuntru cu focul Serafimilor şi, întru dorire mare 
fiind, ca ceara te topeai cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sezând şi ascultând cuvintele lui Pavel, trei zile şi trei nopţi, ai uitat cu totul de tine. Teoclia, maica ta, 

aflând că ai crescut în Hristos, a alergat cu mânie la logodnicul tău strigând: Au tu nu te grijeşti de mireasa ta,  
că s-a sălbăticit? nepricepându-se ea că tu întru Hristos petreci. Pentru aceasta, te lăudăm zicând către tine:

Bucură-te, că mireasă te-ai făcut Mirelui Ceresc şi nici o odihnă trupească nu ţi-a fost poticnire!
Bucură-te că stând la picioarele Domnului, ai urmat pe Maria sora Martei şi nu te-ai uitat la logodnicul tău!
Bucură-te, că în inima ta Îl purtai pe Mirele Hristos şi Îl priveai pe Aceasta cu ochii sufletului curat!
Bucură-te, că l-ai părăsit pe mirele pământean şi Lui Hristos mireasă curată te-ai logodit!
Bucură-te, porumbiţă cu aripi strălucitor poleite, privighetoare a pustiei, cu viers răsunător şi dulce!
Bucură-te, piatră neclintită a credinţei în Hristos, începătură preastrălucită a Cetei Muceniţelor!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 3
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Văzându-se mirele tău defăimat şi cu totul lepădăt, plângea cu amar, iar maica ta, cu mânie te-a apucat 
de împletiturile părului şi cu picioarele te-a călcat, apoi într-o cămară te-a închis şi cu foamea te-a chinuit. Iar tu 
pe toate cu dragoste le-ai suferit, cântând Lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Maica ta plângea şi cu lacrimi te ruga să te întorci spre logodnicul tău bogat, de neam bun şi cinstit. Tu, 

preaînţeleaptă fiind, ţi-ai întors faţa de la el şi nimic n-ai grăit, ci numai spre Cerescul Mire suspinând, în taină 
te rugai. Cu evlavie grăim către tine:

Bucură-te, că ai fost luminată de Hristos şi din mâinile lui Famir ai scăpat ca o pasăre din cursă!
Bucură-te, că te-au chinuit mâinile maicii tale şi în aceste necazuri I-ai mulţumit Lui Hristos!
Bucură-te, că pe Apostolul Lui Hristos în Domnul l-ai iubit, că pe calea mântuirii te-a povăţuit!
Bucură-te, că ai primit a umbla în urma lui Pavel, şi acesta a devenit luminătorul tău!
Bucură-te, că te-ai umplut de darul Lui Dumnezeu şi te-ai învrednicit a fi următoare Sfinţilor Apostoli!
Bucură-te, că Apostolul Pavel ţi-a deschis calea mântuitoare şi pecetea apostoliei ai primit!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 4

Când ai auzit că l-au închis pe Pavel în temniţă, noaptea ai alergat şi dând temnicierului podoabele de aur 
de pe tine, ai intrat şi ai sărutat legăturile lui şi împreună cu dânsul ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Aflând Apostolul despre cele pe care de la mamă şi de la logodnic le-ai pătimit pentru curăţie, s-a 

bucurat cu bucurie mare, şi capul sărutându-ţi, te-a binecuvântat şi te-a numit fiica sa şi te-a lăudat zicând:
Bucură-te, fecioară blândă şi curată mireasă a Lui Hristos!
Bucură-te, cri alb al curăţiei şi stâlp al credinţei!
Bucură-te, pământ bun pentru primirea Cuvântului Lui Dumnezeu!
Bucură-te, surpătoarea începătorului răutăţii!
Bucură-te, a mireselor Lui Hristos înainte-mergătoare!
Bucură-te, că dintre fecioare, cea dintâi vrednică eşti de Împărăţia Lui Dumnezeu!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 5

Şezând tiranul la judecată, a fost acolo şi maica ta de faţă, care, uitând dragostea cea firească, cu mânie a 
strigat către judecătorul: Cu foc să se ardă una ca aceasta, spre pilda altora! Privind tu spre Pavel, te întăreai cu 
duhul cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
După ce nimic nu a sporit, judecătorul a poruncit să te ardă cu foc, după dorinţa maicii tale, şi adunând 

multe lemne şi aprinzându-le, de bună voie şi nesilită de nimeni te-ai suit deasupra lor, dorind să arzi ca un 
finic pentru dragostea Domnului tău. Cu dragoste şi noi îţi spunem acestea:

Bucură-te, că însemnându-te cu semnul Sfintei Cruci, ai intrat în foc! 
Bucură-te, că ai stins focul cel materialnic cu focul iubirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, că Însuşi Domnul în faţa ta, în chipul lui Pavel, a stat şi te-a întărit cu venirea Sa de faţă!
Bucură-te, că văzând pe Domnul, tainic te-ai umplut de darul Sfântului Duh!
Bucură-te, că ai stins focul cu rugăciunea ta, nevătămată ai ieşit din foc şi în urma lui Pavel ai alergat!
Bucură-te, că la propovăduire cu Apostolii ai umblat şi întocmai cu Apostolii, Biserica te numeşte!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 6

Amar de la rudenii, durere de la neamuri, aşa a urmat viaţa ta plină de chinuri.  Ai plecat în altă cetate şi 
acolo ighemonul aflând despre tine şi rănindu-şi inima de frumuseţea ta, a vrut să strice podoaba ta cea sufletească, 
dar tu, curată porumbiţă, scăpând din cursele lui, cu bucurie I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Râvnitoare şi curată fiind nu te-ai plecat stăpânitorului, şi acesta mâniindu-se, te-a osândit spre mâncarea 

fiarelor. Scăpând nevătămată ai mers în casa Trifenei, care văzându-te sănătoasă, te-a primit cu bucurie zicând:
Bucură-te, priveliştea Îngerilor şi bucuria celor cereşti!
Bucură-te, veselia oamenilor pământeşti şi groaza puterilor diavoleşti!
Bucură-te, că fiarele cunoscând puterea ce era întru tine, capetele lor şi-au plecat şi te-au cinstit!
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Bucură-te, că oamenii n-au cunoscut darul ce era vărsat întru tine şi fermecătoare te-au numit!
Bucură-te, că a doua oară te-au dat la fiare spre mâncare, dar leii, văzând curăţia ta, s-au ruşinat!
Bucură-te, că de la Dumnezeu cu mare dar ai fost dăruită!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 7

Aşa cinstindu-te, Trifena te-a rugat să faci rugăciune pentru fiica ei Falconila care murise, şi îndată 
după rugăciunea ta, fiica ei s-a slobozit din legăturile iadului. Maica ei crezând în Domnul Hristos, s-a botezat, 
lăudându-te pe tine, izbăvitoarea fiicei sale şi Lui Dumnezeu I-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Necunoscând chinuitorul puterea Lui Dumnezeu s-a gândit să te piardă altfel. A umplut o groapă cu 

felurite jivine, şerpi şi năpârci şi te-a aruncat acolo, iar noi cu laude ca acestea te întâmpinăm, zicând:
Bucură-te, că Proorocului Daniil te-ai asemănat!
Bucură-te, că înţeleptului şi preafrumosului Iosif i-ai urmat!
Bucură-te, că în groapă ai fost aruncată, dar nu ai suferit vătămare!
Bucură-te, că de răbdarea ta Îngerii s-au minunat şi oamenii s-au spăimântat!
Bucură-te, ajutătoarea noastră în necazuri, că din multe curse ai scăpat!
Bucură-te, rugătoarea cea preafierbinte către Dumnezeu!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 8

Ieşind nevătămată din groapa cea pierzătoare, s-au spăimântat toţi de această străină vedere, srigând: 
Mare este Dumnezeul Cel propovăduit de Tecla! Mulţi crezând în Iisus Hristos Dumnezeu, cu bucurie s-au botezat 
şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Înfricoşătoare muncă ţi-a hotărât cumplitul păgân, care a poruncit să te lege de doi junici puternici şi i-a 

îmboldit cu fiare înfocate. Numai auzind de această pătimire ne înfricoşăm şi cântări de umilinţă îţi aducem:
Bucură-te, răbdătoare de chinuri nebiruită!
Bucură-te, biruitoare a vrăjmaşilor nevăzuţi!
Bucură-te, stâlp al credinţei, pe piatră întemeiat!
Bucură-te, că pe păgâni spre minunare i-ai adus!
Bucură-te, că slobozindu-te din munci, în post şi în rugăciune ai petrecut!
Bucură-te, smirna cea cu dulce miros a Bisericii Lui Hristos!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 9

Ai primit putere de Sus asupra jertfitorului păgân din Seleucia şi l-ai aruncat la pământ. Venindu-şi el 
în fire, a poruncit să fie zugrăvit chipul tău şi crezând el în Hristos s-a botezat cu toata casa lui, te-a lăudat şi a 
cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Aflând noroadele că petreci în pustiu, au alergat toţi bolnavii, ca la un doctor iscusit, şi dobândindu-şi 

sănătatea lăudau pe Dumnezeu, Cel ce un dar ca acesta ţi-a dăruit. Şi noi te rugăm să ne dai sănătate cu sfintele 
tale rugăciuni, şi te lăudăm aşa:

Bucură-te, tămăduitoarea bolilor trupeşti!
Bucură-te, folositoarea grabnică a celor din necazuri şi din nevoi, care ţi se roagă!
Bucură-te, rugătoare fierbinte către Dumnezeu!
Bucură-te, sprijinitoare a văduvelor şi ocrotitoare a orfanilor!
Bucură-te, a Bisericii podoabă luminoasă şi a neamului creştinesc mare ajutătoare!
Bucură-te, că eşti întâia Muceniţă purtătoare de cunună!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 10

Cine mă va despărţi de dragostea Lui Hristos, necazurile, primejdiile sau durerile? a srigat fecioara cea 
înţeleaptă.  Dulce mi se face mie acest  pahar pentru dragostea Împăratului Ceresc,  că avându-L în inimă, 
împreună cu El mă voi proslăvi şi voi dănţui împreună cu Îngerii, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 10
Zid mare te-a câştigat lumea şi în necazuri mare apărătoare! Ajută-ne şi nouă cu sfintele tale rugăciuni 

a trece fără primejdie porţile morţii, că te lăudăm zicând aşa:
Bucură-te, trâmbiţa adevărului Lui Dumnezeu!
Bucură-te, alăută care ai cântat Evanghelia Lui Hristos!
Bucură-te, organ insuflat de Dumnezeiescul Pavel!
Bucură-te, limbă de foc, care străluceşti mintea celor pecetluiţi cu darul Duhului!
Bucură-te, că Evanghelia de la Pavel ai învăţat-o şi pe aceasta luminat la neamuri ai predicat-o!
Bucură-te, că ai iubit împreună cu Pavel a muri şi cu Hristos a vieţui!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 11

Văzând Stăpânul a toate căderea neamului omenesc prin călcarea poruncii strămoşeşti, te-a dăruit pe 
tine lumii, ca pe o luminoasă făclie, să luminezi minţile cele întunecate şi să tragi la Hristos Cete de Mucenici. 
Pentru aceasta şi noi închinându-ne mulţumim Făcătorului-de-bine şi-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Minune mare s-a făcut la sfârşitul vieţii tale, Fericită Muceniţă, că muntele de piatră desfăcându-se cu 

porunca Lui Dumnezeu, te-ai ascuns de la ochii cei fără de ruşine, iar noi te întâmpinăm cu laude şi cântări:
Bucură-te, că tinereţile tale prin chinuri au înflorit!
Bucură-te, că apoi viaţa ta în post şi în lacrimi ai petrecut şi în munţi ca o pasăre ai trăit!
Bucură-te, că la porunca Lui Dumnezeu piatra s-a desfacut, şi te-a ascuns de ochii celor fără de ruşine!
Bucură-te, că la bătrâneţi cinstite ai ajuns şi muntele cel de piatră mormânt ţi s-a făcut!
Bucură-te, că de acolo ai fost chemată la odihna cerească şi în Grădina Raiului te veseleşti!
Bucură-te, că acum pe Domnul neîncetat Îl slăveşti şi de frumuseţea Lui negrăit te îndulceşti!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!
Condac 12

Precum în viaţa aceasta tămăduiai toate neputinţele şi bolile, aşa şi acum petrecând în lumina Sfintei 
Treimi, nu ne uita pe noi, neamul tău cel de jos, şi sănătoşi ne păzeste cu rugăciunile tale şi ne învredniceşte ca 
în pământul celor blânzi, împreună cu tine, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudăm, cinsim şi cântăm nevoinţele, luptele şi răbdarea ta până la sfârşit, pentru care Hristos în Cer şi pe 

Pământ te-a proslăvit. Te rugăm să ne izbăveşti de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de boli şi din toate relele 
întâmplări pe noi, cei care-ţi cântăm:

Bucură-te, diamantul Bisericii cel preastrălucit, plin de darul Sfântului Duh!
Bucură-te, maica celor lipsiţi şi sprijinul celor nedreptăţiţi!
Bucură-te, cu Petru împreună luptătoare!
Bucură-te, cu Pavel întocmai  glăsuitoare!
Bucură-te, că împreună cu ei te rogi pentru lume către Domnul!
Bucură-te, neadormită rugătoare către Dumnezeu pentru suferinţele noastre!

Bucură-te Mare Muceniţă Tecla şi roagă-te să fim şi noi stâlpi de foc în rugăciune şi în iubirea către Dumnezeu!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfântă Mare Muceniţă Tecla, primeşte această laudă din dragoste alcătuită, precum Mântuitorul banii 

văduvei şi, în Ziua Înfricoşatei Judecăţi, cere de la Hristos iertare pentru păcatele noastre, ca intrând în viaţa 
cea fără de sfârşit, împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu:  Aliluia! Aliluia! 
Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Preacuvios Părinte Siluan Athonitul
Rugăciunile începătoare                   24 
septembrie

Condac 1
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Ţie,  alesule  nevoitor  al  Domnului,  Preacuvioase  Părinte  Siluan,  cu  bucurie  cântare  de  laudă  îţi 
aducem!  În  veghe  neîncetată,  în  postire  şi  în  smerenie  fiindu-le  părinţilor  athoniţi  urmaş  preaales,  prin 
însetarea  după Dumnezeu şi  dragostea cea arzătoare  către  El, Har îmbelşugat  ai agonisit  sufletului  tău  şi 
următor te-ai făcut Lui Hristos, Cel ce S-a răstignit pentru toţi oamenii, şi cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se 
chinuiesc în iad, pentru cei vii şi pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de această dragoste 
a ta, că în groapa greşelilor aflându-ne, cerem solirea ta înaintea Lui Dumnezeu şi strigăm ţie:  Bucură-te 
Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!

Icos 1
Făcătorul Îngerilor şi Domnul Puterilor încă din pântecele maicii tale te-a ales şi inimă adancă ţi-a 

dăruit, Părinte Siluan, pentru a încăpea în ea, ca într-o cămară preaaleasă, neîncăputul Nume al Lui Dumnezeu 
Cel Preaînalt, ca prin puterea şi înţelepciunea Lui Dumnezeu să urmezi vieţii îngereşti. Pentru acestea, lăudând 
minunatele tale fapte şi ostenelile pământeşti, cu sfială te chemăm:

Bucură-te, rod al curăţiei din părinţi binecinstitori de Dumnezeu! 
Bucură-te, că ai iubit cucernicia părinţilor tăi din tot sufletul tău! 
Bucură-te, că prin înfrânare şi iubire de Dumnezeu, să te asemeni Lui ai voit! 
Bucură-te, că din pruncie căutându-ţi bucuria în Dumnezeu, minunat te-ai înţelepţit! 
Bucură-te, că inima ta să cunoască şi să se supună Voii Lui Dumnezeu mereu a căutat! 
Bucură-te, că spre izvorul Harului Dumnezeiesc ca un cerb ai însetat!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 2

Văzându-te pe tine Maica Domnului afundat în prăpastia pierzării, pe când dulceaţa păcatului ca un 
şarpe rău mirositor pătrundea în sânul tinereţii tale, ca o Maică îndurerată te-a chemat în chip minunat: Fiule, 
mă doare să te văd spurcându-te cu fapte păcătoase! Pricepând tu, Părinte, milostivirea Ei, şarpele păcatului cu 
bărbătească înţelepciune l-ai izgonit, biruindu-l prin pocăinţă, smerenie şi rugăciune, iar Mântuitorului Iubitor 
de oameni cântare de mulţumire I-ai adus pentru Preacurata Sa Maică, pururea cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Dumnezeiasca înţelepciune te-a umbrit, când te-ai învrednicit a asculta glasul Maicii Domnului, Sfinte 

Siluan, alesule al Lui Dumnezeu, şi Harul Sfântului Duh a umplut inima ta. Prin lucrarea Domnului ai năzuit către 
Muntele Athos, grădina Maicii Domnului, şi ai fugit de deşertăciunea lumească, că te-ai lipit de Dumnezeu ca un 
fiu iubitor. Văzând noi minunata bunăvoire a Stăpânei lumii faţă de tine, cu umilinţă îţi cântăm:

Bucură-te, că la lumina adevărului Lui Hristos, din întunericul păcatului, de Maica Sa ai fost chemat! 
Bucură-te, că ai fost ales să fii lucrător credincios al grădinii Ei pământeşti, în chip minunat!
Bucură-te, că în Sfânta Mănăstire Pantelimon, Lui Dumnezeu în chip îngeresc I-ai slujit!
Bucură-te, conştiinţă neadormită, că prin smerita rugăciune, boldul păcatului l-ai tocit!
Bucură-te, că măiestriile diavolului prin smerenie, nevoinţă, post şi isihie le-ai surpat!
Bucură-te, că tânjind după Dumnezeu, credinţă curată în chip slăvit ai aflat!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 3

Părinte Siluan, te-a apărat puterea Celui Preaînalt când duhul iadului şi al morţii te-a năpădit şi sufletul 
tău îl învifora cu momeli pierzătoare şi tu, cu totul istovit, cugetai că Dumnezeu este de neînduplecat. Domnul 
Cel Iubitor de oameni te-a cercetat şi, cu focul Harului Sfântului Apostol Pavel, o nouă naştere ai primit şi cu 
frică şi cu bucurie Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Având bogaţia Harului, cu duhul la Ceruri ai fost înălţat şi acolo cuvinte de negrăit cu adevărat ai ascultat. 

Te-ai umplut de dragostea cea negrăită a Lui Dumnezeu când, fiind întru vederea duhovnicească a negrăitei 
frumuseţi Dumnezeieşti, te-ai învrednicit a vedea Faţa Lui Hristos-Dumnezeu Cel fără-de-măsură iubitor şi 
iertător a toate. Minunându-ne de negrăita vedere a Lui Dumnezeu, îţi cântăm:

Bucură-te, că întru credinţă nevoindu-te, de cercetarea şi mângâierea Lui Hristos te-ai învrednicit! 
Bucură-te, că ai fost vrednic să vezi cu ochii tăi frumuseţea slavei Sale de negrăit!
Bucură-te, că în Ceruri la preaminunata frumuseţe, prin Sfântul Duh ai fost înălţat! 
Bucură-te, că acolo din darurile şi Harurile Sfântului Duh te-ai adăpat! 
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Bucură-te, că acelaşi Har, cu lacrimi, ai cerut de la Dumnezeu pentru toate neamurile omeneşti! 
Bucură-te, că spre zorii vieţii veşnice, ca o strajă pururea veghetoare ne trezeşti! 

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 4

Furtună de ispite a trimis asupra ta diavolul, care dintru început a căutat să piardă sufletele drepţilor. Tu, 
Părinte Siluan, povăţuit fiind de Domnul Iisus Hristos să-ţi ţii mintea în iad şi să nu deznădăjduieşti, cu darul 
Duhului Sfânt, prin neîntreruptă veghe şi smerenie ai biruit uneltirile vrăjmaşului. Ruşinat fiind de tine, el silit 
a fost a mărturisi că întrutotul este mincinos. Şi aşa, sufletul tău din cursa răului a fost izbăvit de Dumnezeu, 
Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzind despre tine că în chip minunat ai fost chemat de la lumeasca deşertăciune spre călugăreasca 

nevoinţă şi prin Harul Lui Dumnezeu rod bun ai făcut, Cuvioase, nu numai călugări tineri, ci şi vârstnici mult 
încercaţi în nevoinţe, alergau către tine şi îndulcindu-se de faptele şi de cuvintele tale, viaţa cea îngerească au 
urmat şi Domnului s-au asemănat. Iar noi, cu smerită cugetare văzându-te împodobit, îţi strigăm:

Bucură-te, că izvor nesecat de smerită cugetare şi înfrânare în Domnul ai devenit! 
Bucură-te, că mintea, inima şi voinţa în Dumnezeu, prin rugăciune necontenit ţi-ai întărit!
Bucură-te, că în nevoinţa ta, jugul cel bun al Lui Hristos cu dragoste l-ai purtat!
Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată, la înălţimea nepătimirii ai urcat!
Bucură-te, că plin de râvnă, curăţia trupească şi sufletească ţi-ai păzit!
Bucură-te, că despre iubirea Lui Dumnezeu şi Ceresca Patrie neostenit ne-ai grăit!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 5

Părinte Siluan, ţi-a dăruit Domnul Har Dumnezeiesc întărindu-te prin aceasta în nevoinţa cea mântuitoare, 
hrănindu-te în chip minunat din necheltuitele comori ale Sfântului Duh. Şi aşa, arzând de iubire pentru iubitorul 
de oameni Dumnezeu, din tinereţe şi până la bătrâneţe priveghind şi din straja dimineţii până în noapte pentru 
întreaga lume rugându-te, neîncetat I-ai strigat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzându-te pe tine, Preacuvioase Părinte, întru nevoinţa cea bună căutând dragostea Lui Dumnezeu şi 

către mângâierea Lui cu dor mare tânjind şi cu lacrimi strigând: Cine-mi va da mie o astfel de ardere, ca să nu 
cunosc odihna nici ziua, nici noaptea, de dragostea Lui Dumnezeu? ne cutremurăm cu inima şi ne umilim 
cu sufletul în faţa unei asemenea iubiri către Dumnezeu Cel Atotîndurat şi îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că dreptatea Lui Dumnezeu pururea ai cerut! 
Bucură-te, că în dragostea pentru Domnul cu Îngerii te-ai întrecut!
Bucură-te, că din inimă, flacăra focului lăuntric spre Domnul ţi-ai suit! 
Bucură-te, că inima ta s-a asemănat cu văpaia rugului nemistuit!
Bucură-te, că pentru toţi oamenii, înalţi mâinile către Dumnezeu, în ruga ta!
Bucură-te, că fără încetare ai strigat: Mântuieşte Doamne, poporul tău şi binecuvintează moştenirea Ta!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 6

Propovăduitor neîncetat al isihiei te-ai arătat, cel ce bine ai plăcut Lui Dumnezeu. Domnul cel Iubitor 
de oameni, ţi-a încercat dragostea şi te-a lipsit de cercetarea Preasfântului Duh. Pentru aceasta, înţelegând că ai 
pierdut Harul, L-ai chemat cu inima mâhnită şi cu lacrimi: Doamne, Tu mai înainte m-ai cercetat şi mai învrednicit  
de Sfântul Tău Duh şi sufletul meu Te-a iubit. Acum sufletul meu tânjeşte după Tine! şi în acest chip tânguindu-te, 
dar nădăjduind în milă Lui Dumnezeu, Îi strigai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Părinte Siluan, prin smerenie şi rugăciune cu lacrimi, ai dobândit Harul Sfântului Duh şi de negrăită 

dragoste ţi s-a umplut inima. Şi gustând tu, şi înţelegând puterea Harului, cu îndrăznire ai strigat: Doamne! Nu 
numai mie, ci întregii lumi dăruieşte să cunoasca dragostea Ta şi să se mântuiască! Drept aceea, avându-te pe tine 
rugător neadormit înaintea Lui Dumnezeu, cu umilinţă îţi cântăm:

Bucură-te, că Cerul ai deschis când împreună cu Domnul te răstigneai, rugându-te pentru cei morţi, 
pentru cei vii şi pentru cei ce pe lume încă nu au venit! 
Bucură-te, că prin această dragoste Împărăţia Cerurilor ai dobândit!
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Bucură-te, că adevărată întrupare a credinţei curate şi a nerăutăţii te-ai arătat! 
Bucură-te, că ai dobândit iertare de la Hristos pentru cei apropiaţi ţie, căzuţi în păcat!
Bucură-te, visterie a darurilor Sfântului Duh şi al Preabinecuvântatei Egumene slujitor ascultător!
Bucură-te, cu cei bineplăcuţi Lui Dumnezeu, credincios şi împreună-nevoitor!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 7

Voind Iubitorul de oamneni Dumnezeu să arate în tine o nouă făclie a Harului, Cuvioase Părinte Siluan, 
cu Harul Sfântului Duh te-a acoperit, făcându-te mult roditor. Prin faptele şi prin cuvintele tale, spre curăţie şi 
înfrânare, cucernicie şi iubire de fraţi pe toţi i-ai povăţuit, iar ei, uniţi fiind prin legătura dragostei, supunând 
cele rele prin cele bune, cântau Lui Dumenzeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Povăţuitor şi dascăl al monahilor şi al mirenilor te-a arătat pe tine Domnul, Preacuvioase Siluan. Încă 

pe când trăiai în lume, pe un soldat mânios, că femeia se lăsase ademenită de căderea în păcat, l-ai învăţat 
iertarea Lui Hristos şi astfel, familia lor, mica biserică, de destrămare ai izbăvit-o. Pe monahii căzuţi în 
întristare, la dobândirea păcii sufleteşti i-ai chemat, şi frica Domnului învăţându-i, la pocăinţă i-ai adus. Pe toţi 
i-ai pregătit să devină locuitori ai Raiului. Ştiind că te îngrijeşti de mântuirea tuturor, după cuviinţă, îţi cântăm:

Bucură-te, că în căutarea Lui Hristos, împreună cu iubitorii vieţii pusniceşti, ai fost ostenitor!
Bucură-te, râvnitorule trăitor al iubirii frăţeşti şi pentru toţi fierbinte rugător!
Bucură-te, că pe calea vieţii, în dureri şi în necazuri eşti, celor ce te cheamă, credincios însoţitor!
Bucură-te, că celor aflaţi în boli, întristări şi mâhniri sufleteşti, le eşti nefăţarnic slujitor!
Bucură-te, că prin cuvântul tău blând la împăcarea cu Dumnezeu şi cu aproapele pe toţi i-ai chemat!
Bucură-te, că pentru ca toţi oamenii, vii şi adormiţi, să fie mântuiţi te-ai rugat!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 8

Minune negrăită ţi-a descoperit Domnul, Preacuvioase Părinte Siluan, când Stareţul-duhovnic Avraam 
ţi-a arătat chipul Său strălucind de nedescris şi astfel, prin minunata schimbare te-a învăţat curat a cinsti Tăina 
Pocăinţei. Văzându-te că ai încredinţat voia ta părintelui duhovnic, ca Domnului Însuşi, tăindu-ţi prin smerenie 
şi pocăinţă voirile cele rele, învăţăm să ne încredinţăm Voii Lui Dumnezeu, cea descoperită prin slujitorii 
Bisericii Lui Hristos şi prin aceasta, înainte de ieşirea noastră din trup, de mânia Lui Dumnezeu şi de Judecata 
ce va să vină ferindu-ne, cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Din toată inima şi cu tot sufletul cerând smerenia Lui Hristos ai dobândit-o, Părinte, şi cu Cel Iubit 

pentru lume împreună te răstigneai, cu lacrimi rugându-te: O, Preadulce Iisuse! Tu ai făcut ca sufletul meu să Te 
iubească pe Tine şi să-l iubesc pe aproapele meu. Dăruieşte-mi să vărs lacrimi pentru lumea întreagă, ca toţi  
oamenii să te cunoască pe Tine şi să moştenească pacea ta şi să vadă lumina Feţei Tale! Noi, cei ce în păcate ne-
am cheltuit viaţa, dobândind mântuire cu rugăciunile tale, te fericim cu graiuri ca acestea:

Bucură-te, nevoitor al Athosului, că pentru întreaga lume ai cerut mântuire, ca pentru sufletul tău! 
Bucură-te, Părinte iubitor, că pentru toţi cei ce pier în păcate, cu lacrimi mijloceşti la Dumnezeu!
Bucură-te, că în rugăciunea pentru oameni pe Preaputernica Maică ai urmat-O neobosit!
Bucură-te, minunarea şi bucuria Îngerilor, că Lui Dumnezeu eşti bineplăcut şi iubit!
Bucură-te, că prin smerenie şi ascultare ai arătat lumii chipul frumuseţii îngereşti în trupul tău pământesc! 
Bucură-te, că prin căldura rugăciunii tale, vrei să ne faci pe noi cămară a Duhului Dumnezeiesc!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 9

Cetele Îngereşti şi mulţimea nevoitorilor s-au minunat de smerenia şi de iubirea ta de oameni, Părinte 
Siluan. Săvârşindu-ţi ascultarea ca econom, preasmeritului Iosif în Egipt te-ai asemuit, când nu numai de Ceata 
Sfinţilor împreună vieţuitori, dar şi de ostenitorii din lume care lucrau în mănăstire te-ai îngrijit, ca de nişte 
copii a Lui Dumnezeu. Pentru aceasta Lui Dumnezeu, Care iubeşte întreaga zidire, ai strigat: Doamne, trimite 
Duhul Tău Cel Sfânt şi mângaie sufletele întristate ale acestor oameni necăjiţi! Şi cu lacrimi de iubire neîncetat ai 
cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 9
Puterea dragostei tale, Părinte, nu se poate descrie, că tu cu lacrimi ai însetat a stinge orice vrăjmăşie şi 

neorânduială între oameni şi i-ai împăcat pe toţi cu Dumnezeu, strigând Stăpânului lumii: Doamne, cu Tine 
însetez să fiu şi Ţie pentru întreaga omenire mă rog, ca toţi să fie mântuiţi!  Şi pe oameni i-ai învăţat: Fiilor,  
rugaţi-vă pentru vrăjmaşi, că ei sunt fraţii voştri şi viaţa voastră, iar duşmanul lumii acesteia numai diavolul este! 
Şi prin acestea fiind şi noi călăuziţi la iubirea de Dumnezeu, de fraţi şi de vrăjmaşi, îţi cântăm:

Bucură-te, că prin iubirea pentru vrăjmaşi, Lui Hristos pe Golgota te-ai asemănat!
Bucură-te, că rugându-te pentru vrăjmaşi, Lui Hristos, Care S-a răstingnit pentru noi, I-ai urmat!
Bucură-te, că de cei apropiaţi te-ai îngrijit şi de frumuseţea isihiei harice nu te-ai lipsit! 
Bucură-te, că iubindu-i pe cei de aproape ai tăi, puterea neîncetată a rugăciunii ai dobândit!
Bucură-te, că prin post şi rugăciune săgeata celui viclean ai frânt până în sfârşit! 
Bucură-te, că răutăţile şi măiestriile diavolului ne-ai învăţat să le biruim negreşit!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 10

Mântuirea sufletului căutând, şi dorind alipirea de Hristos, din pământul părinţilor tăi ai plecat smerit 
la Sfântul Munte, unde petrecând în înfrânare şi isihie ai dobândit frumuseţea cea întocmai cu a Îngerilor, prin 
sârguinţă şi iubire de oameni. Şi astfel într-o binecuvântată dimineaţă, când ceilalţi vieţuitori athoniţi înălţau 
Ziditorului cântări, bun sfârşit ai dobândit şi sufletul l-ai încredinţat în mâinile Domnului, ca împreună cu toţi 
Sfinţii, Lui Dumnezeu al Cărui Nume în tine s-a sfinţit, pururea să-I cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Împăratului Ceresc, pe Care Îl preamăresc Heruvimii, Serafimii şi Cetele Sfinţilor, fără odihnă I-ai slujit 

prin viaţa, credinţa şi dragostea ta, Preacuvioase. Acum ca un crin binemirositor stai înaintea scaunului Preasfintei 
Treimi împreună cu toţi aleşii Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Sfinte fii mijlocitor plin de osârdie înaintea 
Lui Dumnezeu pentru pacea şi bunăstarea lumii, iar pentru Sfânta Biserică solie de necurmată rugăciune şi 
cald ocrotitor, ca izbăvindu-ne din nevoi, cu mulţumire să-ţi cântăm:

Bucură-te, îndrăzneţ iubitor şi fierbinte rugător pentru cei ce-L caută pe Dumnezeu cu bunăcredinţă! 
Bucură-te, grabnic ocrotitor al monahilor din grădina athonită şi a celor ce te urmează în nevoinţă!
Bucură-te, că fără cârtire încercările vieţii de obşte şi durerile trupului tău le-ai purtat!
Bucură-te, că sufletul tău, curăţit cu lacrimi de pocăinţă, Celui Curat l-ai încredinţat! 
Bucură-te, lucrător credincios al viei Lui Hristos, că în Muntele Sionului de Domnul ai fost chemat! 
Bucură-te, că acolo împreună prăznuind cu Sfinţii şi cu Îngerii, cu slavă şi cu cinste te-ai încununat!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 11

Cântare de laudă aducem ţie, că bine ai plăcut Lui Dumnezeu, Părinte Siluan. Arzând de dragoste către 
Domnul, Care de mântuirea lumii a însetat şi cu smerenia Sa pe diavol l-a biruit, L-ai urmat cu credinţă, şi pustia 
Athosului cu rugăciune curată bine ai înmiresmat-o, arătându-ne şi nouă chipul vieţii îngereşti împodobit cu 
darurile cele mult-roditoare ale Sfântului Duh. În Sfântul Munte, ca în Rai vieţuind, pe vrăjmaş l-ai ruşinat şi 
sufletul tău Împărăţia Cerească a agonisit, iar pe noi ne-ai povăţuit prin dragoste să ne alipim de Dumnezeu, 
cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
În vremurile noastre Domnul te-a arătat lumii întregi, Preacuvioase Părinte, purtător al Duhului Sfânt 

şi al Luminii celei dătătoare de lumină, atât în viaţă cât şi după moartea ta. Privind la tine, cel luminat cu 
frumuseţea nevoinţelor pământeşti şi ca un Heruvim împreună rugător cu Cetele Cereşti, de nădejdea mântuirii 
să ne încredinţăm, viaţa cea dreaptă cu toată osârdia să o urmăm, voia noastră s-o lepădăm; cu bucurie iubirii 
Lui Dumnezeu să ne supunem, să se întărească în trupurile şi în sufletele noastre proslăvirea Iubitorului de 
oameni, Dumnezeu, şi cu dragoste să-ţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că ne-ai întărit în dragostea de Dumnezeu, prin pilda vieţii tale curate şi nevoitoare! 
Bucură-te, că ai dat în vileag pe cei fărădelege şi ne-ai învăţat să păstrăm tainele credinţei dreptmăritoare!
Bucură-te, că prin viaţa ta pustnicească, lui Petru Athonitul te-ai sârguit să-i semeni în post şi isihie! 
Bucură-te, că Avvei Atanasie cu credinţă i-ai urmat, prin grija pentru vieţuirea monahilor în curăţie!
Bucură-te, că înaintea Scaunului Slavei stai, ca un rob credincios al Mântuitorului! 
Bucură-te, că acolo ceri pentru noi sfârşit creştinesc şi răspuns bun la Înfricoşata Judecată a Lui!
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Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 12

Sfinte Părinte, Hristos, Dumnezeul nostru, a revărsat peste tine puterea negrăită a Harului Său, ca 
astfel luminat să înalţi rugăciuni pentru întreaga lume împreună cu ceata nevoitorilor athoniţi şi cu toţi Sfinţii. 
Noi cunoscând acestea, te rugăm, Părinte, să îndrepţi rugăciune fierbinte către Domnul, să se milostivească şi 
Sfânta Biserică a Sa, s-o întărească în veci spre mântuirea noastră, pe iubitorii de isihie să-i apere şi să le dea 
tărie, ca pururea să preamărească Numele Lui Dumnezeu, şi împreună cu Cetele Îngereşti să cântăm şi noi:  
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Cântând slăvită pomenirea ta, iubitorule de Dumnezeu Părinte Siluan, după vrednicie fericim durerile 

şi ostenelile tale, că în priveghere şi în post împreună cu toţi aleşii Maicii Domnului, cu osârdie te-ai nevoit. 
Cine oare va număra ostenelile voastre şi suspinările din rugăciunile cu lacrimi înălţate pentru lume? Că prin ele 
pururea întoarceţi întru milostivire mânia Domnului, ca prin iubirea Sa de oameni să păzească Sfânta Biserică 
de pustiire până la sfârşitul veacului, după cuvântul făgăduit. Mulţumind pentru mijlocirea ta, cu umilinţă grăim:

Bucură-te, că povăţuirea, cea prin Duhul Sfânt, plin de sârguinţă ai urmat! 
Bucură-te, că Hristos, Puterea şi Înţelepciunea Lui Dumnezeu, ochilor tăi trupeşti S-a arătat!
Bucură-te, smerit nevoitor al Lui Hristos, bucurie şi laudă a Maicii Sale în faţa celor cereşti şi pământeşti! 
Bucură-te, neadormitule rugător pentru lume, că mângâiere şi nădejde pentru mântuire ne eşti!
Bucură-te, că te rogi Lui Dumnezeu ca toţi oamenii să fie mai buni!
Bucură-te, că primind de la Domnul cununa biruinţei nu ne uiţi pe noi, în ale tale rugăciuni!

Bucură-te Părinte Siluan şi roagă-te ca şi noi să fim smeriţi, milostivi şi ardere nestinsă de iubire în rugăciune!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preaminunate nevoitor al Lui Hristos, Părinte Siluan, slava şi podoaba iubitorilor de isihie din Sfântul 
Munte, primeşte de la noi această puţină rugăciune şi roagă-te Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, Care S-a răstignit 
pentru întreaga lume, să ne miluiască împreună pe toţi fiii Săi, prin Harul Sfântului Duh; în unirea dragostei Sale 
să ne adune laolaltă, cu judecăţile pe care le ştie să ne aducă la Sine şi să nu ne ruşineze pe noi în Ziua Judecăţii, 
ci să ne învrednicească a-I cânta împreună cu Sfinţii şi cu Îngerii cântarea de biruintă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
O, Sfinte Părinte Siluan, cu lacrimile tale ai dobândit smerenia Lui  Hristos  şi dascăl al iubirii de 

vrăjmaşi ai devenit, în acest veac plin de ură şi de tulburare! Însufleţiţi de vieţuirea ta cea aleasă, ne plecăm 
genunchii în faţa sfinţeniei tale, care ruşinează pe cei ce nu mai cred că Dumnezeu lucrează în Biserica Sa şi îţi  
mărturisim că inimile noastre suspină după liniştea ta, după dragostea ta de Dumnezeu de oameni şi de vrăjmaşi. 
Avem nevoie de mijlocirea ta pentru noi la Dumnezeu, Părinte, că suntem tulburaţi în această lume care ne 
învaţă să fim răi, iubitori de slavă deşartă şi robi ai păcatului. Părinte Sfinte roagă-L pe Domnul să ne dăruiască 
şi nouă blândeţea Sa, îndelunga-răbdare, tăcerea, înfrânarea şi Dumnezeiasca Lui iubire pentru toată făptura. 
Fii călăuza noastră, fii povăţuitorul nostru, mijloceşte pururea pentru noi, ca să stingem văpaia patimilor, să 
biruim răul din inimile noastre şi astfel să ne mântuim sufletele. Aşa, Cuvioase Părinte, podoaba călugărilor 
din Sfântul Munte Athos, cel care te-ai făcut pe tine lăcaş al Sfintei Treimi, izbăveşte pe cei ce cu credinţă 
săvârşesc cinstită pomenirea ta şi pe cei ce sărută cu evlavie Sfintele tale Moaşte, spre slava Celui ce S-a 
proslăvit în tine şi dăruieşte prin tine tămăduire tuturor celor ce aleargă la ajutorul tău. Văzând răutatea şi 
nimicnicia noastră, Doamne, Cel ce l-ai numărat pe Sfântul Siluan în ceata aleşilor Tăi, trimite-l nouă ca pe un 
adevărat Părinte, spre a ne povăţui să trăim o viaţă cuviincioasă, de nevoinţă şi de rugăciune, că să Te aflăm 
Milostiv în ceasul morţii şi la Înfricoşătoarea Judecată. Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie! Amin!

+Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan
Rugăciunile începătoare                                                              26 
septembrie

Condac 1
Veniţi toate popoarele creştine să-l lăudăm în toată lumea pe Apostolul şi 

Evanghelistul Ioan, cel care a scris dogmele Dumnezeieşti, căruia cu credinţă şi cu 
evlavie  din  inimă  să-i strigăm: Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi 
roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!
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Icos 1
Pe văzătorul tainelor cereşti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină de pieptul Lui 

Iisus s-a rezemat şi din izvorul înţelepciunii Sale fără de margini s-a adăpat, să-l lăudăm toţi iubitorii  de 
Hristos şi să-i strigăm:

Bucură-te, că Lui Hristos cu multă dragoste ai urmat! 
Bucură-te, că de la pescuire către Hristos ai fost chemat! 
Bucură-te, că pe popoare cu mreaja cuvântului le-ai mânat! 
Bucură-te, că pentru neprihănita ta viaţă, de Domnul ai fost iubit şi binecuvântat! 
Bucură-te, al Domnului Iisus Hristos ucenic iubit!
Bucură-te, că tainele cele preaînalte ţie ţi le-a desluşit! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 2
Pe muntele Taborului ai văzut Slava Lui Hristos, pe cât este cu putinţă omului a o vedea şi din tainica 

descoperire ai înţeles că El este Stăpânul vieţii şi al morţii şi din inimă ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Ca un ucenic preaiubit şi ca un prieten preacinstit al Lui Hristos, pururea lângă El te afli şi pe El 

pururea în inimă Îl porţi; pentru care şi noi te lăudăm şi zicem:
Bucură-te, că pe Domnul până la a Sa moarte L-ai urmat! 
Bucură-te, că la Răstignirea Domnului tu lângă Crucea Lui ai stat! 
Bucură-te, că Patimile Domnului şi Stăpânului Vieţii, cu inima plină de durere le-ai privit! 
Bucură-te, că pe tine, fiu al Maicii Lui te-a numit! 
Bucură-te, că pe Sfânta Sa Maică, Domnul ţie ţi-a încredinţat! 
Bucură-te, că la Preacinstita ei Adormire, cu mare evlavie ai slujit şi te-ai rugat! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 3
După  Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, împreună cu ucenicul tău Prohor, ai plecat în 

Asia şi  acolo cuvântul Domnului L-ai propovăduit  şi pe toţi  cei care au crezut i-ai  învăţat să-I cânte Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Ai văzut cu ochii minţii ispitele şi primejdiile ce te aşteaptă în calea propovăduirii Evangheliei, dar 

prin credinţa fierbinte şi  dragostea de Dumnezeu cu îndrăzneală ai  înlăturat  piedicile din calea ta;  pentru 
aceasta te fericim şi zicem:

Bucură-te, că împreună cu ucenicul tău Prohor, în Efesul Asiei ai intrat! 
Bucură-te, că acolo pe Romana cu toată casa ei ai botezat! 
Bucură-te, că i-ai înviat, cu puterea Lui Hristos, pe Dioscorid şi pe Dominos! 
Bucură-te, că prin aceste minuni pe mulţi i-ai întors la Hristos! 
Bucură-te, că trei sute de oameni morţi ai înviat! 
Bucură-te, că şi pe cel slăbănog de doisprezece ani, l-ai vindecat! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 4
Cu focul dragostei Lui Hristos fiind foarte înfierbântat, porunca tiranului împărat nu te-a tulburat ci, cu 

bucurie primind să fii încătuşat pentru Domnul, din inimă Îl lăudai pe El şi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Ostaşii te-au legat cu lanţuri şi cu cătuşe, te-au pus sub pază, cu corabia te-au dus la Roma şi Proniei 

Domnului Iisus cu blândeţe te-ai supus, pentru care şi noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că faţă de ostaşii cei păgâni şi tirani, cu multă dragoste te-ai purtat! 
Bucură-te, că pe corabie pe toţi cu minunile tale i-ai înspăimântat! 
Bucură-te, că în a ta inimă pururea pe Hristos Îl aveai! 
Bucură-te, căci cu a Lui putere mari minuni săvârşeai! 
Bucură-te, că, din dragoste pentru Iisus, spre chinuri cu bucurie ai venit! 
Bucură-te, că pe tine, iubitul Său ucenic, puterea Domnului pururea te-a sprijinit! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!
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Condac 5
Cuvântătorule de Dumnezeu, ai potolit furtuna mării cu sfintele tale rugăciuni şi toţi cei de pe corabie 

erau înspăimântaţi, cunoscând puterea Adevăratului Dumnezeu ce era cu tine. Pe toţi i-ai îndemnat să-I cânte Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
În ostrovul Patmos ai fost izgonit din porunca împăratului Domiţian şi acolo prin Pronia Domnului 

spre folosul multora ai venit, pentru care şi noi cu evlavie te lăudăm:
Bucură-te, că pe tânărul înecat, cu rugăciunea tu l-ai înviat! 
Bucură-te, că pe ostaşul bolnav l-ai vindecat! 
Bucură-te, că furtuna mării tot cu rugăciunea ta ai liniştit-o! 
Bucură-te, că Sfânta Evanghelie a Lui Hristos în ostrovul Patmos ai propovăduit-o! 
Bucură-te, că pe Miron şi pe toţi ai casei lui i-ai creştinat! 
Bucură-te, că şi capiştea lui Apelie cu cuvântul la pământ ai răsturnat! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 6
La chemarea antipatului, pe femeia lui care se chinuia să nască, numai trecând pragul lor ai uşurat-o. 

Văzând această minune antipatul şi cei ai lui au crezut în Hristos şi dând slavă Lui Dumnezeu au cântat: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
După trei ani ducându-te într-o cetate ai cărei locuitori erau întunecaţi de slujirea la idoli, te-ai ostenit 

pentru propovăduirea Cuvântului, spre a lor minunare şi astfel ai adus mare mulţime Lui Hristos; drept aceea, 
cu bucurie te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pe locuitorii cetăţii aceleia, cu Cuvântul Adevărului i-ai luminat! 
Bucură-te, că pe tinerii legaţi spre jertfa diavolului, de moarte i-ai scăpat! 
Bucură-te, că prin puterea Lui Hristos, din acel ostrov pe diavolul în chip de lup l-ai alungat! 
Bucură-te, că pe fiul jertfitorului lui Die l-ai înviat! 
Bucură-te, că prin rugăciune capiştea idolului Dionis ai doborât! 
Bucură-te, că pe vrăjitorul Nuchian l-ai biruit! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 7
Ai scris celor din Patmos Evanghelia Lui Hristos şi înfricoşătoarele vedenii ale Apocalipsei, iar mulţimea 

credincioşilor de acolo a păstrat cele scrise spre a lor luminare şi mântuire, ca şi cum ar fi fost cuvintele Lui 
Hristos, şi pentru bogăţia dogmelor cuprinse ele, slavă au dat Lui Dumnezeu şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Sfânta Evanghelie a ta a rămas dogmă a Bisericii Lui Hristos. Pe Cuvântul Lui Dumnezeu L-ai mărturisit că 

S-a întrupat şi între oameni a vieţuit. Minunându-ne de înţelepciunea ta duhovnicească, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Adevărat, L-ai propovăduit! 
Bucură-te, că La început a fost Cuvântul Lui Dumnezeu! tu ai mărturisit! 
Bucură-te, că taina iconomiei Lui Dumnezeu, pururea rămâne de nedesluşit! 
Bucură-te, că Nimic nu s-a făcut fără Dumnezeu! tu ai arătat!
Bucură-te, că mai presus de toate tainele este Taina Cuvântului Întrupat! 
Bucură-te, că pe cele neînţelese de a ta minte, cu smerenie le-ai cinstit cu adevărat! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 8
Prealuminat ai arătat în a ta învăţătură că în Legea Domnului este  Porunca Iubirii de Dumnezeu şi  a 

iubirii de aproapele. Ca pe un Apostol al dragostei creştine te laudă toată Biserica Lui Hristos şi Lui Dumnezeu Îi 
cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Sfinte Apostol al Lui Hristos ai zis că Dumnezeu este Dragoste şi cel ce petrece în dragoste petrece în 

Dumnezeu şi Dumnezeu în el. Ne-ai arătat astfel Legea Iubirii de Dumnezeu pentru care, zicem către tine:
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Bucură-te, că tu pe Dumnezeu Iubire L-ai numit şi L-ai văzut! 
Bucură-te, că tu ai zis: Cel ce are dragoste, de la Dumnezeu este născut! 
Bucură-te, că învăţătura ta la iubire ne îndeamnă şi de ură ne fereşte! 
Bucură-te, că tu ai zis că Dumnezeu pe noi ne-a iubit şi ne iubeşte! 
Bucură-te, că din iubire de oameni Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său Iubit! 
Bucură-te, că pe tine, după dreptate, Biserica Lui Hristos, Apostol al Dragostei te-a numit! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 9
Iubitorule  de  Dumnezeu,  Sfinte  Apostol  şi  Evanghelist  Ioan,  ţie  Domnul  ţi-a  descoperit  mari  şi 

înfricoşătoare taine, fiindcă tu viaţă fără de prihană ai petrecut şi pe El din toată inima L-ai iubit şi în a ta 
inimă I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Mintea ta cea curată a fost răpită de Duhul Sfânt într-o zi de Duminică şi la cele de Sus a fost ridicată şi 

de la Dumnezeu taină mare ţi-a fost descoperită; cu cinstire către tine zicem:
Bucură-te, că la Patmos, pe Domnul între şapte sfeşnice L-ai văzut! 
Bucură-te, că de la El poruncă de a scrie ai primit şi mari descoperiri ai avut! 
Bucură-te, că în duh, pe cei douăzeci şi patru de bătrâni i-ai privit! 
Bucură-te, că a privi la deschiderea Cărţii cea cu Şapte Peceţi te-ai învrednicit! 
Bucură-te, că şapte Îngeri şi şapte trâmbiţe înaintea Lui Dumnezeu ai văzut! 
Bucură-te, că la trâmbiţarea primilor Îngeri, foc şi sânge pe Pământ a căzut! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 10
Dumnezeu Cel Preasfânt şi Preacurat, din Duhul Său ţi-a descoperit taina celor preaînalte, pentru care 

noi acum pe tine te lăudăm şi Lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 10

Prin viaţa ta neprihănită te-ai făcut Biserică a Lui Dumnezeu şi cu taină ţi s-a încredinţat măsurarea 
Bisericii şi a Altarului Lui Dumnezeu. Te rugăm primeşte şi de la noi aceste cântări:

Bucură-te, că tu prigoana Bisericii de către antiHrist, lumii ai vestit! 
Bucură-te, că numele şi vremea stăpânirii fiarei cu şapte capete şi zece coarne, lumii ai desluşit! 
Bucură-te, că şi pe fiara cu coarne ca de miel ai văzut-o luminat! 
Bucură-te, că şi secerişul cel de apoi ţie Domnul ţi l-a arătat! 
Bucură-te, că şi teascul cel mare al mâniei Domnului ţi s-a descoperit! 
Bucură-te, că Îngerii cu cele Şapte Cupe ale Mâniei Lui Dumnezeu, tu lumii ai vestit! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 11
Bucuria şi veselia cea mare a  Nunţii Mielului Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ţi-a descoperit-o şi cântarea 

cea de biruinţă asupra fiarei, de la Puterile Cereşti ai auzit-o. Acestea, cu glasuri de tunet, Lui Iisus Hristos 
Dumnezeu slavă Îi cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Tu, ucenicul cel iubit al Lui Hristos, cuvintele Dumnezeieştilor Scripturi le-ai cinstit prin fapte, şi 

Dumnezeu, te-a învrednicit cu vederea şi înţelegerea tainelor cereşti. Noi cu smerenie te lăudăm:
Bucură-te, că ai văzut în vedenie Judecata de Apoi şi te-ai înfricoşat! 
Bucură-te, că pe Mireasa Mielului împodobită ai văzut-o şi te-ai bucurat! 
Bucură-te, că preastrălucita cetate cu douăsprezece temelii şi douăsprezece porţi ai arătat! 
Bucură-te, că cetatea aceea, în loc de uşi, douăsprezece mărgăritare avea! 
Bucură-te, că pe tine, cu taină, una din aceste uşi te închipuia! 
Bucură-te, că şi temeliile cetăţii celei de piatră scumpă, tu le-ai văzut! 
Bucură-te, că una din cele douăsprezece temelii ale cetăţii aceleia, pe tine Domnul te-a făcut! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 12
Sfinte Apostol iubit de Dumnezeu, ai văzut Apa Vieţii izvorând de la Tronul Lui Dumnezeu şi al Mielului, 

ca un râu curat şi limpede. Cinstind tainele arătate ţie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 12
Cu adevărat Hristos este Pomul Vieţii şi al Veşnicei Nemuriri, că prin El a luat fiinţă neamul omenesc, cel 

mort de demult prin călcarea poruncilor. Pe El toate popoarele Pământului Îl slăvesc, iar pe tine, ucenicul Lui 
cel iubit, te fericesc: 

Bucură-te, că tu pe Hristos - Pom al Vieţii cu douăsprezece roade L-ai văzut! 
Bucură-te, că şi tu Pom al Vieţii, după împărtăşirea darului te-ai făcut! 
Bucură-te, că prin propovăduirea Sfintei Evanghelii pe mulţi cu Pâinea Vieţii i-ai săturat! 
Bucură-te, că prin propovăduirea Cuvântului, pe mulţi cu Apa Vieţii i-ai adăpat! 
Bucură-te, că prin Hristos - Pomul Vieţii, neamurile de rana morţii s-au tămăduit! 
Bucură-te, căci cu Darul Lui Hristos - Pomului Vieţii, i-ai adus rod însutit! 
Bucură-te Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan şi roagă-te să sporească iubirea în inimile noastre!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan, care de Domnul Iisus mult ai fost iubit şi de vederea tainelor 

preaînalte de la El te-ai învrednicit, te rugăm cu sfintele tale rugăciuni, ajută-ne ca în Ziua cea mare a Judecăţii de 
Apoi să luăm milă şi iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa şi Omega, Căruia cu 
toţii Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
Cu credinţă şi cu evlavie venim la tine, Sfinte Apostol şi Evanghelist Ioan, de Dumnezeu cuvântător şi 

cu umilinţă te rugăm să ne ajuţi pe noi cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, spre a trece cu pace peste 
tulburările veacului acesta, spre a nu cădea în cursele meşteşugite ale diavolilor. Pe tine te rugăm să mijloceşti 
pentru  noi  la  Preamilostivul  nostru  Dumnezeu,  Iisus  Hristos, să  lumineze  cu  al  Său  Har  minţile  noastre 
întunecate de patimi, spre a primi şi noi înţelepciune de la Sfântul Duh şi a cunoaşte dogmele dreptei credinţe! 
Ajută-ne să ajungem a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul şi din toată virtutea noastră, iar pe 
aproapele  nostru  ca  pe  noi  înşine!  Mijloceşte  la  Preabunul  Dumnezeu,  ca  prin  ajutorul  şi  mila  Sa  să  ne 
izbăvească de mânie, de poftele trupeşti, şi de potopul gândurilor necurate, care pururea din inimă izvorăsc şi 
întunecă  mintea  noastră  spre  pierzarea  sufletelor  noastre!  Cel  care  de  Domnul  Iisus  ai  fost  numit  fiu  al 
Preacuratei Sale Maici, la tine cădem cu umilinţă, ca împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să 
mijloceşti pentru noi la Mântuitorul nostru! Prin a Sa milă şi îndurare să ne ierte păcatele şi la Judecata de  
Apoi să ne numere cu cei de-a dreapta Sa! Slavă, laudă, mulţumire şi iubire Îi aducem Dumnezeului nostru 
Preaslăvit: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul 
Mitropolitul Ţării Româneşti

Rugăciunile începătoare 27 
septembrie

Condac 1
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Ţie, Sfinte Antim, înţeleptule bărbat al Iviriei, răsădit peste hotare în pământul cel bun, cinstirea 
noastră îţi aducem, spunând: Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă 
şi de iubire în inimile noastre!

Icos 1
Din părinţi preacinstiţi născut, de copil dus în robie de agareni la Constantinopol, Harul Lui Hristos te-

a ocrotit să fii lucrătorul celor sfinte, chiar în mijlocul celor potrivnici.
Bucură-te, Sfinte Ierarh, ocrotit de Har şi ales de Însuşi Hristos!
Bucură-te, cel dăruit cu multe daruri, că limbile străine repede le-ai învăţat!
Bucură-te, că multe meşteşuguri ai deprins, dar tipărirea de cărţi cel mai mult te-a atras!
Bucură-te, că prin aceasta iubitor de învăţătură sfântă te-ai arătat!
Bucură-te, cel pecetluit de Cuvântul Lui Hristos, că din tinereţe sufletul ţi-ai sfinţit!
Bucură-te, chip de credincioşie evanghelică, chemat la apostoleasca lucrare!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 2

Prin iconomia Lui Dumnezeu, robia ţi s-a făcut o şi mai mare libertate, că răscumpărat de Patriarhia 
din Constantinopol, ai crescut din plin darurile cele sfinte, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Domnitorul Brâncoveanu văzând în tine pe omul Lui Dumnezeu, ca pe o comoară te-a adus în Ţara 

Românească şi cu adevărat mărgăritar de mare preţ te-ai dovedit.
Bucură-te, sămânţă bună a Lui Hristos, care pământ bun aşteptă!
Bucură-te, lumină în întunericul păgân, că ai crescut chiar printre spini!
Bucură-te, minune creştină, că ai răsărit chiar pe drumul călcat în picioare!
Bucură-te, bucurie coborâtă din Cer, vestitoare a celor de Sus!
Bucură-te, făclie ce se pune la înălţime, ca să aducă oamenilor lumină!
Bucură-te, lumină şi bucurie pentru cei de pe pământ!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 3

Chemat în Ţara Românească, o mare lucrare a rânduit cu tine Dumnezeu, că doar un mare suflet putea 
să lupte cu ascunzişurile vremurilor greu încercate, şi să-I cânte Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
În taina pământului românesc, mulţi Sfinţi au venit şi mulţi au crescut şi roduri multe au făcut, ca slava 

Lui Hristos să strălucească din plin.
Bucură-te, cel chemat peste hotare, că Dumnezeu o mare lucrare a rânduit cu tine!
Bucură-te, cel cu darul cărturăresc înzestrat, că prin Harul Domnului ai vestit Evanghelia!
Bucură-te, cel binecuvântat de Sus, că Evanghelia şi în cărţi ai întipărit-o!
Bucură-te, cel chemat de domnitorul românesc, că şi la slujirea Bisericii ai fost ales!
Bucură-te, iubitor de propovăduirea cea sfântă, că Domnul Iisus Hristos te-a luminat!
Bucură-te, omul Lui Dumnezeu la vremuri grele, vrednic de Altarul cel mare!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 4

La răscruce de vremi fiind însăşi lumea, de multe vrăjmăşii te-ai lovit, că roata strâmbă a istoriei calcă 
fără milă peste tot, dar tu cu darul Lui Hristos, cele sfinte ai păzit, cântând Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Răutatea aprigă şi vicleană, multe suferinţe ţi-a pricinuit şi doar prin tăria credinţei ai putut pe toate să 

le rabzi şi din ele să scapi neatins.
Bucură-te, corăbier iscusit de pe marea istoriei!
Bucură-te, salvatorul Bisericii şi luminătorul celor credincioşi!
Bucură-te, tăcere lucrătoare, că ai întărit Credinţa Ortodoxă!
Bucură-te, înţelepciune sfântă, că ai stricat planurile vrăjmaşilor!
Bucură-te, că ai primit de Sus putere în credinţă, să fii tare printre aprigii distrugători!
Bucură-te, cel mereu primejduit, mereu nedreptăţit, că ai fost al Lui Hristos lucrător de taină!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
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Condac 5
La vremuri grele şi oameni mari trebuie să fie, şi tu, Sfinte Antim, ai fost ales să fii un asemenea 

luptător cu Har Sfânt, închinător al Atotputernicului Dumnezeu, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Suferinţele, primejdiile şi răutăţile de la tot pasul, ţi-au fost povară întregii vieţi, mucenicie tăcută, dar 
în bucuria iubirii Lui Hristos.

Bucură-te, al Lui Hristos chip de taină, că L-ai iubit cu adevărat pe Dumnezeu!
Bucură-te, al Bisericii slujitor destoinic, cel cu smerenie înălţătoare!
Bucură-te, al altarului preasfânt închinător, cu viaţă în petrecere de taină!
Bucură-te, sărăcie cu bogăţie nepieritoare, cinste a credinţei adânc întemeiată!
Bucură-te, pricepere peste mintea omenească!
Bucură-te, al Preasfântului Duh chip de adâncime, cu adevărat chemat la sfinţenia firii!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 6

Doar tu ştii cât de greu ţi-a fost drumul Golgotei ce a trebuit să-l străbaţi, însă puterea crucii pe măsura 
credincioşiei tale s-a arătat, când Lui Dumnezeu Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Fiecare are crucea după măsura sa şi ţie, cel de la răscruce de vremi, o grea cruce ţi s-a dat în lucrarea 

de taină, pe care cu vrednicie ai împlinit-o.
Bucură-te, Ierarhule de cinste, că ai făcut slujire cu multe osteneli!
Bucură-te, Ierarhule pe măsura vremurilor, că ai slujit printre temeri şi nădejdi!
Bucură-te, credinciosule mereu duşmănit, că ai străbătut prin încurcăturile lumii!
Bucură-te, credinciosule mereu prigonit, că ai trecut printre stăpânirile rele!
Bucură-te, că ai cernut mereu între bine şi rău!
Bucură-te, omule ales pentru vremurile grele!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 7

Între temeri şi nădejdi, între primejdii şi jertfiri, ţi-a fost petrecerea ta, că vrăjmăşia păgână pe ascuns 
caută distrugerea Bisericii Sfinte, pe care ai oprit-o cu ajutor de Sus, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Peste toate opreliştile, multe cărţi sfinte ai tipărit că ai iubit cu adevărat Cuvântul Lui Hristos, făcându-

te propovăduitorul său cel râvnitor.
Bucură-te, neoprită strădanie pentru cele sfinte, că multe cărţi ai tipărit!
Bucură-te, prevedere peste timpuri şi vremi, că apă vie ai făcut să curgă!
Bucură-te, că prin tipărirea de cărţi, credinţa ai făcut-o izvor!
Bucură-te, cel prin care Hristos şi mai mult S-a Proslăvit!
Bucură-te, Părintele cărturăriei româneşti, că ai fost chemat la lucrarea de mare taină!
Bucură-te, chipul cărţii vieţii, amintire ce nu se mai şterge!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 8

În Ţara Românească ai fost chemat, să fii sprijin Bisericii Lui Hristos, că mulţi pe ascuns voiau s-o 
strice cu alte credinţe străine, fără să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Câtă înţelepciune a trebuit să ai, să te strecori printre vrăjmaşii ascunşi, printre stăpâniri păgâne, să nu 

fii descoperit şi nici pătat în iscusinţă, de pricepere duhovnicească.
Bucură-te, credincioşie de mare veghe, tăcere în lucrare de taină!
Bucură-te, grijă de a nu te murdări cu cele ale păcătoşilor!
Bucură-te, grijă pentru păstrarea celor sfinte, că ţi s-a dat dar de biruinţă!
Bucură-te, că prin iubirea de Dumnezeu prin toate ai trecut!
Bucură-te, că prin Hristos tărie ai avut şi prin credinţă doar Biserica ai slujit!
Bucură-te, că prin Hristos, neabătut ai rămas mergând printre prăpăstiile abrupte ale vremurilor!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
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Condac 9
În Bucureşti, Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, peste tot tiparniţe ai semănat, sămânţă de carte sfântă 

să crească în pământul cel bun, făcându-te astfel următorul apostolesc, în cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Înzestrat cu dar de Sus, şi limbă românească ai deprins şi în grăiri sfinte ai întipărit-o să fie vestirea Lui 
Hristos peste veacuri la nesfărşit.

Bucură-te, înrudire duhovnicească cu acest pământ!
Bucură-te, întâlnire de inimă, prin Hristos!
Bucură-te, întâlnire de adânc, prin Sfântul Duh!
Bucură-te, iubire ce urcă spre veşnicie!
Bucură-te, grai de vestire, tainic lucrător al celor sfinte!
Bucură-te, grai de chemare, om de cinste şi de preţuire!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 10

O, câte amărăciuni ai gustat, că unii căutau să te momească la fărădelegile lor, iar alţii să te defaime şi 
să te prindă în învinuiri mincinoase, dar tu ca printre furci ai trecut cântând Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ca un cârmaci cu mare iscusinţă te-ai arătat, că printre toate răutăţile Biserica Lui Hristos ai strecurat-

o, şi stăpânirile viclene nu au putut să o supună după voile lor.
Bucură-te, dar al Bisericii Lui Hristos, că ai slujit cu aleasă demnitate!
Bucură-te, slujire de iubire, nu de stăpânire!
Bucură-te, fiu vrednic de părintească binecuvântare, că ai slujit ca un fiu, nu ca o slugă!
Bucură-te, că tu însuţi ai câştigat chipul de Părinte, printre Sfinţii noştri Părinţi!
Bucură-te, Părinte de Credincioşie Ortodoxă, al apostoleştii învăţături următor!
Bucură-te, icoană în zugrăvire românească, cel neabătut de nici o înşelare!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 11

Venit în Ţara Românească fiul ei te-ai făcut, şi în înrudirea cea sfântă de neam ai intrat şi aşa în sfinţenia 
românească de acum eşti Părintele nostru, cel ce cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ca şi odinioară, Sfinte Antim, de răutăţile ascunse ale viclenelor stăpâniri ne ocroteşte şi ne scapă, ca 

şi de cele pătimaşe şi ale duhurilor rele, ce necontenit ne bântuiesc.
Bucură-te, jertfă pentru prinosul de Sus, că te-ai dăruit pentru darul veşniciei!
Bucură-te, că suferinţă pentru cele sfinte ai îndurat şi chinurile celor răi ai primit!
Bucură-te, că lacrimile de acum ţi s-au oprit şi prin toate acestea credinţa ţi s-a probat!
Bucură-te, chin şi amar duse până la capăt, că suspinul de acum ţi-a trecut!
Bucură-te, că prin focul lumii ai trecut şi aur te-ai dovedit!
Bucură-te, că te-ai arătat şi mai înfrumuseţat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
Condac 12

Scos din scaunul mitropoliei româneşti, prin uneltirile păgâne şi mincinoase, la mănăstirea Sinai ai fost 
exilat, considerat ca o primejdie pentru acei lupi răpitori, că tu veşnic cântai Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ostaşii agareni, care te duceau în exil, muceniceşte te-au omorât, prin înecarea în râul Tungia şi aşa 

viaţa cea de Mucenicie tăcută, în Mucenicie de Sânge ţi s-a făcut, prin care veşnicia ai câştigat.
Bucură-te, Sfinte Antim, cărturar, Cuvios şi Mucenic, nume al sfinţeniei noastre româneşti!
Bucură-te, Antime, nume de cinste în Biserica noastră, pomenit printre Sfinţii noştri Părinţi!
Bucură-te, mărire şi smerenie în unire, Arhiereu şi slujitor credincios!
Bucură-te, fiu ajuns şi el la chipul de Părinte, la care şi noi alergăm în nevoi!
Bucură-te, iubire de Părinte pentru toţi primitoare!
Bucură-te, icoană zugrăvită din pământ şi neam românesc!

Bucură-te Sfinte Ierarh Antim şi roagă-te să avem prisos de smerenie, de credinţă şi de iubire în inimile noastre!
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Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Ierarh Antim, din tinereţe şi până la moartea pământească un drum mucenicesc ai avut, dar cu 

darul Lui Hristos, la împlinirea cea sfântă ai ajuns, ca un adevărat slujitor de mare cinste al Bisericii, şi aşa fii 
şi nouă întăritor în dreapta credinţă, ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Mucenic Ciprian
Rugăciunile începătoare                                2 octombrie

Condac 1
Cel  ce  mai  înainte  ai  fost  învăţătorul  răutăţii,  te-ai  arătat  Arhiereu  prin 

cinstita fecioară Iustina, ca un păstor înţelept din spinii înşelăciunii ai înflorit şi pe 
noi credincioşii ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi cu razele minunilor tale. 
Ajută-ne să fim tari în credinţă şi să-ţi cântăm cu veselie: Bucură-te Sfinte Mucenic 
Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor!

Icos 1
Sfinte, minunată s-a arătat viaţa ta, că din pruncie închinat ai fost slujirii 

idoleşti, dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoaşterea adevărată, printr-o fecioară 
curată ţi L-a descoperit pe Hristos, Dumnezeul Cel Adevărat, pentru care minunându-
ne, spunem cu credinţă:

Bucură-te, că ai înfrânt slujirea idolească! 
Bucură-te, că la cunoştinţa adevărului ai râvnit! 
Bucură-te, cel ce ai cunoscut meşteşuguri diavoleşti şi vrăjitorii! 
Bucură-te, că poţi să ne scapi de ispita diavolească! 
Bucură-te, că ne arăţi calea spre adevăr! 
Bucură-te, că rugăciunile tale de tot răul ne scapă! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 2
Cu meşteşugurile vrăjilor tale, multe pagube şi răutăţi ai săvârşit la început! Venind apoi la cunoştinţa 

adevărului,  ai  răscumpărat vremea,  aducând din rătăcire pe mulţi  la Hristos,  şi  învăţându-i să-I cânte Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cartagina, Antiohia şi Egiptul te-au hrănit din pruncie cu spurcata învăţătură a slujirii idoleşti,  dar 

Domnul cu negrăita Sa milostivire, printr-o fecioară curată ţi-a rânduit întoarcerea. Ţie, celui ce te-ai învrednicit a o 
dobândi, îţi cântăm:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a întors de la păgâneasca slujire! 
Bucură-te, că aşa ai cunoscut a Sa milostivire! 
Bucură-te, că întorcându-te, pe mulţi i-ai întors la Dumnezeu! 
Bucură-te, că şi azi eşti pildă vie celor rătăciţi! 
Bucură-te, că luminezi calea celor de eresuri orbiţi! 
Bucură-te, că izbăveşti de vrăjmaşul cel rău! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 3
Minunat ţi-a  rânduit  Dumnezeu întoarcerea  de la  slujirea păgână, Sfinte! A ales  o fecioară curată 

numită Iustina,  care prin  diaconul  Prailie  a  aflat  taina întrupării  Lui  Hristos  şi  Sfânta învăţătură a  Sa,  şi 
devenind creştină L-a slăvit pe Dumnezeu şi I-a cântat Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Căzând sămânţa propovăduirii Lui Hristos în inima bună a Iustinei, a adus mult rod. Aceasta împreună cu 

părinţii ei a venit la Hristos, slujindu-I Lui în rugăciune, în post şi în înfrânare. Ţie, celui ce vreme îndelungată 
ţi-a pregătit Dumnezeu cărare de întoarcere la lumină, îţi spunem:

Bucură-te, că mai întâi Iustina, fecioara cea curată, pe calea Domnului a purces! 
Bucură-te, că printr-însa ţi s-a pregătit cărarea întoarcerii la Hristos! 
Bucură-te, că Iustina întâi pe părinţii săi de la păgâneasca slujire i-a întors! 
Bucură-te, că Iustina, mireasa aleasă a Lui Hristos s-a dovedit! 

281



Bucură-te, că Lui în post şi multă rugăciune I-a slujit! 
Bucură-te, şi împreună cu Iustina roagă-te pentru mântuirea noastră! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor!

Condac 4
 Văzând că fecioara către Hristos pe mulţi începuse a-i întoarce de la păgâneasca slujire, satana a pornit 
asupră-i  un  cumplit  război, dar ea întărindu-se cu semnul Sfintei Cruci, prin  rugăciune  zdrobea  puterea 
diavolului, şi-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cu multă iscusinţă a socotit vrăjmaşul neamului omenesc să o abată pe Iustina de la calea mântuirii şi 

prin tânărul Aglaid Scolasticul voia să o vâneze pe dânsa spre petrecerea în necurăţie. Dar a fost întărită de 
Puterea Lui Hristos şi păzită de toată spurcăciunea, pentru care grăim ţie:

Bucură-te, că prin Aglaid Scolasticul, buna ta râvnă trebuia să se arate! 
Bucură-te, că ne înveţi pe noi a fi tari şi statornici la vremea ispitirii! 
Bucură-te, că fecioara nu s-a arătat ispitită de uneltiri viclene! 
Bucură-te, că prin darul Lui Hristos, a fost păzită de tot răul! 
Bucură-te, că nu au înşelat-o meşteşugitele curse! 
Bucură-te şi ale noastre rugăciuni, împreună cu Iustina, fă-le bine primite înaintea Domnului! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 5
Neputând Aglaid nici cu ademeniri viclene şi nici cu sila să o atragă pe fecioară de la păzirea curăţiei 

sale, a alergat la tine, Cipriane preaslăvite, care pe atunci erai cunoscut ca jertfitor idolesc, mare vrăjitor şi 
fermecător,  că aşa orânduise Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos! Minunându-ne noi de negrăita Sa 
înţelepciune, Îi aducem Domnului cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cu necurata putere a vrăjilor tale ai încercat atunci, Cipriane, să ispiteşti curăţia Iustinei, să o pleci pe 

ea spre necurăţia lui Aglaid. S-a tulburat sufletul fecioarei de războiul pe care diavolul îl ridicase asupra ei! 
Întărindu-se cu semnul Crucii Sfinte şi cu puterea rugăciunii, a biruit săgeţile pornite împotriva ei! 

Bucură-te, că s-a frânt boldul satanei prin Cinstita Cruce! 
Bucură-te, că şi nouă spre pildă ne stă înainte credinţa Iustinei! 
Bucură-te, că şi ţie însuţi, spre ajutor s-a făcut, Sfinte! 
Bucură-te, că aşa ai cunoscut amăgirea vrăjilor idoleşti! 
Bucură-te, că acum, cu rugăciunile tale, toată puterea celui rău o biruieşti! 
Bucură-te, că pe voi, Sfinţilor Ciprian şi Iustina, vă chemăm în ajutor! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor!

Condac 6
Văzându-te biruit de puterea Sfintei Cruci ţi-ai înnoit atacurile împotriva Iustinei, că aşa a voit Domnul 

să se vădească marea neputinţă şi înşelăciunea uneltirilor diavoleşti, şi să arate puterea Numelui Lui Hristos, 
ca văzând minunea, toţi să-L lăudăm pe El cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Smerindu-se cu post  şi  rugăciune, cu haină aspră îmbrăcându-se,  Iustina a biruit  atacurile  pe care 

diavolul le pornise asupra ei. Venind sub chipul unei femei, cu amăgitoare vorbe încerca să o ispitească şi 
părea că ar fi voit să urmeze vieţii şi curăţiei ei, dar acest chip de ademenire înţelegându-l Iustina, a biruit 
uneltirile celui rău, pentru care noi grăim: 

Bucură-te, că fecioara nu s-a amăgit de duhul înşelăciunii! 
Bucură-te, că îndelung a răbdat Iubitorul de oameni, Dumnezeu, statornicia ta în rău! 
Bucură-te, că mai înainte a cunoscut Domnul că vei fi statornic şi în credinţă! 
Bucură-te, căci ca şi Pavel ai vădit că cele rele le lucrai doar din neştiinţă! 
Bucură-te, că prin fecioara cea curată Hristos te-a luminat! 
Bucură-te, că prin ea Calea, Adevărul şi Viaţa ai aflat! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 
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Condac 7
Ai vrut să afli cu ce putere biruieşte Iustina şi ţi s-a adeverit că diavolul nu poate privi semnul de foc al 

Sfintei Cruci, că-l arde şi departe îl goneşte. Sfinte, ai înţeles puterea cu care se înarmează închinătorii Crucii 
când Îi aduc Domnului cântarea de laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
O, Sfinte, scârbit ai fost când ai văzut că puterea vrăjilor diavoleşti, pe care le credeai neînvinse, este 

biruită de o fecioară neputincioasă cu firea! Mintea ta cea doritoare de desăvârşita cunoaştere a început să se 
lumineze prin cunoştinţa Adevărului; de care bucurându-ne îţi cântăm:

Bucură-te, că Lumina Lui Hristos, ca un far în furtună ţi-a fost arătată! 
Bucură-te, că din pruncie ai dorit cunoaşterea cea adevărată!
Bucură-te, că ai venit la cunoştinţa adevărului printr-o fecioară creştină! 
Bucură-te, că astăzi diavolii de frica ta tresaltă! 
Bucură-te, că ai înfrânt puterea cu care ei odinioară te-au supus! 
Bucură-te, că şi pe noi, păcătoşii, ne aduci la liman liniştit! 
Bucură-te, şi împreună cu Iustina cea credincioasă roagă-te să scăpăm din al patimilor noian! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 8
Ca să vă ameţească,  diavolul  a  intrat  la  Aglaid luând chipul  Iustinei  şi  crezând el  că nălucirea e 

adevărată a strigat-o pe nume, dar  minune! numai la auzul numelui fecioarei nălucirea s-a risipit. Şi noi, cu 
spaimă şi cu nădejde, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu frică a alergat Aglaid la tine, Cipriane! Ţi-a spus cele petrecute şi tu ai încercat nenumărate alte 

chipuri ca Aglaid sau tu însuţi să vă puteţi apropia de casa Iustinei. Voi fiind cu cuget necurat nu aţi izbutit, că 
Însuşi Mirele Ceresc păzea curăţia preaînţeleptei fecioare! 

Bucură-te, că prin statornica Iustina multe taine s-au vădit! 
Bucură-te, că mai întâi puterea diavolului s-a dovedit a fi neputincioasă! 
Bucură-te, că s-a arătat puterea nebiruită a Lui Hristos şi a Sfintei Sale Cruci! 
Bucură-te, că ai cunoscut cum îi întăreşte Dumnezeu pe Sfinţii Săi în chip minunat! 
Bucură-te, şi ne dă biruinţă împotriva diavolului, nouă celor ce chemăm numele tău! 
Bucură-te, şi împreună cu Iustina, fecioara cea curată, scapă-ne de ispitele cele neaşteptate! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 9
Neizbutind împotriva credinţei neclintite a Iustinei şi a întinării curăţiei ei, ai căutat a o supune pornind 

asupra ei durerea, ca oarecând asupra lui Iov. Ea neîncetat rugându-se ca şi David grăia: Nu voi muri, ci vie voi fi 
şi voi povesti lucrurile Domnului! Şi pentru toate Îl proslăvea pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
O, Cipriane, slobozind blestemul ai adus vătămare asupra ei, a rudeniilor ei şi a toată cetatea! Mulţi au 

vrut să o silească pe Iustina, să nu se mai împotrivească lui Aglaid, pentru a izbăvi cetatea de vrăjile tale, dar ea 
prin rugăciuni curate şi fierbinţi i-a izbăvit pe toţi de tot răul, batjocorind meşteşugurile vrăjitoreşti. Cu toţii 
văzând minunea Îl lăudăm pe Dumnezeu şi îţi cântăm ţie:

Bucură-te, că Iustina s-a dovedit vas plecat slujirii Lui Hristos! 
Bucură-te, că mulţi din aceia au cunoscut pe Hristos, prin minunata ei tămăduire! 
Bucură-te, că întreaga cetate a luat printr-însa izbăvire! 
Bucură-te, că încrederea în puterea vrăjilor tale ţi s-a destrămat! 
Bucură-te, că aşa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioară a-ţi lucra mântuirea! 
Bucură-te, şi împreună cu Iustina învaţă-ne pe noi a răbda îndelung când suntem ispitiţi! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 10
Ruşinat fiind, Cipriane, de înfrângerea suferită printr-o tânără fecioară, tu, cel mai învăţat şi mai iscusit 

în lucruri vrăjitoreşti, văzând că toate meşteşugurile viclene cu Puterea Sfintei Cruci şi cu Numele Lui Iisus 
Hristos au fost biruite, ai venit întru cunoştinţa Adevărului şi ai început a-L slăvi şi a-I cânta Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

283



Icos 10
Văzând că te-ai trezit din somnul şi întunericul neştiintei şi cu mânie sfântă îl ocărăşti, diavolul s-a 

pornit acum cu multă putere să te piardă, încercând să te ucidă. Amintindu-ţi de semnul Sfintei Cruci, prin care 
se împotrivea Iustina, chemând Numele Cel Preasfânt al Lui Hristos ai biruit puterea diavolului, de care lucru 
prea minunat, cutremuraţi fiind, îţi spunem acestea:

Bucură-te, Cipriane, că prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui Lui Hristos! 
Bucură-te, că întru Numele Domnului ai zdrobit diavolul ce se pornise mai vârtos împotriva ta! 
Bucură-te, că ai aflat Lumina cea adevărată! 
Bucură-te, şi întăreşte-ne şi pe noi în chemarea Numelui Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, că prin tine a sporit Sfânta Biserică, cea biruitoare! 
Bucură-te, că te-a câştigat la credinţă Iustina, cea curată ca o floare! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 11
Ţi-ai ars cărţile vrăjitoreşti înaintea credincioşilor şi ai alergat la Episcopul creştin şi cu multă pocăinţă 

pentru relele făcute în viaţa ta de până atunci ai fost primit în turma Lui Hristos pentru buna ta râvnire. Şi  
precum te-ai arătat odinioară grabnic la rău, te-ai dovedit apoi aprig râvnitor şi slujitor vrednic al Dumnezeului  
Cel Adevărat, şi I-ai cântat neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfinte Ciprian te-ai Botezat în Hristos, ai alergat cu osârdie pe calea cea strâmtă şi anevoioasă şi ai 

păşit din treaptă în treaptă până la cinstea de Episcop, păstorind cu râvnă turma Lui Hristos. Pe fecioara Iustina 
ai făcut-o diaconiţă şi egumenă într-o mănăstire de fecioare. Cu bucurie îţi spunem aşa:

Bucură-te, Cipriane, că aşa răsplăteşte Dumnezeu inima curată! 
Bucură-te, că aşa miluieşte Dumnezeu pe cei care suferă îndelungi ispitiri! 
Bucură-te, că aşa te-ai arătat Arhiereu preasfinţit! 
Bucură-te, că şi pe Iustina, vrednica diaconiţă, ai înălţat-o slujirii Lui Hristos! 
Bucură-te, că egumenă şi povăţuitoare şi altor fecioare ai dat-o! 
Bucură-te, şi împreună cu Sfânta fecioară Iustina întăreşte-ne credinţa în ceasul ispitirii! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 12
Prin râvna ta şi  a fecioarelor curate povăţuite de înţeleapta Iustina scădea slujirea idolească,  şi  se 

înmulţea Slava Lui Hristos. Văzând diavolul sârguinţa ta pentru slujirea Lui Hristos scrâşnea voind cu orice 
chip să te piardă. Însă nu ştia pierzătorul că Domnul îţi  pregătea nepieritoare slavă şi sălăşluire cu cetele 
Sfinţilor, ca împreună cu ei pururea să-I cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
A aflat ighemonul că ai părăsit slujirea idolească şi ai devenit creştin; că pe mulţi îi aduci în turma Lui 

Hristos şi neputându-te întoarce prin cuvinte meşteşugite, te-a dat la muncire cumplită împreună cu fecioara 
Iustina. Voi toate le-aţi răbdat, neplecându-vă la închinarea idolească şi aţi fost ucişi de sabie şi împreună cu 
voi şi evlaviosul creştin Teoctist, care văzând moartea voastră cea nevinovată, a mărturisit şi el pe Hristos. 
Pentru aceea laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi al turmei Lui Hristos păstor nebiruit! 
Bucură-te, că şi Iustina fecioara nevoindu-se, alături de tine s-a sfinţit! 
Bucură-te, că astfel de cununa mucenicească aţi fost învredniciţi! 
Bucură-te, că acum prin Sfintele tale Moaşte multe tămăduiri se dăruiesc! 
Bucură-te, şi te roagă pentru noi împreună cu Sfânta Iustina şi Sfântul Teoctist! 
Bucură-te, şi primeşte de la noi jertfă de laudă acest smerit acatist! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Ciprian şi cu rugăciunile tale protejează-ne de diavoli şi de ispitirile lor! 

Condac 13   (de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preasfinţite Ierarh Ciprian împreună cu Sfânta muceniţă Iustina şi cu Sfântul mucenic Teoctist, roagă-te 

Lui  Hristos  Dumnezeu pentru  cei  ce  pururea  cinstesc  pomenirea  ta!  Cu rugăciunile  tale,  îmblânzeşte  pe 
Stăpânul Hristos, pentru toţi mijlocind iertare de greşeli şi izbăvire din toate cursele şi ispitirile diavoleşti, ca 
mântuindu-ne, împreună cu tine şi cu toţi Sfinţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Rugăciune
Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi 

Slăvit eşti în veci! Tu, Cel ce locuieşti în Lumina cea neapropiată, primeşte rugăciunea noastră şi apără-ne pe noi 
păcătoşii, de diavoli şi de acţiunile lor rele. Protejează-ne de tot ce nu-Ţi este plăcut Ţie şi ajută-ne să ne mântuim 
sufletele! Îţi Mulţumim Doamne pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute, de acum şi dintotdeauna. Slavă Ţie 
Doamne, Slavă Ţie! Amin!

 

Acatistul Sfântului Apostol Toma
Rugăciunile începătoare                              6 octombrie

Condac 1
Cel  ce  între Apostoli ai  purtat  crucea  grea  a  îndoielilor, ca fără 

putinţă de tăgadă sau de îndoială să se adeverească Învierea Lui Hristos, 
scapă-ne  pe  noi  cu  rugăciunile  tale  din  furtunile  lumii  şi  din  valurile 
îndoielilor vieţii acesteia, să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi 
roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Icos 1
Galileea a oblăduit a ta pruncie, Sfinte, şi Dumnezeu te-a învrednicit a auzi 

propovăduirea Lui Hristos şi a vedea preaslăvitele Sale minuni şi cunoscându-L pe 
El, Dumnezeu Adevărat, îndeaproape  să-L  urmezi  şi  în  ceata  celor  doisprezece 
Apostoli să te numeri.

Bucură-te, că L-ai cunoscut pe Iisus Galileanul!
Bucură-te, că prin minuni, Puterea Lui ţi s-a vădit!
Bucură-te, că L-ai cunoscut pe El a fi Dumnezeu Adevărat!
Bucură-te, că pe urmele Lui Iisus Hristos ai purces şi, Apostol, te-ai învrednicit a fi ales!
Bucură-te, Toma, cel numit Geamănul că între cei doisprezece Apostoli te-ai numărat!
Bucură-te, că ai urmat Lui Hristos până în sfârşit şi prin tine temeiul credinţei s-a vădit!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 2
Prin Dumnezeiasca Pronie, nu ai fost de faţă cu ceilalţi Apostoli când li S-a arătat lor Mântuitorul, 

după Sfânta Sa Înviere, şi nu ai crezut spuselor lor, când mărturiseau zicând:  L-am văzut pe Domnul! şi-L 
slăveau şi-I cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Necrezând mărturiei celor unsprezece Apostoli că: A Înviat Domnul omorând moartea! ai dorit să vezi 

locul rănilor Lui şi să pui degetul în coasta Lui, spre desăvârşita încredinţare a ta şi a tuturor neamurilor până 
la sfârşitul veacurilor; şi minunându-ne de îndoiala ta, strigăm ţie:

Bucură-te, că a rânduit Domnul să nu fii de faţă la Arătarea Sa!
Bucură-te, cel ce n-ai crezut că Hristos a Înviat! dând viaţă!
Bucură-te, că îndată ţi-ai arătat dorirea să-L vezi pe Hristos!
Bucură-te, că ai zis: De nu voi pipăi Rănile Lui nu voi crede! 
Bucură-te, că degetul pe Rănile Lui ai voit să ţi-L pui!
Bucură-te, că ne înveţi să ne lipim de Rănile Lui Hristos şi să primim suferinţa ca pe un dar!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 3
Cunoscând Domnul curăţia  cugetului  tău, că  spre  adeverirea Învierii  şi  nu  spre  ispitire  ţi-a  fost 

îndoiala, te-a învrednicit Slăvitei Sale Arătări, ca noi cunoscând minunea, cu tine de-a pururi să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Arătându-Se Domnul pentru a doua oară Apostolilor, pe când erai şi tu cu dânşii, ţi-a adeverit Puterea 

Sa  Dumnezeiască,  şi  cunoscându-ţi  îndoiala,  te-a  chemat  să-ţi  pui  degetul  în  Coasta  Sa,  după  dorire, 
dojenindu-te şi înlesnindu-ţi a fi credincios Arătării Sale şi nu necredincios. 
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Bucură-te, că Domnul a doua oară Apostolilor S-a arătat!
Bucură-te, că te-ai cutremurat când Iisus ţi S-a adresat ţie anume!
Bucură-te, că L-ai recunoscut pe Domnul Hristos, Care ţi-a spus cu blândeţe: Să nu fii necredincios!
Bucură-te, şi întăreşte-ne şi pe noi în credinţă!
Bucură-te, că ai adeverit Învierea cu prisosinţă!
Bucură-te, al lumii îndreptător, şi din căderile noastre ne scoală!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 4
Punând degetul tău pe Rănile Domnului şi cunoscându-L pe El a fi cu Adevărat Dumnezeul Cel Înviat 

din morţi, ai strigat cu tărie: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  încredinţându-ne şi pe noi de Sfânta Sa Înviere şi 
învăţându-ne a-I cânta Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Prin îndoiala ta din cuget curat izvorâtă şi din dorinţa fierbinte de a adeveri Taina cea nepricepută de 

minte a Învierii Lui Hristos, dat-ai mai cu tărie tuturor să ştie că a Înviat Domnul, nu cu nălucire, ci cu acelaşi 
trup cu care pătimise pentru a noastră mântuire. Pentru aceasta, noi laude îţi aducem:

Bucură-te, că ai fost ales să porţi a îndoielii cruce, spre adeverirea Învierii!
Bucură-te, că smerit crucea ai purtat şi prin tine s-a lucrat Dumnezeiasca Taină!
Bucură-te, că s-a vădit cât de mult te-a iubit Iisus!
Bucură-te, că a ta îndoială pe Domnul nu L-a mâhnit şi ne-a fost dată nouă spre întărire!
Bucură-te, că lumii spre întărire şi nu spre sminteală ai fost pus!
Bucură-te, că te avem spre povăţuire!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 5
După Sfânta Înălţare a Domnului, după primirea Harului Dumnezeiesc prin Pogorârea Sfântului Duh, 

aruncând Apostolii sorţi, să ştie unde avea fiecare să propovăduiască Cuvântul Lui Dumnezeu, tu, Sfinte, ai 
primit India spre propovăduire şi slăvindu-L pe Dumnezeu ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Propovăduitor neamurilor păgâne din Răsărit ai fost trimis şi ai pornit pe drumul celor trei magi să 

vesteşti Învierea Lui Hristos şi Evanghelia Sa mântuitoare; pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, că neamurile Răsăritului le-ai adunat la turma Lui Hristos! 
Bucură-te, că piatra pusă de tine pururea rămâne!
Bucură-te, că ai înălţat Biserică puternică în Răsărit!
Bucură-te, Sfinte Apostol şi Propovăduitor Preasfânt!
Bucură-te şi ne întăreşte în lucrarea mărturisirii Domnului!
Bucură-te şi din ispita îndoielilor ne scoate pe noi!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 6
Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului Lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor ţi  s-a dat 

Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi văzându-le să-L slăvească pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dăruit ţie 
putere multă şi să-I cânte Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Aflându-te în Cezareea prin Pronia Lui Dumnezeu, Sfinte, ai fost chemat drept meşter zidar, să mergi 

în India pentru înălţarea unui palat împărătesc. În drum, oprindu-vă într-o cetate în care se prăznuia nuntă 
împărătească şi fiind poruncă să meargă şi toţi străinii ce s-ar afla în cetate, aflându-te acolo, fără de vină ai 
fost lovit peste obraz de o slugă, pe care ai blestemat-o să-i fie ruptă mâna de câini, lucru care s-a şi întâmplat. 
Prin această minune mulţi  au venit  la credinţă şi  chiar pe fiul împăratului l-ai învăţat să păzească curăţia 
cămării de nuntă; pentru aceasta îţi strigăm:

Bucură-te, că ale tale cărări de Dumnezeu au fost rânduite!
Bucură-te, că ai aflat prilej să faci minuni preaslăvite!
Bucură-te, că pe cel ce pe tine nevinovat te-a hulit l-ai osândit şi după cuvântul tău pedeapsă a primit!
Bucură-te, că prin aceasta puterea Lui Dumnezeu cunoscând, mulţi au venit la adevărata credinţă!
Bucură-te, că pe fiul împăratului întors la credinţă, l-ai îndemnat la păzirea curăţiei în cuviinţă!
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Bucură-te, că prin tine şi noi îndemnuri bune primim!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 7
Aflând împăratul cetăţii de sfatul dat fiului său şi văzându-l că a părăsit slujirea idolească a voit să te 

piardă, dar fiind în drum spre India, Sfinte, Dumnezeu te ocrotea pentru slujba ce-ţi încredinţase. Pe Domnul 
slăvindu-L necontenit cu laude, să Îi aducem Lui cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Voind Gundafor, împăratul Indiei, să-şi facă un palat preaslăvit, prin Pronia Lui Dumnezeu ai fost 

adus înaintea lui drept meşter iscusit, venit din laturile Palestinei. Primindu-te cu mare bucurie împăratul şi 
încredinţându-ţi mult aur spre săvârşirea palatului, tu, Sfinte, l-ai împărţit la săraci, să-i îi agoniseşti lui palat în 
locaşurile Cereşti. Pentru care înţeleaptă îndrăzneală, lăudându-te, îţi strigăm:

Bucură-te, că prea îndrăzneţ te-ai arătat, când tot aurul la săraci l-ai dat!
Bucură-te, că vrând împăratul un palat minunat, locaş neasemănat în Ceruri i-ai gătit!
Bucură-te, că prin tine şi noi năzuim la cămările Cereşti!
Bucură-te, că acolo, împreună cu Hristos te sălăşluieşti!
Bucură-te şi ne du şi pe noi în Casa Tatălui de Sus şi ne uneşte cu Domnul Iisus!
Bucură-te, ajutătorul celor săraci şi în nevoi şi roagă-te, Sfinte, şi pentru noi!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 8
Aflând împăratul cele făptuite de tine, a poruncit să te arunce în temniţă, dar tu în necazuri te bucurai, 

Sfinte, şi Îl proslăveai pe Dumnezeu şi-I cântai Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

Minunat  a  arătat  Dumnezeu spre  încredinţarea  împăratului,  că neînşelător  era  cuvântul  tău despre 
zidirea Palatului Ceresc, că în chip neaşteptat s-a săvârşit din viaţă fratele împăratului şi a fost purtat de Înger 
şi a văzut slava celor agonisite în Ceruri de tine, Sfinte. Apoi a voit Dumnezeu să se întoarcă el întru simţire 
spre adeverirea celor văzute, de care încredinţându-se împăratul, te-a liberat din temniţă şi a venit la dreapta 
credinţă, iar noi, văzând minunea, grăim:

Bucură-te, că prin minuni, cuvântul şi faptele ţi-au fost adeverite!
Bucură-te, că răbdarea în suferinţă ţi s-a răsplătit şi însuşi împăratul la credinţă a venit!
Bucură-te, şi întăreşte-ne şi pe noi în necazuri şi al nostru cuget ţine-l mereu treaz!
Bucură-te, că din temniţă te-ai izbăvit şi celor din prigoane le eşti zid nebiruit!
Bucură-te, că ne arăţi nouă puterea credinţei şi ne vădeşti preţul suferinţei!
Bucură-te, că izbăveşti din închisoare pe cei nedreptăţiţi!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 9
Luminând tu cu propovăduirea Evangheliei părţile Indiei, a venit clipa cinstitei mutări a Maicii Lui 

Dumnezeu şi, din toate părţile lumii Apostolii au fost răpiţi şi aduşi în Ghetsimani înaintea patului Preacuratei, să-
I aducă Ei slăvite cântări de îngropăciune şi Lui Dumnezeu să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Dumnezeu a voit ca tu, Sfinte, să ajungi a doua zi după îngropăciune şi sfătuindu-se Apostolii, spre 

mângâierea ta au deschis mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să te închini trupului Ei Preacurat. 
Deschizându-l au aflat doar giulgiurile, adeverindu-se astfel că Maica Lui Dumnezeu, în chipul Fiului Său, cu 
trupul la Cer a fost luată. Această mare taină cunoscând-o, strigăm către tine:

Bucură-te, că de Dumnezeu îndoiala şi zăbava ţi-au fost rânduite!
Bucură-te, că şi Proslăvirea Maicii Domnului ai adeverit!
Bucură-te, că pe nori din India în Ghetsimani ai venit, dar ai ajuns a doua zi după îngropăciune!
Bucură-te, că deschizând mormântul doar giulgiul l-aţi aflat întins pe pământ!
Bucură-te, că la Cer cu trupul a fost luată, arătându-se aşa dragostea Fiului pentru Maica Sa!
Bucură-te, că îndoiala şi zăbava ta de rătăciri ne-a izbăvit!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!
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Condac 10
După aceasta întorcându-se în părţile Indiei, Sfântul Toma propovăduia pe Hristos, întorcând pe mulţi 

la credinţă şi învăţându-i pe ei să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Prin multe alte minuni,  Sfinte Toma, ai  întărit  propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Când un 
slujitor netrebnic ucigându-şi copilul, te-a învinuit pe tine de fapta lui ticăloasă, tu, neavând nici o mărturie în 
faţa  judecătorilor  pentru  nevinovaţia  ta,  ai  cerut  să  te  ducă  înaintea  pruncului  ucis  şi  i-ai  cerut  lui  să 
mărturisească cine l-a ucis, iar cel mort a cuvântat, arătând pe cel vinovat. 

Bucură-te, că prin tine multe minuni s-au făcut şi în primejdii darul Domnului ţi-a fost scut!
Bucură-te, că minciuna slujitorului idolesc s-a vădit şi cel mort singur a grăit!
Bucură-te, că mărturie de nevinovăţia ta a dat şi pe nelegiuitul său tată ucigaş l-a arătat!
Bucură-te, că Domnul tău din primejdii şi din temniţă iarăşi te-a scăpat! 
Bucură-te, şi ne fii nouă apărător în ispite ne scapă de cursele diavolului cele meşteşugite!
Bucură-te, că cinstim a ta pomenire şi fii mijlocitor la Cer pentru a noastră mântuire!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 11
Prin trei femei preacucernice, Sindiclia, Migdonia şi împărăteasa Tertiana, pe care le-ai adus de la 

închinarea la idoli la credinţa creştină, la închinarea la un singur  Dumnezeu Adevărat, ţi-a pregătit Domnul şi 
cărarea muceniciei, ca Cetei Sfinţilor alăturându-te, de-a pururi să-I cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Învăţându-le pe ele să-şi păzească curăţia ferindu-se de amestecul cu păgânii, ai întărâtat mânia celui 

rău, care prin soţii acelor cucernice femei s-a pornit cu înverşunare împotrivă-ţi. Ei l-au îndemnat pe împărat  să 
te piardă, că le despărţiseşi pe ele de închinarea la idoli şi pe mulţi i-ai adus la slujirea Lui Hristos. Sfinte, te-ai 
arătat gata a le răbda toate pentru dragostea Lui Hristos, pe care-L propovăduiai. Cu credinţă îţi strigăm:

Bucură-te, că întâi pe Sindiclia la credinţă ai câştigat-o, şi ea plină de dar s-a arătat!
Bucură-te, că ai atras-o pe Migdonia, rudenia ei, şi aceasta s-a arătat vas bun şi cinstit! 
Bucură-te, că pe însăşi preaînţeleapta împărăteasa Tertiana Domnul a chemat-o!
Bucură-te, că mânia împăratului împotriva ta s-a întărâtat!
Bucură-te, că cele trei femei cucernice cununa muceniciei ţi-au pregătit!
Bucură-te, agonisitorul cereştii avuţii şi ne povăţuieşte şi pe noi pe calea mântuirii!
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 12
Aflând împăratul că ai întors-o pe femeia sa de la împreună-petrecerea cu el, plin de mânie, te-a prins 

şi te-a aruncat în temniţă, Sfinte. La judecată ai mărturisit cu îndrăznire că Unui singur Dumnezeu, Celui 
Atoatefăcător te închini şi-I slujeşti. Nedobândind de la tine întoarcerea împărătesei la petrecerea ei de mai 
înainte şi neputând să te plece închinării idoleşti te-a dat la munci grele, dar pe toate le-ai biruit cu Puterea Lui 
Hristos, Căruia necontenit Îi slujeai şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Temându-se de norod, împăratul cu vicleşug te-a scos din cetate, şi te-a dat pe mâna ostaşilor care cu 

cinci suliţe te-au străpuns şi aşa ai dobândit cununa muceniciei. Nu numai cinstitele tale moaşte, dar şi ţărâna 
mormântului tău s-a arătat făcătoare de minuni. Un frate îndrăcit al împăratului a fost tămăduit cu ţărâna de la 
mormântul tău, iar împăratul, care cu urgie te-a pierdut, s-a întors la credinţă. 

Bucură-te, că şi în viaţă şi după moarte te-ai arătat făcător de minuni! 
Bucură-te, că prin cununa muceniciei care te împodobeşte, Ceata Sfinţilor sporeşte!
Bucură-te, că ţărâna mormântului tău l-a vindecat pe fratele îndrăcit al împăratului!
Bucură-te, că împăratul care te-a ucis, la ajutorul tău a alergat şi în vedenie i te-ai arătat şi l-ai mustrat!
Bucură-te, că de ajutor nu l-ai lipsit şi prin minunata tămăduire pentru Hristos l-ai dobândit!
Bucură-te, că de ale sufletului şi de ale trupului suferinţe ne scapi pe noi! 
Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

Condac 13           (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Apostol al Lui Hristos, îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat, spre adeverirea desăvârşită  a 

Dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a Proslăvirii Preacuratei Sale Maici. În viaţă şi după moarte 
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făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat. Te rugăm apără-ne de rătăcire, întăreşte-
ne în credinţă cu rugăciunile tale, tămăduieşte neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi mijloceşte la mântuirea 
noastră, ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

+Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
Rugăciunile începătoare                         -vindecătoare-                                                14 
octombrie

Condac 1
Pentru mijlocirile Preacuvioasei şi multmilostivei maici, Parascheva, 

mulţumire îi aducem noi păcătoşii, că mari daruri am dobândit de la izvorul cel 
pururea curgător de bunătăţi al  Mântuitorului nostru. Bucură-te Sfântă Cuvioasă 
Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră! 

Icos 1
Îngerii din Cer cu laude primind feciorescul tău duh, cu bucurie te-au 

încununat pentru vredniciile tale, că ai ştiut a birui puterile vrăjmaşilor prin bună 
înţelepciune. 

Bucură-te, înţeleaptă şi cucernică fecioară! 
Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc! 
Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul! 
Bucură-te, mângâierea şi nădejdea oamenilor! 
Bucură-te, întărirea credincioşilor! 
Bucură-te, luminarea şi scăparea celor deznădăjduiţi! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 2
Împăratul tuturor răsplăteşte biruinţele credincioşilor şi, spre împlinirea celor de Dânsul rânduite spre 

mântuire, întăreşte neamul omenesc. Să ne depărtăm de nelegiuiri, să întărim credinţa în inimile noastre şi să-I 
cântăm Lui Dumnezeu cântarea cea îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit că şi tu i-ai avut pe Sfinţi şi pe Îngeri în ajutor la ispitele 

pământeşti.  Fii acum pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în casa mirelui cu candela 
luminoasă, precum ne-a povăţuit Mântuitorul Hristos, şi primeşte cântarea aceasta:

Bucură-te, floare neveştejită a Bisericii Lui Hristos! 
Bucură-te, temelie neclintită a creştinătăţii! 
Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare şi rugătoare către Maica Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, ascultătoare a preoţilor cucernici! 
Bucură-te, învingătoarea duşmanilor! 
Bucură-te, izbăvirea celor care te cheamă spre ajutor! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 3
Spre tine nădăjduind, de multe boli şi primejdii s-a izbăvit ţara aceasta, alinând şi prefăcând mânia cea cu 

dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună şi milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Acum 
îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi să scăpăm din primejdii şi să-I cântăm 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Epivata, văzând lauda pământului ei răsărind dintru ale sale, Preacuvioasă, cu bucurie te-a întâmpinat, 

mărturisindu-te cu mare cucernicie. În urmă noi ne-am învrednicit a dobândi Sfintele tale Moaşte. Cum vom 
putea să propovăduim minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? 

Bucură-te, luminătoarea Moldovei şi sprijinitoarea Epivatei! 
Bucură-te, învăţătoarea părinţilor tăi! 
Bucură-te, adunătoarea cereştilor daruri! 
Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe! 
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Bucură-te, cinstitoarea smereniei şi a fecioriei! 
Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor şi miluitoarea săracilor! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 4
Preacurată  Fecioară  Marie,  Maica  Lui  Dumnezeu,  primeşte  aceste smerite  rugăciuni,  pe care  prin 

mijlocitoarea noastră sfântă Ţi le aducem spre iertarea păcatelor, şi dă-ne nouă pace şi mare milă de la Fiul 
Tău, Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
După vrednicie şi cu credinţă următoare a Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru buna cucernicie ai primit 

darul vindecărilor şi plată cerească, prin glasul Mântuitorului:  Slugă bună şi credincioasă, intră întru bucuria  
Domnului tău! Sfântă Parascheva ţie îţi aducem cântarea aceasta: 

Bucură-te, hrană duhovnicească! 
Bucură-te, rodul pocăinţei! 
Bucură-te, alinarea relelor cugetări! 
Bucură-te, risipitoare de furtuni! 
Bucură-te, dătătoare de mângâieri! 
Bucură-te, mijlocitoare către Domnul a creştinilor! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 5
Obosiţi de truda gândurilor lumeşti, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire şi temându-ne de tăiere 

ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, şi strigăm: Miluieşte-ne, ca împreună 
cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că ai potolit prin nevoinţele tale zburdălnicia trupului şi prin 

curăţie şi smerenie ai dobândit mântuirea sufletească? Cine nu te va ferici că ai învins amăgirile vicleanului şi 
l-ai ruşinat? Pentru aceasta grăim către tine: 

Bucură-te, turnul biruinţei, uşa mântuirii! 
Bucură-te, pavăza credinţei şi locaşul statorniciei! 
Bucură-te, apărarea Cinstitei Cruci şi închinătoarea ei vrednică! 
Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! 
Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut Lui Hristos următoare! 
Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 6
Cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale? Că nici faptele, nici credinţa nu ne apropie de lucrările tale 

preacinstite! Mărturisind slăbiciunea noastră, te rugăm să ne ajuţi şi să mijloceşti la Dumnezeu să primească 
cântarea de slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse şi nu aşteptăm ajutor omenesc! Plăcerile ce odinioară ne 

desfătau acum se luptă cu noi! Vai de ticăloşia noastră! Avem nădejde mila Lui Dumnezeu şi al tău ajutor 
sfânt! Ne rugăm ţie, ascultă-ne şi vindecă-ne, ca să-ţi cântăm ţie: 

Bucură-te, leacul durerii şi mâna vindecării! 
Bucură-te, casa ocrotirii şi raza mângâierii! 
Bucură-te, mântuirea de boli! 
Bucură-te, scăparea celor înspăimântaţi! 
Bucură-te, izgonitoare de pagube! 
Bucură-te, stea luminătoare! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 7
Doamne cercetează-i şi vindecă-i pe robii Tăi cuprinşi de durere, că nu au nici reazem, nici mângâiere! 

zice  Preacuvioasa  rugându-se neîncetat.  Zilele  sunt  grele,  dar noi  cădem la  Dumnezeu,  şi  pocăindu-ne Îi 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 7
Nelegiuirile noastre, strâmbătăţile pricinuite aproapelui nostru, toate ne osândesc şi nu avem răspuns 

mergând la Judecată. Preabună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijloceşte către Domnul să ne ierte şi să 
ne mântuiască sufletele, că noi te preamărim cu laude ca acestea: 

Bucură-te, mijlocitoarea celor greşiţi! 
Bucură-te, folositoarea celor asupriţi! 
Bucură-te, doveditoarea celor clevetiţi! 
Bucură-te, scăparea celor judecaţi şi osândiţi! 
Bucură-te, stârpitoarea răutăţilor! 
Bucură-te, izvorâtoarea milostivirii! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 8
Saltă sufletele noastre că nu-şi vor râde de noi vrăjmaşii noştri! Nu ne va părăsi Dumnezeu până în 

sfârşit, pentru rugăciunile tale, Preacuvioasă, şi noi păcătoşii ne vom împărtăşi de bunătăţile Sale, şi împreună 
Îi vom cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
La toţi vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta şi după datoria obştii îţi  aducem 

mulţumire! Mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credinţă! Mărire faptei celei cu 
statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni! Pentru acestea grăim ţie: 

Bucură-te, mireasă duhovnicească! 
Bucură-te, toiagul biruinţei! 
Bucură-te, păzitoare a sihaştrilor! 
Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credinţe! 
Bucură-te, surpătoare a eresurilor! 
Bucură-te, dobândirea Slavei Dumnezeieşti! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 9
Pe Sfânta Parascheva, folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toţi cu bucurie să o lăudăm, că viaţă 

nestricăcioasă în veci a luat, mărire a aflat şi  darul de a face minuni i s-a dat! Cu dragoste să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Rău cugetătorii prin tine fiind mustraţi, se înspăimântă văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, 

asupra ta, Cuvioasă, că astăzi străluceşti aducând credincioşilor dar de vindecare! Ei s-au ruşinat pocăindu-se, 
dar noi ne-am veselit grăindu-ţi ţie: 

Bucură-te, izbăvitoare a noastră! 
Bucură-te, izgonitoare de rele! 
Bucură-te, feritoare de năluciri! 
Bucură-te, risipitoare de grindină! 
Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! 
Bucură-te, veselitoare a plugarilor! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 10
Vestim minunile tale, Preacuvioasă, că rugându-te pentru ţara aceasta, pe care o păzeşti cu Sfintele tale 

Moaşte, ne-ai izbăvit din atâtea primejdii, ne-ai uşurat de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele 
noastre cele multe. Împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Dragostea părinţilor tăi n-a fost îndestulătoare şi te-ai hotărât să îmbrăţişezi viaţa monahicească. Te-ai 

depărtat de plăcerile lumeşti şi venind de la Biserică ai schimbat haina ta scumpă cu cea a cerşetorului şi ţi-ai 
părăsit părinţii care te mustrau. Cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toţi auzi: 

Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei! 
Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de Sus! 
Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc! 

291



Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc! 
Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc! 
Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 11
Suntem  plini  de  păcate,  Îndurate  Doamne,  şi  greu  se  luptă  sufletele  noastre  gândind  la  Marea 

Judecată! Milă  cerem,  Doamne  Iisuse  Hristoase,  că  nu  avem  chip  de  îndreptare.  Nu  trece  cu  vederea 
rugăciunile noastre şi pocăinţa care ne-a cuprins, Doamne! Primeşte rugăciunea aceasta şi mijlocirea Maicii 
Parascheva, împreună cu care Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Mulţi  păcătoşi  mai  înainte de noi  prin  umilinţă şi-au dobândit  mântuirea.  Preacuvioasă  Maică,  ne 

rugăm să nu fim ruşinaţi, ca păcătosul care a fost înmormântat lângă tine şi pentru care ai cerut prin vedenie să 
îi fie mutat trupul cel stricat de lângă Moaştele tale Sfinte. Te rugăm primeşte rugăciunile şi lacrimile noastre, 
mijlocind iertarea păcatelor noastre! 

Bucură-te, fecioară smerită şi neîntinată! 
Bucură-te, maică prealăudată! 
Bucură-te, mângâierea celor nenorociţi! 
Bucură-te, povăţuitoarea celor rătăciţi! 
Bucură-te, buna mea sfătuitoare! 
Bucură-te, preablândă îndreptătoare! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 12
Nespusă este mângâierea noastră, Sfântă Parascheva, că eşti darul Lui Dumnezeu pentru ţara noastră. De 

boli ne-ai vindecat, din necazuri ne-ai scos, din lipsuri, din prigoane şi din războaie ne-ai salvat, în totul ai  
împlinit cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta cu smerenie Îi mulţumim Lui Dumnezeu şi 
cu dragoste Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Izbăveşte-ne pe noi, Maică, de toată boala cea rea, de insectele aducătoare de pagube pentru recoltele 

noastre, de secetă, de inundaţii, de foc, de grindină, de trăznet, de cutremur şi de toată răutatea! Prin rugăciunile 
tale, Maică, izbăveşte-ne pe noi de chinul veşnic şi ne învredniceşte să fim trecuţi la dreapta în Ziua Judecăţii! 
Ajută-ne până la cea mai de pe urmă răsuflare a noastră, ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, făclie luminoasă, cerească rază! 
Bucură-te, nădejdea oamenilor şi izgonirea demonilor! 
Bucură-te, tămăduirea rănilor şi feritoarea de răutăţi! 
Bucură-te, aducătoarea de bunătăţi! 
Bucură-te, protectoarea Moldovei! 
Bucură-te, sprijinitoarea mea, a smeritului păcătos! 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea noastră!

Condac 13  (de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)
Ne închinăm Lui Dumnezeu, Cuvioasă Maică Parascheva, cinstim Sfintele tale  Moaşte  şi  cântăm 

minunile  tale  făcute  prin  darul  Lui  Dumnezeu!  Te rugăm bine  primită  fă  rugăciunea  noastră,  Sfântă,  fii 
grabnică în ajutor, că te cinstim cu bucurie şi-L slăvim pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Doamne Dumnezeul nostru, Care ai zis şi s-a făcut toată făptura, nu-Ţi întoarce faţa de la noi păcătoşii, să 

nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, ca rod al păcatelor noastre, pe care în toată 
ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim! Noi suntem păcătoşi, dar Tu eşti Izvorul Milostivirii şi al Vieţii şi 
Te rugăm nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, nici nu ne răsplăti după nelegiuirile noastre, ci 
milostiveşte-Te  de  noi,  Doamne,  ca  un  Dumnezeu  Răbdător,  Îndurat  şi  Multmilostiv!  Doamne,  pentru 
rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea  şi 
ne întăreşte cu Duhul Tău Cel Stăpânitor, ca din adâncul înimilor, cu bucurie să slăvim Preasfânt Numele Tău! 
Slavă Ţie, Doamne Dumnezeul nostru! Amin!
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Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Visarion şi Sofronie
şi al Mucenicului Oprea

Rugăciunile începătoare                                
21 octombrie

Condac 1
Veniţi iubitori ai Lui Hristos, la prăznuirea fericiţilor mărturisitori Visarion, 

Sofronie şi Oprea, care au slujit adevărului şi au mărturisit dreapta credinţă şi cinstind 
cu evlavie ostenelie lor şi lăudându-i, să zicem: Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori ai 
Lui Hristos şi rugaţi-vă să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Icos 1
Stâlpare aleasă din rădăcină sănătoasă, ai odrăslit Cuvioase Visarion şi din 

pruncie ai învăţat dreapta credinţă. Chip îngeresc ai avut din tinereţe şi viaţa îngerească 
ai urmat-o după cuviinţă. Pentru aceasta şi noi, smeriţii, cu laude te cinstim, zicând:

Bucură-te, vlăstar ales, din părinţi credincioşi răsărit, că din copilărie pe urmele Sfinţior ai mers negreşit!
Bucură-te, că prin Sfântul Botez, Har Dumnezeiesc ai primit, şi vrednic de sfinţenie te-ai dovedit!
Bucură-te, că de tânăr, multe locaşuri sfinte ai cercetat, şi din izvorul Credinţei Ortodoxe te-ai adăpat!
Bucură-te, că şi la Sfântul Mormânt cu evlavie ai ajuns, şi cu lacrimi fierbinţi de bucurie ai plâns!
Bucură-te, că în lavra Sfântului Sava ai fost călugărit, şi de atunci numele de Visarion ai primit!
Bucură-te, că toată viaţa, pe cărările curăţiei ai umblat, şi totdeauna spre cele înalte ai cugetat!
Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 2
După primirea călugăriei, Sfinte Visarion, ai plecat de la Sfântul Mormânt şi ai venit în Slovenia, la 

mănăstirea Pacra, unde timp de şapte ani, cu smerenie şi cu aleasă râvnă, te-ai nevoit în treapta diaconiei, după 
care, ca un ales nevoitor, te-ai învrednicit de Harul preoţiei, slujind Lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Alt râvnitor, asemenea lui Ilie te-ai arătat, Cuvioase Sofronie, Din copilărie ai învăţat de la părinţii tăi 

dreapta credinţă şi ai alergat în calea Poruncilor Domnului, neţinând seama de ispitele lumeşti. Pentru aceasta 
te lăudăm, zicând ţie:

Bucură-te, că în Cioara Sebeşului, ca o floare ai înflorit, şi de copil, dragoste de cele sfinte ai dovedit!
Bucură-te, că în Ţara Românească multă osârdie ai arătat, şi cu viaţa ta aleasă pe toţi i-ai bucurat!
Bucură-te, că de acolo, în Transilvania te-ai înapoiat, şi tuturor pildă de viaţă curată te-ai arătat!
Bucură-te, că lângă Cioara sălaş de cuvioşie ai zidit, şi pe cei care au venit la tine cu drag i-ai povăţuit!
Bucură-te, că ispitirile diavolului le-ai nimicit, şi meşteşugirile celui rău, cu hotărâre, le-ai zdrobit!
Bucură-te, că în Sebeşbei dreapta credinţă pe toţi i-ai învăţat, şi pe toţi către Hristos i-ai îndemnat!
Bucură-te Sfinte Sofronie şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 3
Ai străbătut cu multă osteneală ţinuturile transilvănene, Cuvioase Sofronie, şi i-ai îndemnat pe cei 

binecredincioşi să nu se depărteze de la Biserica dreptmăritoare, şi stând cu toţii neclintiţi în credinţă, să cânte 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Săliştea Sibiului se veseleşte acum duhovniceşte, împreună cu toată obştea creştinilor dreptcredincioşi, 

la prăznuirea Sfântului Mucenic Oprea, cel ce înflăcărat de râvnă pentru adevăr şi pentru apărarea Ortodoxiei s-
a arătat. Pentru aceasta şi noi, smeriţii, cu dragoste să-l lăudăm, zicând:

Bucură-te, fiu credincios al Bisericii dreptmăritoare, că eşti al Săliştii Sibiului aleasă floare!
Bucură-te, cel ce cu lucrarea pământului te-ai îndeletnicit, dar şi de suflet cu sârg te-ai îngrijit!
Bucură-te, că în dreapta credinţă a strămoşilor ai trăit, şi viaţă bine-plăcută Domnului ţi-ai agonisit!
Bucură-te, că prin post şi rugăciune sufletul ţi-ai întărit şi prin binecuvântările preoţilor calea ţi-ai gătit!
Bucură-te, că în ţinutul Săliştii pe fraţi i-ai povăţuit şi pe toţi cei ce pătimeau, cu dragoste i-ai sprijnit!
Bucură-te, că împotriva asupritorilor pavăză ai stat şi pentru dreapta credinţă, prigoane mari ai îndurat!
Bucură-te Sfinte Oprea şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!
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Condac 4
Omule al Lui Dumnezeu şi Mucenice al Lui Hristos, Oprea, tu cu inimă arzătoare ai apărat dreapta credinţă 

şi pe toţi i-ai învăţat adevărul, iar pe cei care nu s-au clătinat de la Credinţa Ortodoxă, i-ai apărat cu jertfa vieţii 
tale, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
După ce te-ai învrednicit de treapta preoţiei, Sfinte Visarion, iar ai călătorit la Sfântul Mormânt, de unde 

te-ai întors în Transilvania şi cu mare îndrăzneală ai înfruntat prigoana pornită asupra Bisericii dreptmăritoare şi 
pe toţi i-ai întărit în dreapta credinţă. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând ţie:

Bucură-te, că de la Sfântul Mormânt la ai tăi ai venit şi cu putere multă tuturor le-ai propovăduit!
Bucură-te, că peste tot, ca un izbăvitor erai primit, şi de mulţimea credincioşilor erai însoţit!
Bucură-te, cel ce cu sunete de clopot erai întâmpinat şi de credincioşi cu făclii aprinse erai aşteptat!
Bucură-te, că la dreapta credinţă pe toţi i-ai înflăcărat şi în adunări, cu putere, adevărul l-ai arătat!
Bucură-te, că rânduiala călugărească niciodată n-ai părăsit şi în aspră înfrânare tot timpul ai vieţuit!
Bucură-te, că schitul de la Foltea l-ai ridicat şi cu Harul de Sus, izvor de apă vie te-ai arătat!
Bucură-te Sfinte Visarion şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 5
Având în minte învăţătura marelui Pavel, în toate zilele îţi întăreai trupul cu aspră înfrânare, Cuvioase 

Sofronie, şi cu pilda vieţii tale îi îndemnai pe toţi să-L laude pe Dumnezeu şi să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Pentru mărturisirea dreptei credinţe ai fost aruncat în temniţa de la Bobâlna, Cuvioase Sofronie, de 
unde, după cumplite pătimiri, iarăşi ai ieşit cu mila Lui Dumnezeu şi te-ai nevoit să predici mai departe Crucea 
Lui Hristos, bucurie făcând celor dreptcredincioşi. Pentru care şi noi te lăudăm, grăind ţie:

Bucură-te, că pentru credinţă, în temniţă ai fost aruncat şi prin aceasta, Sfinţilor Mărturisitori ai urmat!
Bucură-te, că ieşind din temniţă spre Zarand ai venit, şi în Apuseni râvna credinţei te-a călăuzit!
Bucură-te, că pentru credinţa ta, iar ai fost prins şi legat şi în temniţa din Abrud ai fost din nou aruncat!
Bucură-te, că după Voia Domnului, din legături ai fost slobozit şi la mulţi credincioşi ai propovăduit!
Bucură-te, că în păstrarea credinţei pe fraţi i-ai întărit şi prin faptă şi cuvânt pe Domnul L-ai preamărit!
Bucură-te, că pe fraţii tăi, cu pavăza credinţei i-ai înarmat şi inspirat de Domnul, tuturor le-ai predicat!
Bucură-te, Sfinte Sofronie, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 6
În soboarele pe care le ţineau cei binecredincioşi s-au legat cu jurământ că nu-şi vor părăsi dreapta 

credinţă pe care au primit-o de la strămoşi şi că vor rămâne pururea fii binecinstitori ai Bisericii Răsăritului 
spre mărirea Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Văzând că Biserica Lui Hristos cea dreptmăritoare este asuprită şi prigonită, te-ai ridicat Sfinte Oprea, 

cu inimă vitează, întru apărarea credinţei strămoşeşti, neluând seama la primejdiile şi chinurile care te aşteptau. 
Pentru aceasta multimea dreptcredincioşilor te laudă, zicând:

Bucură-te, că plin de curaj, la căpetenia ţării te-ai dus şi despre nedreapta prigoană a fraţilor tăi ai spus!
Bucură-te, cel ce ca un răzvrătitor de mulţimi ai fost defăimat şi cu temniţe şi chinuri te-au ameninţat!
Bucură-te, că pentru dreptate, până la Viena te-ai ostenit şi pentru legea străbună şi acolo te-ai nevoit!
Bucură-te, că rugul ostenelilor tale a luminat adevărul şi nădejdea întreagă ţi-ai pus-o întru Domnul! 
Bucură-te, că în tot timpul viclenia asupritoritor ai vădit şi până în sfârşit înşelătoria lor nu te-a biruit!
Bucură-te, că şi a doua oară la Viena te-ai înfăţişat şi pentru dreptate, necontenit Domnului te-ai rugat!
Bucură-te, Sfinte Oprea, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 7
La înapoierea de la Viena, punându-se la cale întemniţarea ta, Mucenice Oprea, te-ai oprit în Banat, 

împreună cu preotul Moise, care te însoţea. Şi pe când te aflai aici au venit la tine preotul Ioan din Poiana şi 
Ianeş din Galeş, împreună cu mulţime de credincioşi, să te roage să mergi din nou la ocârmuitorii din Viena 
întru apărarea dreptei credinţe. Ai plecat iar la drum cu nădejdea nestrămutată în Dumnezeul dreptăţii Căruia Îi 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 7
Cuvioase Visarion, cu îndrăzneală ai propovăduit dreapta credinţă în părţile Dobrei, Devei Orăştiei, 

Bălgradului şi Săliştei, iar mulţimea care te aşepta, însufleţită de mari nădejdi şi de bucurie duhovnicească, îţi 
aducea cuvenită cinstire, ca unui trimis al Lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi noi, lăudându-te, zicem ţie:

Bucură-te, că pe cei din Sibiu să-i încurajezi ai voit, că milă ţi s-a făcut de ei, pentru cât au pătimit!
Bucură-te, că pe cale ai fost prins şi târât la judecată, dar nici o clipă cinstea nu ţi-ai lăsat-o plecată!
Bucură-te, cel ce hotărât credinţa cea dreaptă ai mărturisit, şi cu înţelepciune adevărul le-ai descoperit!
Bucură-te, că ai mustrat a prigonitorilor rea voinţă, şi pe aceia i-ai îndemnat la pocăinţă!
Bucură-te, că i-ai mângâiat pe fraţii tăi în reştrişte şi în nevoi, şi astăzi din Ceruri, eşti alături de noi!
Bucură-te, cel ce cu pilda vieţii tale, pe toţi i-ai luminat şi în pătimiri şi în necazuri i-ai îmbărbătat!
Bucură-te, Sfinte Visarion, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 8
Izvor de lumină şi de dreaptă credinţă te-ai arătat, Cuvioase Visarion, şi facerile tale de bine peste toţi 

s-au revărsat; iar noi laudă aducem Atotputernicului Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

În multe rânduri, i-ai adunat pe credincioşi în jurul tău, Cuvioase Sofronie, şi i-ai învăţat să ţină cu tărie 
Credinţa Ortodoxă, cea primită de la părinţi, şi să fie gata cu toţii pentru apărarea adevărului. Pentru aceasta, 
cu evlavie te cinstim pe tine, zicând:

Bucură-te, râvnitor al aşezămintelor apostoleşti, şi păstor dârz al hotărârilor soborniceşti!
Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare slujitor adevărat, şi al credinţei strămoşeşti, stâlp neclătinat!
Bucură-te, că pe potrivnici fără sfială i-ai vădit şi de dorul dreptăţii şi al credinţei adevărate, ai fost călăuzit!
Bucură-te, că de la Duhul Sfânt adevărul l-ai grăit şi pe stânca dreptei credinţe sufletele tuturor le-ai întărit!
Bucură-te, că sufletele credincioşilor le aprindeai, când despre dragostea către Domnul le propovăduiai!
Bucură-te, că nădejdile credincioşilor nu le-ai spulberat şi în necazuri pe toţi i-ai îmbărbătat!
Bucură-te, Sfinte Sofronie, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 9
Şi-a amintit Dumnezeu de rugăciunle tale pentru întărirea dreptei credinţe, Cuvioase Sofronie, că cei ce 

mai înainte fuseseră smulşi din staulul Ortodoxiei iarăşi au venit la sânul Bisericii mame, ca împreună cu tine, 
care te afli în Ceruri, să cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Apărat-ai Mucenice Oprea cu multă tărie dreapta credinţă înaintea ocârmuitorilor asupritori, de la care 

cu stăruinţă ai cerut de atâtea ori dreptate şi libertatea credinţei strămoşeşti, pentru fraţii tăi asupriţi. Dar ai fost 
prins, legat şi aruncat în temniţă grea, unde pentru dreapta credinţă ai suferit până la moarte. Pentru aceasta, 
lăudând cu evlavie pătimirea ta mucenicească, te fericim pe tine, zicând:

Bucură-te, stâlpare aleasă a Bisericii strămoşeşti, că mlădiţă bună ce viaţă duhovnicească rodeşti!
Bucură-te, că, lupta cea bună, ca Sfinţii ai luptat şi de nimeni niciodată, nu te-ai lăsat înfricoşat!
Bucură-te, că a treia oară drumul Vienei ai luat şi cu hotărâre o nouă jalbă ai înfăţişat!
Bucură-te, că ai crezut cu tărie că dreptatea va veni şi ai fost încredinţat că libertatea va birui!
Bucură-te, că talantul ce ţi s-a încredinţat l-ai înmulţit şi toată viaţa ta, prin faptă, ai arătat rod însutit!
Bucură-te, că ai mărturisit adevărul fără şovăire şi ai crezut, în dreptatea alor tăi, fără de îndoire!
Bucură-te, Sfinte Oprea, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 10
Trimis ai fost în trei rânduri cu jalbă în cetatea împărătească de la Viena, spre apărarea dreptei credinţe 

şi înaintea stăpânitorilor de acolo, cu hotărâre neclintită, ai mărturisit adevărul, arătând dragoste înflăcărată 
fraţilor tăi întru dreapta credinţă şi împreună cu ei ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
De la Sebeş spre Sibiu ai mers propovăduind dreapta credinţă, Cuvioase Visarion, dar pe cale ai fost prins 

de cei ce căutau să te piardă şi ai fost dus legat la capeteniile lor, unde luminat de Credinţa Ortodoxă, ai mărturisit 
adevărul. Pentru aceasta şi noi smeriţii, te lăudăm, zicând ţie:

Bucură-te, că în faţa prigonitorilor curajos ai stat, şi prin hotărârea ta cea bună pe toţi i-ai înfruntat!
Bucură-te, că nelepădându-te de credinţă în lanţuri ai fost ferecat, şi în temniţa din Devet ai fost aruncat!
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Bucură-te, că şi-n temniţa din Timişoara ai stat, şi-n grozava temniţă din Kufstein până la moarte ai răbdat!
Bucură-te, că Mucenic ai fost încununat, şi prin statornicia ta în credinţă, pildă vie tuturora ne-ai dat!
Bucură-te, că pe fraţii tăi cu dragoste în toate i-ai mângâiat, şi în furtuna încercărilor tale nu te-ai clătinat!
Bucură-te, că vrednic Mucenic te-ai arătat şi răsplata muceniciei tale în Ceruri ai aflat!
Bucură-te, Sfinte Visarion, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 11
În temniţa de la Kufstein, chinuitoare pătimiri ai îndurat. Acolo, departe de cei iubiţi ai tăi, în mâinile 

Lui Dumnezeu, cu bună nădejde, sufletul ţi-ai încredinţat, iar acum eşti împreună cu Mucenicii, cu Sfinţii şi cu 
Îngerii, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Preabunul Dumnezeu, ascultând rugăciunile tale, Cuvioase Sofronie, a înmuiat inimile căpeteniilor care 

prigoneau pe dreptcredincioşii români din Transilvania şi au îngăduit ca românii să aibă episcopul lor. Pentru 
aceasta, laudă şi mulţumită aducem Lui Dumnezeu, iar pe tine cu evlavie te cinstim, zicând:

Bucură-te, că vorbele tale au dat tuturor îmbărbătare, şi învăţăturile tale tuturor au fost spre luminare!
Bucură-te, că în suferinţe pe fraţii tăi i-ai mângâiat, şi în dragostea ta cea mare, pe toţi i-ai îmbrăţişat!
Bucură-te, că în Transilvania slujba cu folos ţi-ai dus, arătându-te slujitor credincios Domnului Iisus!
Bucură-te, că tot chinul tău a fost răsplătit, şi te-ai dat fraţilor tăi de credinţă, păstor legiuit!
Bucură-te, că mai departe, în cuvioşie te-ai nevoit, şi mai târziu în Mănăstirea Argeşului te-ai sălăşluit!
Bucură-te, că acolo spre foştii păstoriţi gândurile ţi s-au îndreptat, şi mereu pentru ei, Domnului te-ai rugat!
Bucură-te, Sfinte Sofronie, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 12
După osteneli îndelungate şi după vieţuirea ta curată, Cuvioase Sofronie, ai ajuns la odihna veşnică şi 

acolo, împreună cu Mărturisitorii dreptei credinţe şi cu Sfinţii, te veseleşti de-a pururea, cântând Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
La uşa Bisericii din Sălişte, ta soţia întristată, cu faţa cernită, a stat multă vreme, plângând şi aşteptând 

întoarcerea ta, dar n-ai mai venit,  Mucenice Oprea. În temniţa de la Kufstein ai pătimit până la moarte, iar 
fericitul tău suflet şi-a luat zborul către Cer. Pentru aceasta, toată ceata dreptcredincioşilor te cinsteste zicând:

Bucură-te, Mucenice Oprea, mare iubitor de Hristos, că din calea pe care ai ales-o nu te-ai mai întors!
Bucură-te, că dreapta credinţă a poporului tău mult ai iubit, şi pentru suferinţele fraţilor tăi ai pătimit!
Bucură-te, că până la capăt crucea Lui Hristos ai purtat, şi înaintea Domnului mult Har ai aflat!
Bucură-te, că urâciunea defăimării nu te-a înmuiat, şi făgăduinţa măririi deşarte nu te-a clătinat!
Bucură-te, că toate desfătările lumii le-ai dispreţuit, şi în răsplătirile Dumnezeieşti ai nădăjduit!
Bucură-te, că la sfârşit cununa muceniciei ai aflat, şi în Ceata Mucenicilor ai fost aşezat!
Bucură-te, Sfinte Oprea, şi roagă-te să fim şi noi smeriţi, tari în credinţă şi arzători în rugăciune!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, fericită treime de Sfinţi Mărturisitori, Visarion, Sofronie şi Oprea, cu multă îndrăzneală aţi apărat 

Credinţa Ortodoxă şi crucea pătimirii voastre aţi dus-o până la capăt! Fericiţi sunteţi că Bunul Dumnezeu S-a 
milostivit de strădaniile voastre sfinte pentru credinţa strămoşească şi, în cele din urmă, a adus în staulul 
Bisericii române pe toţi cei abătuţi de la Sfânta Ortodoxie. Rugaţi-vă neîncetat Domnului şi Dumnezeului 
nostru Iisus Hristos pentru desăvârşirea acestei reîntoarceri, ca toţi, o singură credinţă mărturisind, într-un 
suflet să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Preaaleşilor  Sfinţi Mărturisitori, Visarion, Sofronie şi Oprea, cu inimă smerită şi cu grai de laudă, Îl 

preamărim pe Hristos-Dumnezeu, Cel ce v-a arătat pe voi preafericiţi mărturisitori ai dreptei credinţe. Primiţi 
rugăciunile noastre şi rugaţi-vă Domnului să întărească dragostea şi unitatea de credinţă dintre fraţi, să reverse 
Harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioşilor de toată reaua întâmplare, ca într-un glas şi un 
suflet să preamărim pe Cel ce este Dătătorul tuturor darurilor şi Mântuitorul nostru. Rugaţi-vă să fim izbăviţi 
prin mijlocirile voastre, de cursele celui rău, să ducem lupta cea bună pentru mântuirea sufletelor noastre  şi să 
fim neclintiţi în dreapta credinţă, cea din moşi-strămoşi. Ne bucurăm de Dumnezeiasca mărire la care v-aţi 
înălţat şi vă rugăm să mijlociţi pentru noi înaintea Lui Dumnezeu. Mulţumind, preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi 
pe Duhul Sfânt, zicând: Slavă Ţie, Dumnezeule Cel Mare şi Minunat întru Sfinţii Tăi în vecii vecilor! Amin! 
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Acatistul Sfinţilor Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel 
Mărturisitori şi apărători ai Ortodoxiei pe pământ Transilvan

Rugăciunile începătoare       21 octombrie 
Condac 1

Fericiţi şi fără de prihană v-aţi arătat credincioşilor părinţi mărturisitori, Ioan 
din Galeş şi Moise Măcinic, că, vieţuind în credinţa adevărată,  aţi primit chemarea 
preoţiei şi v-aţi îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Rugaţi-vă Tatălui 
Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi 
Ioan şi Moise şi cu rugăciunile voastre întăriţi-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Icos 1
Apa cea vie a jertfelniciei a izvorât în pământul românesc al Transilvaniei, prin 

pătimirea  Părintelui  Ioan  din  Galeş.  Acesta,  Crucea  pe  umeri  luând  şi  pe  Hristos 
mărturisind,  a  primit  de  la  Dumnezeu cununa cea neveştejită  a  muceniciei.  Pentru 

aceasta, veniţi toţi iubitorii de Hristos să încununăm cu laude şi cu cântări duhovniceşti pătimirea Mucenicului 
Ioan, zicând:

Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal, că ai fost vrednic slujitor la altar!
Bucură-te, preot de tânăr sfinţit, că ai fost credincioşilor păstor neplătit!
Bucură-te, tânăr cu minte senină, că ai fost sfeşnic strălucind de lumină!
Bucură-te, luceafăr şi blând păstor, că te-ai făcut casă pentru-ntregul popor!
Bucură-te, preot cu sfântă voinţă, scut purtător de dreptă credinţă!
Bucură-te, veste bună pentru satul tău, că turma credincioşilor ai ferit-o de rău!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 2
Dreptatea şi pacea turmei Lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii străini ai 

cetăţii Sibiului, că nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credinţa străbună a fiilor neamului românesc, 
Părinte Ioan, ridicat-ai glas de apărare, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Neputând suferi  potrivnicul  statornicia ta  în  dreapta  credinţă,  te-a  supus prigonirii,  Părinte  Moise, 

împreună cu cei ai casei tale. Ne minunăm de pătimirea ta şi de puterea Lui Dumnezeu care te-a întărit şi cu 
laude îţi cântăm:

Bucură-te, că Lui Hristos te-ai dăruit şi Harul Lui te-a întărit!
Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus şi Domnului jertfă te-ai adus!
Bucură-te, cu Oprea Miclăuş în mărturisire, că Banatul ţi-a dat adăpostire!
Bucură-te, că ai suferit pentru neamul tău şi Domnul te-a păzit de cel rău!
Bucură-te, că vie ţi-a fost credinţa şi adâncă şi în necazuri ai fost tare ca o stâncă!
Bucură-te, că iubirea ţi-a fost desfătare şi nădejdea ţi-a fost ancoră tare!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 3
Epitrahil sfinţit ai socotit lanţurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi,  Mucenicule Moise. 

Văzând ei mărturisirea pentru Hristos şi lumina feţei tale au amuţit, că nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Te-ai asemănat cu Hristos,  Părinte Ioan, că pârâşii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca la un 

preot nevinovat, deşi vesteai credinţa cea adevărată la lumina zilei, de la altarul cel sfinţit al Bisericii. De 
aceea văzând noi prigoana ta şi a familiei tale, te lăudăm zicând:

Bucură-te, că pe Moise preotul l-ai cercetat şi împreună hrisov aţi semnat!
Bucură-te, că prin Duhul Sfânt aţi fost netemători şi i-aţi mustrat pe asupritori!
Bucură-te, Ioane, preot neînfricat, că-n suflet credinţa vie ai păstrat!
Bucură-te, că ai avut sfârşit fericit, că Sus în Ceruri Domnul te-a primit!
Bucură-te, că-n slavă Sfinţii te cinstesc şi ţie Îngerii îţi vorbesc!
Bucură-te, că te numeri cu Sfinţii Martiri şi ţara îţi aduce laude şi cinstiri!
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Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 4

Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioan, înlănţuit în temniţa întunecată a cetăţii Sibiului, bătrânul 
tău tată a venit la mai marii cetăţii pentru a mijloci eliberarea ta, însă aceştia au nesocotit cererea lui. Dar 
Hristos a fost pururea cu tine întărindu-te, că neîncetat Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Oamenii  curţii  imperiale  te-au  despărţit  de  lumina  soarelui,  aruncându-te  în  temniţă  întunecoasă 

Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina Lui Hristos, Cel Care, încălzind şi luminând inima ta şi a 
noastră, ne îndeamnă a-ţi cânta:

Bucură-te, luptătorule pentru Ortodoxie, că ai gustat din apa cea vie!
Bucură-te, stâncă din Carpaţi tăiată, minte de Hristos luminată!
Bucură-te, lacrimă pe faţă prelinsă, torţă de iubire veşnic aprinsă!
Bucură-te, că-n lupte la Cer ai privit şi viclenia ai batjocorit!
Bucură-te, Mucenice cinstit şi curat, că Domnul Iisus te-a încurajat!
Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire, că ai fost reazăm şi stâlp de întărire!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 5
Ne bucurăm, Sfinte Mucenic Ioan, că haina strălucitoare a pătimirii tale a biruit înşelăciunea întunericului. 

Minunându-ne de răbdarea ta, ne înveşmântăm şi noi cu armele Duhului, să luptăm împotriva patimilor şi a 
vrăjmăşiilor acestei lumi, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Masă sfântă s-a arătat piatra rece a temniţei în care ai fost închis, Părinte Ioan. Înarmat fiind de Hristos 

cu  nepătimirea,  ţi-ai  plecat  genunchii  la  rugăciune  fără  să  simţi  asprimea  frigului  şi  bezna  adâncurilor. 
Simţirea inimii fiindu-ţi încălzită de Duhul Sfânt şi cu ochii minţii luminaţi de lumina Lui Hristos, ai biruit 
toate uneltirile lui veliar. Ridicând ochii la Cer şi noi, păcătoşii, cu îndrăzneală, te lăudăm:

Bucură-te, ostaşule mult pătimitor, că ai fost al Ortodoxiei sfânt apărător!
Bucură-te, strajă în credinţă şi ancoră tare, că ai fost podoabă în Sfintele Altare!
Bucură-te, preot cu Har, rugător fierbinte şi alinător de suflete-ndoite!
Bucură-te, doctor ce vindeci suferinţa, toiag ce sprijini neputinţa!
Bucură-te, voce de Îngeri ascultată, pace în lume revărsată!
Bucură-te, liră dulce şi suavă, că Domnul te-a primit în slavă!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 6
Purtat de soldaţii împărăţiei ai fost aruncat mai întâi între zidurile cetăţii Deva, Părinte Ioan, şi socotind 

că eşti prea aproape de turma ta cea cuvântătoare, în pământ străin te-au alungat. Înstrăinarea de pământul 
străbun nu te-a depărtat de dragostea Lui Hristos, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucit-au faptele tale şi în pământ străin, Părinte Moise, că rugându-te pururea Lui Dumnezeu pentru 

fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toţi cei ce sufereau pentru dreapta credinţă în ţara ta. 
Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinţei inima ta, iar noi îţi aducem aceste cântări de laudă, zicând:

Bucură-te, jertfă de Dumnezeu primită, şi de Îngeri comoară preacinstită!
Bucură-te, aur în topitoare lămurit, smirnă cu parfum plăcut!
Bucură-te, rază cu semnul biruinţei, rouă pe florile credinţei!
Bucură-te, hrană îndestulătoare, mână de daruri dătătoare!
Bucură-te, vajnic şi bun mărturisitor, iubire ce creşti în foc arzător!
Bucură-te, candelă veşnic aprinsă, că-n Ceruri ţi-e uşa de-a pururi deschisă!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 7
Văzând noi astăzi, Părinte Moise cum pietrele temniţelor au măcinat trupul tău plin de Dumnezeiesc 

Har, ne întărim duhovniceşte şi îndrăznim a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
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Te-ai desfătat pe calea Lui Hristos, Mucenice Ioan, de aceea nimic nu ţi s-a părut prea greu pentru El: 
nici temniţa şi nici umilinţele la care ai fost supus. Văzând tăria ta, cu evlavie îţi cântăm:

Bucură-te, a braşovenilor sfântă podoabă, că au venit grabnic ca să te vadă!
Bucură-te, că ei pătimirea ta n-o vor uita, şi de-a pururi cinste îţi vor da!
Bucură-te, că linişte în suflet ei ţi-au pus şi spinii suferinţei ţi i-au smuls!
Bucură-te, că ai primit moartea cu plăcere, şi aceasta ţi-a fost spre înviere!
Bucură-te, suflet de Îngeri cinstit, că Domnul în Ceruri te-a primit!
Bucură-te, că ţara prin tine nu piere şi Ardealul te are putere!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 8
Te-ai îndulcit cu dorul de Hristos şi de Ţară,  Părinte Ioan, şi te-ai împărtăşit de Dumnezeiasca Lui 

dragoste, că împreună cu tine era întemniţat. Haină de nuntă ţi-ai ţesut din răbdarea chinurilor, iar noi, văzând 
smerenia ta şi neînduplecata ta nădejde, Domnului Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Fiind întărit de Trupul şi Sângele Lui Hristos din Dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El atunci 

când slujitorii crăieşti ţi-au făgăduit daruri alese. Văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de vânzare, îţi  
cântăm într-un cuget unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte închis pentru credinţă, că ai trecut prin mare şi multă suferinţă!
Bucură-te, preot de Îngeri slujit, că Domnul Iisus mult te-a iubit!
Bucură-te, rază din soare aprinsă, stea de-a pururi nestinsă!
Bucură-te, hrană de Domnul gătită, pâine de Duhul Sfânt dospită!
Bucură-te, apă din apa cea vie, cale către veşnicie!
Bucură-te, armă ce apără glia, strajă pentru România!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 9
Neamul creştinesc pomeneşte suferinţele tale pentru dreapta credinţă, Părinte Moise. Poporul dreptmăritor 

te cinsteşte că tu ai reînviat în sufletul confraţilor tăi dragostea de ţară şi de credinţa strămoşească, Domnului 
cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Lacrimile de rugăciune ale fraţilor tăi din Ardeal, primeşte-le ca pe nişte mărgăritare de mult preţ. Fii, 

Părinte Ioan, mijlocitor şi rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei care cu evlavie cântă:
Bucură-te, frate cu cei osândiţi, cel ce eşti prieten cu cei oropsiţi!
Bucură-te, că eşti tată pentru sărmani şi mamă pentru copiii orfani!
Bucură-te, că eşti leagăn pentru copii şi viaţă pentru cei vii!
Bucură-te, că eşti casă pentru străini şi ţară pentru români!
Bucură-te, masă pururea plină, că luminezi lumea cu lumină lină!
Bucură-te, că eşti sprijin pentru popor şi, pentru noi la Domnul, mijlocitor!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 10
Dulci au fost pentru tine cuvintele Dumnezeieşti: Intră în bucuria Domnului tău, pe care le-ai auzit de la 

Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire, Mucenice Ioan. Pentru aceea, împreună cu Sfinţii Mucenici, cânţi: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid de întărire şi turn de credinţă te arăţi evlavioşilor ortodocşi, că Hristos primindu-te în cămările 

cereşti, te-a încununat Mucenic şi te-a aşezat în Ceata Sfinţilor Martiri, Părinte Moise. Ne bucurăm de Harul pe 
care l-ai primit în Ceruri şi te lăudăm zicând:

Bucură-te, floare sădită în Rai, că în Ceruri ai fost primit cu alai!
Bucură-te, omule al Lui Dumnezeu, că eşti slavă pentru neamul tău!
Bucură-te, cinste pentru braşoveni şi bucurie pentru ardeleni!
Bucură-te, icoană a Sfinţiţilor clerici, că eşti tărie pentru Biserici!
Bucură-te, chivot de Har păstrător, plin de parfum plăcut mirositor!
Bucură-te, vieţuitor în cele cereşti, unde veşnic pe Dumnezeu Îl priveşti!
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Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 11
Făclie aprinsă eşti în sălaşele cereşti, Părinte Moise, întru tot fericite! Luminează calea noastră, a celor 

rămaşi în iureşul ispitelor şi al necazurilor vieţii, ca după cuviinţă împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
În Ceruri vezi de-a pururi faţa Lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă până la sânge, Părinte Ioan. Nu 

înceta a te ruga pentru noi, să putem răbda asemenea ţie în primejdiile şi necazurile vieţii, ca să-ţi cântăm aşa:
Bucură-te, viaţă înnoită prin cruce, cântec duios ce linişte aduce!
Bucură-te, ură schimbată-n iubire şi luptă spre nepătimire!
Bucură-te, frunte cu spini încoronată, minte de Duhul Sfânt luminată!
Bucură-te, că Domnul în Cer te-a adus şi Îngerii pe cap cunună ţi-au pus!
Bucură-te, Sfinte primit între Sfinţi, că eşti Avă între Părinţi!
Bucură-te, stea ce arăţi Soarele, armă ce sfarmă zăvoarele!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 12
Comoară de preţ şi rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, Mucenicul Lui Hristos. Pe tine, care 

străluceşti în lumina cea neapropiată şi vezi faţa negrăită a Preasfintei Treimi, te rugăm ajută-ne să dobândim 
pacea inimii şi liniştea sufletelor noastre, ca împreună cu tine să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
O, iubitorilor de prăznuire, pe Mucenicul Moise, podoaba Mucenicilor şi mare folositor credincioşilor, 

adunându-ne, să-l încununăm cu cântări de laude, zicând:
Bucură-te, Părinte de Domnul Iisus cinstit, că Îngerii în Ceruri te-au dorit!
Bucură-te, Sfinte cu Har curgător, că ai fost şi eşti mană pentru popor!
Bucură-te, floare sub cerul senin, că eşti suflet de Duhul Sfânt plin!
Bucură-te, piatră din stânca Hristos, liră cu viers duhovnicesc, preafrumos!
Bucură-te, făclie cu lină lumină, izvor cu apă cristalină!
Bucură-te, că din Ceruri veşnic ne priveşti şi pentru noi la Domnul pururi mijloceşti!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Prealăudaţilor Mucenici Ioan şi Moise, propovăduitori ai Adevărului, preoţi mărturisitori şi apărători ai 

dreptei credinţe, vă rugăm să fiţi mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu şi să ne ajutaţi cu rugăciunile 
voastre să biruim uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, să ne mântuim sufletele şi să ne învrednicim a ajunge 
în Sfânta Împărăţie, unde împreună cu toţi drepţii în veci să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Acatistul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Rugăciunile începătoare                                       26 octombrie

Condac 1
Învăţătorului dreptslăvitoarei credinţe întru Hristos, Sfântului Mare 

Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, care s-a arătat Bisericii mare apărător al 
credincioşilor, mulţumiri şi laude din suflet să-i aducem: Bucură-te Mare Mucenic 
Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi! 

Icos 1
Credinţa adevărată ai învăţat-o de la părinţii tăi, Sfinte Dimitrie! Ca un Înger ai 

vieţuit pe Pământ prin darul Lui Dumnezeu! Lumină ai adus mărturisindu-L pe Hristos şi 
i-ai învăţat pe toţi să facă milostenie, rugăciuni neîncetate şi să nu fugă de chinuri. Cu 
dragoste îţi spunem:

Bucură-te, că tu pe Pământ, ca un Înger ai vieţuit!
Bucură-te, că luminat, pe Hristos L-ai mărturisit!

Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi ai răsărit!
Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit o ai păzit!
Bucură-te, că prin faceri de bine şi lacrimi, pe demoni i-ai înfricoşat!
Bucură-te, că întru primejdii lumea ai apărat!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 2
Mucenice al Lui Hristos,  auzind împăratul Maximian că părintele tău a murit şi vrând a te trage la 

închinarea la idoli, ţi-a dat dregătoria de proconsul. Tu deşi ai primit, pricepând măiestriile lui, ai rămas cu 
darul Lui Dumnezeu şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Sfinte Dimitrie, n-ai voit să-i ucizi pe cei care cheamă Numele Lui Iisus Hristos Cel Răstignit, ci mai 

vârtos L-ai mărturisit  pe El, şi pe toţi i-ai învăţat sfânta credinţă, iar multa închinare la idoli, cea fără de 
Dumnezeu, ai dezrădăcinat-o. Pentru aceea vrednic eşti a auzi de la noi acestea:

Bucură-te, că pe Dumnezeu Cel Luminat, L-ai mărturisit Dumnezeu Adevărat!
Bucură-te, că vitejeşte, trupul tău nu l-ai cruţat!
Bucură-te, că tu credinţa cea în Iisus Hristos ai mărturisit!
Bucură-te, că pe vrăjmaşii Crucii i-ai biruit!
Bucură-te, că pe ei credinţa cea în Hristos i-ai învăţat!
Bucură-te, că plata pentru dreapta credinţă de Sus ai luat!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 3
Sfinte Dimitrie,  plin fiind de darul Lui Dumnezeu, Care te lumina şi te înţelepţea prin fapte bune, 

mergând din putere în putere, viteaz ostaş al Cerescului Împărat Iisus te-ai arătat. De neputinciosul împărat 
pământesc netemându-te, cu mare glas I-ai cântat Împăratului Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Pentru dreapta credinţă a Lui Hristos, pe care o aveai pururea în inima ta, ai răbdat chinuri! Mai înainte 

de a veni Maximian în Tesalonic, ţi-ai încredinţat averea slugii tale Lupu, să o împartă la săraci, iar tu, Sfinte, 
prin rugăciuni şi post, te-ai gătit spre nevoinţă. Pentru aceea îţi zicem:

Bucură-te, că luminat, tuturor un Dumnezeu în Sfânta Treime ai mărturisit!
Bucură-te, că hulirea credinţei în Dumnezeu n-ai îngăduit!
Bucură-te, că de credinţa părinţilor tăi, tare te-ai ţinut!
Bucură-te, că obştea folositor şi ajutător pe tine te-a avut!
Bucură-te, că adevărata credinţă ai înălţat-o!
Bucură-te, că toată averea la săraci ai împărţit-o!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!
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Condac 4
Aflând împăratul de credinţa ta, viteazule mărturisitor, a venit în Tesalonic, iar tu cu îndrăzneală L-ai 

mărturisit pe Hristos, Dumnezeu Adevărat, şi ai ocărât mulţimea zeilor păgâni. Ai fost închis în temniţă, unde tu 
suflet cuvios, I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Foc arzător având în sufletul tău, fericitule Mucenic Dimitrie, pentru dragostea Lui Dumnezeu nu te-ai 

gândit la chinuri şi întărit de darul Lui, vesel ai întrat în temniţă, ca într-o cămară luminoasă, şi te-ai rugat şi ai 
cântat Psalmi. Pentru acestea auzi de la noi:

Bucură-te, că părinţilor tăi prin rugăciuni ai fost dat!
Bucură-te, că toată cetatea de naşterea ta s-a bucurat!
Bucură-te, că Domnul, darul Lui Hristos ţi-a dat!
Bucură-te, că pentru Hristos, în temniţă ai fost aruncat!
Bucură-te, că în ea, cu cântări şi doxologii pe Dumnezeu L-ai lăudat!
Bucură-te, că îngrădindu-te cu semnul crucii, pe scorpii ai călcat!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 5
Mulţi creştini erau ucişi în arene de puternicul luptător vandal Lie. Tânărul creştin Nestor a alergat la 

tine în temniţă cerând binecuvântare şi rugăciuni să-l poată birui. Sfinte Dimitrie, cu nădejdea în Domnul, l-ai 
însemnat cu semnul Sfintei Cruci, şi i-ai zis:  Du-te, că pe Lie îl vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi! Şi 
Domnului I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cu nădejdea în Dumnezeu, tânărul Nestor a strigat în arenă: O, Lie, vino să ne luptăm amândoi! Văzându-

l tânăr şi frumos, împăratul a încercat să-l aducă la un gând cu dânsul, dar el nevrând a strigat: Dumnezeul lui 
Dimitrie, ajută-mi! În luptă l-a dat morţii pe Lie, împlinindu-se proorocia ta, Sfinte; pentru aceasta cu laude te 
întâmpinăm:

Bucură-te, că pe Nestor cu Lie să se lupte l-ai îndemnat!
Bucură-te, că pentru a-l învinge, cu semnul Sfintei Cruci l-ai însemnat!
Bucură-te, că Nestor, în Hristos şi în ale tale rugăciuni a nădăjduit!
Bucură-te, Sfinte, că proorocia ta s-a împlinit!
Bucură-te, că mărturisindu-L pe Hristos, lui Nestor capul i s-a tăiat!
Bucură-te, că sufletul lui la Ceruri cu Mucenicii s-a numărat!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 6
Mucenice Dimitrie,  aflând împăratul că ai fost pricinuitorul morţii lui Lie, s-a mâhnit şi a poruncit 

ostaşilor să te străpungă cu suliţele. Tu, vrednicule de laudă, aşteptai cugetând la bucuria întâlnirii cu Hristos 
şi-I cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Domnul te-a cercetat prin Îngerul Lui, care ţi s-a arătat cu o frumoasă Cunună de Lumină din Rai, pe care 

punând-o pe capul tău, ţi-a zis:  Pace ţie, pătimitorule al Lui Hristos, Dimitrie! Îmbărbătează-te, întăreşte-te şi 
biruieşte-i pe vrăjmaşii tăi! Tu  Sfinte,  ai  răspuns:  Mă bucur întru Domnul şi  mă veselesc întru Dumnezeu, 
Mântuitorul meu! Aprins de dragostea Lui, doreai să-ţi verşi sângele pentru Dânsul, pentru care noi te lăudăm:

Bucură-te, că Hristos din Ceruri spre tine a căutat!
Bucură-te, că cercetare de la El prin Îngeri ai luat!
Bucură-te, că din Rai, cu preafrumoasa cunună întru lumină mare la tine a venit!
Bucură-te, că primind pe capul tău cununa, din inimă ai mulţumit!
Bucură-te, că pace, îmbărbătare şi întărire, prin Înger ai primit!
Bucură-te, că pentru Domnul sângele să-ţi verşi, ai dorit!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 7
În zori ostaşii au intrat în temniţă la tine, Mare Mucenice, şi pe când te rugai ei te-au străpuns cu 

suliţele. Împungându-te întâia suliţă în coastă ai ridicat mâna dreaptă, închipuind astfel Patima Lui Hristos, Cel 
cu suliţa împuns. În mâinile Lui ţi-ai dat sufletul cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 7
Ostaşii ţi-au străpuns trupul, răbdătorule de chinuri al Lui Hristos şi pământul s-a înroşit cu sângele 

tău,  făcăndu-te  privelişte  Îngerilor  şi  oamenilor.  Rugându-te  din  adâncul  inimii,  ai  rămas  până  la  sfârşit 
neclintit din dreapta credinţă şi cu mulţumire răbdând. 

Bucură-te, că intrând ostaşii în temniţă pe când te rugai, cu suliţele te-au străpuns!
Bucură-te, că întâia suliţă în coasta ta, Patima Lui Hristos ai închipuit, când te-a pătruns!
Bucură-te, că pământul cu sângele tău s-a înroşit, când împungere în coastă ca şi El ai avut!
Bucură-te, că Îngerii şi oamenii chinul tău l-au văzut!
Bucură-te, că suliţele vesel le-ai răbdat şi sufletul tău în mâinile Lui Dumnezeu l-ai dat!
Bucură-te, că până la sfârşit, mulţumind din adâncul inimii, te-ai rugat!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 8
Sfinte Dimitrie, din mâinile Domnului tău, Căruia i-ai slujit cu credinţă, sfântul tău suflet a urcat în 

Ceruri, unde petrece împreună cu Cetele Mucenicilor. Trupul tău aruncat fără de cinste, a fost îngropat noaptea 
de către un credincios, care I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Sfinte, după îngroparea ta, credincioasa ta slugă Lupu din dragoste a luat haina şi inelul muiate în 

sângele tău şi  prin  ele a  tămăduit  boli  şi  a izgonit  duhuri  necurate.  Aflând împăratul  de aceste minuni  a 
poruncit să i se taie şi lui capul şi aşa sluga cea bună s-a dus la Domnul după stăpânul său, Dimitrie. 

Bucură-te, că Iisus creştetul tău frumos l-a încununat!
Bucură-te, că împreună cu Mucenicii te-ai numărat!
Bucură-te, că haina şi inelul tău, credincioasei tale slugi, Lupu, le-ai dat!
Bucură-te, că prin ele multe feluri de boli ai vindecat!
Bucură-te, că şi lui, din porunca lui Maximian, capul i s-a tăiat!
Bucură-te, că el, după tine, stăpânului său, a urmat!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 9
Sfinte, deasupra mormântului tău a fost zidită o Biserică mică în care se făceau multe minuni şi se vindecau 

felurite boli. Leontie, un boier credincios şi greu bolnav s-a vindecat şi mulţumindu-I Lui Dumnezeu, şi 
preamărindu-te pe tine Sfinte Dimitrie, a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Ca mulţumire pentru vindecare, boierul Leontie a vrut să zidească o Biserică mare şi frumoasă şi a 

dărâmat Biserica mică. A început să sape şanţurile de temelie şi a aflat Sfintele tale Moaşte întregi şi nestricate, 
curgând din ele  mir  binemirositor.  Sfinte  Dimitrie,  mult  popor  s-a  adunat  la  mutarea  în  noua Biserică  a 
Sfintelor tale Moaşte, puse în raclă de mult preţ, şi mulţi bolnavi s-au tămăduit.

Bucură-te, că Leontie a ridicat în numele tău Biserica, vindecându-se de boala grea!
Bucură-te, că trupul tău mireasmă bună de mir avea!
Bucură-te, că tu, Harul de a face minuni de la Dumnezeu l-ai primit!
Bucură-te, că pe mulţi de felurite boli i-ai tămăduit!
Bucură-te, că întregi, Sfintele tale Moaşte se păzesc!
Bucură-te, că cei ce pătimesc şi cu credinţă năzuiesc la tine, se tămăduiesc!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 10
Binecredinciosul Leontie, vrând să se întoarcă la Iliric, a voit să ia o parte din Sfintele tale Moaşte, şi 

să zidească acolo o Biserică în numele tău, Sfinte. Tu, arătându-te l-ai certat, să nu îndrăznească să ia ceva din 
trupul tău sfânt. Atunci a luat giulgiul muiat în sângele tău şi o parte din aurării şi punându-le în raclă de aur a 
plecat cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Minuni multe ai făcut, Sfinte! Prin giulgiul tău te-ai arătat lui Leontie pe cale şi l-ai izbăvit de furtuna 

care-l ameninţa. Când să treacă cu ai săi râul Istru i-ai spus să ia racla cu giulgiul în mâinile sale şi să nu se  
teamă. Asemenea şi tuturor celor ce năzuiesc cu credinţă la tine le eşti folositor şi grabnic ajutător, pentru care 
îţi spunem acestea:
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Bucură-te, că lui Leontie i-ai dat giulgiul muiat în sângele tău, spre mângâiere!
Bucură-te, că l-ai izbăvit din furtună şi cu giulgiul tău a trecut râul fără vătămare!
Bucură-te, că sosind el la Sirmion, în Biserica ce ţi-o zidise, acest odor a dat!
Bucură-te, că pe Marian, eparhul Iliricului, de buba grea l-ai vindecat!
Bucură-te, că pe un bolnav de sânge l-ai tămăduit şi pe un îndrăcit l-ai salvat!
Bucură-te, că foametea din cetatea ta ai potolit-o şi pe locuitorii ei din primejdie i-ai scăpat! 
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 11
Cinstitele tale Moaşte, Sfinte Dimitrie, Izvorâtorule de mir, îi luminează pe cei care cu credinţă aleargă 

la ele. Nu ne lipsi nici pe noi de lumina ta, căci cu multă smerenie închinându-ne, te rugăm să ne aperi de 
întâmplările  potrivnice  şi  mai  ales  de  înfricoşătoarea  groază  a  cutremurului.  Învaţă-ne  să-I  cântăm  Lui 
Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Evlaviosul împărat Justinian a trimis în Tesalonic bărbaţi cinstiţi să ia o parte din Sfintele Moaşte spre 

sfinţirea Bisericii pe care o zidise din nou. Când s-au apropiat de racla ta, deodată a ieşit foc şi văpaie de 
scântei şi din foc un glas înfricoşător a zis: Staţi şi nu îndrăzniţi! De frică ei au căzut şi întorcându-se au spus 
împăratului cele petrecute. Pentru aceasta te lăudăm aşa:

Bucură-te, că văpaia de foc ieşită din racla Sfintelor tale Moaşte pe mulţi i-a speriat!
Bucură-te, că în vis lui Onisifor, aprinzătorului de lumini, te-ai arătat!
Bucură-te, că pentru fapta sa rea, cu iubire de oameni l-ai mustrat!
Bucură-te, că i-ai poruncit să se pocăiască şi trezindu-se din somn el s-a ruşinat!
Bucură-te, că a doua oară l-ai mustrat şi venindu-şi în fire fapta a trebuit să o mărturisească!
Bucură-te, că vrei ca toţi de la Dumnezeu să se mântuiască!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

Condac 12
Stând înaintea Lui Hristos, Care te-a întărit spre pătimire, Sfinte Dimitrie, de la Dânsul ai luat dar de a-i 

vindeca pe toţi  de patimile sufleteşti  şi  trupeşti.  Ne rugăm ţie,  Sfinte,  nu înceta să mijloceşti  sufleteasca 
mântuire pentru noi, cei care cinstim pomenirea ta şi cântăm neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Cu cântări cinstim pomenirea ta, fericim chinurile tale şi multa răbdare a ta, mărim şi lăudăm minunile 

tale, vitejia şi bărbăţia ta cea nebiruită! Te binecuvântăm ca pe un mare ajutător şi păzitor al lumii, Sfinte Mare 
Mucenic Dimitrie, şi din inimă grăim ţie acestea:

Bucură-te, că pe episcopul prins de barbari l-ai slobozit şi spre cetatea Tesalonic l-ai povăţuit!
Bucură-te, că pe cele două fecioare, care au cusut chipul tău, le-ai izbăvit!
Bucură-te, că acel chip înaintea altarului, spre lauda ta l-au pus!
Bucură-te, că deşteptându-se lângă mormântul tău ele s-au bucurat nespus!
Bucură-te, că de multe ori ai izbăvit cetatea ta de năvălirea barbarilor!
Bucură-te, că tuturor de obşte către Dumnezeu ne eşti mijlocitor!
Bucură-te Mare Mucenic Dimitrie şi roagă-te Domnului să ne ierte şi să ne mântuiască şi pe noi!

      Condac 13       (de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)
O, răbdătorule de chinuri al Lui Hristos, Izvorâtorule de mir,  Sfinte Mare Mucenic Dimitrie, primeşte 

această puţină rugăciune a noastră şi păzeşte-ne de bolile sufleteşti şi trupeşti, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. 
Roagă-te pentru cele bune şi de folos sufletelor noastre şi du rugăciunile tale cele bineprimite Lui Dumnezeu, 
ca împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov
Rugăciunile începătoare                                              27 octombrie

Condac 1
Apărătorule  al  nostru  din  nevoi,  pentru  lucrarea  de  multe  minuni, 

laude şi mulţumiri îţi aducem ţie, noi păcătoşii. Ca cel ce eşti preamilostiv şi 
minunat, izbăveşte-ne din toate nevoile ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te Sfinte 
Părinte Dimitrie şi roagă-te  să  se  coboare  Împărăţia  Lui  Dumnezeu  în 
inimile noastre!

Icos 1
Părinte Dimitrie, Îngerii din Ceruri s-au mirat de tine, înger pământesc, văzând 

cum în trup fiind ai biruit pe demonul fără de trup; de minunile tale spăimântându-se 
ţi-au cântat astfel:
Bucură-te, că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoşească!

Bucură-te, că ai vieţuit mai presus de firea omenească!
Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit!
Bucură-te, că pe vrăjmaş lesne l-ai biruit!
Bucură-te, cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească!
Bucură-te, cel ce câştigi tuturor pocăinţa, ca să se mântuiască!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 2

Sfântul Dimitrie priveşte din înălţimile Raiului, cu bunătate părintească, spre cei care i se roagă şi 
tinde milostiva izbăvire din nevoi tuturor celor ce-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Întelegerea cea neînţeleasă căutând păgânii s-o înţeleagă nu se pot dumiri de Sfintele tale Moaşte. Cum 

o materie nu se supune firii şi trupul nu se dă putreziciunii? Iar noi cu credinţă grăim ţie acestea:
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt primitor!
Bucură-te, locaş Dumnezeiesc, de minuni izvorâtor!
Bucură-te, că la fel cu cei fără de trup ai vieţuit!
Bucură-te, că întru tine moartea ai făcut-o neputincioasă!
Bucură-te, că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească!
Bucură-te, că ai înălţat cugetul minţii tale către Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 3

Putere  Cerească  umbrind  Sfintele  tale  Moaşte,  Sfinte  Părinte,  ca  dintr-un  soare  slobozeşte  razele 
darurilor tuturor celor care se ating de ele şi primind ajutor Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Având noi racla Cinstitelor tale Moaşte, Cuvioase Părinte, ca la un izvor de daruri toţi alergăm cu 

credinţă şi te rugăm să ne izbăveşti, Sfinte, de toţi vrăşmaşii care ne tulbură, ca neîncetat să zicem:
Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor!
Bucură-te, cel ce ai biruit pe demonul întunericului!
Bucură-te, că pe necredinciosul Ismail l-ai izgonit ca pe un împotrivitor!
Bucură-te, că te-ai arătat multora temei de împăcare!
Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor!
Bucură-te, că prin bună veghere ai slujit Lui Hristos!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 4

Vifor de multe ispite şi furtuni de multe nevoi învăluindu-ne pe noi, Sfinte, cu credinţă alergăm la tine, ca 
prin rugăciunile tale aducând pacea în inimile noastre să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Am auzit Sfinte Părinte de viaţa ta cea Dumnezeiască, am văzut minunile tale şi, îndulcindu-ne de 

facerile tale de bine, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, şi îţi grăim acestea:
Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor!
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Bucură-te, întărirea bătrânilor şi învăţătorul tinerilor!
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi!
Bucură-te, izbăvitor al celor care sunt în primejdii!
Bucură-te, că ai slujit Lui Dumnezeu cu bunăvoire!
Bucură-te, că te-ai asemănat Lui prin buna ta vieţuire!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 5

Cale de Dumnezeu umblată arătându-te nouă cu suferinţele vieţii tale, Sfinte, pe toţi ne înveţi ca prin 
înţelepciune şi cu a Duhului curăţie, slujind Lui Dumnezeu, să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând locuitorii din Basarabi lumină în apa Lomului au socotit că este o comoară, Sfinte Dimitrie. 

După ce au scos Sfintele tale Moaşte, văzând că faci minuni şi că izvorăşti tămăduiri tuturor, cu spaimă grăiau 
către tine astfel:

Bucură-te, comoara din Basarabi!
Bucură-te, că jugul cel uşor al Domnului pe umeri l-ai luat!
Bucură-te, dreptule îndrumător al celor cu bună minte!
Bucură-te, că ai izbăvit-o pe fata cea îndrăcită, spre veselia părinţilor ei!
Bucură-te, întărirea surorilor, cele bine cucernice!
Bucură-te, îndreptătorul lui Lavrentie cel fără de minte!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 6

Fiii tăi duhovniceşti, Sfinte Părinte, sunt martorii minunilor tale şi cu netăcute glasuri slavă şi mulţumire 
Îi înalţă Lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Strălucind tu în pământul nostru, ai gonit întunericul păgânătăţii, iar cei care s-au izbăvit de acesta, 

grăiesc către tine aşa:
Bucură-te, surpătorul păgânătăţii!
Bucură-te, că ne arăţi nouă semnele biruinţei!
Bucură-te, stâlp de foc al credinţei!
Bucură-te, că ne povăţuieşti în pământul făgăduinţei!
Bucură-te, că trăim în ţara noastră sub buna ta ocrotire!
Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelşugare!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 7

Vrând Dumnezeu să ne mângâie în nevoi şi în necazuri te-a dat nouă: Părinte, ocrotitor şi făcător de  
minuni. Mulţumindu-I pentru Bunătatea Sa cea negrăită, Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Arătat-a făptură nouă, trimiţându-te Făcătorul pe tine la noi, cei care suntem făcuţi de Dânsul. Focul 

războiului şi al robiei s-a stins, pe vrăjmaşi cu ruşine i-a întors şi boala ciumii ca un fum a pierit, iar noi cei 
izbăviţi de acestea, neîncetat grăim ţie:

Bucură-te, că ai biruit pe proorocul înşelăciunii!
Bucură-te, că alungi toată boala cea vătămătoare!
Bucură-te, că prin tine câştigăm ploi la vreme potrivită!
Bucură-te, că prin trupul tău dobândim cele trebuitoare nouă!
Bucură-te, cel ce ţi-ai lucrat comoara faptelor bune!
Bucură-te, că ne eşti ocrotitor şi mijloceşti pentru noi la Bunul Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 8

Văzând multele păcate ale vieţii, să ne retragem din lume mutându-ne mintea la Cer, că pentru aceasta 
Sfântul Lui Dumnezeu, Dimitrie, a vieţuit cu înstrăinare, să ne înveţe pe noi a urma vieţii lui şi trăgându-ne 
mintea la înălţime, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 8
Cu totul fiind întru cele de jos, nu ţi-ai dezlipit mintea de la cele de Sus, că, uitând de trupul tău şi de 

lume, ai biruit demonii. Acum, făcându-te părtaş cereştilor bunătăţi roagă-L pe Dumnezeu să ne ierte pe noi, 
cei care îţi grăim ţie astfel:

Bucură-te, minte cerească şi înainte-văzătoare!
Bucură-te, că Domnului, te-ai făcut sabie cu două ascuţişuri!
Bucură-te, că prin voinţa minţii tale I-ai slujit Lui Dumnezeu!
Bucură-te, tămăduitorule a multe feluri de boli!
Bucură-te, purtătorule de biruinţă asupra patimilor!
Bucură-te, că ne arăţi calea spre Împărăţia cea Nesfârşită!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 9

Toată adunarea creştinească se roagă la Moaştele Sfântului Dimitrie, cel bineplăcut Domnului. Bogaţii 
se roagă la cel sărac cu duhul, săracii  la îmbogăţitorul, sănătoşii  la păzitorul, bolnavii  la doctorul cel fără de 
plată, drepţii la îndreptătorul, păcătoşii la îndrumătorul şi împreună, toţi Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii cei meşteri la cuvânt, nu se pricep să spună în ce chip Cinstitele tale Moaşte, rămânând 

nestricate, izvorăsc acum bună mireasmă şi tămăduiri de tot felul.
Bucură-te, dascălul şi îndrumătorul nostru pe calea mântuirii!
Bucură-te, că prin fapte L-ai propovăduit tu pe Hristos!
Bucură-te, mângâierea cea grabnică a celor în primejdie!
Bucură-te, că întâmpinând Sfintele tale Moaşte săltăm cu duhul!
Bucură-te, că sărutându-le luăm binecuvântare şi ne umplem de sfinţenie!
Bucură-te, că, închinându-ne Sfintelor tale Moaşte ne tămăduim de boli!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 10

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înşelăciunea vrăjmaşului, te-a trimis la noi ca 
pe un apostol,  ca prin  tine să învăţăm să ne îndepărtăm de toate înşelăciunile  lumii  şi  prin  viaţă  curată, 
apropiindu-ne de sfinţenie, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Zid eşti credincioşilor şi turn neclintit tuturor celor care se reazemă de tine, că Făcătorul Cerului şi al 

Pământului te-a făcut pe tine încăpător de daruri duhovniceşti; pentru aceasta alergăm la tine ca la un reazem 
tare, şi cu bună nădejde grăim ţie acestea:

Bucură-te, împlinitorul poruncilor Lui Dumnezeu!
Bucură-te, întărirea dreptei credinţe!
Bucură-te, icoană însufleţită a veţii curate!
Bucură-te, reazem neclintit al nădejdii!
Bucură-te, că ne-ai scăpat de primejdii, cu multă îndrăzneală!
Bucură-te, că întru Fericirea cea Veşnică în Ceruri locuind te desfătezi!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
Condac 11

Cântări şi mulţumiri din tot sufletul, prin tine Îi aducem Lui Dumnezeu, Sfinte Părinte. Roagă-L pe 
Blândul Iisus să ne dăruiască iertare de păcate şi milă în Ziua Judecăţii, nouă celor care cu dragoste Îi cântăm 
Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Făclie purtătoare de lumină eşti între preacuvioşi şi împreună-locuitor cu Sfinţii. De aceea se bucură de 

tine şi Tatăl Ceresc împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, iar noi, Sfinte Dimitrie, cu credinţă grăim către tine:
Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioşilor!
Bucură-te, nevoinţa cea cu osârdie a pustnicilor!
Bucură-te Părinte, alături de Nicodim cel Sfintit!
Bucură-te Sfinte, împreună cu Grigorie Decapolitul!
Bucură-te Cuvioase, dimpreună cu Marele Antonie!

307



Bucură-te Părinte al nostru cel întotdeauna folositor!
Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 

Condac 12
Doamne Iisuse Hristoase,  primeşte-l  pe mijlocitorul nostru şi  împlinitorul poruncilor Tale,  care se 

roagă Ţie să dai unire Bisericii Tale, pace la toată lumea şi stingere tuturor dezbinărilor. Doamne, să nu ne dai 
vrăjmaşilor noştri, nici cu mâna Ta să nu ne pierzi pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul 
Tău şi Ţie slavă-Ţi înălţăm şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Sfinte, pomeneşte-ne pe noi care alergăm la tine, ca, izbăvindu-ne din ispite, să ne învrednicim de 

Împărăţia Cerească şi dimpreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii să-I aducem laudă Preasfintei Treimi. 
Bucură-te, mărgăritar ceresc al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, diamant luminos al răbdării!
Bucură-te, tămâia cea cu bun miros a darului!
Bucură-te, ocârmuitorul celor ce înoată în marea vieţii acesteia!
Bucură-te, tămăduirea cea dorită a trupurilor noastre!
Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre!

Bucură-te Sfinte Părinte Dimitrie şi roagă-te să se coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! 
   Condac 13   (de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfinte Părinte Dimitrie, purtătorule de Dumnezeu, primind acum acest dar de rugăciune de la noi, 
roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să izbăvească din toată nevoia şi să scape din chinul ce va să fie, pe toţi cei 
ce cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Acatistul Sfântului Mucenic Nestor
Rugăciunile începătoare                                            27 
octombrie

Condac 1
Bucură-te ostaş neînfricat al Lui Hristos, că ai surpat trufia împăratului 

Maximian doborând pe Lie, ucigaşul creştinilor. Dascăl şi părinte ţi-a fost Marele 
Dimitrie, de la care primind sabia credinţei, ai pornit la luptă asemenea lui David, 
nimicind uriaşa putere cu praştia nevinovăţiei tale, iar pe creştinii Solunului i-ai 
izbăvit cu sângele muceniciei. Cu dragoste îţi cântăm: Bucură-te Sfinte Mucenic 
Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Icos 1
Sfinte nevoitorule ai nesocotit plăcerile tinereţii, ţi-ai primejduit viaţa, ai 

înfruntat nevrednicia lui Lie şi puterea împăratului păgân, ca un miel nevinovat 
dăruindu-te Lui Hristos. Creştinii izbăviţi prin jertfa ta, cu dragoste îţi spuneau:

Bucură-te, frăgezimea tinereţii, Mucenicule câştigător al vieţii! 
Bucură-te, al creştinilor izbăvitor, şi al ucigaşului lor surpător! 
Bucură-te, cel cu frumuseţea împodobit, şi de Marele Dimitrie blagoslovit! 
Bucură-te, al plăcerilor tinereţii dispreţuitor, şi al Lui Hristos îndrăzneţ mărturisitor! 
Bucură-te, că sălbăticia uriaşului Lie ai înfruntat, şi puterea lui de fiară nu te-a înspăimântat! 
Bucură-te, că spre Hristos ai nădăjduit şi de la El neînfrântă putere ai primit! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 2
Sfinte Mucenic al Lui Hristos, întărit fiind cu Dumnezeieştile cuvinte ale Marelui Mucenic Dimitrie, pe 

uriaşul Lie bărbăteşte l-ai omorât şi de suliţele ucigaşe ai izbăvit mulţimea creştinilor, care neîncetat slăvindu-L 
pe Dumnezeu Îi cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Nestore înţelepţite, înarmându-te cu puterea Celui ce a sfărâmat porţile iadului, ai surpat vicleşugul şi 

puterea ucigaşă a tiranului Lie, zvârlindu-l în suliţele pregătite pentru fraţii tăi, care slăvind pe Dumnezeu 
pentru tăria ta, această cântare ţi-aduceau:
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Bucură-te, că Sfântul Dimitrie te-a binecuvântat, şi de Lie pe creştini i-ai scăpat!
Bucură-te, că pe Lie, cu uriaşul Goliat l-ai închipuit, şi înarmat cu credinţă pe păgâni i-ai biruit!
Bucură-te, că spre pod ai alergat, şi Lie cu trufie şi dispreţ te-a întâmpinat!
Bucură-te, că nădăjduind în Hristos l-ai înfruntat pe Lie, şi în frăgezimea ta curată ai dovedit tărie!
Bucură-te, că pe înfricoşătorul Lie senin l-ai privit, şi pe ucigaşul de creştini în suliţe l-ai zvârlit!
Bucură-te, că pentru sângele nevinovat creştinii suspinau, şi de vitejia ucigaşului păgânii se veseleau!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 3
Biruitorul vrăjmaşului creştinilor te-ai făcut, Mucenice, şi de ascuţisul săbiilor i-ai izbăvit, aruncându-

te cu dragoste în lupta cea bună. Pe urmele jertfei Lui Hristos ai păşit, pe cei slabi i-ai smuls din ghearele ucigaşe, 
iar pe noi, cu rugăciunile tale, scoate-ne din mâna lui veliar, ca împreună să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Lie îi slujea păgânului împărat Maximian şi pe creştini îi ucidea cu trufie diavolească, gâdilând pofta 

de sânge a împăratului. Tu, înţelepte, neputând răbda atâta cruzime, biruind slăbiciunea tinereţii te-ai înarmat cu 
credinţă tare în Hristos, ruşinând lauda deşartă a ucigaşilor. Pentru aceea, cu dragoste îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, viteazule voinic, şi înţeleptule Mucenic!
Bucură-te, izbăvitorul amărâţilor şi nimicitorul săbiilor! 
Bucură-te, cel cu credinţă înarmat şi de dragoste sfântă înflăcărat! 
Bucură-te, al jertfei Lui Hristos următor, şi al trufiei păgânilor biruitor! 
Bucură-te, că celor slabi scut te-ai făcut, şi mare râvnă pentru Hristos ai avut! 
Bucură-te, a înşelăciunii înlănţuire, şi a trufiei ucigaşe nimicire! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 4
Îndrăzneală sfântă născând credinţa ta cea tare, te-ai înfăţisat împăratului, cerând să lupţi cu uriaşul Lie. 

Maximian, vrând să-ţi crute tinereţea şi frumuseţea trupească de sălbăticia plăcutului său, nu ţi-a cunoscut tăria 
cea dinlăuntru, care te-a înarmat cu vitejească râvnă. Slăvind tu pe Hristos, ai alergat spre mucenicie, cântând 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Înţeleaptă minte, în trup tânăr ai arătat, Sfinte Mucenic, şi ai ales calea Dumnezeieştii slave. Cu aripile 

credinţei ai zburat peste deşartele ademeniri ale păgânului împărat şi te-ai numărat cu cetele Mucenicilor. Roagă-
te pentru noi, care-ţi aducem această smerită cântare:

Bucură-te, cel tare în credinţă, şi râvnitor spre dulce nevoinţă! 
Bucură-te, că de-al fiarei răcnet nu te-ai înspăimântat, şi pe înfricoşătorul Lie l-ai întâmpinat! 
Bucură-te, că nu te-au biruit ale împăratului ademeniri şi ai călcat vitejeşte ale vrăjmaşului uneltiri! 
Bucură-te, că nu ţi-ai cruţat tinereţea, şi ai învins urâciunea cu frumuseţea! 
Bucură-te, că şi pe noi, de ademenirile lui veliar ne păzeşti şi de răcnetele vrăjmaşului ne izbăveşti! 
Bucură-te, că pentru noi cu rugăciunea mijloceşti, şi de rele cu osârdie ne ocroteşti! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 5
Întărit cu căldura dragostei Lui Hristos, Mucenice Nestor, pe începătorul cel vechi al înşelăciunii l-ai 

nimicit, ca un viteaz bărbat mergând spre tăiere, şi neîncetat cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Cu pecetea Lui Hristos te-a însemnat Marele Mucenic Dimitrie, şi vitejeşte ai rănit inima de fiară a 
vrăjmaşului şi vărsându-ţi sângele tău curat, Sfinte, te-ai făcut moştenitor al Împărăţiei Cereşti. Bucurându-ne 
de a ta grabnică sprijinire, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, al Lui Hristos Mucenic iubit, cel cu alese doruri împodobit!
Bucură-te, că trufia împăratului ai săgetat şi a păgânilor privelişte de pe pod ai surpat! 
Bucură-te, a creştinilor dulce mângâiere, că bărbăteşte te-ai dus la tăiere! 
Bucură-te, că taria uriaşului, cu credinţa în Hristos ai biruit-o şi inima fiarei ucigaşe ai rănit-o!
Bucură-te, al veţii veşnice moştenitor şi al nostru grabnic sprijinitor!
Bucură-te, că eşti ajutătorul bolnavilor, şi mângâietorul întristaţilor!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

309



Condac 6
Crucii tale ne închinăm, Hristoase, că prin puterea ei tinereţea lui Nestor a fost biruitoare asupra celui 

vechi în răutate. Nu ne lăsa nici pe noi, care cinstind tăria ei, aducem neîncetată cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Lui Hristos aducând prinos sângele tău, Sfinte, Cerurile ţi-au primit sufletul ca 
pe o înfrumuseţată mireasă şi Cetele Sfinţilor cu veselie te-au întâmpinat. Nădăjduind 
noi în sprijinul rugăciunilor tale, cu dragoste îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, lauda Mucenicilor, şi bucuria sfântă a creştinilor! 
Bucură-te, a nevoitorilor călăuzire, şi a celor feciorelnici sprijinire! 
Bucură-te, a asupriţilor ocrotire, şi a tinerilor frumoşi îngrădire! 
Bucură-te, a celor neputincioşi întărire, şi a credinţei creştine putere şi sprijinire!  
Bucură-te, că Domnului Iisus, trupul jertfă ţi l-ai adus!
Bucură-te, că mucenicia ta, inima diavolului a împuns şi pe altarul iubirii, preţul vieţii tale ai pus! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 7
Înarmat cu puterea crucii Lui Hristos, Care pe diavolul l-a surpat, Sfinte, ai biruit tăria vicleanului, ne-

ai învăţat şi pe noi lupta cea bună  şi neîncetat ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Cu credinţa lui Avraam jertfindu-ţi trupul tău, Mucenice, Sfintei Împărăţii te-ai făcut moştenitor, iar 
noi, nevrednicii, cinstind nevoinţele tale, această cântare ţi-aducem:

Bucură-te, următor al lui Avraam în credinţă, şi asemenea lui David în biruinţă! 
Bucură-te, al întâiului Mucenic Ştefan următor, şi al poruncii iubirii împlinitor! 
Bucură-te, că nedreptatea n-ai suferit şi apărându-i pe cei slabi, pe Hristos L-ai mărturisit! 
Bucură-te, că împotriva uciderii creştinilor te-ai ridicat şi apărându-i pe ei vitejeşte în luptă te-ai aruncat! 

Bucură-te, că i-ai ocrotit şi i-ai întărit pe creştini, şi cu mânie te-ai răzbunat pe păgâni! 
Bucură-te, că pe Lie în suliţe l-ai aruncat şi pentru moartea lui frumosul tău cap a fost tăiat! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 8
Marelui Dumnezeu închinându-te, Sfinte, jertfă curată te-ai adus, şi pe Hristos mărturisindu-L cu 

putere, urâciunea pustiirii ai nimicit şi Treimii Sfinte I-ai cântat neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, dascăl şi Părinte fiindu-ţi, te-a întărit cu credinţă în Hristos şi cu semnul 
crucii pecetluindu-te, ţi-a proorocit biruinţă asupra lui Lie. Tu, cu vitejie alergând, ai biruit puterea ucigaşului, 
pentru care noi, cu dragoste, aceste laude ţi-aducem:

Bucură-te, că a pornit mânia împăratului spre a ta pedepsire, când ai risipit a lui Lie pomenire! 
Bucură-te, că omorându-l pe Lie ai tăiat a păgânilor plăcere şi ai vădit a lui Dimitrie credinţă şi putere!
Bucură-te, cu Sfântul Dimitrie împreună-rugător şi deopotrivă cu el pătimitor! 
Bucură-te, că Solunul de nedreptate şi durere l-ai izbăvit şi prin vitejia ta, credinţa în Hristos ai întărit! 

Bucură-te, că Sfântul Dimitrie cu semnul crucii te-a pecetluit şi din sângele tău noi creştini au răsărit!
Bucură-te, că întărit de el spre mucenicie ai pornit şi dându-ţi viaţa, pe Hristos L-ai propovăduit! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 9
Domnul Iisus te-a luminat pe tine, Sfinte Mucenic, să-ţi agoniseşti putere şi împodobindu-ţi tinereţea 

cu înţelepciune, frumuseţea trupului cu neprihănirea, ţi-a înfierbântat inima cu iubirea care înalţă şi rodeşte cele 
bune. Punându-ţi trupul stavilă împotriva relelor pătimiri ale creştinilor Solunului, ne-ai învăţat şi pe noi neîncetat 
a cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Creştinilor Solunului te-ai făcut scut, Sfinte Mucenic, stăvilind uciderea lor de sălbatica plăcere a lui 

Maximian în priveliştea luptei cu uriaşul Lie. Lăudând biruinţa ta această cântare ţi-aducem:
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Bucură-te, că pe Lie l-ai biruit, şi pe creştini de groaza lui i-ai izbăvit!
Bucură-te, al frumuseţii trupeşti dispreţuitor şi slavei cereşti câştigător!
Bucură-te, că iubirea Lui Hristos te-a înflăcărat şi asupra păgânilor credinţa te-a înarmat!
Bucură-te, că trupul ţi-ai pus scut înşelăciunii şi biruinţa ta a fost stavilă a întinăciunii!
Bucură-te, că ai nimicit a păgânilor sălbatică plăcere şi ai izbăvit creştinii de nedreapta tăiere! 
Bucură-te, că eşti al nostru mijlocitor de sfinte împliniri, şi a noastră ocrotire în rele pătimiri!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 10
Mijlocitor al creştinilor te-ai făcut, Mucenice, cu scump sângele tău ai spălat rănile şi ai alinat suspinele 

Solunului pentru diavoleasca plăcere a păgânilor şi împreună cu Îngerii ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Al nostru sprijinitor făcându-te, Sfinte, nu înceta a te ruga pentru întărirea firii noastre căzute, ca prin 

căldura iubirii tale, să ne ridicăm slăvindu-L pe Dumnezeu pentru nevoinţele tale şi cântându-ţi laude aceste:
Bucură-te, că singur te-ai dus la tăiere, şi ai dat sângele tău pentru a fraţilor mângâiere! 
Bucură-te, că pentru Hristos sufletul nu ţi l-ai cruţat, şi prin mucenicie viaţă veşnică ai câştigat! 
Bucură-te, că te-ai jertfit ridicându-i pe cei de jos şi marea-ţi iubire te-a făcut prieten al Lui Hristos! 
Bucură-te, că ţi-ai câştigat loc bineplăcut, şi al nostru grabnic sprijinitor te-ai făcut! 
Bucură-te, că smeriţi în faţa jertfei tale ne plecăm, şi sprijin tare în rugăciunea ta aflăm! 
Bucură-te, că noi în încercări la tine alergăm, şi prin dragostea ta ne mângâiem! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 11
La tronul Sfintei Treimi înălţându-se jertfa ta, Mucenice, împreună cu Marele Dimitrie, învăţătorul tău, 

neîncetată laudă Îi aduceţi Domnului, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Stăpânului veacurilor slujind cu vrednicie, Sfinte, pe diavol l-ai ferecat cu lanţurile oţelite ale credinţei 
tale, iar noi, privind spre măreţia jertfei tale, neîncetată cântare aducem Lui Dumnezeu, lăudând mucenicia ta:

Bucură-te, că te-ai făcut solul nostru la Sfânta Treime, Căreia Îi aducem mulţumire, slavă şi cinstire!  
Bucură-te, cu Marele Dimitrie împreună rugător, şi al cununei neveştejite cu el câştigător! 
Bucură-te, că asemenea lui ne eşti mijlocitor, şi celor asupriţi le eşti sprijinitor!
Bucură-te, că ai râvnit spre desfătările cereşti şi ai dispreţuit plăcerile trupeşti!
Bucură-te, că de Domnul Iisus ai fost iubit şi de El cu Haruri şi daruri ai fost împodobit!
Bucură-te, cel ce te apleci spre cei smeriţi şi eşti grabnic în ajutor pentru cei amărâţi!
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 12
Domnul Iisus Hristos ţi-a împărtăşit darul credinţei şi puterea, ca purtând crucea muceniciei, pentru 

Numele Lui, să biruieşti toată vrăjmăşia, făcându-te părtaş al slavei cereşti, unde, împreună cu Cetele Îngereşti 
Îi aduci neîncetat cântarea de laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, văzându-ţi tinereţea şi frumuseţea sufletului, în alergarea 

curată a muceniciei ţi-a primit jertfa şi împodobind capul tău feciorelnic cu cununa neveştejitei răsplătiri, te-a 
adăugat la Ceata Sfinţilor, pentru care, cu adâncă smerenie, îndrăznim a-ţi aduce această cântare:

Bucură-te, că pentru Iisus te-ai jerfit şi neveştejită cunună ai dobândit!
Bucură-te, că din iubire I-ai dăruit a ta neprihănire, cu Marele Dimitrie în sfântă unire!
Bucură-te, că pe mulţi la credinţa în Hristos i-ai câştigat, şi la Ceata Sfinţilor Hristos te-a adăugat! 
Bucură-te, că pentru noi eşti cu Sfinţii rugător şi la Dumnezeu al nostru grabnic mijlocitor!
Bucură-te, că celor ce poartă al tău nume le eşti ocrotitor şi tuturor creştinilor sprijinitor!
Bucură-te, Sfinte purăror de biruinţă şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Nestor şi roagă-te să devenim tari în credinţă şi stâlpi de foc în rugăciune!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O,  Sfinte  Mucenic  Nestor, neprihănită  jertfă  Lui  Hristos  ai  dăruit  neastâmpărul  curat  al  tinereţii  şi 

frumuseţea trupului tău, pe creştinii Solunului izbăvindu-i de nedreapta pierzare. Pe noi, care suspinăm cu 
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amar sub povara grea a încercărilor, uşurează-ne, cu mijlocirea grabnică a rugăciunilor tale, ca împreună cu 
tine, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Acatistul Sfântului Teofil Sfânt nebun pentru Hristos
Rugăciunile începătoare   28 octombrie

Condac 1
Ales  de  Dumnezeu  din  pântecele  maicii  tale,  la  nevoinţa  nebuniei  întru 

Hristos ai fost chemat. Cu puterea Lui Dumnezeu de la înec de multe ori ai fost păzit. 
Prin nevoinţa postirii  şi  a rugăciunii  pe vrăjmaşul neamului omenesc l-ai  ruşinat. 
Acum săvârşind pomenirea ta,  Părinte Teofil,  te rugăm izbăveşte-ne de vrăjmaşii 
văzuţi şi nevăzuţi, pe cei ce cu dragoste strigăm: Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, 
cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Icos 1
Îngerii în Ceruri şi oamenii pe pământ, de a ta vieţuire aleasă întru Domnul s-

au minunat, Părinte Teofil, că, prunc fiind, tu de la sânul maicii tale ţi-ai întors faţa, 
doar hrană de post primind. Prin acest semn Dumnezeu a arătat oamenilor că tu eşti 

alesul Lui încă din această lume. Minunându-se de înfrânarea ta prin post, cu umilinţă strigăm ţie acestea:
Bucură-te, alesul Lui Dumnezeu din pântecele maicii tale!
Bucură-te, preacinstit vlăstar al preoţiei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce prin nevoinţa postului te-ai asemănat Botezătorului Domnului!
Bucură-te, că prin înfrânarea ta pe părinţi şi neamuri i-ai uimit!
Bucură-te, cel ce din pruncie L-ai iubit pe Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce ai păzit cu adevărat Poruncile Domnului!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 2
Văzându-te pe tine vas al Duhului Sfânt ales de către Dumnezeu, vrăjmaşul neamului omenesc a dorit 

să te piardă neputându-te răbda, Sfinte, îndemnând la pruncucidere pe maica ta. Dumnezeu însă, păzitorul 
pruncilor Săi, nu a îngăduit să se săvârşească această nelegiuire. Pentru această milostivire a Sa prin tine Îi 
cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cugetul maicii tale după îndemnul diavolului s-a întunecat urându-te pe tine, pruncule neprihănit. De 

aceea a poruncit fecioarei ce slujea în casă să te înece în râu. Îngerul Lui Dumnezeu însă te-a păzit nevătămat. 
Mirându-ne de o minune ca aceasta, noi cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, vas ales de Dumnezeu şi păzit de El!
Bucură-te, pruncule sfânt, cel ce pe diavol l-ai înspăimântat!
Bucură-te, că din scutecele prunciei prigoana maicii tale ai răbdat!
Bucură-te, că ai fost păzit de la înec de puterea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel mai înainte ales din pântecele maicii întru slujirea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că Pronia Lui Dumnezeu întotdeauna te-a îndreptat!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 3
Minune preamărită a săvârşit Domnul cu tine, că atunci când ai fost aruncat în râu, cu puterea Lui 

Dumnezeu fiind ţinut deasupra apei nevătămat, şi ca într-o corabie alunecând pe valuri dormeai netulburat. 
Fecioara  care  te-a  aruncat  în  apă  atunci,  umplându-se  de  frică  şi  umilinţă,  a  strigat  Lui  Dumnezeu  Cel 
minunat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Temându-se să te aducă în casa mânioasei tale maici, fecioara cu jale lăcrimând, te-a însemnat cu 

semnul crucii cufundându-te iarăşi în apă, pe când dormeai. Şi o minune mai mare s-a petrecut: valurile râului 
ca nişte aripi îngereşti te-au purtat pe tine către mal. Iar fecioara ca pe Moise din apă luându-te, te-a dus la 
casa ta, tremurând înfricoşată. Noi însă, minunându-ne de o asemenea purtare de grijă a Lui Dumnezeu, grăim:

Bucură-te, că Dumnezeu Cel minunat întru Sfinţii Săi prin tine S-a proslăvit!
Bucură-te, că Îngerul tău păzitor a fost ocrotitor!
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Bucură-te, că tu, ca şi Moise, pe valurile râului te-ai învrednicit a fi purtat!
Bucură-te, că pe tine, ca pe Noe, Dumnezeu de la înec te-a izbăvit!
Bucură-te, că prin asemenea minune ai adus frică şi cutremurare locuitorilor din împrejurimi!
Bucură-te, că prin tine şi noi învăţăm să nădăjduim în Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 4
Furtuna de mânie şi răutate a îndreptat asupra-ţi maica ta, văzându-te pe tine viu şi sănătos şi singură 

cu mâinile sale dorea să te piardă, Sfinte. Alergând la râu ca o ticăloasă te-a aruncat în apă sub roata morii. Dar 
şi de această dată Domnul, în chip minunat, te-a păzit viu, pentru ca toţi, văzând această minune, să-I cânte 
cântare de mulţumire şi laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
A zis psalmistul că Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta şi  

ieşirea ta de acum şi până în veac şi de cine mă voi teme? Ce-mi va face mie omul? Aceste cuvinte s-au împlinit 
întocmai cu tine, Părinte Teofil. Cu puterea Lui Dumnezeu roata morii s-a oprit, apa s-a înspumat, iar morarul 
a alergat înspăimântat şi văzându-te zăcând sub roată, te-a luat ca pe un dar de preţ al Lui Dumnezeu, zicând:

Bucură-te, comoară de mult preţ dăruită mie de Dumnezeu!
Bucură-te, pruncule sfânt, de Dumnezeu păzit!
Bucură-te, că prin tine puterea Lui Dumnezeu ni se arată nouă!
Bucură-te, că Numele Lui Dumnezeu prin tine se proslăveşte!
Bucură-te, vas ales în slujba Lui Dumnezeu şi dăruit nouă ca să povăţuieşti oamenii către mântuire!
Bucură-te, că ţi s-a gătit crucea îndelungatei răbdări şi a relei pătimiri!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 5
Frică şi cutremur i-au cuprins pe toţi locuitorii din împrejurimi care au văzut această minune. Maica ta 

nepricepând puterea  Lui  Dumnezeu vădită  asupra  ta,  s-a  înăsprit  şi  mai  mult  spre foarte  mare  răutate,  şi 
punând jurământ a vrut să te piardă. Atunci tatăl tău, preot al Lui Dumnezeu, pentru a te păzi viu, te-a ascuns 
la neamurile lui. Minunându-ne de răutatea maicii pornite spre ucidere şi slăvind întru tot înţelepciunea Lui 
Dumnezeu, Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Nu vor veni către tine rele şi bătăie nu se va apropia de locaşul tău. Că Îngerilor Săi va porunci ca sa te  

păzească întru toate căile tale. Aceste cuvinte din Psaltire, de care nu te-ai despărţit în toate zilele vieţii tale, s-
au împlinit cu preamărire întru tine, o, Preaminunate Părinte Teofil.  Întru amintirea întreitei izbăviri de la 
moarte, tu ai purtat asupra-ţi totdeauna o cingătoare de fier cu icoana Botezului Domnului. Bucurându-ne de o 
asemenea purtare de grijă a Lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă grăim acestea:

Bucură-te, că de trei ori ai fost izbăvit de la înec prin Putere Dumnezeiască!
Bucură-te, că prin aceste minuni ne-ai arătat înţelepciunea Lui Dumnezeu şi ai ruşinat viclenia diavolului!
Bucură-te, că prin întreita cufundare în apă, pe Sfânta Treime ai proslăvit-O!
Bucură-te, că tu şi acum împreună cu toţi Sfinţii mijloceşti la Prestolul Preasfintei Treimi!
Bucură-te, că citind neîncetat Psaltirea ţi-ai îndulcit sufletul şi oamenilor pildă de rugăciune ai arătat!
Bucură-te, Părinte Teofil, mare făcător de minuni şi rugător pentru sufletele noastre!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 6
Te-ai arătat străin pentru lume şi pentru toate cele ce sunt în ea, şi întotdeauna ai fost urât de neamurile 

tale. Prigoniri şi asupriri ai răbdat de la aceştia şi fără cârtire ai purtat crucea grea a vieţii tale. Cu suspine şi  
lacrimi multe ai alergat în întinderile pădurii, şi ca un Înger al Lui Dumnezeu, fără de prihană ai strigat către 
Tatăl Ceresc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Călător străin te-ai arătat pe acest pământ, mult pătimitorule Teofile. De părinţii tăi ai fost alungat din 

casa părintească, mama ta a încercat să te omoare cu securea, dar un binefăcător te-a îmbrăţişat aşa însângerat 
cum erai, şi te-a izbăvit de ucigaşa ta mama. Neavând tu unde să-ţi pui capul şi nici cu ce să te hrăneşti, purtat 
fiind de Duhul Sfânt, te-ai adăpostit în Biserica Lui Dumnezeu şi în faţa Lui ţi-ai mărturisit toată durerea 
sufletului tău de prunc. Pentru o asemenea mult pătimitoare vieţuire, noi te fericim aşa:
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Bucură-te, că şi acum Domnul te-a păzit pe tine de mâinile maicii tale ucigaşe!
Bucură-te, că precum Boris şi Gleb au primit vărsarea sângelui lor nevinovat şi sfânt din mâna celor 
de-un neam cu ei, asemenea a fost şi ţie!
Bucură-te, că prin viaţa ta plină de necazuri, te-ai asemănat Lui Hristos, Care a pribegit pe pământ!
Bucură-te, că te-ai sălăşluit împreună cu El în locaşurile Tatălui Ceresc!
Bucură-te, că în toate zilele vieţii tale, prigoane, defăimări şi toată reaua pătimire ai răbdat!
Bucură-te că n-ai răsplătit răului cu rău, ci după cuvântul Lui Hristos, pentru vrăjmaşii tăi te-ai rugat!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 7
Voind Domnul Cel de oameni iubitor să te arate poporului suferind rugător nou şi văditor al patimilor, 

te-a  povăţuit  în  Mănăstirea  Kievo-Bratsk,  ca  în  nevoinţe  duhovniceşti  să-ţi  găteşti  sufletul  întru  primirea 
Harului Dumnezeiesc.  Tu ai cercetat Dumnezeiasca Scriptură la şcoala duhovnicească de acolo şi  plinind 
ascultarea de clopotar, foarte devreme te urcai în clopotniţă, şi minunându-te de lucrarea Lui Dumnezeu, te 
cufundai în cugetarea celor Dumnezeieşti şi în rugăciune tainică, întru bucurie duhovnicească Îi cântai Lui: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Vieţuirea ta în locaşul sfânt ţi-a îndulcit inima şi împreună cu călugării ai petrecut viaţa bineplăcută 

Lui Dumnezeu întru ascultare, privegheri, plecarea genunchilor şi citirea  Psaltirii.  Întăistătătorii mănăstirii, 
văzând  râvna  ta  stăruitoare  către  nevoinţele  duhovniceşti,  te-au  învrednicit  de  tunderea  în  monahism  şi 
hirotonirea întru ierodiacon. Stând în faţa Sfântului Prestol, tu cu râvnă neobişnuită te-ai străduit să vieţuieşti 
asemeni Îngerilor. Fericind noi nevoinţele tale şi dragostea către Preadulcele Iisus Hristos, grăim aşa:

Bucură-te, că Domnul S-a milostivit de tine şi te-a chemat în sfânta mănăstire!
Bucură-te, că ai urmat stareţilor nevoitori în ascultare şi în nevoinţa rugăciunii!
Bucură-te, că sufletul tău l-ai păstrat nerobit de patimi!
Bucură-te, că ispitele tinereţii le-ai biruit!
Bucură-te, că ne-ai arătat chipul răbdării şi al ascultării!
Bucură-te, că pentru Hristos ai vieţuit şi pe toţi oamenii i-ai învăţat întru toate să-I slujească Lui!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 8
În cumplite chinuri fiind, Îngerii înconjurau trupul tău istovit de mulţimea bătăilor, lovind împotrivă pe 

cei ce te chinuiau, încât au murit nouă dintre ei, iar tu ai rămas nevătămat. Minunându-se toţi cei ce priveau la 
chinurile tale, Îl slăveau ca şi noi pe Atotputernicul Dumnezeu, şi-I cântau Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Plin fiind de bunătate şi de virtuţi, cu adevărat ai fost Înger în trup, Părinte Teofil, arătându-te fraţilor 

pildă de blândeţe, de ascultare, de smerenie şi de neprihănire. Slujind la Prestolul Lui Dumnezeu în cinul 
preoţesc,  tu asemenea preacuvioşilor  Serghie de Radonej şi  Serafim de Sarov, te-ai învrednicit  să-i vezi pe 
Îngerii din Ceruri, împreună slujitori cu tine la Dumnezeieasca Liturghie şi Harul Lui Dumnezeu, pogorându-
se peste Sfintele Daruri. Cu evlavie cinstind sfinţenia ta, cu frică şi cu umilinţă cântăm ţie:

Bucură-te, că ai fost om ceresc şi înger pământesc!
Bucură-te, vas umplut cu Har Dumnezeiesc!
Bucură-te, cel ce în inimă chipul Lui Hristos întotdeauna l-ai purtat!
Bucură-te, că pentru El, trupul de patimi şi de pofte ţi l-ai răstignit!
Bucură-te, fierbinte rugător pentru toţi cei ce aleargă la tine!
Bucură-te, grabnic ajutător al celor suferinzi şi rătăciţi!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 9
Toată viaţa ta a fost plină de necazuri, de mâhniri, de chinuri şi de prigoniri. În numele dragostei către 

Dumnezeu, ai luat asupra-ţi nevoinţa nebuniei pentru Hristos. Fiind de mulţi prigonit, suferind scârbe şi ocari, 
tu, smerit cu inima şi blând cu duhul, asemenea Lui Hristos pe Cruce, te-ai rugat pentru vrăjmaşii şi hulitorii 
tăi, zicând: Iartă-le, Doamne, că nu ştiu ce fac şi întru bucuria inimii cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9

314



Văzând Domnul nevoinţa ta, dragostea şi milostivirea ta către cei suferinzi, ţi-a dat darul vederii cu 
duhul şi al tămăduirii. Şi tu, vădind păcatele lor cele ascunse, îi îndreptai pe calea mântuirii, tămăduind atât 
neputinţele trupeşti, cât şi pe cele sufleteşti. Singur ţi-ai înăsprit nevoinţele tale, că zi şi noapte te nevoiai în 
desişurile pădurii, asemenea Preacuviosului Serafim de Sarov, rugându-te în genunchi pe un trunchi de copac. 

Bucură-te, că prin nevoinţele tale te-ai asemănat cuvioşilor părinţi din Lavra Pecerska!
Bucură-te, păzitor înfocat al curăţiei trupeşti şi sufleteşti!
Bucură-te, că ai biruit cu nevoinţele tale ispitele de la trup, de la lume şi de la diavol!
Bucură-te că pentru râvna şi dragostea ta către Hristos, ai primit darul vederii cu duhul şi al facerii de minuni!
Bucură-te, că neputinţele trupeşti şi sufleteşti cu un singur cuvânt le tămăduiai!
Bucură-te, grabnic ajutătorule al celor obijduiţi şi necăjiţi!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 10
Grabnic ajutător şi mângâietor ai fost, Părinte Teofil, nu doar pentru cei ce veneau la tine, ci şi pentru 

cei din oraşul Kiev. Când mergeai călare pe un viţel le erai mângâietor, citindu-le din Psaltire şi-i bucurai pe 
cei necăjiti şi oropsiţi, îi îmbrăcai şi îi hrăneai pe săraci, îi ocărai cu asprime pe cei înrăiţi, prezicând cele ce  
aveau să se întâmple şi pe mulţi i-ai povăţuit pe calea pocăinţei. Minunându-ne noi de milostivirea şi dragostea 
ta de oameni, Îi cântăm Atotmilostivului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Împăratul făpturilor a fost Adam în Rai până la căderea în păcat, că toate dobitoacele i se supuneau, 

dar şi ţie, neprihănitului şi luminatului de Duhul Sfânt ţi s-au supus dobitoacele, peştii şi păsările. Grăindu-le 
tu, făpturile necuvântătoare, supuse îţi urmau poruncile. Spre uimirea tuturor, viţelul tău, purtat de puterea Lui 
Dumnezeu, te ducea unde dorea sufletul tău cel sfânt, pentru a se ruga sau a da ajutor celor ce aveau nevoie. 
Minunându-ne şi noi de purtarea de grijă a Lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă grăim aşa:

Bucură-te, văditorule al iubitorilor de păcat, săvârşit pe faţa şi într-ascuns!
Bucură-te, povăţuitorule al celor rătăciţi şi al celor necăjiţi mângâietorule!
Bucură-te, pentru cei ce cereau ajutorul tău, grabnic folositorule!
Bucură-te, cel ce înveţi pe toţi să se supună Voii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că şi dobitoacele cele cu năravuri rele, după cuvântul tău, ascultau ca oile!
Bucură-te, că şi luntrea peste râul Nipru, la cuvântul tău, singură pe apă plutea!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 11
Cântare de umilinţă Lui Dumnezeu Cel Unul în Treime I-ai adus în toate zilele vieţii tale muceniceşti, 

vrednicule de laudă, Părinte Teofil. Zi şi noapte, în chilia din desişurile pădurii, făcând rugăciune, nu ai lăsat 
fără mângâiere şi vindecare pe cei ce veneau la tine, povăţuindu-i cu Cuvântul Lui Dumnezeu şi prin nevoinţa 
nebuniei tale întru Hristos. Acum mijloceşte la Tronul Împăratului Slavei şi roagă-te pentru noi, cei ce cinstim 
sfântă pomenirea ta, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ştiind tu viitorul ca şi prezentul, multor oameni le-ai prezis moartea lor năpraznică sau bolile şi i-ai 

adus de la viaţa păcătoasă la pocăinţă. Şi ţarului Nicolae I, stând tu îndurerat într-un furnicar, i-ai prevăzut 
sfârşitul trist pe câmpul de luptă din Crimeea şi moartea lui din supărare. Cu smerenie îţi spunem acestea:

Bucură-te, tainicule văzător al vieţuirii omeneşti!
Bucură-te, că tu ai arătat locul pentru ridicarea mănăstirii Pokrov pe Glubociţe!
Bucură-te, că tu ai arătat în pădure locul unde trebuia aşezată sihastria Schimbarea la Faţă!
Bucură-te, că şi crucea acolo ai înfipt-o, ca şi Apostolul Andrei în munţii Kievului!
Bucură-te, că pentru mănăstirea Iona de pe culmile Zveranetilor, prin întreita binecuvântare ai sfinţit locul!
Bucură-te, că Mitropolitului Filaret i-ai prezis marea mistuire în flăcări a Lavrei Pecerska!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 12
Plăcutule slujitor al Lui Dumnezeu, ţi s-a dat Harul Dumnezeisc de a face minuni pentru proslăvirea 

Atotputernicului Ziditor. Ai săturat pelerinii istoviţi, care veneau să se închine la Pecerska, cu o mâncare gătită 
în chip minunat în pădure, din fiertură de pietricele cu iarbă, aprinzând lemnele cu foc pogorât din Cer prin 
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rugăciunile tale. Şi pe copila moartă ai înviat-o cu rugăciunea ta, întru mângâierea văduvei ce plângea. Iar noi 
cu frică şi cu cutremur, cu buze pline de mulţumire, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ştiind dinainte ziua şi ceasul sfârşitului tău, ţi-ai pregătit singur trupul spre îngropare, făcătorule de 

minuni, Teofile. Aprinzând lumânări şi tămâind chilia ta pentru întâmpinarea Îngerului cu bună mireasmă, l-ai 
trimis pe ucenicul tău să tragă clopotele, să vestească fraţilor că Teofil se mută la Domnul. S-a tânguit poporul 
întreg la înmormântarea preacinstitul tău trup, că se lipseau de mângâietorul şi povăţuitorul lui. După 140 de 
ani Domnul a descoperit Sfintele tale Moaşte şi cei care cinstesc pomenirea ta, au zugrăvit pe raclă chipul tău. 

Bucură-te, mare făcător de minuni, dăruit de Dumnezeu spre mângâierea noastră!
Bucură-te al necăjiţilor mângâietor, al văduvelor şi orfanilor ocrotitor, al bolnavilor şi suferinzilor tămăduitor!
Bucură-te, că şi după plecarea la cele veşnice ta nu încetezi a face minuni!
Bucură-te, că dai grabnic ajutor celor care se roagă la mormântul tău!
Bucură-te, că acum numele tău cu al Sfinţilor se proslăveşte!
Bucură-te, podoaba oraşului Kiev şi slava sihastriei Kitaev!
Bucură-te Sfinte Părinte Teofil, cel nebun pentru Hristos, şi pe calea mântuirii îndreaptă-ne pe noi!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, preamărite ales al Lui Hristos şi făcător de minuni, Părinte Teofil, primeşte această rugăciune adusă 

ţie întru laudă de noi, nevrednicii şi păcătoşii, care cu dragoste te cinstim. Roagă-L pe Domnul Dumnezeu să 
ne izbăvească de toate primejdiile, năpastele şi necazurile, mai ales de căderile în păcat, de moarte năpraznică 
şi  de  muncile  cele  veşnice!  Nu ne  lăsa  să  murim fără  pocăinţă!  Fii  nouă povăţuitor  spre  mântuire,  spre 
Împărăţia Cerului, ca acolo împreună cu tine să cântăm pururea Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Teofil
O, preamărite slujitor al Lui Hristos, fierbinte rugător şi mijlocitor,  Sfinte Părinte Teofil, pentru nevoinţa 

nebuniei tale întru Hristos, Domnul ţi-a dat darul proorociei şi al facerii de minuni. Tu pe cei ce păcătuiau 
întru ascuns şi pe faţă i-ai vădit şi cu cuvintele tale înţelepte către pocăinţă şi îndreptare i-ai adus. Pe cei 
bolnavi şi în suferinţă ce veneau la tine nu i-ai depărtat. Tuturor le-ai fost ca un părinte iubitor de fii şi un bun 
păstor. Roagă-L pe Tatăl Ceresc să dea fiecăruia după a sa cerere: tinerilor sporire în Credinţa Ortodoxă, 
bătrânilor şi neputincioşilor întărire şi mângâiere, bolnavilor tămăduire, orfanilor şi celor neajutoraţi ocrotire şi 
bucurie necurmată, celor rătăciţi şi păcătoşi îndreptare. Şi pentru noi toţi cere sănătate trupească şi mântuirea 
sufletului. Aprinde cu focul Dumnezeieştii iubiri inimile noastre cele rătăcite. Ajută-ne nouă să ne îndreptăm 
viaţa păcătoasă, ca fără primejdii să trecem Vămile cumpliţilor vrăjmaşi şi să ne sălăşluim în lăcaşurile Tatălui 
Ceresc, unde împreună cu tine şi cu toţi Sfinţii slavă, laudă şi cinstire să aducem Sfintei Treimi: Tatălui şi Fiului 
şi Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!
 

+Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
Rugăciunile începătoare                                                   8 noiembrie

Condac 1
Pe Căpeteniile Îngerilor Sfintei Treimi, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil, noi iubitorii de praznic, le cerem ajutorul ca din nevoile cele de multe feluri 
să ne izbăvim, şi-i lăudăm spunându-le: Bucuraţi-vă Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 
Gavriil şi aprindeţi în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Icos1
Sfinte Arhanghel Mihail, Voievodul  Oştirilor  Îngereşti,  care ai fost făcut de 

Atoateziditorul, cu bucurie îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, făptură a Minţii celei ce a făcut lumea! 
Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire! 
Bucură-te, slujitorule neostenit al Sfintei Treimi! 

Bucură-te, fiinţă nemuritoare, laudătoare de Dumnezeu! 
Bucură-te, apărătorule de foc al Cerului! 
Bucură-te, prin care satana s-a surpat! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 
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Condac 2
Văzându-i pe îngerii cei nemulţumiţi şi trufaşi căzând din Cerul cel înfocat, Sfinte Arhanghel Mihail, ca un 

rob mulţumitor stând, ai strigat: Să stăm bine şi să luăm aminte! Şi ai cântat Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 2

Sfinte Arhanghel Gavriil, te-ai arătat părtaş al celor ascunse minţilor şi al tainelor Celui Preaînalt şi ai 
făcut cunoscute cele ce aveau să fie şi bunele vestiri le-ai spus oamenilor. 

Bucură-te, părtaş al tainelor Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale Voinţei! 
Bucură-te, vestitor al celor negrăite ale Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, slujitor al bunelor vestiri Dumnezeieşti! 
Bucură-te, vestitor al lucrurilor cele îmbucurătoare! 
Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 3
Sfinte Arhanghel Gavriil, Proorocului Daniel i-ai arătat taina venirii înfricoşătoare a Lui Hristos şi l-ai 

înţelepţit a-I cânta cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 3

Cu Dumnezeiască putere şi minte, Sfinte Arhanghel Mihail, în războaie pururea te-ai arătat puternic şi 
pe Iacov în luptă l-ai întărit, să biruiască neamurile străine. 

Bucură-te, cel ce ai înecat oştile egiptenilor şi ai învins cetele canaanenilor! 
Bucură-te, că pe Moise şi pe Aaron i-ai întărit! 
Bucură-te, că pe Isus al lui Navi îndrăzneţ l-ai făcut! 
Bucură-te, cel ce deodată oştirea asirienilor ai tăiat! 
Bucură-te, cel ce pe Simion al amoreilor l-ai lovit! 
Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 4
Sfinte Arhanghel Mihail, Căpetenie a Îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, cei care cu 

dragoste cinstim prăznuirea ta, ca zilele noastre să le petrecem în fapte bune şi ajută-ne ca împreună cu tine să-I 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Minte Dumnezeiască, Sfinte Arhanghel Gavriil, ai venit de la Cel Preînalt aducându-le Anei şi lui 

Ioachim buna vestire a dezlegării nerodirii lor; pentru care, bucurându-ne, ţie cu credinţă îţi grăim:
Bucură-te, cel ce eşti rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! 
Bucură-te, naştere plăcută Lui Dumnezeu, a celor fără de copii! 
Bucură-te, că fericitului strămoş i-ai adus naştere mărită! 
Bucură-te, că fericitei strămoaşe i-ai dat odraslă pântecelui! 
Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile naşterii de prunci! 
Bucură-te, prin care creşte neamul omenesc! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 5
Venind în Biserica Domnului Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi Doamna lumii, ai 

fost trimis, Sfinte Arhanghel Gavriil, să-i aduci cu îngrijire Hrană Cerească şi totdeauna ai deşteptat-O spre a-I 
cânta Lui Dumnezeu: Aliuia! Aliuia! Aliuia! 

Icos 5
Pe strămoşii cei de demult, care se rugau Lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, Sfinte Arhanghel 

Mihail, iar poporului ales pururea i-ai fost înaintemergător. De aceea acum grăim ţie astfel:
Bucură-te, cel ce l-ai scăpat pe Isaac de junghiere şi l-ai bucurat pe Avraam! 
Bucură-te, cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit! 
Bucură-te, străină mângâiere a Agarei, cea care plângea! 
Bucură-te, stâlpul cel în chip de foc, care pe Israel l-ai condus! 
Bucură-te, că pe întâi-născuţii evreilor i-ai păzit şi pe întâi-născuţii egiptenilor i-ai omorât! 
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Bucură-te, că poporul din Egipt l-ai scos! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 6
Când S-a pogorât Marele Dumnezeu în muntele Sinai să dea Lege evreilor, Sfinte Mihail, prin slujirea 

ta, Voia Domnului ai descoperit-o lui Moise şi l-ai învăţat să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Lui Zaharia cel sfinţit, care odinioară în locaşul Lui Dumnezeu cerea scăpare şi mântuire pentru popor, 

i-ai vestit, Sfinte Gavriil, naşterea Dumnezeiescului Înaintemergător. De aceea de bunele tale vestiri 
spăimântându-ne, grăim ţie acestea:

Bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia! 
Bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta! 
Bucură-te, că pe Botezătorul Lui Hristos l-ai binevestit! 
Bucură-te, că pe el al doilea Ilie, mai înainte l-ai vestit! 
Bucură-te, vestitorul începerii Darului! 
Bucură-te, semnul mântuirii oamenilor! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 7
Dumnezeu Cuvântul, vrând mai înainte a Se întrupa pentru noi, taina aceasta ţi-a încredinţat-o ţie, Sfinte 

Gavriil şi slujitor al tainei te-a ales pe tine, iar tu cugetând la minunea aceasta Îi cântai Domnului: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Pe cei trei tineri de demult din văpaia cuptorului i-ai scăpat, Sfinte Arhanghel Mihail, arătându-te preamărit 

şi luminat cu chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta s-a înspăimântat tiranul; de aceea 
grăim ţie:

Bucură-te, scăparea tinerilor feciori! 
Bucură-te, că pe tiran l-ai înfricoşat cu înfăţişarea ta! 
Bucură-te, că pe Daniel proorocul, tu l-ai întărit! 
Bucură-te, că l-ai răpit pe proorocul Avacum şi l-ai dus la Babilon! 
Bucură-te, învingerea cea tare a lui Ghedeon! 
Bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madiam! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 8
Străină minune văzându-te, Sfinte Mihail, vrăjitorul Balaam şi apoi proorocul David, în grabă căzând s-au 

închinat ţie: unul de frică încremenind, iar celălalt Lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Ca un purtător de fulger atotstrălucit ai venit către Cea Plină de Dar, Sfinte Gavriil, aducându-I bunele 

vestiri de bucurie. Pentru aceasta şi noi, bucurându-ne, te fericim pe tine, cântându-ţi:
Bucură-te, ridicarea lui Adam cel căzut! 
Bucură-te, mângâierea Evei cea întristată! 
Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării Cuvântului! 
Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, cel ce ai dezlegat toată întristarea cu: Bucură-te! 
Bucură-te, stea care ai vestit Soarele! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 9
Naşterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor care privegheau, Sfinte Gavriil, şi i-ai condus pe 

magi ca să se închine Lui şi pe toţi i-ai inţelepţit a-I cânta Celui născut: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Sfinte Arhanghel Mihail, purtătorule de lumină, te-ai arătat puternic apărător al Tesalonicului şi ajutător 

mare eşti pururea popoarelor creştine, din multe nevoi scăpându-le şi îndemnându-le a cânta ţie:
Bucură-te, cel ce pe Apostoli de multe ori i-ai întărit! 
Bucură-te, cel ce pe martiri tari i-ai făcut! 
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Bucură-te, că pe Petru din legături şi din închisoare l-ai slobozit! 
Bucură-te, că tu pe Irod îndată l-ai omorât! 
Bucură-te, al Bisericii păzitor neînvins 
Bucură-te, cel ce eşti asupra ereticilor secure cu două tăişuri! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 10
Sfârşitul a toată lumea când se va face, Sfinte Mihail, trâmbiţa cea de pe urmă vei trâmbiţa, după care 

morţii din pământ, sculându-se, cu frică vor sta înaintea Judecătorului Nepărtinitor cântând împreună cu tine: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Totdeauna numele tău, Sfinte Gavriil, purtătorule  de lumină, arată  înălţimea  rânduielii  tale. După 

chemarea Lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviinţă slujitor vrednic al Cuvântului Lui Dumnezeu şi de aceea cu 
laude te fericim, grăind:

Bucură-te, cel ce numele Lui Iisus mai înainte l-ai spus! 
Bucură-te, că lui Iosif, logodnicul Mariei, i-ai descoperit taina! 
Bucură-te, că pe Iisus în Egipt L-ai scăpat şi înapoi L-ai chemat! 
Bucură-te, cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret! 
Bucură-te, cel ce pe credincioşii magi de Irod i-ai scăpat! 
Bucură-te, prin care Iisus a fost păzit! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 11
Deasupra pietrei mormântului primitor de Viaţă, şezând îmbrăcat în alb, ca fulgerul strălucind, Gavriile, 

Învierea Lui Hristos ai binevestit femeilor, zicând lor: Nu plângeţi! şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Făclie lumii eşti, Sfinte Arhanghel Mihail, că  luminezi  minţile  credincioşilor  şi  îi povăţuieşti către 

cunoştinţa cea Dumnezeiască, îndrumându-i spre mântuire pe toţi cei care grăiesc: 
Bucură-te, apărătorule al tuturor credincioşilor! 
Bucură-te, neîmpuţinată tămăduire a bolnavilor! 
Bucură-te, că ai apărat Mănăstirea Dochiarului de năvălirea saracinilor! 
Bucură-te, scăparea tânărului afundat! 
Bucură-te, arătarea aurului cel ascuns! 
Bucură-te, cel care ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 12
Dumnezeiesc  dar  dă-le  celor  care  serbează  cu  dragoste  ziua  amintirii  tale, Mihaile! Celor care te 

cheamă pe tine la ieşirea lor din viaţă arată-te ajutător şi mai ales păzeşte-i pe cei care în Biserica ta cântă: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Înger al darului, Sfinte Arhanghel Gavriil, învăţându-ne să cântăm în Psalmi laude de bucurie Întrupării 

Dumnezeieşti, ţie cele de mulţumire cu dor îţi aducem şi ca unui bun vestitor, mărindu-te, îţi grăim: 
Bucură-te, Gavriile, bucuria celor întristaţi, păzitorul celor asupriţi! 
Bucură-te, arma preaputernică a credincioşilor! 
Bucură-te, laudă preamărită a preoţilor evlavioşi! 
Bucură-te, întăritorule al Mănăstirilor! 
Bucură-te, apărătorule al celor care pe tine te măresc! 
Bucură-te, buna povăţuire, a călugărilor! 
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil şi aprinde în inimile noastre focul Iubirii Dumnezeieşti! 

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi Icos 1 şi Condac 1)
O, Dumnezeieştilor Căpetenii ale Sfinţilor Îngeri,  Sfinţilor Arhangheli  Mihail  şi  Gavriil, care staţi 

aproape de  scaunul  Lui  Dumnezeu,  laudele  acestea  ale  noastre  primiţi-le  ca  banul  văduvei  şi  de  gheenă 
izbăviţi-ne pe noi, ca împreună cu voi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail
Rugăciunile începătoare                -vindecător-               8 noiembrie

Condac 1
Sfinte Arhanghel Rafail, Voievod al Cetelor Îngereşti, Paznicul cununiilor, mare 

Tămăduitor, Călăuzitor al călătorilor, ca unuia care în rânduiala de Sus în mare cinste te 
afli, noi cu smerenie şi credinţă cântare de laudă îţi aducem: Bucură-te Sfinte Arhanghel 
Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Icos 1
Te  numeri  între  Sfinţii  Arhangheli  care  poartă  rugăciunile  lumii  dinaintea 

Atotţiitorului,  împlineşti  fără  de  preget  Voia  Milei  Dumnezeieşti,  dai  ajutor  celor 
năpăstuiţi  şi  de  aceea  te  chemăm,  ca  pe  o  lumină  în  noaptea  păcatelor  noastre,  şi 
fericindu-te spunem aşa: 

Bucură-te, aproapele Luminii celei Neînserate!
Bucură-te, purtătorul rugăciunilor la Cer!
Bucură-te, braţul Milostivirii Dumnezeieşti!
Bucură-te, că de tine demonii se tem!
Bucură-te, dezlegătorul legăturilor necurate!
Bucură-te, dreptate care nu mai osteneşti!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 2
Suntem lesne cârtitori  în  vălmăşagul  necazurilor  vieţii,  şi  în  loc să zicem ca  Iov:  Domnul a  dat,  

Domnul a luat! Fie Numele Domnului Binecuvântat! ne smintim cu gândul, cu vorba şi cu fapta! Ferice de cei 
care se învrednicesc să urmeze pilda drepţilor, care cu răbdarea se încing şi întorcându-se către cele de Sus, cu 
smerenie glăsuiesc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Oarecând a strigat dreptul Tobit, adânc întristat: Doamne, adu-Ţi aminte de mine! Dumnezeu te-a trimis pe 

tine, Cerescule Vindecător, să-l cercetezi în mâhnirea ce-l cuprinsese şi să ridici albeaţa de pe ochii lui. Ca şi 
Tobit odinioară, nădejdea toată ne-o punem întru Domnul! Te rugăm să duci rugăciunile noastre la El şi să 
aduci dar izbăvitor celor care cu credinţă îţi grăiesc acestea:

Bucură-te, cel cu bun nume întru cei de Sus! 
Bucură-te, cel fără-de-trup, înţelegător al celor trupeşti!
Bucură-te, împărtăşirea Pământului cu Cerul!
Bucură-te, cel în leac neîntrecut!
Bucură-te, alinătorul rănilor firii!
Bucură-te, care toată lipsa o împlineşti!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 3
Preamilostivule Doamne ne-ai învăţat că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului! Însetând după 

dreptate, chiar dacă n-am atins măsura Sfinţilor Părinţi pe poteca îngustă a sfinţeniei umblăm cu pas şovăitor şi 
Te rugăm să ne luminezi şi să ne întăreşti ca vrednici să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Bunul şi dreptul Tobit care, înfruntând ameninţarea stăpânirii după rânduială îngropa morţii lepădaţi la 

răspântii,  s-a pomenit încercat precum Iov. Orb fiind şi luat în râs şi de soţia lui Ana, s-a rugat cu umilă 
stăruinţă Domnului, Care auzindu-i rugăciunea binecredincioasă i-a trimis Arhanghel Izbăvitor, tăinuit în chip 
omenesc. Acestuia şi noi se cuvine cu un glas şi cu o inimă a-i cânta:

Bucură-te, cel care eşti dinainte de stele!
Bucură-te, că eşti stăruitor întru bunătatea dintâi!
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Bucură-te, că eşti înveşmântat în multă strălucire!
Bucură-te, floarea Dumnezeiescului alai!
Bucură-te, scară a sfinţeniei rugătoare!
Bucură-te, punte între Pământ şi Cer!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 4
De vom avea credinţă cât un bob de muştar, zice Domnul, munţii îi vom muta din loc şi copaci vom 

sădi în mare. Râvnitori cu duhul întru credinţă, dar slabi din pricina cărnii, cu tatăl demonizatului să zicem: 
Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele! iar Celui Întreit Sfânt cu Îngerii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Văzând bătrânul Tobit mila Lui Dumnezeu făcută cu el şi cu toată casa lui, s-a bucurat şi cântare de 

laudă Domnului I-a cântat: Binecuvântat este Dumnezeul Cel Veşnic şi Viu! Binecuvântată este Împărăţia Lui! Să 
ne învrednicim a ne face Domnului vorbitori, iar solului Său, cel cu blândeţe tămăduitor şi îndreptător a toată 
strâmbătatea, neîntârziat să-i grăim unele ca acestea:

Bucură-te, călcătorule peste luceferi!
Bucură-te, vâlvătaie a rugului nemistuit!
Bucură-te, sol purtător de dreptate!
Bucură-te, izvor al smereniei lucrătoare!
Bucură-te, prin care firea se primeneşte!
Bucură-te, prin care soroacele se vădesc!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 5
Ca pe nişte fii risipitori ne ispitesc cărările lumii şi dulceţile ei deşarte, iar de mulţimea curselor şi 

rătăcirilor  n-avem destulă putere şi  pricepere de unii  singuri  să ne ferim,  fiind noi slăbănogiţi  de păcate. 
Dumnezeu Cel în Treime închinat, Cârmuitorul întregii făpturi, călăuze îngereşti fără de preget ne-a rânduit 
nouă, celor care nu prididim a striga: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Tobie a pornit la drum, să aducă înapoi părintelui său argintul ostenelilor lumeşti. Dumnezeu te-a 

trimis pe tine iar, să-l înveţi pe el să descopere şi să preţuiască aurul nevăzut al Darurilor Dumnezeieşti, în faţa 
cărora pălesc toate bogăţiile lumii. Străduindu-ne asemenea lui Tobie întru curăţia inimii, călăuză de lumină te 
rugăm să ne fii, căci cu bucurie spunem: 

Bucură-te, vistiernicul duhovniceştilor comori!
Bucură-te, pecetea îndurărilor de Sus!
Bucură-te, ocrotitorul bătrâneţilor neputincioase!
Bucură-te, îndrumătorul tinereţilor neştiutoare!
Bucură-te, întru care se adună cărările!
Bucură-te, întru care se smeresc zările!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 6
Ferice de cel care se încrede întru Domnul, piatra cea din capul unghiului, Care cândva a surpat porţile 

iadului! Urmându-L pe Biruitorul lumii, ni s-a dat lumea să o biruim şi în Numele Lui, dezlegaţi de frică şi de 
toate legăturile vrăjmaşului, întru libertatea duhului să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Arătându-i-o pe Sara cea nefericită, Îngerul Domnului către Tobie a grăit: Nu te teme, că din veac ea 

este menită pentru tine şi tu o vei mântui! O, taină a Dragostei de Sus pogorâtoare, a nunţii de Dumnezeu 
pecetluită, a Proniei Dumnezeieşti care toată mintea o covârşeşte! Cu credinţă să spunem:

Bucură-te, solul Sfatului Celui-de-Taină!
Bucură-te, straja Răsăritului de Sus!
Bucură-te, urgisitorul duhurilor necurate!
Bucură-te, starostele blagoslovitelor nuntiri!
Bucură-te, cel pururea gata de slujire!
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Bucură-te, prin care casele se temeluiesc!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 7
Bine au făcut cei  din vechime care s-au încredinţat  cu totul Lui Dumnezeu! Noi cei  îndreptaţi  şi 

răscumpăraţi  prin Sângele Lui Hristos,  părtaşi  la  tot Harul  şi  la  tot  adevărul, fără şovăire lăudându-L pe 
Dumnezeul Cel Viu să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Intrând cu nădejde curată în iatacul nunţii lor, unde moartea de şapte ori biruise, Tobie s-a rugat: Şi 

acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe sora mea, ci o fac cu inima curată. Binevoieşte a avea milă de ea şi 
de mine şi a ne duce împreună până la bătrâneţe! Călăuzeşte-ne şi povăţuieşte-ne Cerescule Voievod şi pe noi, 
cei care-ţi cântăm ţie cu bună încredinţare:

Bucură-te, temelie nicicând clătinată!
Bucură-te, părtaşul celor nestricăcioase!
Bucură-te, de diavoli înlănţuitorule!
Bucură-te, călăuza celor înstrăinaţi!
Bucură-te, apusul a toată durerea!
Bucură-te, foc topitor de blesteme!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 8
Dumnezeu a zidit bărbat şi femeie, să nu fie omul singur, sămânţa lui să se înmulţească umplând tot 

Pământul. Mare este această Dumnezeiască Taină ca doi unul să se facă după suflet şi după trup şi firea plinind-o 
mulţime să rodească! Toată suflarea să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Auzind rugăciunea bietei Sara, cea pe nedrept batjocorită de slujnica tatălui ei, că asmodeu, vrăjmaşul 

nunţii,  de şapte barbaţi o văduvise,  Dumnezeu te-a trimis la ea pe tine,  Paznicul Cununiilor, să pui capăt 
deznădejdii ei şi soţ binecuvântat să-i aduci. Şi noi te rugăm să alungi şi să legi în pustie tot duhul cel necurat, 
ca să-ţi grăim acestea: 

Bucură-te, întîi stătătorule al cetelor dreptăţii!
Bucură-te, de care tremură toţi îngerii întunericului!
Bucură-te, vătaful Tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, liman al nunţii neîntinate!
Bucură-te, prin care rănile se lecuiesc!
Bucură-te, căruia toată suflarea se încrede!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 9 
Domnul Dumnezeu, Care a dat pedeapsa cuvenită lui Adam şi Evei, dar şi vestea cea bună a  izbăvirii 

noastre, zicând că  din  femeie  se  va  naşte  Mântuitorul  neamului  omenesc,  la  rugăciunea  Sarei  celei  greu 
încercate, Acela, biruitor de şarpe i-a trimis în ajutor. Auzind noi acestea Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Precum odinioară Sara soţia stearpă a lui Avraam, la vremea bătrâneţilor ei s-a făcut roditoare prin 

Mila Celui Preamilostiv, tot aşa şi Sara, fiica lui Raguel, urgisită de cel rău, a căpătat pentru răbdare şi ale ei 
înfocate rugăciuni, dezlegare de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Arhanghel Rafail. 

Bucură-te, cel cu Mihail şi cu Gavriil lăudat!
Bucură-te, frumuseţe îngerească!
Bucură-te, biciuitorul puterilor iadului!
Bucură-te, sfârşitul a toată bântuirea!
Bucură-te, tămăduire cerească!
Bucură-te, crainicul rugăciunii neîncetate!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 10
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Iubirea se trece prin foc şi rămâne nemistuită! În trup se pogoară, dar în Cer sălăşluieşte! Pe Cruce se 
spânzură, dar stă morţii biruitoare! Iar noi, chipul Lui Dumnezeu în inimă purtându-L, asemănarea cu El în 
iubire ne-o lucrăm şi cu Sfinţii duhovniceşte cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Neprihănita Sara, cea menită din veac bunului Tobie, prin multe vămi a fost trecută până ce precum 

aurul  s-a  lămurit  şi  întru  iubire  a  izbândit.  Noi  îmbrăcându-ne  în  iubire  ca  într-o  haină  de  mireasă,  ne 
încredinţăm Domnului şi paznic de Sus cerem şi cântăm aşa:

Bucură-te, sfeşnic al Luminii line!
Bucură-te, netrupescule de trupuri tămăduitor!
Bucură-te, cel încins în zalele iubirii!
Bucură-te, binecuvântarea cămărilor de nuntă!
Bucură-te, făgăduinţa în veci nemincinoasă!
Bucură-te, întru care darurile prisosesc!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 11
Mila şi Iubirea Bunului Dumnezeu sunt nesfârşite, căile ascunse ale lucrării Lui nici o minte nu le 

poate cuprinde! De cine oare ne vom teme când cu noi este Dumnezeu? Ascultaţi-L neamuri şi preamăriţi-L pe 
El şi în toată vremea cântaţi-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Înger Sfânt în trup te-ai arătat, odinioară şi le-ai spus celor căzuţi cu faţa la pământ, cuprinşi de o sfântă 

înfricoşare: Nu vă temeti! Pace veţi avea! Bine să-L cuvântaţi voi şi să-L preaslăviţi pe Dumnezeu în veac! Căzând 
cu faţa la pământ, cu mulţumire slăvindu-L pe Dumnezeu, să spunem: 

Bucură-te lamură a oştirilor înaripate!
Bucură-te icoană a dreptei asemănări!
Bucură-te vestitorul Păcii adevărate!
Bucură-te povaţa dreptcredincioşilor!
Bucură-te zălog al cucernicei biruinţe!
Bucură-te vrednicie pururea veghetoare!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 12
Preaînţeleptul Dumnezeu a rânduit în Cer Oştire slujitoare, miliarde de miliarde şi toate cele văzute 

prin cele nevăzute tainic se păzesc.  Cutremură-te omule, că Dumnezeu la desăvârşirea făpturii te-a chemat, că 
Înger nefiind cu Îngerii să te întreci! Întru smerită ascultare, laolaltă cu ei să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfântul Evanghelist Ioan, în Apocalipsă, la ruperea celei de-a şaptea peceţi, a văzut Şapte Îngeri care 

stau  înaintea  Lui  Dumnezeu şi  care  au  să  sufle  în  Trâmbiţele Dreptăţii, împlinind  cele  ce  trebuie  să  fie. 
Pocăindu-ne de păcatele noastre, celui desăvârşit întru slujire, să-i spunem cu bună nădejde:

Bucură-te cel care stai dinaintea Tronului Slavei!
Bucură-te trâmbiţaşul milostivei dreptăţi!
Bucură-te alesul soroacelor Dumnezeieşti!
Bucură-te taină a zidirii celei nevăzute!
Bucură-te sprijinitor grabnic al celor văzute!
Bucură-te în Soborul celor asemenea ţie!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Arhanghel Rafail, cu întreit dar, care rănile ni le vindeci, paşii ni-i îndrepţi şi cununiile ni le 

păzeşti cercetează-ne la vremea nevoilor noastre! Ca pe Tobit cel tare în credinţă tămăduieşte-ne! Ca pe Tobie 
cel cu bună nădejde  călăuzeşte-ne! Ca  pe Sara  cea  castă  în  iubire  dezleagă-ne! Cere  pentru  noi de la 
Mântuitorul Hristos iertarea păcatelor noastre şi cetăţenia Ierusalimului Ceresc, unde laolaltă cu Îngerii şi cu 
Sfinţii să ne învrednicim a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail - Ocrotitorul
 Sfinte Arhanghel Rafail auzi glasurile noastre îndelung rugătoare şi mijloceşte pentru noi la Domnul 
Iisus Hristos, ca Mila Lui să se pogoare asupra noastră în tot ceasul, împlinind trebuinţele noastre sufleteşti şi 
trupeşti după Voia Lui, iar nu după cugetul nostru întinat. Fie ca tot sufletul creştin aflat în boală sau în neputinţă, 
tulburat în patul lui,  călător pe uscat,  pe apă sau prin văzduh, fiecare după nevoia pe care o poartă,  prin 
îngereasca ta  mijlocire,  să capete îndreptarea şi  ocrotirea Bunului  Dumnezeu în toată vremea vieţii  lui  şi 
răspuns bun la  Înfricoşata Judecată, când şi tu vei fi de faţă cu Oştirile Cereşti. Sfinte Arhanghel Rafail îţi 
mulţumim pentru ajutorul tău şi te rugăm nu ne măsura cu asprime puţina credinţă! Împlineşte tu cele de 
trebuinţă pentru noi, ca un ales între aleşi şi neamului omenesc pururea sprijinitor! Pe Milostivul Dumnezeu 
roagă-L, cu întreg Soborul Puterilor Cereşti, ca mai presus de toate să ne dea nouă harul smereniei, al iubirii 
sfinte şi al răbdării şi buze vrednice a slăvi împreună cu corurile îngereşti, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, 
Treimea Cea de O fiinţă şi Nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! 

Acatistul milostivirii Sfântului Arhanghel Evgudiil 
pentru scoaterea sufletelor din iad

Rugăciunile începătoare                                  8 
noiembrie

Condac 1
Atotputernicul Dumnezeu te-a binecuvântat să fii Voievod Ceresc, Sfinte 

Arhanghel Evgudiil şi să poţi face intervenţii în iad pentru a scoate multe suflete 
din adâncurile cele întunecate; cu credinţă spunem: Sfinte Arhanghel Evgudiil te 
rugăm scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!
               (Pomelnic)                Icos 1

Viaţa pe Pământ este înşelătoare şi mulţi oameni păcătuiesc în multe feluri, 
fără să-şi dea seama de ceea ce fac, iar după ce trec la cele veşnice, neavând pocăinţă pentru greşelile lor şi 
nici fapte bune, ajung în chinurile iadului. Şi chiar dacă au urmaşi aceştia sunt sau neştiutori, sau săraci şi nu 
pot să le facă pomenirea; de aceea, Sfinte, îţi aducem această rugăminte:
     Sfinte Voievod Evgudiil, te rugăm nu-i lăsa în iad pe cei pentru care se fac rugăciuni! 
     Sfinte Evgudiil, fie-ţi milă de cei care sunt în chinurile veşnice, în foc, în frig, în întuneric!
     Sfinte Evgudiil, scoate-i pe cei care plâng şi suferă în chinurile iadului! 
     Sfinte Evgudiil, nu lăsa rudele noastre în chinurile veşnice! 
     Sfinte Evgudiil, ai milă de cei care suferă în iad şi regretă păcatele făcute în viaţă! 
     Sfinte Evgudiil, împreună cu Îngerii tăi, scoate oropsiţii din chinurile iadului! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 2
Ca Sfântă Personalitate Cerească ai în subordine o întreagă Oştire binecuvântată de Bunul Dumnezeu şi 

poţi să ne ajuţi atât pe noi cât şi pe cei care au trecut la cele veşnice, scoţându-i de la chinuri şi ridicându-i la 
Ceruri, unde toţi cântă cu smerenie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Îngerii din Oştirea ta Sfântă şi  Cerească pot  face şi  ei  intervenţii  în  iad,  cu permisiunea Bunului 

Dumnezeu, şi de aceea ne rugăm:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm să scoţi din iad sufletele înşelate de cel rău! 
     Sfinte Evgudiil, binecuvântează-i pe Îngerii tăi spre a-i scoate din infern pe cei chinuiţi! 
     Sfinte Evgudiil, binecuvântează-i pe Îngerii din Oştirea ta, spre a ne ajuta pe noi creştinii! 
     Sfinte Evgudiil, binecuvântează-i şi apără-i pe cei care te cheamă în ajutor! 
     Sfinte Evgudiil, binecuvântează ajutorul dat creştinilor de Sfinţii tăi Îngeri! 
     Sfinte Evgudiil, fie-ţi milă de jalea şi de plânsul sufletelor din iad! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 3
Preaminunatul nostru Tată Ceresc L-a binecuvântat pe  Domnul  Iisus  Hristos,  să  înlesnească 

colaborarea creştinilor cu Cei din Cerurile Sfinte, pentru scoaterea din iad a celor chinuiţi.  Mulţumind, cu 
smerenie îngenunchem, ne închinăm Ţie, Doamne, şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
În bunătatea Lui Dumnezeiască, Domnul Iisus Hristos a dat de multe ori binecuvântare de colaborare şi 

întrajutorare pentru progresul duhovnicesc, dar şi pentru scoaterea celor adormiţi din chinurile grele ale iadului: 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, bucură-te de binecuvântarea Tatălui Ceresc! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te de binecuvântarea Domnului Iisus Hristos! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te de binecuvântarea Duhului Sfânt! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te de demnitatea ta de Voievod Ceresc! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te că noi te cinstim şi-ţi cerem ajutor pentru cei adormiţi! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te pentru creştinii care se roagă şi mijlocesc pentru cei adormiţi! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 4
Cei care au scris despre Sfântul Arhanghel Evgudiil au fost Sfinţii Părinţi din cadrul creştinismului 

primar, iar noi aplecându-ne în rugăciune Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Sfânta Oştire a Preaminunatului Voievod Ceresc Evgudiil, ne poate ajuta în mod direct pe noi toţi, dar 
şi pe cei care se chinuiesc în iad, drept pentru care să ne rugăm aşa:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate-i din iad pe părinţii, pe bunicii şi pe străbunii noştri! 
     Sfinte Evgudiil, salvează-i din întunericul iadului pe ai noştri: fraţi şi surori, copii şi nepoţi! 
     Sfinte Evgudiil, scapă-i din chinurile veşnice pe ai noştri: unchi şi mătuşi, veri şi verişoare! 
     Sfinte Evgudiil, scoate-i din muncile iadului pe cumnaţi şi pe cumnate şi pe toate rudele noastre! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i să iasă din focul veşnic pe toţi copiii omorâţi în pântecele mamelor! 
     Sfinte Evgudiil, împreună cu Îngerii tăi scoate-i pe toţi oropsiţii din groaznicele chinuri! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 5
Dacă sufletele din toate categoriile de chinuri vor fi eliberate din iad, iar inspiratorii răului nu vor mai 

veni pe Pământ, atunci de nevoie toţii răii se vor pocăi şi cerându-şi iertare vor cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Pocăinţa este greu de făcut atât pentru oameni cât şi pentru duhurile neascultătoare de Dumnezeu, dar 
înaintea Atotputernicului nimic nu este imposibil; cu umilinţă şi cu smerenie să cerem ajutor pentru noi şi 
pentru cei adormiţi:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, inspiră-ne la cele bune, spre a nu ajunge şi noi în iad! 
     Sfinte Evgudiil, împreună cu Oştirea ta, protejează-ne să nu ajungem şi noi în groaznicele chinuri! 
     Sfinte Evgudiil, te rugăm să ne ajuţi atât pe noi, cât şi pe cei care au trecut la cele veşnice! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe cei din iad să scape de acolo! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe cei care sunt în ultimul ceas al vieţii lor, să-şi mărturisească păcatele! 
     Sfinte Evgudiil, inspiră-i la pocăinţă pe cei ce trec la cele veşnice! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 6
Cu credinţă ne rugăm ţie, Sfinte Arhanghel, şi cerem ajutorul tău cel sfânt atât pentru noi, cei de acum, 

cât şi pentru cei care au trecut la cele veşnice şi cu dragoste cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Toţi cei care sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor ne pot ajuta pe noi, cei de pe Pământ, dar şi pe cei 
adormiţi în veşnicie, şi de aceea spunem acestea:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm nu-i lăsa în iad la chinuri, pe cei care strigă disperaţi după ajutor! 
     Sfinte Evgudiil, nu-i lăsa în bezna de nedescris pe cei care nu mai sunt cu noi! 
     Sfinte Evgudiil, nu-i lăsa în focul iadului pe cei care se pârjolesc în groaznicele chinuri! 
     Sfinte Evgudiil, nu-i lăsa la muncile veşnice pe cei amăgiţi de vrăjmaşii ispititori! 
     Sfinte Evgudiil, nu lăsa duhurile rele să-i ademenească pe oameni la cele rele! 
     Sfinte Evgudiil, scoate-i din iad pe cei care suferă, plâng şi se chinuie veşnic! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

325



Condac 7
Sfinţii Arhangheli împreună cu Sfintele lor Oştiri Cereşti  intervin şi  ajută creştinătatea şi  pe mulţi 

dintre cei de pe Pământ, drept pentru care, mulţumindu-le să cântăm cu smerenie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Sfinţii Îngeri se roagă zicând: Doamne Dumnezeule, Stăpânul Îngerilor şi al Cerurilor, binecuvintează-ne 
pe noi, slujitorii Tăi, spre a face aşa cum se cuvine, Voia Ta cea Sfântă. Te rugăm să-l binecuvintezi şi pe Sfântul 
nostru Arhanghel Evgudiil, spre a împlini cu străşnicie Poruncile Tale Dumnezeieşti, iar noi, cei care ne rugăm în 
acest ceas, zicem aşa:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm salvează-i pe cei care se chinuie în întunericul iadului! 
     Sfinte Evgudiil, scoate-i de la chinuri pe cei pe care nu-i pomeneşte nimeni! 
     Sfinte Evgudiil, scapă-i pe cei care au ajuns în iad pentru păcatele nemărturisite! 
     Sfinte Evgudiil, iartă-i şi salvează-i pe cei care şi-au luat viaţa, păcătuind împotriva Duhului Sfânt! 
     Sfinte Evgudiil, salvează-i pe oropsiţii care au ajuns în frigul de nedescris al iadului! 
     Sfinte Evgudiil, salvează-i din focul veşnic pe cei fără de speranţă, care strigă după ajutor! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 8
Rugăciunea de smerenie a Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli este aşa: Doamne Dumnezeule Savaot, Care eşti 

Mai-Mare peste toţi  şi  peste  toate, cu Binecuvântările Tale Sfinte, binecuvântează-ne pe noi, toţi Îngerii şi 
Arhanghelii  Tăi,  spre a împlini cu toţii  în mod smerit, Voia şi Poruncile Tale Dumnezeieşti! Noi creştinii,  cu 
dragoste şi cu smerenie să-I cântăm Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu evlavie, în genunchi, cu candela aprinsă, toţi creştinii să se roage Domnului, atât pentru cei care 

sunt în viaţă cât şi pentru cei răposaţi şi din inimă să spună aşa:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm scoate-i la lumină pe toţi cei din întuneric! 
     Sfinte Evgudiil, luminează-i pe creştini pentru a se ruga pentru toţi cei adormiţi de veacuri! 
     Sfinte Evgudiil, scapă-i de la chinuri pe cei care au ajuns în iad, de la Adam şi Eva până acum! 
     Sfinte Evgudiil, scoate-i la lumină pe cei din adâncurile iadului şi du-i în Împărăţia Cerurilor! 
     Sfinte Evgudiil, salvează din iad sufletele copiilor, inclusiv sufletele copiilor avortaţi! 
     Sfinte Evgudiil, te rugăm să scoţi din iad şi sufletele celor nebotezaţi! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 9
Rugăciunea harică a Sfinţilor Îngeri este aşa:  Doamne Dumezeule Savaot, Care dai Har Sfânt tuturor 

Sfinţilor Tăi lucrători cereşti, binecuvintează-ne pe noi smeriţii lucrători şi împlinitori ai Sfintelor Tale Porunci să 
avem Har şi calităţi îngereşti deosebite spre a împlini întocmai Voia şi Poruncile Tale Dumnezeieşti! Cu toţii să ne 
smerim şi să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să căpătăm Har Sfânt spre a lucra toate cele sfinte, dar să ne rugăm şi 

pentru întărirea creştinismului şi pentru salvarea tuturor sufletelor din chinurile iadului.
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm ajută-ne la salvarea sufletelor din iad! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe cei legaţi în adâncurile iadului spre a fi eliberaţi! 
     Sfinte Evgudiil, scapă-i din iad pe toţi adormiţii pentru care nu s-a rugat nimeni! 
     Sfinte Evgudiil, scoate-i pe cei care se chinuie în toate categoriile de chinuri veşnice! 
     Sfinte Evgudiil, apără-i şi ajută-i pe toţi cei care se roagă pentru salvarea celor din iad! 
     Sfinte Evgudiil, milostiveşte-te de toate sufletele care se chinuie în adâncurile veşnice! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 10
Pentru creştini, Îngerii se roagă zicând: Doamne Dumnezeule al Îngerilor şi al Sfintelor Puteri Cereşti, 

binecuvintează cu sănătate, cu iertare de păcate, cu Har Sfânt, cu calităţi şi cu virtuţi pe confraţii noştri de pe 
Pământ, care se străduiesc după puterile lor să împlinească Voia şi Poruncile Tale Sfinte! iar noi cu credinţă ne 
rugăm Lui Dumnezeu să ne ajute, şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 10
Să luăm aminte la strădania Sfinţilor Îngeri  şi  a tuturor Sfintelor Puteri  Cereşti,  la rugăciunile lor 

pentru noi creştinii şi să zicem cu smerenie aşa:
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm ajută-i pe toţi cei adormiţi spre a ieşi de la chinuri!
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe cei pedepsiţi în iad, arătându-le lor Sfânta Lumină! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe toţi chinuiţii din întuneric să scape din lanţurile diavoleşti! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe cei ce zac în iad să ajungă în Împărăţia Cerurilor! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe cei care nu mai au nici o speranţă de mântuire! 
     Sfinte Evgudiil, fie-ţi milă de chinuiţii din iad şi ajută-i la rugăciunile noastre! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 11
Preasfânta  Născătoare  de  Dumnezeu,  fiind  Multmilostivă,  poate  auzi  rugăciunile  călugărilor,  ale 

maicilor, ale pustnicilor, ale tuturor creştinilor care au evlavie către Dânsa şi împreună cu cei din Sfântul Ei 
Sobor poate scoate mulţi nefericiţi din iad. Cu smerenie Îi cântăm Maicii Sfinte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Pe lângă Sfântul Arhanghel Evgudiil şi alţi Preaminunaţi Voievozi Cereşti, împreună cu Oştirile lor 

Sfinte, la rugăciunile creştinilor, sunt dispuşi să scoată din iad sufletele chinuite.
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, bucură-te că şi Maica Sfântă este dispusă să scoată din iad sufletele chinuite! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te că Sfinţii Voievozi Cereşti pot scoate din iad sufletele necăjiţilor! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te că şi Sfinţii ajută la scoaterea sufletelor căzute din treptele Vămilor! 
     Sfinte Evgudiil, bucură-te de conlucrarea ta sfântă în raport cu noi toţi! 
     Sfinte Evgudiil, te rugăm ajută-ne rudele şi prietenii care sunt în iad, spre a ieşi de acolo! 
     Sfinte Evgudiil, ajută-i pe toţi cei pentru care ne rugăm spre a ieşi din toate chinurile iadului! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

Condac 12
Cu smerenie să mulţumim Sfântului Arhanghel Evgudiil pentru bunătatea lui cerească şi a Sfinţilor săi 

Îngeri, care ascultând rugăciunile noastre pentru cei adormiţi, îi pot scoate pe cei care au ajuns la chinuri după 
o viaţă plină de păcate nespovedite. Cu dragoste să cântăm Domnului:Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Mulţumim Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh pentru toată viaţa noastră binecuvântată aici şi mai ales în 

veşnicie! Mulţumim Maicii Domnului, Sfinţilor: Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Îngeri de lumină, Sfintelor: 
Domnii, Stăpânii, Începătorii, Scaune Cereşti, Puterilor Cereşti, Oştirilor Cereşti şi Îngereşti şi tuturor celor 
care, cu lumina lor ne ajută la eliberarea din iad a tuturor chinuiţilor!
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru marea Sa bunăvoinţă arătată nouă! 
     Sfinte Evgudiil, Îi mulţumim Maicii Sfinte că mijloceşte la Bunul Dumnezeu pentru vii şi adormiţi! 
     Sfinte Evgudiil, îţi mulţumim că ne ajuţi nouă tuturor pentru scoaterea chinuiţilor din iad! 
     Sfinte Evgudiil, îţi mulţumim ţie şi Oştirii tale pentru scoaterea din iad a celor dragi nouă! 
     Sfinte Evgudiil, mulţumim Puterilor Cereşti pentru ajutorarea celor pentru care ne rugăm! 
     Sfinte Evgudiil, mulţumim celor din Ceruri pentru eliberarea sufletelor din chinurile iadului! 
     Sfinte Arhanghel Evgudiil, te rugăm, scoate sufletele tuturor rudelor noastre din chinurile veşnice!

                  Condac 13                   (se citeşte de 9 ori)
Sfinte Arhanghel Evgudiil, împreună cu Oştirea ta Sfântă şi cu toate Puterile Cereşti, vă rugăm din toată 

inima cercetaţi-i pe toţi chinuiţii din iad şi scoateţi-i la lumina binecuvântată de Atotputernicul Dumnezeu, 
Căruia ne închinăm cu smerenie şi cu dragoste şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

1. +Rugăciune de izbăvire
Doamne Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm să binecuvântezi pe  Sfântul Arhanghel Evgudiil şi pe 

toate Sfintele  Peronalităţi  Cereşti  care  vor să ajute la  scoaterea sufletelor chinuite  din adâncurile iadului! 
Ajută-ne şi pe noi pe toţi la conlucrarea sfântă în toată viaţa noastră! Ajută-i Doamne pe toţi cei adormiţi să 
odihnească unde luminează lumina feţei Tale, unde nu este durere, nici întristare nici suspin, ci viaţă fără de 
sfârşit! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţa aceasta trecătoare şi mai ales pentru viaţa veşnică în Iubirea, Lumina şi 
Pacea Ta! Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte, pentru toate binecuvântările Tale  Dumnezeieşti şi 
închinându-ne Ţie, Doamne, Te slăvim, Te iubim şi Te Preacinstim, acum şi în vecii vecilor! Amin! 
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2. +Rugăciune
Părinte Veşnic, Îţi oferim Preţiosul Sânge al Divinului Tău Fiu, Iisus Hristos, în unire cu Sfânta Liturghie 

celebrată astăzi pe întregul pământ, pentru toate sufletele sfinte din purgatoriu, pentru păcătoşii de pretutindeni, 
pentru  păcătoşii  din  Biserica  Universală,  pentru  păcătoşii  din  apropierea mea şi din  familia  mea. Amin! 
(Rugăciunea Sf. Gertrude cea Mare, dictată de Domnul Iisus cu promisiunea elibererii a 1000 de suflete din purgatoriu, cu fiecare repetare) {♫  Cu Sfinţii odihneşte 
Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!}

 
 

Acatistul Sfinţilor Arhangheli
Rugăciunile începătoare                                     8 noiembrie

Condac 1
       Pe Sfinţii Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, 
Varahil, Evgudiil, Uriil, Salatiil, Căpeteniile Îngerilor 
Sfintei Treimi, să-i lăudăm, bine să-i cuvântăm întru 
toţi  vecii,  pentru  ajutorul  dat  nouă  credincioşilor, 
când  în  nevoinţe  fiind,  îi  rugăm  să  ne  ajute. 
Mulţumindu-le  să  spunem: Bucuraţi-vă Sfinţilor 

Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!
Icos 1

Cu aripile lor de foc ne acoperă şi ne protejează pe noi, cu puterea şi cu ştiinţa lor Cerească ne vindecă 
de boli, şi cu Oştirile lor de Îngeri  ne apără în luptele cu cei vicleni şi răi. Pentru aceasta ne rugăm Lui 
Dumnezeu să le dea putere multă în lupta cu cel întunecat şi cu glas de bucurie spunem aşa:

Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Apărător de foc al Cerului!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Vindecătorul bolilor, Păzitorul cununiilor şi al călătoriilor!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, Aducător de Lumină Sfântă!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, Învingător al ispitelor!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, Ocrotitor al creştinilor!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Binecuvântător Ceresc!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 2
Stând în jurul Sfântului Tron Divin, alături de Sfinţii Heruvimi, Serafimi, de Sfintele Scaune Cereşti, 

Începătorii,  Stăpânii şi Domnii, Sfinţii Arhangheli aduc Slavă Lui Dumnezeu, din toată fiinţa lor cântând: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Vă mulţumim Sfinţilor Arhangheli, pentru tot ajutorul pe care-l daţi oamenilor, mai ales acum când tot 

Pământul suferă fizic şi spiritual din cauza atacurilor susţinute ale celui viclean şi ale slujitorilor săi.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, cu Oştirea ta de Îngeri Păzitori şi Ocrotitori!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, cu Oştirea ta de Îngeri Vestitori şi aducători de daruri!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, cu Oştirea ta de Îngeri Vindecători şi Ocrotitori!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi protectori!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, cu Oştirea ta de Îngeri Apărători de duşmanii de orice fel!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi de intervenţii rapide!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi scriitori!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!
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Condac 3
Dumnezeu, Care a creat toate cele văzute şi nevăzute, i-a făcut pe Sfinţii Arhangheli mai înainte de 

timp şi le-a dat ca misiune şi apărarea Pământului şi a vieţii de pe Pământ, împotriva atacurilor de orice fel, ale 
celui viclean. Slăvindu-L pe Dumnezeu, ei cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Sfinţii Voievozi Cereşti,  Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil, Salatiil, stând în faţa Slavei 

Dumnezeieşti, mărire neîncetată Îi aduc Lui Dumnezeu, cântând Osana!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Ajutător al celor în primejdii!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Aducător de veşti şi de daruri sfinte!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Tămăduitor Sfânt, Ocrotitor al căsătoriilor şi al drumeţiilor!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, rană de foc a celor întunecaţi!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, durere continuă a celui viclean!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, îndemnător către rugăciune,
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Mijlocitor către ajutorul Divin!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 4
Sfinte Arhanghel Mihail, care stai înaintea Preasfintei Treimi şi eşti rânduit de Cel Preaînalt şi pentru a 

ajuta celor din primejdii, izbăveşte-ne pe noi de tot necazul şi cântă-I Bunului Dumnezeu şi pentru noi: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Sfinte Arhanghel Mihail roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi! Alungă-l de la noi pe cel viclean şi apără-

ne de el! Rupe mrejele răului cele pregătite pentru noi! Păzeşte neîntinate sufletele, minţile şi trupurile noastre! 
Povăţuieşte-ne cum să facem mai bine Voia Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, slujitorule al legii!
Bucură-te făptură a Minţii celei care a făcut Lumea!
Bucură-te Apărătorule de foc al Cerului!
Bucură-te Arzătorule al duhurilor cele nemulţumitoare!
Bucură-te Păzitorule al trupurilor neîntinate!
Bucură-te că prin tine se micşorează rătăcirea!
Bucură-te tăria neamurilor creştine!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 5
Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti şi Aducător de daruri sfinte te rugăm să ne 

fii  şi  nouă,  robilor  Lui  Dumnezeu,  vestitor  al  bucuriei  mântuirii  noastre!  Arată-ne  vrednici  locuitori  ai 
Împărăţiei Cereşti, alături de cei care-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Sfinte Arhanghel Gavriil, te rugăm să ne fii călăuzitor pe drumurile vieţii şi aşa cum i-ai adus Sfintei 

Fecioare vestea de la Tatăl Ceresc, a Întrupării Domnului Iisus, spunându-I:  Bucură-Te! aşa să ne aduci şi 
nouă vestea poposirii noastre în Raiul Ceresc, la trecerea din această viaţă!

Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Înger al Darului!
Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria!
Bucură-te Vestitorule al începerii Darului!
Bucură-te semnul mântuirii oamenilor!
Bucură-te lumină care ai vestit Soarele!
Bucură-te, că ai dezlegat cu Bucură-Te! toată întristarea!
Bucură-te, cel care ai vestit mântuirea lumii!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 6
Sfinte Arhanghel Rafail cel cu întreit dar:  Vindecătorul celor bolnavi, Călăuzitorul tainic al celor care 

călătoresc, şi Ocrotitorul nunţii şi al dragostei conjugale, cu puterea şi cu mila ta, slobozeşte-ne din boli şi din 
suferinţe şi vindecă rănile noastre sufleteşti şi trupeşti! Alături de Puterile Cereşti te rugăm să-I cânţi Lui 
Dumnezeu, din toată fiinţa ta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 6
Ştim că pentru păcatele noastre şi pentru mântuirea sufletelor noastre ne sunt date toate suferinţele 

trupeşti  şi  sufleteşti.  De aceea, cu genunchii sufletului plecaţi,  în faţa sfintei tale icoane,  Sfinte Arhanghel  
Rafail, grăim ţie unele ca acestea:

Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail că ştergi lacrimile durerilor noastre!
Bucură-te că ne veghezi călătoriile şi ne aperi de lucrarea celui viclean!
Bucură-te că păzeşti cununiile noastre, îndepărtându-l pe cel rău!
Bucură-te că i-ai însoţit pe Sfinţii Cosma şi Damian, doctori fără-de-arginţi!
Bucură-te că i-ai învăţat pe Sfinţii Chir, Ioan, Modest şi Pantelimon!
Bucură-te că ai dăruit-o şi pe Cuvioasa Parascheva, care ne dă vindecare!
Bucură-te că îi îndrumi pe medici spre folosul semenilor lor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 7
Sfinte Arhanghel Evgudiil, înţelept slujitor al Lui Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi cei care ne rugăm Ţie! 

Învaţă-ne ca în tot necazul să ne luptăm cu ispitele, făcând în toate Voia Lui Dumnezeu, ca să fim salvaţi din 
chinurile veşnice şi să cântăm cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Sfinte Arhanghel Evgudiil dă-ne înţelepciune să facem ce e drept şi plăcut Lui Dumnezeu! Păzeşte-ne 

mintea, inima şi limba, să nu săvârşim clevetirea cea pierzătoare de suflet! Învaţă-ne să plângem neîncetat 
pentru păcatele noastre, ca să primim milă şi îndurare la Dreapta Judecată şi să fim izbăviţi de focul cel veşnic!

Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, Povăţuitorul nostru în lupta cu cel viclean!
Bucură-te că ne îndemni să ne rugăm pentru cei adormiţi!
Bucură-te că ajuţi rudele noastre să scape de la chinuri!
Bucură-te că îi poţi lumina pe cei din lumea de dincolo!
Bucură-te că poţi să-i eliberezi pe cei de la chinuri, dacă ne rugăm pentru ei!
Bucură-te că ne înveţi să nu mai păcătuim!
Bucură-te că ne întăreşti în credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 8
Sfântul Arhanghel Uriil îi ocroteşte pe creştini şi-i îndeamnă să ţină cont de avertizările despre cele ce 

vor veni. Să se pregătească rugându-se, postind, smerindu-se, făcând milostenie, pocăindu-se, curăţindu-şi 
sufletele de păcate prin mărturisire sinceră, căindu-se de relele făcute şi cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte Arhanghel Uriil îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău! Te rugăm ocroteşte-ne, întăreşte-ne, scapă-

ne de cel rău, inspiră-ne la cele bune şi ajută-ne să împlinim Voia Domnului!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, Învingător al ispitelor de orice fel!
Bucură-te că ieşi Învingător în lupta cu întunecaţii!
Bucură-te că eşti Foc Dumnezeiesc!
Bucură-te că poţi să opreşti orice duh rău!
Bucură-te că ne inspiri să alegem Calea Domnului!
Bucură-te că poţi să ne ajuţi atunci când ne rugăm ţie!
Bucură-te că oriunde poţi să faci Voia Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 9
Sfinte Arhanghel Varahil, care ai fost învrednicit cu Darul Binecuvântării, te rugăm dăruieşte-ne a ta 

Dumnezeiască  binecuvântare,  ca  văzând  şi  simţind  vrăjmaşul  cel  plin  de  pizmă  împotriva  făpturii  Lui 
Dumnezeu, să dispară şi să nu se mai poată apropia de noi în vecii vecilor, iar noi din inimă să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 9
Sfinte Arhanghel Varahil împodobeşte  şi  îmbogăţeşte  cu  faceri  de  bine  sufletul  nostru,  iar  trupul 

curăţeşte-l de patimi şi de orice păcat. Arată-ne vrednici a petrece cu cei drepţi în Împărăţia Cerurilor ca să ne 
poţi trece în Cartea Vieţii Veşnice!

Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil că ne poţi binecuvânta cereşte!
Bucură-te că eşti înzestrat cu Har Divin!
Bucură-te că eşti Misionar al Bunului Dumnezeu!
Bucură-te că scrii faptele oamenilor în Cartea Veacurilor!
Bucură-te că poţi să îi ajuţi pe cei care au evlavie la tine!
Bucură-te că poţi ocroti şi ţara noastră, în mod special!
Bucură-te că noi cu toţii îţi mulţumim pentru ajutor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 10
Sfinte Arhanghel Salatiil, Bunul Dumnezeu te-a înzestrat cu o Oştire de Îngeri Misionari şi de Intervenţii 

Rapide cu care poţi ajuta ţara noastră sau tot Pământul în cazul unor pericole iminente. De aceea recunoscători 
şi cu smerenie Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Sfinte Arhanghel Salatiil te rugăm adu-ne întotdeauna cu râvnă la Sfânta Biserică, la slujba care se 

înalţă către Dumnezeu. Fă-ne atenţi la rugăciune şi înţelepţeşte-ne ca în toată vremea şi în tot locul să ne 
putem ruga cu iubire şi cu inimă de jar, Dumnezeului nostru Cel Multmilostiv; iar după primirea ajutorului să 
aducem Domnului, din toată inima, mulţumirile noastre.

Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, Ocrotitor al creştinilor!
Bucură-te că ne îndemni la sfânta rugăciune!
Bucură-te că poţi să ne ajuţi în lupta împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi!
Bucură-te că eşti pavăză împotriva celui viclean! 
Bucură-te că poţi să ne ajuţi să nu ne afundăm în grijile lumeşti!
Bucură-te că ne poţi scoate la limanul cel ceresc!
Bucură-te că noi îţi mulţumim pentru sfântul ajutor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 11
Mai Marilor Voievozi ai Lui Dumnezeu, slujitori ai Slavei Dumnezeieşti, Căpeteniile Îngerilor, povăţuitorii 

oamenilor şi vrăjmaşii întunecaţilor, vă rugăm să ne ajutaţi în cele care sunt spre folosul sufletelor noastre, iar 
noi, cu mulţumire Îi cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Domnul Iisus Hristos a spus în Învăţăturile Sale că mulţimea Îngerilor se bucură în Cer pentru fiecare 

om care se întoarce prin pocăinţă la Dumnezeu. Vă rugăm Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti că ne puteţi ajuta!
Bucuraţi-vă că prin Focul vostru Dumnezeiesc îi puteţi arde pe cei răi!
Bucuraţi-vă slujitori destoinici ai Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă că sunteţi ascultători ai Poruncilor Dumnezeieşti!
Bucuraţi-vă că ne puteţi curăţa sufleteşte şi trupeşte!
Bucuraţi-vă că ne puteţi îndrepta spre Calea Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă că ne puteţi aduna în turma Păstorului Cel Bun!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

Condac 12
Sfinţilor Arhangheli, împreună cu Oştirile voastre Cereşti, primiţi mulţumirile noastre, că pe noi cei 

slabi şi puţin ştiutori ne ajutaţi nevăzuţi şi neştiuţi! Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a încredinţat pe noi 
grijii voastre sfinte! Pentru aceasta din inimă Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 12
Ne rugăm Sfintei Treimi să vă dea vouă putere multă în lupta cu cel viclean. Să aduceţi Lumină acolo 

unde este întuneric! Să vă dea binecuvântări cereşti, Haruri şi daruri sfinte! Să ajutaţi viaţa să iasă biruitoare în 
faţa morţii, întotdeauna să învingă Binele şi să strălucească peste tot Lumina Duhului Sfânt!

Bucuraţi-vă Sfinţilor Arhangheli că lăudăm puterea voastră cea sfântă!
Bucuraţi-vă că sunteţi Foc Dumnezeiesc!
Bucuraţi-vă că sunteţi Lumină şi Foc!
Bucuraţi-vă că ne ajutaţi atunci când vă rugăm!
Bucuraţi-vă că sunteţi mijlocitori pentru noi la Bunul Dumnezeu!
Bucuraţi-vă că puteţi birui duşmanii văzuţi şi nevăzuţi!
Bucuraţi-vă că vă mulţumim pentru tot ajutorul sfânt!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti şi ajutaţi-ne să biruim în lupta cu cel viclean!

  Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Puterile Cereşti aproape de Tronul 

Preasfintei Treimi, primiţi mulţumirile noastre, pentru tot ajutorul vostru şi al Oştirilor voastre Cereşti şi vă 
rugăm ajutaţi-ne să ieşim biruitori din lupta noastră continuă împotriva celui viclean şi rău. Alături de glasurile 
voastre îngereşti Îi cântăm şi noi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinţilor Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil, Varahil, vă rugăm să fiţi alături de noi 

la greu, să ne ajutaţi în lupta împotriva întunecaţilor, să duceţi rugăciunile noastre la Preabunul Dumnezeu! Vă 
rugăm  Mai-Marilor Voievozi  ai  Oştirilor Cereşti, să ne acoperiţi  şi  pe noi cu acoperământul aripilor  slavei 
voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei care cădem cu dinadinsul! Vă mulţumim că sunteţi grabnic ajutători 
şi ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea daruri sfinte ca pentru Voievozii Cereşti, Binecuvântare Sfântă, Har şi 
multă Putere Dumnezeiască, să ieşiţi întotdeauna biruitori în lupta cu întunericul! Amin!

 

Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie
Rugăciunile începătoare           -vindecător-                                                9 
noiembrie

Condac 1
Pe steaua cea nouă şi strălucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este nou zid de 

apărare a Bisericii, cu bucurie în inimi să îl lăudăm, că slăvit fiind de lucrarea 
Duhului, izvorăşte tămăduiri şi Har bogat. Pentru aceea îi strigăm: Bucură-te Sfinte 
Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Icos 1
În  lume ai  trăit  Arhiereule  a  Lui  Hristos, Nectarie,  şi  ducând  o  viaţă 

neprihănită ai fost purtător al bucuriilor cereşti, ca unul care te-ai arătat drept, 
cuvios, de Dumnezeu inspirat şi în toate dăruit. Pentru aceasta şi de la noi auzi 
unele ca acestea:

Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti!
Bucură-te, mijlocitor al Harului cucernic şi tare!
Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare!

Bucură-te, că prin tine se înalţă cei credincioşi şi sunt risipiţi cei duşmănoşi!
Bucură-te, că te-ai lepădat de cele materiale şi pe deplin sfânt te-ai arătat! 
Bucură-te, că prin tine Biserica se slăveşte şi insula Eghina se veseleşte! 
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 2
Înţelepciune având, Cuvioase, încă din tinereţe ţi-ai luminat sufletul cu raza cea Dumnezeiască şi ai 

urmat strălucirii sfintelor porunci. De aceea, în virtuţi înaintând, de mic copil I-ai cântat Lui Hristos: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Mergând în oraşul Sfântului Constantin, te-ai arătat îndrumător, cu frică de Dumnezeu şi hrănindu-te 

din înţelepciunea cea Dumnezeiască, pe cele sfinte le-ai cercetat şi le-ai apărat. Cei pe care cu cuvântul  tău i-
ai umplut de bucurie sfântă îţi strigă astăzi unele ca acestea: 
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Bucură-te, nectar al ambroziei, că de la Dumnezeu ai fost dăruit! 
Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat!
Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime le-ai urmat!
Bucură-te, cununa nou împletită a Bisericii drept măritoare! 
Bucură-te, că străluceşti în Slava Creatorului! 
Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 3
Slăvita înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi 

fierbinţi să te împodobească cu înalta ei frumuseţe. De aceea Sfinte Nectarie, cu credinţă şi cu plecăciune strigi 
către Domnul: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Sufletul  tău  s-a  bucurat,  ca mai  demult  marii  Părinţi  Vasile  şi  Grigorie,  că te-ai  dus la  Atena să 

dobândeşti învăţătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îţi cântăm şi noi unele ca acestea: 
Bucură-te, fiu al luminii cereşti, că ai fugit de amăgirile lumeşti!
Bucură-te, că cele spre Îndumnezeire n-ai încetat să le doreşti!
Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri Divine! 
Bucură-te, cărbune al Dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creştine! 
Bucură-te, că viaţă fără de pată ai trăit şi înşelăciunea lui veliar ai zdrobit!
Bucură-te, că ai deschis uşa sufletului spre iubirea Lui Hristos!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 4
Având în tine râvna Dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără încetare ţi-ai dorit viaţa cea îngerească. De 

aceea ai intrat cu bucurie în Hios în cerescul cin monahal, şi pe vrăjmaşul l-ai lăsat păgubit, că te-ai rugat Lui 
Dumnezeu şi I-ai cântat neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Strigat-ai catre Arhiereul Cel dintru înălţime din toată inima ta, iar El a auzit rugăciunea ta. De aceea 

degrabă a liniştit apele mării şi furtuna a potolit. Văzând acestea, cei care prin rugăciunile tale au fost salvaţi 
îţi cântă cu mulţumire unele ca acestea:

Bucură-te, că de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător! 
Bucură-te, izvor nesecat al minunilor!
Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfinţilor ai intrat!
Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti! 
Bucură-te, că furtuna mării o linişteşti şi strigătul hulitorilor îl potoleşti!
Bucură-te, noule ales al Lui Hristos! 
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 5
La fel ca Sfinţii de demult, în vremurile de pe urmă te-ai arătat Ierarh Sfânt şi vrednic de cinstire. Că 

viaţa ţi-ai petrecut-o în acelaşi chip cu ei şi ai săvârşit minuni, izbăvindu-i din necazuri pe cei care strigă: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 5
În ţara Egiptului, ca păstor al Pentapolisului, te-ai arătat cu adevărat Arhiereu înţelept, ales şi luminat de 

Dumnezeu, alergând spre învăţătura Lui  Hristos, precum odinioară  Pavel. De  aceea  şi  cei  credincioşi, 
cunoscând virtuţile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:

Bucură-te, podoaba cea nouă a preoţiei! 
Bucură-te, vas al blândeţii şi tezaurul iubirii! 
Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorâtorul milei! 
Bucură-te, că te-ai arătat celor cuvioşi îndrumător!
Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite! 
Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor Dumnezeieşti! 
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!
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Condac 6
Au văzut creştinii din toată Biserica Egiptului că eşti un adevărat păstor al Evangheliei. Mulţimile 

credincioşilor care ascultau cuvântul învăţăturii tale gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte învăţător şi 
împreună cu tine nu încetau să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Mai  apoi  ai  strălucit  în  pământul  elen,  Cuvioase,  asemenea  unui  nou  Apostol,  luminând  inimile 

credincioşilor  cu focul  sfintelor  învăţături  şi cu razele  vieţii  tale. Pentru aceasta, fiind şi  noi  luminaţi  de 
strălucirea ta, îţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului!
Bucură-te, că având râvna Apostolilor potoleşti pornirile inimilor! 
Bucură-te, izvorul Harului şi al vindecărilor! 
Bucură-te, cel care cureţi sufletele de robia patimilor!
Bucură-te, ascet tare, Lui Hristos următor!
Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 7
Mare  între  Ierarhi  şi  înţelept  între  învăţători,  dar  şi  smerit  ascet  al  Lui  Hristos  n-ai  încetat  a  fi, 

Cuvioase. Pentru aceea ai fost chemat să fii părinte duhovnic celor ce se pregăteau pentru slujirea preoţească. 
Cu ei împreună te slăvim şi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Căile Dumnezeieşti ai urmat, cel ce eşti nectar al dreptăţii şi fruct de viaţă sfântă. Pe noi, la vreme de 

strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit, iar sufletele noastre se bucură când îţi cântă ţie unele ca acestea: 
Bucură-te, cel ce izvorăşti apele Harului!
Bucură-te, primăvara sfinţeniei care alungi iarna din gând!
Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc!
Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi!
Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi!
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 8
Din marea ta milă, Părinte, izvorăsc minuni nemaivăzute care-i ridică pe cei ce se află în durere. La 

Sfânta Mănăstire a ta, fără încetare soseşte mulţime de lume care cere vindecare şi izbăvire din boli şi 
neîncetat Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
În insula Eghina, Sfinte, Mănăstirea ta este liman izbăvitor. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus 

duhovniceşte spre mântuire şi cu înţelepciune le-ai îndreptat către Hristos. Pentru acestea neîncetat se vor ruga 
către tine zicând: 

Bucură-te, chipul smereniei, tezaur sfânt al curăţiei!
Bucură-te, candelă a purităţii şi chivot al nepătimirii! 
Bucură-te, locaş al virtuţilor şi sanctuar al cumpătării!
Bucură-te, dezlegarea suferinţelor!
Bucură-te, că pe mulţi din pericole i-ai salvat!
Bucură-te, că pe amăgitorul în prăpastia cea adâncă l-ai aruncat! 
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 9
Sfintele tale Moaşte sunt pline de Har Sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească. Mirul ce 

izvorăşte din ele bine înmiresmează, nu doar Sfânta Mănăstire a ta, ci şi întreaga insulă Eghina, sfinţindu-i pe 
cei care nu încetează a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Izvorâtoare de Har şi de bogate daruri cereşti sunt Sfintele tale Moaşte! Prin ele mulţime de bolnavi 

sunt vindecaţi şi cei slăbănogi sunt îndreptaţi. Împreună cu dânşii, strigăm unele ca acestea: 
Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor şi dezlegarea suferinţelor! 
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Bucură-te, că degrabă alergi în ajutor şi tămăduire dăruieşti! 
Bucură-te, că de îngrozitorul cancer pe mulţi i-ai vindecat!
Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns ai dat!
Bucură-te, că vanitatea înţelepciunii lumeşti ai îngenunchiat!
Bucură-te, că în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 10
Cei credincioşi care s-au îndulcit din hrana binefacerilor tale te numesc ajutor şi acoperitor. Niciunul din 

cei ce te-au chemat cu credinţă nu a rămas nemângâiat de Harul tău şi toţi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Purtătorule de Dumnezeu, s-a răspândit pretutindeni vestea minunilor tale. Şi pe cei de departe degrabă i-
ai ajutat şi din pericole sau din necazuri i-ai salvat. De aceea, către tine aleargă zicând: 

Bucură-te, că mare eşti între Părinţi şi loc de cinste ai între Sfinţi!
Bucură-te, triumf al credinţei şi zid de apărare creştinilor! 
Bucură-te, izvor al Harului, care ne descoperi slava adevărului!
Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor! 
Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor!
Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte şi diavolul se stârpeşte!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 11
Noi, cei izbăviţi sub acoperământul tău, Părinte, îţi mulţumim că degrabă vii în toate necazurile noastre să 

ne alungi tristeţea. Cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Domnul Iisus Hristos cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Cu flăcările minunilor tale ai ars zelul demonilor şi ai venit în ajutorul credincioşilor. Fiind ei  cuprinşi 
de grele suferinţe, le-ai stins durerea şi i-ai vindecat de multe boli. Cu evlavie rostim acestea: 

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor şi spaima demonilor!
Bucură-te, că pe cei chinuiţi de friguri i-ai vindecat! 
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat!
Bucură-te, că prin tine Milostivirea Lui Dumnezeu se arată!
Bucură-te, cel care ai oprit seceta şi ai dat ploaie bogată!
Bucură-te, stea care pe toţi i-ai luminat!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 12
Prin Sfintele tale Moaşte, Părinte, se revarsă cu bogăţie Harul Mângâietorului, care asemenea unui 

izvor nesecat adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile sufleteşti şi trupeşti ale celor care neîncetat Îi cântă 
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Priveşte dintru înălţime şi spre noi păcătoşii, când împreună cu Cetele Îngereşti cânţi imnul Treimii 

Celei Întreit Sfinte. Cu milostivirea ta cea mare nu înceta să ne ajuţi pe noi, cei care cu credinţă strigăm către 
tine unele ca acestea: 

Bucură-te, fiu al Silivriei şi slava Bisericii!
Bucură-te, mândria Eghinei şi păzitorul Eladei!
Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii!
Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc! 
Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc! 
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Atoatefăcătorul!
Bucură-te Sfinte Nectarie şi cu rugăciunile tale vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preabunule Părinte Nectarie, luminătorul ortodocşilor,  Sfinte Ierarh al Lui Hristos,  stând în faţa 

Tronului Lui Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre 
primirea Harului Sfânt, ca neîncetat să-I cântăm Mântuitorului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie
Preasfinte Nectarie ştim de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai săvârşit, dar nu ştim nici o boală căreia tu 

să nu îi poţi  aduce tămăduire, dacă vindecarea este spre mântuirea celor ce ţi se  roagă. Nu numai că ai 
tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, dar pe mulţi bolnavi i-ai ajutat a se întări în 
credinţă şi în răbdare şi aceştia i-au mulţumit Domnului, că prin ghimpele bolii au fost aduşi de la iubirea lumii la 
iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngustă a mântuirii. Îngenunchind, ne rugăm 
ţie,  Sfinte  Nectarie,  să  te  rogi  pentru  noi  Lui  Hristos  Dumnezeu,  să  fim  şi  noi  ajutaţi  şi  miluiţi pentru 
rugăciunile tale şi din pagube şi necazuri izbăviţi. Să lăudăm, să cinstim şi să slăvim Preaputernicul Nume al 
Lui Dumnezeu, al Tatăl, al Fiul şi al Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina
Rugăciunile începătoare      -făcător de minuni-                                              11 noiembrie

Condac 1
Folositor şi ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, Sfinte Mina, că pe 

mulţi i-ai izbăvit de pagube: pe furi urmărind, pierderile depărtându-le şi celor care 
aleargă la tine cu credinţă împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm, fii milostiv şi 
nouă celor care îţi cântăm: Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului 
să ne smerească şi să ne întărească în credinţă!

Icos 1
Întrupându-se Cuvântul Lui Dumnezeu s-a luminat făptura, şi printr-Însul a 

izvorât mulţimea mucenicilor, care au pătimit până la sânge. 
Bucură-te, stea neapusă, rază de foc nematerialnic!

Bucură-te, lumina celor păgubiţi, căderea celor răpitori!
Bucură-te, stavilă care opreşti rătăcirea!
Bucură-te, stâlp care împiedici necuviinţa!
Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia!
Bucură-te, mână care descoperi prădăciunile!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 2

Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor care voiau să fure munca săracului amărât de soartă şi să 
stingă fiinţa lui; pentru aceasta te lăudăm pe tine şi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Să nu ne supună nelegiuiţii sub picioarele lor, Sfinte, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării 

spumegânde, ci să cadă ca spicele ţarinii de faţa ta şi noi să te binecuvântăm, zicând: 
Bucură-te, căderea nelegiuiţilor vrăjmaşi!
Bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori!
Bucură-te, că se cutremură cei care calcă poruncile tale!
Bucură-te, că se chinuiesc cei care nu cheamă într-ajutor numele tău!
Bucură-te, că de îngrozirea ta toţi cei care au greşit se pocăiesc!
Bucură-te, izbăvitorul celor umiliţi!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 3

Nemaiputând vedea închinarea la idoli, ai părăsit tabăra Frigiei şi te-ai suit la munte, unde cu post şi cu 
rugăciuni ţi-ai curăţit sufletul de păcate, te-ai întărit în credinţa Domnului Iisus Hristos şi ai cântat:  Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 
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Icos 3
Propovăduind credinţa în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul care face minuni,  iar nu în pietrele şi 

arama făcute de om, păgânii n-au răbdat urmările tale, Sfinte, prin care se defăima înşelăciunea idolească şi te-
au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îţi cântăm: 

Bucură-te, că ţi-a fost frecat tot trupul cu târsâne şi ai fost ars cu foc!
Bucură-te, că ai răbdat usturimea ciulinilor şi ai fost străpuns peste tot cu suliţe!
Bucură-te, că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier şi alte munci ai suferit cu răbdare!
Bucură-te, că n-ai cârtit împotriva Lui Dumnezeu pentru pătimirea ta!
Bucură-te, că te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului şi a sângelui!
Bucură-te, că îngroziţi de credinţa ta cea tare, tiranii au poruncit să fii tăiat cu sabia! 

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 4

Credinţa Răsăritului a ridicat crucea între popoarele păgâne şi după căderea tiranilor vrăjmaşi ai 
creştinătăţii, un iubitor de Hristos din vremea Împăratului Constantin a zidit în Alexandria Biserica ta, Sfinte 
Mina. Acolo au fost aduse Sfintele tale Moaşte, cărora ne închinăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Către tine strigăm, Sfinte, să ne aperi. După Mântuitorul nostru şi Preacurata Lui Maică, la tine căutăm 

linişte, după noianul păcatelor noastre. Întinde-ţi mâna ta spre noi, Mucenice! 
Bucură-te, cel care afli lucrurile pierdute!
Bucură-te, scăparea celor ameninţaţi de văpaie şi de vifor!
Bucură-te, povăţuitorul drumeţilor care cer ajutorul tău! 
Bucură-te, izbăvirea oamenilor de moartea năprasnică!
Bucură-te, mângâierea a tot sufletul asuprit şi amărât!
Bucură-te, al nostru apărător grabnic în suferinţe!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 5

Sfinte Mina trimite-ne de la Dumnezeu hrană de mântuire a vieţii noastre, că păcătoşi suntem! Ce 
păcat poate covârşi nemărginita milostivire a Lui Dumnezeu, având rugători Cetele Mucenicilor? Cu acelea 
împreună Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! zice Proorocul David. Cu smerenie cădem la tine, 

Sfinte Mina, să te rogi Lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Apropie-te de noi cei care pătimim, ca slăvind 
minunile tale să cântăm: 

Bucură-te, mijlocitor fierbinte către Dumnezeu, al celor suferinzi! 
Bucură-te, ajutor puternic pentru cei care păzesc Poruncile Domnului!
Bucură-te, vas ales al Sfintei Treimi, care nu voieşti răutăţile oamenilor!
Bucură-te, cel care povăţuieşti vieţuirea în unire şi în dragoste!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la pocăinţă!
Bucură-te, că pentru toţi te rogi pururea!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 6

Evreul, asuprit de creştinul care tăinuise banii lăsaţi lui spre păstrare până la a sa întoarcere, s-a botezat 
văzând minunea, când i-ai descoperit adevărul! Creştinul s-a îngrozit  că, din iubirea de argint,  şi-a vătămat 
sufletul şi pocăindu-se I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Pe vicleanul prieten al iudeului, ieşind din Biserica ta unde minţise că nu are ştiinţă de acei bani, l-a 

răpit calul. Tu te-ai arătat  femeii  lui acasă, spunându-i să trimită bărbatului ei aurul iudeului şi făcând ea 
aceasta îndată s-a descoperit vicleşugul. De aceea cântăm ţie: 

Bucură-te, vădirea vicleşugului tăinuit şi aflarea aurului răpit!
Bucură-te, ruşinarea faptelor rele şi amărăciunea urmării lor!
Bucură-te, că s-a încreştinat iudeul rătăcit! 
Bucură-te, că s-a pocăit creştinul pierdut! 
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Bucură-te, că prin a ta lucrare două suflete s-au izbăvit! 
Bucură-te, vrednicule lăudător al Lui Hristos!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 7

Laţurile  fermecătoare  ale  diavolului  se  sfărâmă  prin  cugetul  lucrător  spre  mântuire.  Prin  puterea 
Sfinţilor Mucenici aleşi de Dumnezeu, se risipeşte negura înşelăciunii, se dezleagă legăturile vicleanului prin 
pocăinţă, pentru cei care-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Slavă Ţie Împărate Sfinte, Dumnezeule Atotputernice! că dintre noi oamenii şi pentru noi i-ai ales pe 

Sfinţii Mucenici şi Apostoli, să ne izbăvească de cursele vrăjmaşului şi să ne împărtăşească de bunătăţile Tale 
nemărginite. În acest chip se Preaslăveşte Numele Tău cel întrutot Sfânt. 

Bucură-te, Sfinte Mucenic Mina, cel de toţi iubit! 
Bucură-te, luptător neostenit şi doctor iscusit!
Bucură-te, cuget neprihănit!
Bucură-te, veghetor neadormit!
Bucură-te, de daruri dătătorule!
Bucură-te, de multe minuni făcătorule!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 8

Numele tău Sfinte Mina, s-a făcut creştinilor mult dorit pentru aflarea grabnică a oricărei păgube 
suferite de dânşii. Cei ce stau înaintea icoanei Tale, cu credinţă se roagă să te milostiveşti spre ei, mângâindu-i 
şi împlinind cererea lor, ca să-ţi aducă laudă, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Obosiţi de atâtea întâmplări ce vin asupra noastră, nu suntem vrednici de milostivire, că, adâncindu-ne 

în păcate, nu avem pocăinţă. Cădem înaintea ta rugându-te să ne izbăveşti  de ispitele ce ne apasă, să ne 
întăreşti în dragostea pentru Dumnezeu, să ne ajuţi să scăpăm de vrăjmaşi, căci cu dragoste îţi spunem:

Bucură-te, turn de tărie!
Bucură-te, lumină sfântă!
Bucură-te, Înger Ceresc în trup pământesc! 
Bucură-te, dar Dumnezeiesc!
Bucură-te, apărătorul creştinilor!
Bucură-te, miluitorul săracilor!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 9

Patimile tale să ne fie în ajutorul patimilor noastre şi rănile trupului tău să acopere durerile noastre. În 
primejdii dă-ne răbdarea ta, Sfinte, să dobândim mântuirea sufletului şi întărirea neputinţelor noastre, spre a-I 
cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Cu sângele tău curs pentru dragostea Lui Hristos, spală necurăţia păcatelor noastre, Sfinte, şi  cu 

minunile tale schimbă cugetele celor ce ne prigonesc. Ţie celui ce descoperi nelegiuirile ţi se cuvine cântarea:
Bucură-te, mângâierea celor asupriţi în judecăţi!
Bucură-te, mărgăritar ales de Dumnezeu!
Bucură-te, piatră scumpă din comorile Egiptului!
Bucură-te, cedru crescut între cedrii Libanului!
Bucură-te, câmp adăpat de apele Iordanului! 
Bucură-te, strajă neadormită a mănăstirilor din Muntele Sfânt! 

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 10

Pe călătorul tăiat în bucăţi şi îngropat în grădina sa de gazda făcătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care  
mergea la Biserica ta, tu l-ai dezgropat a doua zi, întrupându-l precum a fost şi dându-i viaţă. De această 
minune îngrozindu-se ucigaşul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul 
trezit din moarte, ca din vis, a dat Lui Dumnezeu laudă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
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Icos 10
Zadarnică a fost sârguinţa vinovatului de a ascunde uciderea străinului, pe care l-a găzduit noaptea la 

dânsul! Tu i-ai urmat nevăzut şi pentru dragostea pe care o avea către tine, te-ai arătat a doua zi, ca un ostaş 
împărătesc, cerând să ţi-l dea pe călător. Tăgăduind că ar avea ştiinţă, tu i-ai descoperit fapta şi l-ai mustrat 
cumplit. Pentru aceasta cântăm ţie: 

Bucură-te, că ai primit darul de a întrupa şi a da viaţă trupului tăiat în bucăţi!
Bucură-te, că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta! 
Bucură-te, că cel ucis, necunoscând de ce este mustrat acela, s-a spăimântat!
Bucură-te, cel prin care călătorul şi-a îndeplinit voinţa, închinându-se Ţie! 
Bucură-te, uşurătorule al celor căzuţi în datorii grele! 
Bucură-te, mângâietorule al celor ce aleargă la tine! 

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 11

Sfinte Mina, taina aceasta prin care ai refăcut trupul tăiat în bucăţi al călătorului ucis şi l-ai adus iar la 
viaţă, este de nepătruns! Minunându-ne de darul care ţi s-a dat de la Dumnezeu, cu credinţă cântăm: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Iubitorul de sine Eutropie, a promis un vas de argint pentru Biserica ta. Făcând două la fel, i s-a părut 

mai frumos cel făgăduit ţie şi s-a hotărât să-l oprească pentru sine. Tu însă nesuferind înşelăciunea aceasta ai 
luat vasul de la sluga lui, când se spăla în corabie, şi cu dânsul împreună l-ai ţinut în mare până când s-a 
mustrat Eutropie însuşi de lăcomia sa. Pentru aceasta îţi cântăm ţie: 

Bucură-te, că scoţând sluga cu vasul din mare, aceasta s-a înfăţişat stăpânului! 
Bucură-te, că Eutropie, mulţumind lui Dumnezeu, a şi dus vasul la Biserică! 
Bucură-te, că prin aceasta ai vrut să arăţi puterea adevăratei credinţe! 
Bucură-te, că pentru faptă iar nu pentru lucru ai înfrânt voinţa cea rea! 
Bucură-te, că Lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă şi Numele Lui s-a Preaslăvit! 
Bucură-te, că ai pătimit pentru Domnul Iisus Hristos şi ai biruit cu Dânsul! 

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 12

O femeie oarecare, Sofia, care venea la Biserica ta să se închine, pe cale văzându-se ameninţată a fi 
batjocorită de un oştean, a strigat la tine după ajutor şi ai izbăvit-o de năvălirea aceluia, vădindu-l cu ruşine 
către mai mulţi. Femeia a dat Lui Dumnezeu laudă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Un şchiop şi o femeie mută aşteptau vindecarea de mult timp şi stăteau lângă Biserica ta cu alţi bolnavi. 

La miezul nopţii te-au văzut zicând: Şchiopule, scoală pe femeia aceea şi mergi de aici! Mâhnindu-se şchiopul, s-
a crezut depărtat de la tine şi nu făcea nici o mişcare. Repetându-i porunca, el a trebuit să asculte şi îndată s-au 
văzut amândoi vindecaţi; pentru aceasta cântăm ţie: 

Bucură-te, că spăimântându-se şchiopul a fugit, muta a vorbit şi amândoi ţi-au mulţumit! 
Bucură-te, că şi alţi bolnavi ai tămăduit şi pe necredincioşi i-ai smerit! 
Bucură-te, că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit!
Bucură-te, că pe străini i-ai adăpostit şi pe flămânzi i-ai hrănit! 
Bucură-te, apărătorul celor din primejdii!
Bucură-te, îndestulătorul celor prădaţi!

Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mina şi roagă-te Domnului să ne smerească şi să ne întărească în credinţă! 
Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinte Mare Mucenic Mina, te rugăm ascultă rugăciunea noastră din toată inima şi izbăveşte-ne de boli 
şi de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta şi a mărturisi minunile, pe care cu puterea Sfântului Duh le faci 
nouă, celor care cu credinţă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina
O, Preasfinte Mare Mucenic Mina, făcătorule de minuni, primeşte această smerită rugăciune de la noi 

păcătoşii  robi  ai  Lui  Dumnezeu.  Ne rugăm ţie  să vezi  paguba,  sărăcia  şi  ticăloşia noastră,  să vezi  rănile 
trupurilor şi ale sufletelor noastre şi te rugăm ajută-ne cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni! Ştim că pentru 
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dragostea Lui Hristos ai pătimit munci grele şi chinuri înfricoşătoare de la cei fărădelege, dar prin acele suferinţe 
astăzi vieţuieşti luminat şi ai aflat dar de la Dumnezeu. Pentru aceasta alergăm la tine cu credinţă şi cu lacrimi şi 
îngenunchind cu smerenie  îţi  cerem  să  te  rogi  pentru  noi  Celui  ce  n-a  trecut cu vederea rugăciunea ta 
mucenicească, ci te-a ascultat, te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Roagă-te să fim ajutaţi şi miluiţi 
pentru rugăciunile tale şi  din pagube şi  din necazuri izbăviţi,  ca să lăudăm şi să slăvim preaputernicul şi 
întrutot lăudatul Nume al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv Patriarhul Alexandriei
Rugăciunile începătoare    darul milostivirii    12 
noiembrie

Condac 1
Preacuviosului Părinte Ioan cântări veselitoare să-i aducem, ca unuia ce 

viaţa bine şi-a săvârşit-o şi următor Lui Dumnezeu, Cel iubitor de milostivire, s-a 
arătat, pentru care bucurându-ne îi cântăm: Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan 
şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!

Icos 1
Născându-te din părinţi bine credincioşi, ai fost învăţat de mic credinţa 

adevărată,  iar la vremea cuvenită ai fost silit de părinţii tăi spre căsătorie; însă 
Dumnezeu le rânduieşte pe toate spre folosul sufletului, şi aşa ţi-a rânduit şi ţie:

Bucură-te, Fericite, că de mic ai fost în frica de Dumnezeu!
Bucură-te, că părinţii te-au însoţit cu femeie fără voia ta!
Bucură-te, că Dumnezeu vas ales ştiindu-te, ţi-a pregătit altă vieţuire mai înaltă!
Bucură-te, că tânăr fiind ţi-au murit fiii, apoi soţia şi liber de cele lumeşti ai râvnit spre cele cereşti!
Bucură-te, că neîmpiedicat stăruiai în rugăciune şi ai început a-ţi înmulţi faptele bune!
Bucură-te, că din toate, milostenia cel mai mult ai iubit şi aceasta te-a dus în Rai!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 2

Fiind ales Patriarh al Alexandriei pe timpul Împăratului Iraclie, te-ai sârguit mai întâi să curăţi turma 
de eresuri, deoarece un oarecare patriarh mincinos al Antiohiei, a adăugat la cântarea  Sfinte Dumnezeule… 
cuvintele …care Te-ai răstignit pentru noi, ca şi când ar fi pătimit Dumnezeirea în Domnul nostru Iisus Hristos, 
pentru care cu osârdie îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Chemându-ţi iconomii Bisericilor le-ai poruncit:  Mergeţi în Cetate şi să-mi scrieţi pe toţi domnii mei! 

Iconomii nedumeriţi au întrebat: Care sunt domnii tăi stăpâne? Iar tu ai zis: Pe cei pe care voi îi numiţi săraci şi  
nevoiaşi, aceia sunt domnii mei, deoarece prin ei pot ajunge la Cereasca Împărăţie Pentru iubirea de săraci îţi 
cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că au fost găsiţi 7500 de săraci şi ai rânduit ca, din averea Bisericii, zilnic să li se dea hrană!
Bucură-te, că pe cât dădeai săracilor pe atât averea ta sporea!
Bucură-te, că ai visat o tânără frumoasă, cu coroană de măslini pe cap, care atingându-te te-a trezit!
Bucură-te, că văzând-o aievea, ea ţi-a spus: Eu sunt fiica mai mare a Marelui Împărat şi te-ai închinat ei!
Bucură-te, că fecioara a spus: De mă vei face prietenă, eu îţi voi mijloci un mare dar de la Dumnezeu!
Bucură-te, că ţi-ai dat seama că această arătare a fost Milostenia în chip de fecioară!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 3

 Întărindu-te şi mai mult în dragostea Lui Hristos, pe care Îl vedeai prin săracii care îţi ieşeau în cale, 
mulţumeai din inimă Celui care Ţi-a dat de toate, pentru a putea milui pe toţi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 3
 Mergând spre Sfânta Biserică, ai fost întâmpinat de un om sărac şi gol care tremura de frig, iar tu, 
Fericite, dezbrăcându-ţi o haină, ai dat-o celui sărac voind a ispiti dacă Dumnezeu îţi va răsplăti însutit după 
făgăduinţă, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te că văzând pe cel gol i-ai dat haina ta, să te convingi că visul nu a fost înşelăciune!
Bucură-te că mergând încă puţin pe drum, un om cu haine albe ţi-a întins o pungă cu galbeni!
Bucură-te că ai pornit spre Biserică, dar mustrat de conştiinţă, te-ai întors să înapoiezi banii acelui om!
Bucură-te, că întorcându-te nu l-ai mai aflat şi întrebând de el, toţi ziceau că nu l-au văzut!
Bucură-te, că atunci ţi-ai dat seama că cele arătate în vis au fost adevărate!
Bucură-te, că milosiv te sârguiai să fii şi pe zgârciţi mereu îi mustrai şi pe toţi spre milă îi îndemnai!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 4

Odată a venit la tine un sărac şi i-ai dat şase galbeni. Ieşindu-ţi înainte pe altă cale şi schimbându-şi 
hainele a cerut din nou milostenie şase galbeni, apoi, a treia oară a făcut la fel. Sluga ta a zis: Acesta a cerut de  
două ori milostenie, însă Fericitul a zis: Dă-i doi galbeni, nu cumva să fie Hristos care mă ispiteşte pe mine şi-I 
cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Unui negustor bogat i s-a înecat în mare corabia cu mărfuri, din care pricină sărăcind foarte mult şi 

venind la Sfântul, se ruga să-l ajute. Atunci, luând Sfântul cinci litre de aur, le-a dat negustorului, care plecând 
bucuros a început din nou să-şi facă negustoriile sale, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că niciodată nu ai întors pe cineva nemiluit şi toţi nevoiaşii la tine scăpare au găsit!
Bucură-te, că unui negustori i s-a scufundat corabia cu marfuri şi scăpând cu viaţă, la tine a venit!
Bucură-te, că i-ai dat lui zece litre de aur îndemnându-l să lucreze cinstit!
Bucură-te, că negustorul şi a treia oară a suferit aceeaşi rea întâmplare şi voia să-şi piardă singur viaţa!
Bucură-te, că l-ai chemat, l-ai mustrat pentru câştigarea corăbiei pe căi necinstite, aceea fiind pricina pagubei!
Bucură-te, că i-ai dat o corabie bisericească plină cu grâu, l-ai slobozit şi aşa mult câştig s-a dobândit!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 5

Mergând odată la Biserică, te-a întâmpinat un bărbat cinstit căruia îi furaseră tâlharii toată averea, 
aflându-se acum în mare sărăcie. Patriarhul s-a milostivit de acel om şi a poruncit slugii să spună iconomilor 
Bisericii să-i dea cincisprezece litre de aur. Pentru milostivirea ta cea mare cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Venind la Patriarh o femeie bogată a dat în mâna lui o hârtie în care scria că dăruieşte Bisericii 500 de 

litre de aur. Patriarhul a luat hârtia, a citit-o şi a simţit cu duhul că femeia nu a dat tot cât pusese în mintea sa, 
că aşa a voit Dumnezeu, deoarece nici iconomii Bisericii nu au dat omului sărăcit de tâlhari cât le poruncise el 
să-i dea; pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, văzătorule cu duhul, că i-ai întrebat pe iconomii Bisericii cât au dat celui necăjit!
Bucură-te, că ei au minţit spunând că au dat 15 litre de aur, iar tu le-ai spus că au dat doar cinci litre!
Bucură-te, că întorcându-te spre femeie, ai întrebat-o cât aur şi-a pus în gând să dea Bisericii!
Bucură-te, că femeia a mărturisit că a scris pe hârtie 1500 de litre, dar desfăcând hârtia, era scris 500 litre!
Bucură-te, că ai mustrat pe iconomii cei zgârciţi şi aceştia au căzut la picioarele tale cerându-şi iertare!
Bucură-te, că mustrându-i cu blândeţe i-ai îndemnat spre milostenie, şi toţi te iubeau şi te cinsteau!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 6

Hrănind mulţime de popor, ai cheltuit toată averea Bisericii, şi încă ai rămas dator o mie de litre de 
aur. Aflând despre aceasta un cleric care îşi luase a doua femeie după moartea celei dintâi, nefiind vrednic de o 
mai mare treaptă în ierarhia bisericească, a socotit a aduce Patriarhului 150 de litre de aur şi mult grâu, ca să-l 
facă diacon. Însă Fericitul, mustrându-l şi înfricoşându-l cu pedeapsa, l-a îndemnat a cânta:  Aliluia! Aliluia! 
Aliluia!

Icos 6
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Odată slujind Cuviosul la Sfântul Altar, şi-a amintit de un cleric care avea mânie şi răutate asupra lui. 
Depărtându-se puţin de Altar, a chemat la sine pe cleric şi căzând la picioarele lui smerit şi-a cerut iertare. 
Pentru această smerenie a Sfântului, îi cântăm:

Bucură-te, că nu te-ai ruşinat a te smeri în faţa supuşilor tăi şi i-ai uimit pe aceştia cu smerenia ta!
Bucură-te, că ruşinându-se clericul ţi-a căzut la picioare!
Bucură-te, că îmbrăţişându-vă te-ai întors la Sfântul Altar!
Bucură-te, cel ce ai dat pildă vie lucrătoare, că smerindu-te, mereu te înalţi!
Bucură-te, cumpănă a ajunării, că necontenit de la Dumnezeu ajutor cereai!
Bucură-te, lauda Alexandriei, luminătorul Bisericii, temelia dreptei credinţe! 

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 7

Un nepot al Sfântului, pe nume Gheorghe, a fost defăimat de un locuitor al Alexandriei cu cuvinte de ocară. 
Sfântul, aflând căuta să împace amândouă părţile, sârguindu-se a cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Chemând pe nepotul său şi văzându-l foarte tulburat de cel care îl ocărâse, i-a zis cuvinte de mângâiere şi 

ca şi când şi el ar fi fost mâniat asupra acelui om, a zis: Lasă că ai să vezi cum am să mă răzbun asupra lui încât  
se va mira toata Alexandria. Şi într-adevăr aşa a făcut cel plin în dreapta socoteală, că l-a scutit pe acela de a 
plăti bir Bisericii, încât se minuna toată Alexandria de bunătatea lui, iar noi îi cântăm:

Bucură-te, vistieria milei, că răzbunarea prin blândeţe ţi-ai arătat!
Bucură-te, că de aceasta toată Alexandria s-a minunat, şi omul acela s-a cutremurat!
Bucură-te, că prin aceasta de obiceiul cel rău al clevetirii s-a îndreptat!
Bucură-te, limanul celor înviforaţi, că pentru toţi erai lumină aprinsă!
Bucură-te, turn de tărie şi scăpare a celor din primejdii! 
Bucură-te, că eşti îndreptător al celor greşiţi, şi prea blând povăţuitor!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 8

Venind într-una din zile un om bogat la Sfântul şi văzând aşternutul lui acoperit cu un veşmânt sărac,  i-
a trimis în dar o plapumă. Sfântul, pentru a nu-l mâhni pe boier, s-a acoperit cu ea o noapte, apoi a chemat o 
slugă şi a trimis-o cu ea în piaţă să o vândă, iar preţul să-l dea săracilor. Celui ce a venit în lume în cea mai 
mare sărăcie, Lui Dumnezeu, din inimă I-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Mergând sluga în piaţă, s-a întâmplat de a trecut pe acolo boierul şi văzând plapuma a cunoscut-o, a 

cumpărat-o şi a trimis-o din nou Sfântului. Acesta din nou a trimis-o spre vânzare, lucru care s-a repetat de mai 
multe ori. Văzând Sfântul Ioan că boierul vrea cu tot dinadinsul ca el să folosească plapuma a zis: Vom vedea 
care din noi se va supăra mai întâi, eu vânzând-o sau tu cumpărând-o şi iarăşi dându-mi-o. 

Bucură-te, că în mare cinste fiind, ai iubit sărăcia cea de bună voie!
Bucură-te, că prin plapuma boierului ai adus mulţi galbeni în vistieria celor necăjiţi!
Bucură-te, că ai aflat de tânărul căruia îi murise tatăl şi rămăsese în sărăcie, şi la tine l-ai chemat!
Bucură-te că el fusese pus de tatăl său înainte să moară, să aleagă între 10 litre de aur şi icoana Maicii Sfinte!
Bucură-te, că tânărul chibzuind, a ales icoana Maicii Domnului; şi de înţelepciunea lui te-ai mirat!
Bucură-te, că înşelându-l că ai fi rudă cu el, l-ai chemat la tine, şi cele trebuincioase i-ai dăruit!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 9

A venit la tine un locuitor al Alexandriei să pârască un tânăr monah că umbla prin oraş cu o femeie 
tânără, şi ai poruncit ca pârâţii să fie prinşi, bătuţi şi aruncaţi în temniţă. Noaptea călugărul ţi s-a arătat în vis şi 
arătându-ţi spatele plin de răni, ţi-a zis: Oare plăcută îţi este ţie stăpâne? Oare aşa ai învăţat de la Sfinţii Apostoli 
a paşte turma Lui Hristos? Să ştii că un om te-a înşelat! Deşteptându-te, te-ai cutremurat şi Lui Dumnezeu I-ai 
cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
 Poruncind, Sfinte Ioane, să fie adus în faţa ta monahul întemniţat, acesta a venit cu mare greutate, că se 
mişca greu din pricina rănilor. Ai rămas încremenit când l-ai văzut, că era întocmai cel ce ţi se arătase în vis.

Bucură-te, că Dumnezeu a vrut ca adevărul să triumfe!
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Bucură-te, că pe monahul venind în faţa ta l-ai rugat să-şi dezbrace haina şi s-a dovedit că este famen!
Bucură-te, că văzând mulţimea rănilor, amarnic te-ai căit pentru pedeapsa ce i-ai dat-o fără cercetare!
Bucură-te, că pe pârâcioşi i-ai îndepărtat trei ani de la Sfintele Taine!
Bucură-te, că monahul ţi-a spus că tânăra fecioară, evreică fiind, voia să devină creştină!
Bucură-te, că monahul a învăţat-o dreapta credinţă, fata a fost botezată şi a dorit să intre la mănăstire!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 10

Dându-ţi seama de mulţimea robilor Lui Dumnezeu, cei neştiuţi de nimeni, te-ai hotărât să nu mai judeci 
pe nimeni, nelăsând nici pe alţii să judece, şi Lui Dumnezeu Îi cântai necontenit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ştiind Sfântul un episcop cu numele Troil, foarte iubitor de argint, l-a luat cu sine la bolniţă şi, cunoscând 

că acesta are aur la dânsul, i-a zis: Părinte Troil, acum este rândul tău să mângâi pe cei săraci, dându-le milostenie. 
Troil, deşi zgârcit, de ruşine a dat săracilor şi a deşertat 30 litre de aur, apoi căindu-se şi părându-i rău după bani, 
a căzut bolnav la pat. Sfântul Ioan cunoscând pricina bolii sale, a mers să-l cerceteze, pentru care îi cântăm:

Bucură-te, cel ce prin milostenie ai vrut să deschizi Raiul pentru sufletul lui Troil!
Bucură-te, că acesta de ruşine, cu multă părere de rău a dat milostenie, şi apoi de necaz s-a îmbolnăvit!
Bucură-te, că i-ai dat aurul împărţit la spital, spunându-i să-l socotească ca şi cum ţi l-ar fi dat împrumut!
Bucură-te, că Troil văzând aurul îndată s-a făcut sănătos, şi rugându-te tu el a avut o descoperire în vis!
Bucură-te, că Troil era într-o curte bogată unde scria: Lăcaşul de veci al lui Troil, episcopul şi s-a bucurat!
Bucură-te, că un bărbat înfricoşat s-a arătat şi, ştergând numele lui Troil, a scris Lăcaşul de veci al lui  
Ioan Arhiepiscopul Alexandriei, pe care l-a cumpărat cu 30 de litre de aur!
Bucură-te, că trezindu-se din somn Troil a plâns după casa din Cer, pierdută din cauza zgârceniei!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 11

Astfel povăţuindu-ţi turma până la adânci bătrâneţi, s-a răspândit vestea isprăvilor tale. Având cugetul 
împăcat şi inima curată ai păşit spre Cerescul Ierusalim, Fericite Părinte,  unde aveai pregătită frumoasa cetate 
prin milostenie, blândeţe şi bunătate, şi Lui Dumnezeu puteai să-I cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Săvârşindu-te din viaţă, cu bucurie ai fost întâmpinat de cetele cereşti cu cântarea: Bucură-te, slugă 

bună şi credincioasă, bine lucrătoare a Poruncilor Lui Hristos, că tu şi greutatea zilei ai purtat şi talantul cel dat  
ţie l-ai înmulţit şi pe cei ce au venit după tine nu i-ai pizmuit! Pentru aceasta s-a deschis ţie uşa Cerurilor. Intră 
întru bucuria Domnului tău şi te roagă, Fericite Ioan, şi pentru noi care îţi cântăm ţie:

Bucură-te, Fericite că mai înainte ţi-ai cunoscut sfârşitul şi locul mutării tale a fost cetatea Amatunda!
Bucură-te, că acolo ai fost îngropat într-o casă de rugăciuni a lui Tihon, făcătorul de minuni!
Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup, că între trupurile a doi episcopi a fost aşezat trupul tău!
Bucură-te, că acele Sfinte trupuri mişcându-se, ca cum ar fi fost vii, ţi-au făcut loc!
Bucură-te, că te-ai arătat curat Sfintei Treimi, şi acum în Ceruri fiind, te rogi pentru cei din nevoi!
Bucură-te, fericite purtător al darurilor celor flămânzi, că săracii, orfanii şi văduvele plângeau cu amar!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 12

Nu se cuvine a tăinui minunea ce s-a făcut după îngroparea Sfântului Ioan, cu femeia ce săvârşise un 
păcat, pe care se ruşinea a-l spovedi. Ai îndemnat-o să scrie păcatul pe hârtie şi pecetluind-o, să o aducă la tine. 
Însă tu, Fericite, luând scrisoarea, a cincea zi ai răposat nespunând nimic la nimeni despre scrisoare, iar femeia 
aflând despre moartea ta se tânguia şi-i cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Venind femeia aceea la mormântul Sfântului, a început să plângă cu amar pentru scrisoarea în care îşi 

scrisese păcatul său, socotind cât de mare ruşine îi  va fi  dacă o va citi  cineva. Aşa plângând a rămas la 
mormântul Sfântului trei zile. A treia noapte i s-a arătat Sfântul Ioan, cu cei doi episcopi şi, dându-i scrisoarea 
înapoi pecetluită, i-a poruncit femeii să o deschidă. Luând femeia scrisoarea, a deschis-o şi a aflat păcatul şters, 
iar în locul lui scria: Pentru robul meu Ioan s-a şters păcatul tău. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, vas de mir al Duhului Sfânt!
Bucură-te, că eşti milostiv şi după moarte, şi ai putere a ne scoate din păcate!
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Bucură-te, că ai fost povaţă orbilor şi învăţătorul celor tineri!
Bucură-te, toiagul celor rătăciţi şi îndreptarea păcătoşilor!
Bucură-te, râu de bunătăţi, pururea curgător!
Bucură-te, izbăvitorul nostru din primejdii şi mijloceşte mântuire pentru noi!

Bucură-te Multmilostive Părinte Ioan şi roagă-te să devenim şi noi smeriţi, milostivi şi fierbinţi în rugăciune!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Multmilostive Părinte Ioan, nu înceta a mijloci înaintea Lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare 
de păcate, să Se milostivească de noi, ferindu-ne de toate răutăţile în viaţa aceasta, iar în ceasul sfârşitului 
nostru, în vremea Judecăţii şi să nu ne lase, de vom ajunge zilele cele din urmă ale lui antiHrist, ca împreună 
cu toţi, plăcuţi să-I fim Lui Dumnezeu şi cu dragoste să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
 Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile plăcutului Tău Ioan cel  
Milostiv, milostiveşte-Te spre ţara aceasta şi  spre toată lumea Ta, păzeşte hotarele,  cu sabia cea de foc a 
Arhanghelului Mihail, dăruieşte ploi la bună vreme, pentru rugăciunile Sfântului Prooroc Ilie, îngrădeşte-ne cu 
purtarea de grijă a tuturor Sfinţilor şi mai ales pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici. Aşa, Doamne Iisuse 
Hristoase, având mijlocire pe Sfântul Ioan cel Milostiv, nădăjduim să trecem cu bine hotarul vieţii acesteia, 
precum şi Înfricoşatele Vămi ale Văzduhului şi să ajungem în Cereasca Împărăţie, unde veşnic se aduce slavă, 
laudă şi cinstire Preasfintei Treimi: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!

Acatistul Sfântului Grigorie Palama,
Arhiepiscopul Tesalonicului

Rugăciunile începătoare                                                                                                      14 noiembrie 
Condac 1

Luminător al  dreptei credinţe,  sprijin  al  Bisericii  şi  învăţător,  podoabă a 
monahilor, apărător nebiruit al teologilor, făcător de minuni, laudă a Tesalonicului, şi 
propovăduitor al Harului, Sfinte Grigorie roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. 
Să-l lăudăm în cântări Dumnezeieşti pe păstorul Tesalonicului, că s-a arătat locaş al 
luminii celei nepătrunse şi dăruieşte luminare şi Har îmbelşugat celor care strigă: 
Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne 
înţelepţească şi pe noi!

Icos 1
Înger în lume şi văzător al celor de Sus, te-ai arătat Preafericite Grigorie şi cu viaţa ta cea Dumnezeiască 

te-ai învrednicit de daruri îngereşti; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care Lumina Dumnezeiască străluceşte! 
Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei bune, prin care întunericul este alungat!
Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovniceşti!
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocşilor!
Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii şi făclie de nepătruns a Harului!
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se bucură! 

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 2

Părinte, din tinereţe ţi-ai ridicat ochii sufletului la Împăratul Hristos şi ai părăsit slava celor pământeşti, 
şi cu nevoinţe duhovniceşti urmând pe Domnul, ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Toată ştiinţa cea din afară ai dobândit, Preafericite, ca un cunoscător şi preaînţelept. Te-ai arătat, mai 

apoi, înfocat iubitor al frumuseţii celei nepieritoare a înţelepciunii Lui Dumnezeu, Grigorie, înţelepţind cu 
Dumnezeieştile tale cuvinte, pe cei care cu evlavie îţi strigă:

Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice!
Bucură-te, că ţi-ai întors faţa de la rătăcirea cea din lume!
Bucură-te, că ai primit Harul dăruit de Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor!
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Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului!
Bucură-te, slujitorule preafierbinte al Lui Hristos, că eşti mai presus de tot ce este stricăcios!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 3

Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima monahicească şi în slăbiciunea trupului, te-ai 
supus pe tine la nevoinţe, Fericite Grigorie, strigând Celui ce te întărea pe tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Strălucind cu isihia şi  cu nevoinţa stăruitoare în toate faptele,  prin rugăciunea minţii  te-ai  unit  cu 

Mântuitorul în taină, umplându-te de Lumina Dumnezeiască şi luminând pe cei ce strigă către tine:
Bucură-te, pildă a înfrânării, şi lucrător al rugăciunii minţii!
Bucură-te, candelă a isihiei, vas de mare preţ al Mântuitorului! 
Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului!
Bucură-te, comoară a vieţuirii adevărate ce ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii!
Bucură-te, că Îl vezi pe Dumnezeu şi eşti văzut de Acesta!  
Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneştile tâlcuiri şi ai alungat grozave ameninţări!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 4

Trăind în linişte, ca un Înger, Părinte, te-ai umplut de Dumnezeiasca strălucire, şi fiind plin de lumina 
Dumnezeiască, ai ieşit din Athos ca un soare, Grigorie, de Dumnezeu înţelepţitule, încălzindu-i pe cei care strigă: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cu cu puterea înţelepciunii şi cu învăţăturile Sfinte, cugetătorule de Dumnezeu, ai respins învăţătura 

cea rea a lui Varlaam, minunându-i pe toţi cu Harul tău, arătându-te învăţător Dumnezeiesc celor ce strigă: 
Bucură-te, mare învăţător al Bisericii, care ai surpat pe necredincioşi!
Bucură-te, cel plin de Dumnezeiască şi nematerialnică strălucire!
Bucură-te, sabie cu două tăişuri împotriva vrăjmaşilor!
Bucură-te, cel blând în toate şi fără răutate!
Bucură-te, grădinar al virtuţilor cereşti, care arzi pricinile patimilor!
Bucură-te, cuvântător preaînţelept al dreptelor învăţături!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 5

Cu limba ta grăitoare de cuvinte Dumnezeieşti, Grigorie, în Sinod cu adevărat ai înfăţişat dogmele cele 
sfinte, ca unul ce ai fost de aceeaşi simţire cu Sfinţii Părinţi, împreună cu care strigi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuţilor şi tainic trăitor al Sfintelor înălţări, cu Dumnezeiască 

alegere ai fost păstor al Tesalonicului, Cuvioase, pentru care auzi de la noi acestea:
Bucură-te, gură a teologilor, tărie a ortodocşilor, strălucit arhipăstor al Tesalonicului!
Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor!
Bucură-te, trâmbiţă Dumnezeiască a învăţăturilor Sfinte!
Bucură-te, apărător Dumnezeiesc al Ortodoxiei!
Bucură-te, cel ce curăţeşti întinăciunea sufletelor!
Bucură-te, învăţător al vieţii celei neprihănite, care trezeşti râvna credincioşilor!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 6

Propovăduitor al Domnului, ai întunecat cu strălucirea cuvintelor Dumnezeieşti pe cei care împotriva 
acesteia au ridicat glasul, pe toţi trezindu-i la adevăr, Grigorie, strigând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înţelepiunii celei de negrăit, ai învăţat că fiinţa Lui 

Dumnezeu este de neîmpărtăşit, dar lucrarea Lui Dumnezeu se împărtăşeşte celor ce strigă:
Bucură-te, Sfinte propovăduitor al Lui Dumnezeu şi al celor sfinte!
Bucură-te, Dumnezeiescule îndrumător al trezviei minţii! 
Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru, nerătăcite! 

345



Bucură-te, ca te-ai umplut de daruri Dumnezeieşti!
Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe, care ai văzut strălucirea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce tâlcuieşti strălucirea cea de Sus şi alungi patimile înţelepţilor!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 7

Mare între Ierarhi cu adevărat te-ai arătat descoperitor al celor Dumnezeieşti, înţeleptule Grigorie, ca 
unul care ai dus viaţă ca a Apostolilor şi te-ai împodobit cu minunatele lor înfăptuiri, Cuvioase, şi pe toţi i-ai 
învăţat să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Nectar nematerialnic, mană hrănitoare de suflet şi miere din piatră izvorâtă, cum a spus Împăratul David, 

sunt întocmirile cuvintelor tale, Preaminunate Grigorie, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea:
Bucură-te, următor al Mântuitorului şi cel de un chip cu El!
Bucură-te, râvnitor al Părinţilor şi cu ei împreună sălăşluitor!
Bucură-te, hrana desăvârşită a ospăţului sufletesc!
Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învăţături! 
Bucură-te, far Dumnezeiesc al celor înţelepţi! 
Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 8

Har străin şi îmbelşugat în revărsare s-a dat buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, Grigorie, din tine 
un râu mare ca din Rai izvorând inunda Biserica toată, strigând Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Muntele Athos împreună cu Tesalonicul vestesc strălucitele tale lupte, Părinte, şi toată Biserica 

credincioşilor te cinsteşte ca pe un Dumnezeiesc arătător al înţelesului Luminii celei mai presus de minte, prin 
care îi luminezi pe cei ce strigă:

Bucură-te, faima strălucită a Tesalonicului, cel prin care Athosul este cinstit!
Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată!
Bucură-te, bogăţie de neînchipuit a vieţii în duh!
Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deşartă a lui Varlaam!
Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei!
Bucură-te, gură ce porţi strălucirea luminii celor trei sori!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 9

Cuvioase Părinte Grigorie, prin tainica revărsare din Cer râuri curg din tine, adăpând cu apa vieţii inimile 
însetate, care strigă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu uşurinţă, Părinte, ai îndurat feluritele încercări pentru mărturisirea cea bună şi încercat fiind precum 

aurul în foc, ai strălucit tuturor, urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îţi strigă:
Bucură-te, piatră a curajului, stâncă a răbdării, care nu te înfricoşezi de a ispitelor năvală! 
Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor şi ai îndurat necazurile cu bucurie!
Bucură-te, propovăduitor al tainelor Lui Dumnezeu, care dai credincioşilor cele mântuitoare!
Bucură-te, prieten Îndumnezeit al Lui Hristos şi zid de neclintit al Bisericii Sale!
Bucură-te, că Domnului te-ai înfăţişat cu slavă!
Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 10

Cu cuvintele gurii tale se propovăduieşte Credinţa Ortodoxă în Duhul cel Dumnezeiesc. Sfinţilor Părinţi 
de altădată împreună vieţuitor şi împreună simţitor făcându-te, graiurile lor laolaltă le-ai pus, Cuvioase, strigând: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cu razele luminii celei necreate hrănindu-te, a celei ce a strălucit pe Tabor, slava, frumuseţea şi strălucirea 

acesteia le descrii cu sfinţenie, şi-i trezeşti spre împărtăşire de ea pe cei care strigă:
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Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător! 
Bucură-te, al patimilor ucigătoare de suflet izbăvitor!
Bucură-te, că ai arătat nebuna înţelepciune a lui Varlaam!
Bucură-te, că faci să plece fruntea duşmanilor şi seceri învăţăturile străine!
Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei!
Bucură-te, al sufletelor celor întristate mângâiere!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 11

Cu înaltă cugetare şi cu înţelepciune de Sus, Grigorie, ai propovăduit măreţiile Lui Dumnezeu. Tu faci 
să crească darurile roadelor Dumnezeieşti pentru cei curaţi cu duhul, care strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Luminătoare cu razele virtuţilor s-a arătat viaţa ta, Grigorie de Dumnezeu grăitorule şi pline de lumină 

sunt cu adevărat cuvintele tale, că Lui Dumnezeu îi duci cu învăţăturile tale pe toţi cei care strigă ţie:
Bucură-te, grăitor Sfânt al cuvântului Harului! 
Bucură-te, temelie a Ortodoxiei şi izvor al învăţăturii!
Bucură-te, pildă de vieţuire sfântă! 
Bucură-te, cel care curăteşti întinăciunea sufletelor şi îndrepţi pe a mântuirii cale!
Bucură-te, luminător al cunoştinţelor celor de Sus!
Bucură-te, prin care Biserica dănţuieşte şi tot credinciosul se bucură!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 12

Pentru cei ce vin la tine cu evlavie şi cinstesc luptele tale strălucite, Sfinte Ierarh Grigorie, cere Har 
Dumnezeiesc şi mântuirea sufletelor, că străluceşti ca un slujitor luminat celor ce cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Cântând suferinţele tale şi duhovniceştile lupte, pe care le-ai săvârşit pentru Biserică, binecredincioşii 

întotdeauna te laudă pe tine, Grigorie, şi cu gură mulţumitoare, strigă către tine neîncetat unele ca acestea:
Bucură-te, tărie a Bisericii!
Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului!
Bucură-te, neîntrecut vorbitor al credinţei, care ai ruşinat pe vorbăreţul Achindin!
Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu!
Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălăşluieşti, ca unul ce le-ai urmat în toate!
Bucură-te, dulce mângâiere a poporului tău credincios!

Bucură-te Părinte Grigorie şi roagă-te ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze şi să ne înţelepţească şi pe noi! 
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Dumnezeiescule Părinte Grigorie, cunoscător al tainelor negrăite, culme a Sfinţilor Părinţi, primeşte 
rugăciunea noastră, şi dăruieşte acoperământul tău celor necăjiţi,  celor îndureraţi,  celor prinşi în capcanele 
lumii, celor care Îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt ascultători şi împlinitori ai Voii Sale şi vor să se mântuiască 
şi să cânte alături de toţi Drepţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei
Rugăciunile începătoare                                                                       16 noiembrie

Condac 1
Pe ucenicul Domnului şi luminătorul a toată lumea, pe Sfântul Apostol şi 

Evanghelist Matei, noi credincioşii, să-l lăudăm ca pe cel care prin Sfânta Evanghelie 
i-a întors pe păgâni din închinarea la idoli la adevăratul Dumnezeu. Pentru aceasta cu 
bucurie strigăm: Bucură-te Sfinte Apostol  şi Evanghelist Matei şi  roagă-te pentru 
luminarea şi înţelepţirea noastră!

Icos 1
Cu darul Dumnezeiesc primit de la Hristos, curăţeşte sufletele întinate de 

patimi, propovăduitorule al Domnului, Matei, ca fiind curaţi să-ţi spunem aşa:
Bucură-te, că din vameş, Apostol ai devenit la chemarea Lui Iisus!

Bucură-te, că pe Hristos în casa ta l-ai primit şi de El ai fost luminat!
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Bucură-te, că împreună cu toţi Apostolii I-ai urmat Domnului!
Bucură-te, că de lume te-ai despărţit şi pe Hristos în inima ta L-ai primit!
Bucură-te, că Evanghelia ta Sfântă pe mulţi din întuneric i-a scos!
Bucură-te, că pe Hristos L-ai urmat şi până la marginile lumii L-ai propovăduit!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 2

Sfinte Apostol Matei, prin cuvântul Sfintei Evanghelii ai scos popoarele din întunericul înşelăciunii, 
precum ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel care te-a învăţat să-i aduci pe oameni la credinţa Lui. Pentru 
aceasta Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Preaînţeleptule Apostol, primind darurile Sfântului Duh, cu limbă de foc ai ars înşelăciunea şi i-ai 

făcut să se teamă pe toţi cei care ascultau cuvântul tău, când ai propovăduit Slava Celui Atotputernic. Pentru 
acestea te lăudăm, Sfinte, şi-ţi spunem aşa:

Bucură-te, că după Înălţarea Domnului, Duhul Sfânt S-a pogorât în limbi de foc asupra ucenicilor!
Bucură-te, că prin multe ţări ai mers, Sfinte, şi pe mulţi cu Sfânta Evanghelie i-ai luminat!
Bucură-te, că după mulţi ani de propovăduire, sângele pentru Hristos ţi-ai vărsat!
Bucură-te, trâmbiţa Duhului cea luminată, care pentru Sfânta Evanghelie cu foc ai fost ars!
Bucură-te, slujitor preafericit al Cuvântului, care izvorăşti apele cunoştinţei de Dumnezeu!
Bucură-te, luminător al Bisericii, de Dumnezeu aşezat!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 3

Ai alergat la chemarea Mântuitorului, Apostole Matei, şi de bunăvoie cu osârdie te-ai dat spre ascultarea 
Învăţăturii Lui şi tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeul Adevărat, Căruia I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Lui Hristos, Care te-a chemat la ucenicia cerească, I-ai urmat cu osârdie, de Dumnezeu Fericite. Toată 

grija pământească ai lepădat-o când ai aflat de Cereasca Împărăţie, te-ai depărtat de cele pământeşti şi de 
mărirea deşartă şi din vameş te-ai făcut Evanghelist. Pentru aceasta de la toţi auzi:

Bucură-te, al Sfintei Evanghelii a Lui Hristos propovăduitor!
Bucură-te, al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător!
Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu!
Bucură-te, Sfinte Matei, al mântuirii păzitor!
Bucură-te, cel împreună cu Îngerii şi cu Sfinţii în Cereasca Împărăţie locuitor!
Bucură-te, că tu ai propovăduit credinţa cea adevărată dată de Domnul Iisus Hristos!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 4

Cu trâmbiţa evanghelicelor tale cuvinte ai adus oamenii la cunoştinţa de Dumnezeu, Sfinte Apostol 
Matei şi adunările înşelăciunii de pe pământ le-ai alungat şi în unirea gândului pe credincioşi i-ai îndreptat. 
Pentru aceasta cinstim sfântă pomenirea ta şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Prin cuvântul  Sfintei Evanghelii, ai prefăcut capiştile idoleşti în Biserici ale Lui Hristos, Preacinstite 

Apostol, şi în ele ai sfinţit pe fiii Botezului, înnoiţi prin apă şi prin Duh. Cu dragoste spunem:
Bucură-te, că ai răstignit cele lumeşti şi întru tine vieţuieşte Hristos!
Bucură-te, că prin tine lumea s-a luminat!
Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că luminat ai scris Sfânta Evanghelie a Lui Hristos!
Bucură-te, că din nesfârşita bogăţie a Duhului te-ai împărtăşit!
Bucură-te, că pe toţi îi înveţi să se închine Sfintei Treimi!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 5

Te-ai arătat următor întru toate Lui Hristos, Cel care a acoperit Cerurile cu bunătatea, a umplut tot 
pământul de cunoştinţa Sa şi a binevestit pacea, viaţa şi mântuirea, celor ce s-au plecat cu dreaptă credinţă 
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Dumnezeieştilor Porunci. Prin rugăciunile tale, Sfinte Apostol, îndreptează-ne şi pe noi cei care împreună cu 
tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Celui ce a scris Sfânta Evanghelie a Lui Hristos, a vestit Dumnezeieştile Învăţături, a luminat făptura cea 

de sub Cer, lui Matei Preaînţeleptul şi tăinuitorul cel preaales al Domnului, cu dragoste să-i cântăm:
Bucură-te, prin care credinţa s-a răspândit şi rătăcirea a fost zădărnicită!
Bucură-te, cel dintâi scriitor al Dumnezeieiştii Evanghelii!
Bucură-te, tăinuitorul cel preaales al tainelor cereşti!
Bucură-te, stea strălucitoare a Ortodoxiei, podoabă a Bisericilor!
Bucură-te, al Lui Hristos dulce cugetător!
Bucură-te, luminat doctor al celor bolnavi!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 6

Auzind glasul Cuvântului care S-a întrupat, ai părăsit tulburarea celor pământeşti şi iconom al Harului te-
ai arătat, Propovăduitor de Dumnezeu primit, Fericite Apostol Matei. Pentru aceasta  împreună cu  Cetele 
Cereşti Lui Dumnezeu Îi înălţăm cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Fericite Matei, lepădând câştigurile nedrepte ale vameşului şi luând Crucea ai urmat Lui Hristos, Care te-

a chemat. Ai primit bogăţia cea neîmpuţinată a Harului, din care reverşi asupra celor ce Ţi se roagă:
Bucură-te, înalt tâlcuitor al Dumnezeieştii Întrupări!
Bucură-te, că eşti învăţătură de trebuinţă celor ce învaţă!
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, strălucit văzător al Cuvântului Cel Întrupat!
Bucură-te, binevestitor al vieţii veşnice!
Bucură-te, trâmbiţă fără de tăcere a Duhului Sfânt!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 7

Sfinte Apostol Matei, ai părăsit grija pentru arginţi, şi iubindu-L cu adevărat pe Hristos te-ai arătat 
luminător până la marginile lumii şi din vameş te-ai arătat propovăduitor al credinţei. Apostol mărit şi ucenic 
fiind, I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Sfântul Apostol cel văzător de Dumnezeu, cu Dumnezeiasca Înţelepciune a Sfintei Evanghelii, a risipit 

înţelepciunea lumească, pe toţi învăţându-ne să aducem laudă Domnului. Cu bucurie să spunem:
Bucură-te, gură de Dumnezeu grăitoare!
Bucură-te, al tainelor Lui Dumnezeu, vestitorule!
Bucură-te, cel prin care Hristos mântuieşte sufletele noastre!
Bucură-te, privighetoarea cerului cea cu dulce glăsuire!
Bucură-te, cel prin care Duhul Sfânt ne luminează!
Bucură-te, că ai fost încredinţat a întocmi în scris Învăţăturile Lui Hristos!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 8

Cu darul dat ţie de la Dumnezeu, Sfinte Apostol, duhurile demonice cu cuvântul se izgonesc, bolile se 
vindecă, mulţimea patimilor sufleteşti se îndepărtează de la cei bolnavi. Pentru aceasta, laudă şi mulţumire Îi 
aducem Lui Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Lepădând jugul cel urât al vămii, Sfinte, la jugul dreptăţii te-ai supus şi te-ai arătat iscusit negustor; ai 

adunat ca bogăţie Înţelepciunea cea de Sus şi tuturor ai propovăduit Cuvântul Adevărului, arătând în scris 
Ceasul Judecăţii. Toţi creştinii te laudă spunând:

Bucură-te, gură care vesteşti pe Hristos Dumnezeu!
Bucură-te, iconomia frumuseţii celei întâi închipuite!
Bucură-te, calea adevărată a celor rătăciţi!
Bucură-te, al luminilor Lui Hristos, văzător şi propovăduitor!
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Bucură-te, al Patimilor Lui Hristos, preaales mărturisitor!
Bucură-te, al minunilor Domnului, bun lucrător!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 9

Cu arzătoare râvnă, Sfinte Apostol, ai plecat să împlineşti porunca propovăduirii Sfintei Evanghelii şi 
primind  înştiinţare de la Dumnezeu să vesteşti Dumnezeiasca Evanghelie în cetatea Mirminei din ţinutul 
parţilor, ai mers acolo îndată, pe toţi învăţându-i să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Pe munte nevoindu-te multe zile în post şi rugăciune, Apostole al Lui Hristos, Matei, ca un Prunc ţi S-

a arătat Atoateziditorul şi toiag ţi-a dat şi ţi-a poruncit să mergi la parţi, în cetatea Mirminei, şi în faţa Bisericii 
de acolo toiagul să-l sădeşti pentru a arăta minunile Lui. Şi tu întru toate ascultător făcându-te, de la toţi auzi 
unele ca acestea:

Bucură-te, că Sfânta Evanghelie la parţi şi la mezi ai vestit-o!
Bucură-te, că, în cetatea Mirminei, pe împărăteasa cetăţii de demon ai izbăvit-o!
Bucură-te, că ascultând porunca, toiagul în cetate l-ai sădit, şi acesta copac mare s-a făcut!
Bucură-te, că minuni multe cu Puterea Lui Hristos ai făcut!
Bucură-te, că împăratul idolatru la multe patimi te-a supus şi viaţa pentru Hristos prin foc ţi-ai dat!
Bucură-te că prin Sfintele tale Moaşte nelegiuitul împărat L-a mărturisit pe Hristos Dumnezeu Adevărat!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 10

Cine te-a învăţat a grăi aşa, Sfinte Apostol Matei? Cine ţi-a luminat mintea, să vezi limpede raza slavei 
celei neapropiate, care a strălucit Lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? 
Pentru aceasta Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Se spăimântează toată mintea de propovăduirea ta, trâmbiţată în tot pământul, tăinuitorule al Lui 

Hristos şi văzătorule al celor de Sus, cel ce eşti cinstit de Domnul între cei doisprezece Sfinţi Apostoli. 
Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne miluieşte pe noi!
Bucură-te, că prin ajutorul tău, satana se izgoneşte de la noi!
Bucură-te, că bolile sufleteşti şi trupeşti le îndepărtezi de la noi!
Bucură-te, raza cea luminoasă a Duhului Sfânt!
Bucură-te, mângâietorul necăjiţilor, vindecătorul bolnavilor, împreună călător cu cei care călătoresc!
Bucură-te, hrănitorule al nostru, al celor flămânzi de fapte bune!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 11

Cu voinţă neslăbită, Preasfinţitul Matei s-a făcut asemenea Chipului Dumnezeiesc şi lumea din întuneric 
a tras-o, să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Fericite  Matei,  Apostol  al  Lui  Hristos,  cel  de lumină purtător şi  de bucurie  dătător,  pomenirea  ta 

Dumnezeiască rază de tămăduire străluceşte nouă celor care îţi cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, podoabă preacinstită a Apostolilor, stea mai luminoasă decât soarele!
Bucură-te, că eşti ajutător celor întristaţi în necazuri şi izgonitor înfricoşat demonilor!
Bucură-te, frumuseţe prealuminată a Sfintei Biserici Ortodoxe!
Bucură-te, luminătorul mucenicilor şi veselia cea strălucită a cuvioşilor!
Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor Sfinţilor!
Bucură-te, că eşti rugător, mijlocitor şi folositor tuturor ortodocşilor!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!
Condac 12

Sfinte Apostol,  cu Razele  Duhului  ai  strălucit  luminos ca soarele, şi  toată lumea ai  luminat-o cu 
cunoaşterea cea de la Dumnezeu şi ai alungat negura mulţimii zeilor. Săvârşind prealuminată prăznuirea ta, Îi 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 12
Toate neamurile îţi mulţumesc ţie, Mărite Apostol Matei, că prin Cuvântul Evangheliei pe care tu cel 

dintâi l-ai cuprins în scris, de la Pământ la Cer ne-ai ridicat, şi de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne, la 
cunoştinţa Adevăratului Dumnezeu ne-ai adus. Cu mulţumire îţi aducem laudă:

Bucură-te, Sfinte Apostol Matei, nume preascump şi dulce nouă dreptcredincioşilor!
Bucură-te, izgonitorul tuturor ereziilor şi arma cea nebiruită a credincioşilor!
Bucură-te, că eşti stâlp tare al Bisericii şi  ne adăpi cu apa cea vie a Sfintei Evanghelii!
Bucură-te, luminătorule al lumii, care pe toţi îi înveţi să se închine Preasfintei Treimi!
Bucură-te, cel ce ne izbăveşti din nevoi şi de vicleşugul vrăjmaşului!
Bucură-te, că toate neamurile prin tine vin în Biserica Lui Iisus Hristos!

Bucură-te, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, şi roagă-te pentru luminarea şi înţelepţirea noastră!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Matei, Apostol şi Evanghelist al Lui Hristos, cu lacrimi alergăm la sprijinul tău, ca prin rugăciunile 

tale  cele  de  Dumnezeu  primite,  să  ne  izbăveşti  pe  noi  de  chinurile  veşnice,  şi  luminii  Raiului  să  ne 
învredniceşti, ca împreună cu tine neîncetat să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
Rugăciunile începătoare 23 
noiembrie

Condac 1
Râvnitor al Iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de Dumnezeiescul Dor, te-ai 

arătat un Nou Antonie cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti. Împodobitor al chipului 
monahicesc, te-ai făcut Părinte al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu 
cinstire îţi cântăm: Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi 
şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!

Icos 1
Ales de Dumnezeu pentru virtuţile părinţilor tăi, ai urmat calea încredinţată, 

înmulţind talantul ca un vrednic iubitor de cele sfinte, lucrând ziua şi noaptea în 
via Lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale:

Bucură-te, ales bineplăcut al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ai fost împodobit cu darurile Cereşti şi ţi-ai sfinţit firea cu acestea!
Bucură-te, Pământ bun al semănăturii duhovniceşti, urmaş al virtuţilor părinteşti!
Bucură-te, mărgăritar dezgropat din ţarină, că ai crescut pom cu multe roade!
Bucură-te, că şi noi ne hrănim din acestea, şi îţi cântăm ţie şi te lăudăm!
Bucură-te, că biruieşti ispite sufleteşti şi trupeşti şi eşti ajutător în toate nevoile!

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 2

Ca şi Marele Antonie, ai fost din tinereţe plin de dor Dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele 
Cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
De la început ai pus înainte cele sufleteşti şi apoi cele trupeşti, câştigând vederea cea mai presus de 

fire, prin lumina Harului ce ai primit-o ca dar de la Dumnezeu:
Bucură-te, următorule al Marelui Antonie, şi asemenea lui râvnitorule!
Bucură-te, vas ales al apei duhovniceşti, că în pământ nou, roadă nouă ai crescut!
Bucură-te, că în chip propriu te-ai înduhovnicit, şi în fire proprie Harul l-ai primit!
Bucură-te, moştenitor de cinste al Darurilor Sfinte!
Bucură-te, lucrător harnic al celor încredinţate, şi fiu vrednic al neamului tău!
Bucură-te, purtător cu nădejde al crucii Lui Hristos!
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Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 3

Dorinţa ta de a merge la Sfântul Munte Athos a fost oprită, ca să faci din Sihăstria ta un Nou Munte  
Athos, împodobit cu aceleaşi nevoinţe duhovniceşti şi cântări fără oprire de: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
În peştera ta săpată în stâncă, Paraclis Sfânt ai făcut, unde ziua şi noaptea te rugai pentru propriul 

suflet şi pentru toţi, prin Jertfa Liturghiei Lui Hristos:
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu, şi căutătorule de cele Sfinte!
Bucură-te, râvnitorule al Bisericii Lui Hristos, că altar în inimă ti-ai clădit!
Bucură-te, doritorule al împărtăşirii Liturghiei, că potir viu Lui Hristos te-ai arătat!
Bucură-te, închinătorule al jertfei Lui Hristos, că te-ai prefăcut chip al Liturghiei!
Bucură-te, că din propria inimă paraclis ţi-ai făcut!
Bucură-te, că prescure vie Lui te-ai dăruit!

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 4

Om cu firea erai, dar te-ai făcut asemenea Îngerilor, că te-ai ridicat de la cele pământeşti la cele cereşti, 
rugându-te şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Multe piedici ţi s-au pus în cale, dar peste toate ai trecut, cu însetare nepotolită de cele Dumnezeieşti, 

prin care şi noi ne întărim, lăudându-te: 
Bucură-te, că ai alergat după cele cereşti, şi ai descoperit înşelăciunea!
Bucură-te, că ai călcat peste ea, şi l-ai ruşinat pe satana!
Bucură-te, că ai însetat după cele Dumnezeieşti, şi om duhovnicesc te-ai făcut!
Bucură-te, că mintea ţi-ai smerit, şi Har Sfânt ai dobândit!
Bucură-te, că inima ta sălaş al Duhului Sfânt a devenit!
Bucură-te, că ochii sufleteşti ţi-ai deschis, şi vederea de Duh ai primit! 

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 5

Puterea cea de Sus te-a întărit, să urci fără oprire la cele înalte, deşi om neputincios erai, neclintit stând 
ziua şi noaptea şi slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momeli, dar prin credinţă şi 

nădejde, pe toate le-ai învins:
Bucură-te, Fiu al Dumnezeieştii Împărăţii!
Bucură-te, lăcaş al Sfântului Duh!
Bucură-te, făclie a luminii de Har!
Bucură-te, văzător al celor nevăzute!
Bucură-te, Biserică vie a Lui Hristos!
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de aproapele!

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 6

Nevoindu-te  cu  toate  ostenelile  pustniceşti  şi  mai  ales  cu  slujirea  Sfintei  Liturghii,  ai  primit  cu 
adevărat împărtăşirea Lui Hristos, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ai plecat în pustie să te apropii şi mai mult de Dumnezeu, să împlineşti Voia Lui, să te înduhovniceşti 

şi să te sfinţeşti, să fii de ajutor celor necăjiţi şi celor care aleargă la tine: 
Bucură-te, Părinte înţelepţit de Har! 
Bucură-te, Cuvios al celor sfinte, şi luptător neobosit cu cele potrivnice!
Bucură-te, slujitor al Împărăţiei de Sus, şi stâlp de viaţă monahicească!
Bucură-te, credincios al Evangheliei Lui Hristos, şi desluşitor al tainelor ascunse!
Bucură-te, povăţuitor iscusit al călugărilor, icoană de trăire sihăstrească!
Bucură-te, descoperitor al vicleniilor ucigătoare, şi împăcare a învrăjbiţilor! 
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Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 7

Tot mai mult doreai cele duhovniceşti, făcând din paradisul peşterii unde sihăstreai un colţ de Rai, 
unde neîncetat cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
În Rai era Pomul Vieţii, iar în sihăstria ta era Liturghia Lui Hristos, noul pom al vieţii nemuritoare, loc 

de rugăciune arzătoare şi neîncetată:
Bucură-te, omule îngeresc, slujitor al Dumnezeieştilor petreceri!
Bucură-te, înger omenesc, tăinuitor al darurilor de Sus! 
Bucură-te, că pe şarpele căderii l-ai ruşinat, şi în picioare capul lui l-ai călcat!
Bucură-te, că urmându-te, darurile tale le primim! 
Bucură-te, că prin mântuirea ta viaţa în Rai ai câştigat! 
Bucură-te, cel ce te-ai unit cu Dumnezeu, şi păcatul l-ai biruit! 

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 8

Ca un luceafăr al dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, alungând 
întunericul înşelăciunii păcatului, câştigând iertarea Lui Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Tu însuţi ţi-ai tămăduit bolile şi rănile, prin darul slujirii Lui Dumnezeu, prin care şi noi primim 

tămăduiri ale suferinţelor noastre:
Bucură-te, podoaba Cuvioşilor, prin care şi noi câştigăm nădejdea mântuirii! 
Bucură-te, mângâietor al bolnavilor, şi vindecător al suferinţelor ascunse!
Bucură-te, îndreptător al celor greşiţi, şi îmblânzitor al celor înrăiţi! 
Bucură-te, cel care înmoi inimile celor învrăjbiţi! 
Bucură-te, că alungi farmecele necurate, şi dezlegi legăturile vrăjitoreşti! 
Bucură-te, că alungi duhul desfrânării, şi-i ocroteşti pe cei feciorelnici!

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 9

Te-ai ostenit în sihăstrie 28 de ani, ai postit şi te-ai rugat, ai petrecut nopţile în priveghere şi în lupte cu  
cel ispititor.  Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu te rugai,  iar gândul îţi  era la cele veşnice şi 
nepierioare, şi Domnului Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ardeai de dragoste pentru Hristos şi atât de mult cereai Domnului darul rugăciunii neîncetate, încât 

ziua şi noaptea te nevoiai să o câştigi:
Bucură-te, rugătorule fierbinte, că şi în somn te rugai!
Bucură-te, purtătorule de rugăciune, că darul ei l-ai primit!
Bucură-te, că mulţi la rugăciunea ta alergau, şi toate rugăciunile tale se împlineau!
Bucură-te, că şi noi la rugăciunea ta nădăjduim, şi din darul rugăciunii tale ne hrănim!
Bucură-te, Părinte, că prin tine şi noi dar de rugăciune dobândim!
Bucură-te, Cuvioase, chipul Rugăciunii neîncetate!

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 10

Doreai mult să dobândeşti rugăciunea neîncetată a inimii, şi o rugai mereu pe Maica Domnului să ţi-o 
înlesnească, şi-I cântai Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Într-o zi la  Sfânta Liturghie, în timpul Axionului, Însăşi Maica Domnului ţi S-a arătat parcă aievea, 

dându-ţi un Potir să-l ţii la piept, din care ai simţit că iese o putere de rugăciune.
Bucură-te, că din Potirul Liturghiei Rugăciunea ai primit!
Bucură-te, că prin Maica Domnului Potirul Domnului Iisus ţi s-a dăruit!
Bucură-te, că potirul inimii ţi s-a dezvăluit, şi prin acesta rugăciunea neîncetată ai pornit!
Bucură-te, că de atunci izvor de rugăciune curge din inima ta şi ai devenit propovăduitorul acesteia!
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Bucură-te, că făcând inima Potir, Rugăciunea se primeşte!
Bucură-te, că prin Maica Domnului aceasta se dobândeşte!

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 11

După mutarea ta din această lume, în smerenie ai vrut să rămâi, neuitând însă pe fiii tăi duhovniceşti, 
care neîncetat Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Şi noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat Sfintele tale Moaşte, prin care cele drepte 

şi de trebuinţă primim:
Bucură-te, Părintele nostru duhovnicesc!
Bucură-te, iubire de Părinte mult îndurătoare, prin care milă primim!
Bucură-te, grabnicule ajutător în nevoi, şi ocrotitorul nostru în primejdii!
Bucură-te, ascultătorul necazurilor noastre, că opreşti suferinţele noastre!
Bucură-te, oprire a răutăţii viclene, şi potolire a duhurilor rele!
Bucură-te, liman de scăpare, şi degrabă împăcare a celor învrăjbiţi! 

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 12

Îţi mulţumim Sfinte Părinte, că nu te-ai scârbit de neputinţele şi păcătoşenia noastră. Te rugăm, nu ne 
lepăda dintre fiii tăi duhovniceşti, că şi noi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Te rugăm, Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, cel care ştii ispitele vieţii pământeşti, ajută-ne în tot ceasul 

de cumpănă şi de încercare. 
Bucură-te, Părinte bun şi iertător!
Bucură-te, că ne întăreşti în ceas de ispită!
Bucură-te, prevedere şi scăpare din primejdii!
Bucură-te, şi milostiv fii nouă celor nevrednici!
Bucură-te, dragoste care nu se împuţinează! 
Bucură-te, dăruire care niciodată nu conteneşte! 

Bucură-te Sfinte Antonie şi roagă-te ca Hristos să vieze în noi şi toţi să vieţuim în Hristos acum şi în veşnicie!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfinte Părinte Antonie de la Iezerul, cu rugăciunile tale neîncetate ajută-ne şi pe noi să ne putem duce 
crucea până la învierea sufletului, să fim şi noi fii ai Împărăţiei Lui Hristos, şi alături de toţi drepţii să-I cântăm 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Îţi mulţumim Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dăruit pe Părintele nostru Antonie de la Iezerul, să ne fie 

ajutător şi mijlocitor în nevoinţele noastre. Sfinte Părinte Antonie, toată viaţa ai închinat-o iubirii de Dumnezeu 
şi te rugăm coboară o picătură de iubire şi în inimile noastre. Suntem păcătoşi şi alergăm la sprijinul tău, Sfinte 
Părinte, să te rogi pentru mântuirea noastră, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea 
lumii către Hristos. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie! Amin!

  

Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina
Rugăciunile începătoare                     -vindecătoare-                                                 25 noiembrie

Condac 1
Vrednicei de laudă, Muceniţei Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu şi 

cu  învăţătura  ei  preaînaltă  a  uimit  ştiinţa  învăţaţilor  de  atunci,  să-i  aducem 
mulţumire, că prin rugăciunile ei ne izbăvim de toate ispitele şi să-i cântăm: Bucură-te 
Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, 
lumină şi pace!

Icos 1
Înţeleaptă  Ecaterina, vrednică de dragoste te-ai  arătat  Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu. De toată dorirea pământească te-ai lepădat, cu Duhul 
Sfânt te-ai umbrit şi cu Mirele Ceresc te-ai logodit, spre a căpăta viaţă veşnică.
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Bucură-te, frumuseţe netrecătoare! 
Bucură-te, mieluşea încântătoare! 
Bucură-te, tânără preaînvăţată! 
Bucură-te, fecioară blândă şi înţeleaptă! 
Bucură-te, mângâierea săracilor! 
Bucură-te, apărătoarea bătrânilor! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 2

Bogăţiile  pământului  şi  mărirea  pământească  lepădând,  viaţă  curată  ai  trăit,  Ecaterina!  În  dreapta 
credinţă te-ai îndeletnicit, calea Lui Hristos ai urmat şi te-ai închinat Lui cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
La vârsta de 18 ani, frumuseţea ta i-a atras pe mulţi tineri din neamurile păgâne, care voiau să se 

căsătorească cu tine. Cu înţelepte cuvinte respingând tu cererea lor, înşişi ei se mustrau de nepriceperea lor şi 
îţi grăiau acestea:

Bucură-te, cea mai frumoasă dintre tinere! 
Bucură-te, sămânţă din neam împărătesc! 
Bucură-te, porfiră care împodobeşti cunoştinţele! 
Bucură-te, judecătoare mai aleasă decât alţi judecători! 
Bucură-te, lumină care faci să se plece privirile neînţelepte! 
Bucură-te, comoara tuturor cunoştinţelor! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 3

Ai mustrat rătăcirile şi n-ai crezut că idolii turnaţi şi ciopliţi de mâini omeneşti ar putea fi făcători ai 
Cerului,  ai  Pământului  şi  a  toată  făptura.  Ai  fost  luminată  de  Duhul  Sfânt  să  cunoşti  Dumnezeirea  Cea 
Adevărată şi pururea Veşnică şi cu smerenie ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Învăţaţii, adunaţi prin îndemnul tatălui tău să te scoată din credinţa în care erai, văzând că ai  lepădat 

idolii, au cerut a te înfăţişa lor. Tu însă, intrând în vorbă cu cel mai învăţat dintre ei, după o lungă dispută, l-ai 
făcut să nu mai ştie ce să răspundă.

Bucură-te, închinătoarea dreptei credinţe! 
Bucură-te, povăţuitoarea celor rătăciţi! 
Bucură-te, că eşti vrednică de toată cinstirea! 
Bucură-te, că prin înţelepciunea ta ai gonit rătăcirea! 
Bucură-te, căci cu dar ai fost dăruită de Cel Preaînalt! 
Bucură-te, cunoştinţa sfinţeniei cereşti! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 4

Gurile ereticilor, ce huleau mai înainte Biserica Lui Hristos, s-au deschis atunci pentru întâia oară spre 
a binecuvânta prin glasul tău fecioresc, urând capiştile idoleşti şi zicând că Unul este Dumnezeu şi Lui se 
cuvine cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Hrănind în tine din pruncie darul credinţei Lui Hristos, Sfântă Ecaterina, nu te-ai împăcat cu obiceiurile 

păgâneşti ale părinţilor tăi! Petrecând în sfinţenie, fără a fi încă luminată cu Sfântul Botez, urmai poruncile Lui 
Dumnezeu şi te închinai în taină Lui Hristos; pentru aceasta-ţi cântăm:

Bucură-te, muceniţă preamărită şi pătimitoare nebiruită! 
Bucură-te, podoaba Bisericii! 
Bucură-te, cuvântătoare de Dumnezeu! 
Bucură-te, slujitoarea Ortodoxiei! 
Bucură-te, mustrătoarea împăratului Maxenţiu! 
Bucură-te, luminătoarea împărătesei lui! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
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Condac 5
Inima tatălui tău Constantin s-a întristat auzind pe unica şi preafrumoasa lui fiică, lepădând mulţimea 

zeilor la care se închina şi propovăduind un Dumnezeu necunoscut. Pentru aceasta a voit să cerceteze credinţa 
ta prin cei mai învăţaţi dascăli de atunci. Nedumerit a fost când i-a văzut şi pe aceia înduplecaţi de cuvintele 
tale şi cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Judecătorii nedrepţi, aflând trecerea ta la credinţa Lui Hristos, te-au hotărât pedepsei. Răbdând până la 

moarte chinurile cele mai amare, cu mărire te-ai preamărit, lăudând Numele Domnului Iisus Hristos şi al 
Preacuratei Sale Maici, Care ţi S-au arătat în vedenie; lăudând tăria credinţei tale, îţi grăim:

Bucură-te, mustrătoarea rătăcirii! 
Bucură-te, că pe dânşii chinurile tale îi ardeau! 
Bucură-te, că nădejdea mântuirii pe tine te veselea! 
Bucură-te, că din dragostea ta către Dumnezeu n-ai simţit suferinţele! 
Bucură-te, că vorbele tale îi făceau să amuţească! 
Bucură-te, că suferind te-ai făcut vindecătoare! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 6

Cântare de mulţumire îţi aducem ţie noi, smeriţii, că ne-ai învrednicit pe noi cu mare dar jertfindu-te 
pe tine pentru dragostea dreptei credinţe. Primeşte, Muceniţă, această rugăciune şi vindecă neputinţele noastre, 
ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Cei  peste  o  sută  de  învăţaţi  care  stăteau  de  faţă  şi  ascultau  cuvintele  prin  care  explicai  Sfânta 

Evanghelie a Lui Hristos, luminându-se de Duhul Sfânt, s-au creştinat. Împăratul îngrozindu-se de această 
minune a poruncit  să-i  ardă, să nu răspândească credinţa creştină prin locurile de unde erau ei şi  aşa s-a 
preamărit mulţimea aceea de învăţaţi. 

Bucură-te, Sfântă Ecaterina, de necazuri izbăvitoare! 
Bucură-te, învăţată, de lumină dătătoare! 
Bucură-te, bunătate de nimic îngrijorată! 
Bucură-te, mult vestită şi de chinuri răbdătoare! 
Bucură-te, lăudată de cântări răsunătoare! 
Bucură-te, Muceniţă de minuni izvorâtoare! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 7

Îngerii văzând Ceata Mucenicilor în văpaie arzând, cu cântări a primit-o. Pe tine, Ecaterina, ca pe o 
următoare a lor cu dar te-a învrednicit a suferi chinurile cele mai îngrozitoare. Pomenirea ta în veci a rămas 
folositoare celor ce-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Toată făptura s-a minunat de multa răbdare pe care ai  arătat-o rămânând neclintită în credinţă.  Ai 

mărturisit că Unul este Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea Unită şi Nedespărţită Căreia te închini. 
Bucură-te, propovăduitoare a Tatălui Ceresc! 
Bucură-te, închinătoare a Fiului şi Cuvântului Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, cinstitoare a Duhului Sfânt! 
Bucură-te, mărturisitoare a Treimii Cea de O fiinţă şi nedespărţită! 
Bucură-te, următoare, a Patimilor Lui Hristos! 
Bucură-te, ascultătoare a Maicii Lui Dumnezeu! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 8

Iubită ai fost de Mirele Ceresc, Prealăudată Ecaterina, că te-a împodobit cu toată frumuseţea trupească şi 
sufletească. Vas preaales te-a făcut spre întărirea credinţei tale, cu care mulţi necredincioşi s-au luminat şi s-au 
învăţat a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 8
Vindecă rănile sufletelor noastre, Mare Muceniţă, că pătimim greu! Roagă-te Sfintei Născătoare de 

Dumnezeu să ne izbăvească de ispitele şi de primejdiile cu care vrăjmaşul ne îngrozeşte. Ştiindu-te pe tine 
grabnică apărătoare de vrăjmaşi îţi cântăm:

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăveşti de cele rele! 
Bucură-te, izbăvitoare grabnică de primejdii! 
Bucură-te, preaaleasă izbăvitoare de farmece! 
Bucură-te, gonitoare de năluciri! 
Bucură-te, păzitoare tare de năpastă! 
Bucură-te, că dai celor bolnavi vindecare! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 9

Ca o ramură de finic te-ai dat Mântuitorului, împodobind Biserica cu biruinţele tale cele mai presus de 
fire. Cu sângele tău feciorelnic ai spălat ocara celor care se osteneau pentru dânsa; şi s-au ruşinat prigonitorii 
văzând mărirea minunilor tale şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Pământul s-a umplut de bună mireasmă primindu-ţi trupul în el! Cerul s-a veselit văzând duhul tău 

ridicat de către Puterile Îngereşti. Pentru această slăvită lucrare a Tainei Lui Dumnezeu îţi cântăm:
Bucură-te, ajutătoare a fecioarelor înţelepte! 
Bucură-te, mângâietoare a văduvelor necăjite! 
Bucură-te, izbăvitoare a copiilor sărmani! 
Bucură-te, întăritoare a femeilor cu grele naşteri! 
Bucură-te, vindecătoare a pătimitorilor din naştere! 
Bucură-te, tămăduitoare a celor căzuţi în boală grea! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 10

Sfântă  Muceniţă Ecaterina, pentru facerile  tale de bine îţi  mulţumim; şi  ca bună şi  blândă ce eşti, 
roagă-te Lui Dumnezeu să ierte păcatele noastre şi să primească smerenia noastră împreună cu cântarea: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ispitele fără de număr le cunoşti, Sfântă, că trup purtând şi ispitită fiind ai rămas biruitoare. Ne rugăm 

întăreşte-ne cu puterea ta, ca prin pocăinţă să dobândim iertarea greşelilor. 
Bucură-te, smerenie înaltă! 
Bucură-te, lumină neînserată! 
Bucură-te, dragoste nevinovată! 
Bucură-te, răbdare neîncetată! 
Bucură-te, dărnicie neasemănată! 
Bucură-te, vindecătoare binecuvântată! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 11

Întărindu-te în credinţa Lui Hristos şi slujind Atoatefăcătorului te-ai făcut mai presus de fire,  Sfântă 
Ecaterina. Luând darul tămăduirii şi cunună îngerească, de tine se cutremură duhurile rele că le alungi de la tot 
sufletul creştin care aduce Lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Toată suflarea dreptcredincioşilor se veseleşte astăzi de prăznuirea ta, Sfântă! Din neam păgân şi dintre 

închinătorii la idoli cea mai învăţată şi înţeleaptă fecioară a venit la Biserica Lui Hristos, suferind durerile roţii 
şi alte nespuse chinuri pentru dragostea Mântuitorului lumii. 

Bucură-te, închinătoarea icoanelor creştineşti! 
Bucură-te, stavila răutăţior diavoleşti! 
Bucură-te, că pe roată ai fost întinsă! 
Bucură-te, căci cu piroane ai fost împunsă! 
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Bucură-te, că de sabie ai murit! 
Bucură-te, căci cu mărire te-ai preamărit! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!
Condac 12

Iubitorilor de mucenici aţi cinstit-o pe Înţeleapta Ecaterina, că în faţa lumii despre Hristos a vorbit, 
şarpele l-a călcat şi mintea învăţaţilor a ruşinat. Să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cu căldură ai luptat pentru credinţa în Domnul Iisus Hristos, Mirele tău, Sfântă Ecaterina, tu fiind 

înţeleaptă, luminată şi o bună cuvântătoare.
Bucură-te, păzitoare sfântă a canoanelor soborniceşti! 
Bucură-te, ascultătoare a legilor bisericeşti! 
Bucură-te, prigonitoare a păcatelor! 
Bucură-te, aspră îndemnătoare a smereniei pustniceşti! 
Bucură-te, bună ajutătoare a credincioşilor cinstitori de Dumnezeu! 
Bucură-te, vindecătoare tare a celor plini de răni şi dureri! 

Bucură-te Sfântă Muceniţă Ecaterina şi roagă-te ca în inimile noastre sfinţite să fie iubire, lumină şi pace!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Înţeleaptă, frumoasă şi Sfântă Ecaterina, vrednică Muceniţă a Domnului Iisus Hristos, primeşte această 

puţină rugăciune a noastră şi roagă-te Bunului Dumnezeu să ne dea iertare păcatelor, bunăstare sufletească şi 
trupească şi ajutor în cele bune, ca împreună să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie
Rugăciunile începătoare                    25 
noiembrie

Condac 1
Ţie, celui care ai fost chemat prin Înger să mărturiseşti pe Hristos, Cel ce te-

a întărit pe tine şi cu sabie Dumnezeiască te-a dăruit, prinos de laudă îţi aducem şi cu 
dragoste îţi cântăm: Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea 
noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Icos 1
Ca un pom lângă izvor, care dă rod la vremea sa, a fost viaţa ta, plăcutule al 

Lui Dumnezeu, Mercurie; că din rădăcină creştină răsărind, ai dat Domnului tău rod 
însutit, pentru care auzi: 

Bucură-te, ostaş neînfricat al Lui Hristos, înfruntătorul lui Decius!
Bucură-te, că te-ai învrednicit de chemarea îngerească!
Bucură-te, biruitorul diavolilor şi doritorul vieţii îngereşti!
Bucara-te, sabia creştinătăţii, apărătorul Bisericii şi surpătorul lui Iulian paravatul!
Bucură-te, sluga Lui Hristos şi plăcutul Maicii Sale, izvorâtor de mireasmă Dumnezeiască!
Bucură-te, binecuvântare şi tămăduire a celor care se roagă ţie!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 2
Vrând să prade cerştinătatea, urâtorul sufletelor i-a pornit pe Decius, pe Valerian şi pe barbari spre 

prigonirea creştinilor. Creştin fiind şi tu, le-ai scăpat din mâini, ca o pasare din laţ, fiindcă erai dăruit cu sabie 
Dumnezeiască cu care i-ai şi tăiat pe vrăjmaşii tăi, şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Pentru apărarea ţării te-ai sârguit a taia cât mai mulţi duşmani, creştin fiind în ascuns, încât Decius s-a 

minunat de vitejia şi înţelepciunea ta şi te-a pus mai mare peste toate oştile sale, dar el nu ştia că prin tine se 
arăta biruitoare creştinătatea, care te cinsteşte zicând:
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Bucură-te, ostaşul cel iubit al Lui Hristos!
Bucură-te, voievodul lui Decius şi economul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că venind de la Roma sfetnic de taină ai ajuns!
Bucură-te că ai ascultat de Înger şi de sfatul părintelui tău Gordian!
Bucură-te, împlinitorul legii creştineşti, cel dăruit cu daruri Dumnezeieşti!
Bucură-te, slugă care ai înmulţit talantul dat ţie de Stăpânul Ceresc! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 3
Tânguirea a cuprins sufletul tău, văzând că ai uitat să-I mulţumeşti Lui Dumnezeu şi că Îngerul te-a 

mustrat pentru aceasta. Tu te vedeai ca o ramură uscată dintr-un pom verde, însă curând te-ai răsădit, udând cu 
sânge şi cu lacrimi pomul sufletului tău, ca să poţi cânta cu Îngerii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Văzând Decius bărbăţia şi înţelegerea cea cu pricepere, te-a luat sfetnic ales, iar tu dorind pe Dumnezeu, 

te sârguiai a-I aduce Lui jertfă de mulţumire, precum odinioară Proorocul Daniel; iar noi te cinstim cântând: 
Bucură-te, noule Daniile, de Dumnezeu luminat!
Bucură-te, ocrotitorul ostaşilor şi apărătorul celor din războaie! 
Bucură-te folositorul creştinilor şi înfruntătorul idolilor păgâneşti!
Bucură-te, frumoasă tinereţe cu minte bătrânească!
Bucură-te, că eşti Mucenic şi slugă Lui Hristos!
Bucură-te, cel îmbrăcat cu haina smereniei Lui Hristos!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 4
Cine va putea spune răbdarea ta, Sfinte? Pentru că nu te închinai idolilor, zavistnicii tăi s-au năpustit 

asupra ta cu gând să te doboare din cinstea ce-o aveai de la împăratul pământesc. Tu râdeai de ei, că te gândeai  
la bucuriile Cereşti alături de Cel Veşnic, Căruia Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Ca într-o cămară împărătească stăteai în închisoare rugându-te Împăratului Ceresc, preafrumosule 

Mucenic, când Îngerul Lui Dumnezeu ţi s-a arătat şi te-a îmbărbătat; cu smerenie să spunem: 
Bucură-te, că întărit ai fost de Înger să-L mărturiseşti fără teamă pe Hristos, înaintea necredincioşilor!
Bucură-te, că ai câştigat îndrăzneală a te ruga Domnului pentru noi!
Bucură-te, purtătorul Crucii şi al Patimilor Lui Hristos!
Bucură-te, cel ce ai primit bătăi şi moarte pentru credinţa ta!
Bucură-te, bucuria şi biruinţa celor ce sunt ispitiţi pentru credinţă!
Bucură-te, sprijinitorul, veselia şi biruinţa ostaşilor!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 5
Tăinuitorule al celor Cereşti, vorbitorule cu Îngerii, roagă-te Lui Hristos, Împăratul Ceresc, să ne ajute 

să ne lepădăm de cele pieritoare şi să le alegem pe cele veşnice, ca să ajungem şi noi în Cetatea Îngerească, de 
unde împreună să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cel care te-a ales pe tine ştia bărbăţia cu care aveai să-L mărturiseşti şi să lepezi toate cinstirile lumeşti 

spre câştigarea ostăşiei cereşti şi te-a dat nouă rugător, apărător şi luptător în toate greutăţile vieţii noastre, iar 
noi cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, fiul lui Gordian şi mlădiţă de creştin!
Bucură-te, lauda şi mărirea sciţilor şi a romanilor!
Bucură-te, suliţa Duhului, fiu de ostaş creştin, care ai ostăşit în oastea martionilor!
Bucură-te, sfeşnicul cel de aur din Biserica Domnului!
Bucură-te, maestrul sfatului şi înţelepciunea adevăratei biruinţe!
Bucură-te, că ai călătorit spre Ceruri, precum magii spre ieslea unde S-a născut Hristos! 
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!
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Condac 6
Domnul Puterilor ţi-a dat daruri îndestulate, Sfinte Mercurie, că vrăjmaşul sufletului tău se minuna de 

frumuseţea şi de bărbăţia ta, necunoscând lucrarea Duhului Sfânt ce se făcea cu tine, dar văzându-te neplecat 
ţi-a hotărât munci înfricoşate, pentru că nu ştia să-i cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ca un vultur te-ai întărit cu Dumnezeiescul dor şi, căutând spre Cel dorit de sufletul tău, te-ai îngrădit 

cu pavăza dreptăţii spre muncile pregătite ţie. În ispitele ce ne înconjoară dă-ne şi nouă răbdarea ta, Sfinte, să 
ne izbăvim sufletele din mâna celui rău şi să-ţi mulţumim zicându-ţi: 

Bucură-te, că Îngerii te-au ajutat şi te-au întărit!
Bucură-te, cel ce ai fost spânzurat gol între patru furci!
Bucură-te, magul oştilor romane şi păstorul duhovnicesc al ostaşilor!
Bucură-te, însuliţatule de săbii şi de cuţite, dar mai vârtos de Dragostea Cerească!
Bucură-te, că faţa ta strălucea de Lumina Dumnezeiască, cea dătătoare de viaţă!
Bucură-te, că pentru păgânii ai fost sol Dumnezeiesc al vieţuirii creştineşti!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 7
Mai mult mort decât viu, mulţumeai Lui Hristos pentru răbdarea ce ţi-a dat-o când Îngerul Ceresc te-a 

întărit pentru bună pătimirea ta. Tu gândeai la Îngerii ce au cântat Pruncului Dumnezeiesc şi au adus oamenilor 
vestea întrupării Lui, ca toţi în Cer şi pe Pământ să cânte cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ca un pârâu curgea sângele tău cel curat, dar tu te rugai Lui Hristos ca un prunc fără răutate. Te rugăm, 

Mucenice, să fii mângâiere celor îndureraţi şi împovăraţi de greutăţile vieţii, ce-şi duc crucea cu bărbăţie şi cu 
multă evlavie îţi cântă:

Bucură-te, noule Abel, care ţi-ai dat sângele tău pe altarul muceniciei!
Bucură-te, inimă de foc, care arzi gândurile spurcate!
Bucură-te, că toţi prietenii te-au părăsit, că erai prieten cu Cerul!
Bucură-te, cel aruncat în temniţă, ca într-un mormânt, şi înviat cu Drepţii în Ziua cea de Apoi!
Bucură-te, că nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, dar nu şi sufletul!
Bucură-te, că nu ai slujit la doi domni, ci doar Împăratului Ceresc!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 8
Credinţa ta puternică te-a făcut pară de foc curăţitor, iar noi îndrăznim a-ţi cere grabnic ajutor, că ispitele 

ne strâmtorează, iar patimile ard în sufletele noastre. Ajută-ne, Sfinte Mercurie, să ne curăţim de cele rele şi 
împreună cu tine şi cu Îngerii, Lui Dumnezeu să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte, fericit eşti că te-a învrednicit Dumnezeu să-L mărturiseşti, pe Decius să-l biruieşti, pe diavoli 

să-i ruşinezi şi toată lumea s-o luminezi cu viaţa ta curată şi cu sfântă pătimirea ta. Cu smerenie te rugăm să ne 
fii nouă mijlocitor la Cel mărturisit de tine, că El ni te-a dat nouă, şi îţi cântăm: 

Bucură-te, că Decius a cunoscut că-I slujeşti Dumnezeului Cel Viu, dar n-a crezut Lui!
Bucură-te, că ai primit darul discernerii duhurilor şi ai cunoscând viclenia diavolului!
Bucură-te, că bătându-ţi-se trupul, ai bătut taberele diavoleşti!
Bucură-te, că fiind ars cu foc, l-ai ars pe ispititor cu smerenia şi cu dragostea ta!
Bucură-te, cel plin de dragoste, de ascultare şi de înţelepciune!
Bucură-te, începătorul cel bun pe drumul ce duce spre Împărăţia Cerească!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 9
Nu se poate descrie răbdarea ta în cumplitele munci pe care le-ai suferit, Sfinte Mucenic Mercurie, 

însă gândul tău era la Crucea Lui Hristos, de unde luai tărie, răbdare şi mângâiere. Crucea Sfântă îţi era armă 
şi scară către Cer, unde Îngerii şi Sfinţii cu dragoste Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

360



Icos 9
Răbdarea ta i-a uimit pe toţi, că nu cunoşteau dragostea care te răcorea în muncile pe care le pătimeai, 

nici pe Îngerii din juru-ţi nu-i vedeau, iar inimile lor nu săltau bâtând pentru Dumnezeul Cel Viu, Căruia tu te 
închinai, şi să-ţi mulţumească nu ştiau, că prin credinţa ta lumină vie erai. Cu evlavie să spunem:

Bucură-te, vistiernicul tainelor Lui Hristos!
Bucură-te, că prin rugăciune şi prin smerenie erai ca un pustnic în inima ta!
Bucură-te, cel sfinţit prin dragostea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel ars cu foc şi bătut cu bice de aramă!
Bucură-te, bună mireasmă a celor care se nevoiesc în smerenie şi în tăcere!
Bucură-te, că n-ai răsplătit răului cu rău, ci te rugai pentru cei care te chinuiau!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 10
Mucenice, gura ta n-a oftat, nici n-a suspinat, ci ca un miel de bună voie aducându-te jertfă Lui Hristos, 

te-ai învrednicit darurilor Dumnezeiesti şi Împărăţiei Cereşti, iar pe cei ce vin cu dragoste la sfântă pomenirea 
ta îi înveţi să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Să lăudăm şi bine să cuvântăm pe Sfântul Mucenic Mercurie, că pentru credinţa sa puternică în Dumnezeul 

Cel Viu, a primit cu bucurie chinurile cumplite şi cu moartea s-a logodit, să învieze în veşnicie unde Îngerii cântă: 
Bucură-te, Sfinte Mucenic Mercurie, că ai fost bătut cu bice de aramă!
Bucură-te, că ai fost spânzurat cu capul în jos, cu o piatră de grumaz! 
Bucură-te, că ai mulţumit Domnului, că te-a învrednicit a pătimi pentru Numele cel Sfânt al Lui!
Bucură-te, că ai fost legat pe un dobitoc şi dus călare!
Bucură-te, că nemaiavând cu ce te munci au poruncit tăierea ta prin sabie!
Bucură-te, că ai căzut sub povara crucii, dar ai rămas nebiruit de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 11
În drum spre Capadochia ostaşii au oprit în Cesareea, iar acolo, Sfinte, ţi S-a arătat Hristos, cu glas 

minunat chemându-te la Sine, în cămările cereşti, făgăduindu-ţi veşnica odihnă şi cununa biruinţei, iar tu I-ai 
mulţumit cântându-I cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ţi-ai supus sufletul Lui Hristos dorind blagoslovenia Lui, şi ai plecat spre Ceruri având drept aripi 

pacea şi curăţenia sufletească; cu smerenie să spunem:
Bucură-te, că Hristos te-a odihnit în sânurile părinteşti!
Bucură-te, că ai fost dus în Cesareea Capodokiei unde, cu sabia ţi s-a tăiat capul!
Bucură-te, că le-ai spus ostaşilor să nu se oprească, ci să împlinească poruncile!
Bucură-te, că din trupul tău a izvorât mireasmă de mir şi de tămâie!
Bucură-te, că pentru această minune, care s-a făcut prin tine, mulţi au crezut în Hristos!
Bucură-te, prin care ni se dau tămăduiri sufleteşti şi trupeşti de atunci şi până astăzi!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

Condac 12
Văzând cei din Cesareea multele minuni care se făceau prin  Sfintele tale Moaşte, ţi-au zidit Biserică, iar 

icoana ta sfântă a fost pusă lângă icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe care O iubeai. Credincioşii de 
atunci şi până azi cântă Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Dumnezeu a lucrat multe minuni prin Sfintele tale Moaşte, dar şi prin icoana ta, că, în Roma, Iulian 

pavaratul s-a ridicat să surpe creştinătatea, dar Pronia Dumnezeiască l-a ruşinat prin tine, Sfinte Mucenice, 
drept aceea cu dragoste îţi spunem:

Bucură-te, că Sfântul Ierarh Vasile cel Mare s-a rugat Maicii Sfinte să-l surpe pe pavarat!
Bucură-te, că Sfantul arhiepiscop s-a minunat văzând icoana ta fără închipuirea Sfantului tău chip!
Bucură-te, că la puţin timp ai reapărut cu suliţa însângerată!
Bucură-te, că pe câmpul de luptă pavaratul murea însuliţat de un ostaş necunoscut!
Bucură-te, că paravatul a aruncat cu sânge spre Cer, nepocăindu-se şi zicând: Ai biruit Galileene!
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Bucură-te, că acestea le-a aflat Sfântul Vasile, când a mulţumit Maicii Sfinte şi ţie, Mucenice!
Bucură-te Sfinte Mucenic Mercurie şi roagă-te pentru apărarea noastră de cel rău şi de acţiunile sale!

  Condac 13        (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Mare Mucenic Mercurie, ostaş ales al Lui Hristos, auzi această rugăciune a celor care sunt în 

nevoi şi vino în ajutorul nostru; apără-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, şi ajută-ne să ajungem în Împărăţia 
Cerurilor, ca împreună cu tine şi cu Oştile Cereşti să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Mulţumim ţie,  Sfinte Mare Mucenic Mercurie pentru binefacerile ce le revarsă prin tine Dumnezeu şi 

Preasfanta Sa Maică! Apără cu sabia ta Sfânta Credinţă Ortodoxă, Sfânta noastră Biserică şi pe toţi credincioşii, 
de toate năvălirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi! Ajută-ne să nu pierim sub greutăţile vieţii, şi să ne ducem cu 
demnitate până la sfârşit crucea! Ajută celor obosiţi şi împovăraţi, precum odinioară ţi-a ajutat şi ţie Mântuitorul 
Hristos! Celor din războaie dă-le biruinţă, Sfintei noastre Biserici dăruieşte-i creştere, iar creştinilor unire în 
credinţă! Roagă-te pentru toţi oamenii de pe pământ, pentru mântuirea sufletelor lor, pentru luminarea lor şi 
pentru sănătate trupească şi sufletească. Ajută celor ce se luptă pentru dreptate şi sunt izgoniţi pe nedrept şi nu 
lăsa pe urâtorul sufletelor să piardă omenirea! Îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale văzute şi 
nevăzute, ştiute şi neştiute! Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Stelian
Rugăciunile începătoare      -făcător de minuni-                                      26 
noiembrie

Condac 1
Cuvioase Părinte Stelian, făcător de minuni şi grabnic ajutător al nostru, îţi 

aducem laudă şi te rugăm din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei care strigăm către 
tine: Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii 
toţi, şi familiile noastre!

Icos 1
Atoatefăcătorul dintru început te-a ales pe tine să preamăreşti cu viaţa ta 

îngerească Numele Sfintei Treimi. Ai lepădat grija lumii şi viaţa ta a strălucit ca o 
rază a Soarelui Dreptăţii. Cinstitele tale nevoinţe cu bucurie le cântăm zicând:

Bucură-te, cinstea Bisericii Sfinte! 
Bucură-te, al Paflagoniei stâlp puternic şi Părinte! 
Bucură-te, al pustiei mare rugător! 
Bucură-te, al iubirii şi al credinţei îndreptător! 
Bucură-te, al smereniei chip blând şi răbdător! 
Bucură-te, al credincioşilor mângâietor! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 2
Văzându-te Dumnezeu a fi sămânţă aleasă, de la sânul maicii tale te-a sfinţit şi vas al Sfântului Duh te-

a arătat. Îndreptându-ţi viaţa spre însingurare, cu Sfânta Cruce, pe care ai purtat-o până la sfârşitul vieţii, ai 
însemnat dragostea cea mare pentru noi a Lui Hristos Dumnezeu, Căruia I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Înţelegere cerească ţi s-a dăruit, Părinte Stelian, că din tinereţe necontenit ai cugetat la cele înalte şi 

împărţindu-ţi averea la săraci, ai aflat adăpostire în peştera întunecată, pe care luminând-o cu Sfintele tale 
rugăciuni, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, a pământului Paflagoniei lauda cea vestită! 
Bucură-te, floarea cuvioşiei de Dumnezeu împodobită!
Bucură-te, că din tinereţe Lui Dumnezeu ai urmat!
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Bucură-te, că pentru Domnul Iisus Hristos lumea ai lăsat! 
Bucură-te, că până la moarte cu Crucea Domnului ai biruit! 
Bucură-te, că numai pe Hristos în tot locul şi în tot chipul L-ai slujit! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 3
De multe boli sufleteşti şi trupeşti ne-ai tămăduit, ne-ai ferit de primejdii şi de necazuri pe noi cei care 

ne rugăm ţie. Năzuind la tine cu lacrimi cerem să duci la tronul Celui Preaînalt rugăciunile celor care Îl slăvesc  
pe Dumnezeu şi-I cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Având osârdie spre viaţa monahicească şi iubind sihăstria, într-o peşteră luminată doar de dragostea Lui 

Dumnezeu ţi-ai făcut chilie şi  acolo  hrană de  la Înger  ai  primit  sfârşindu-ţi  viaţa  cea  bineplăcută  Lui 
Dumnezeu în nevoinţe, în post şi în rugăciune. Pentru ostenelile tale, Sfinte, îţi aducem aceste cântări:

Bucură-te, că de cele pieritoare te-ai lepădat! 
Bucură-te, că de Împărăţia Cerească cu dorul inimii ai fost legat! 
Bucură-te, că pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima L-ai iubit! 
Bucură-te, că mintea şi inima prin rugăciune întru Domnul le-ai întărit! 
Bucură-te, izvor de viaţă purtător al vieţii pustniceşti! 
Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor şi al durerilor sufleteşti! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 4
Alungând ispitele ai trecut calea strâmtă şi cu suferinţe de tot felul, purtând jugul Lui Hristos, jugul 

tăcerii, al nopţilor în priveghere şi te-ai suit pe calea desăvârşirii, învrednicindu-te cu darul Lui Dumnezeu, ca 
împreună cu Îngerii să-L slăveşti cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Aflând de viaţa ta curată şi sfântă, Cuvioase Părinte Stelian, toată ceata monahilor din Paflagonia s-a 

minunat şi s-a întrecut în laude pentru tine; iar noi cu credinţă grăim aşa:
Bucură-te, că la înălţimea sfinţeniei şi a umilinţei ai ajuns, Părinte! 
Bucură-te, al Bisericii Lui Iisus Hristos vas de cinste! 
Bucură-te, ostaşule al Lui Hristos, cu daruri cereşti înarmat! 
Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Marelui Împărat! 
Bucură-te, al Lui Dumnezeu preaplăcut ostenitor! 
Bucură-te, al Domnului Iisus Hristos răbdător şi smerit slujitor! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 5
Ai oprit năpraznica moarte a pruncilor, Sfinte Stelian, punându-i în afară de primejdie şi de moarte, 

prin chemarea numelui tău şi prin zugrăvirea icoanei tale. Maicile cele mâhnite s-au bucurat de vederea fiilor 
lor şi L-au slăvit pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Mâhnirea  maicilor  ai  prefăcut-o  în  bucurie,  Sfinte  Stelian,  dând  lor  naştere  de  prunci  buni  şi  cu 

rugăciunile tale ridicându-i din boli  pe cei  bolnavi, ca cel  ce ai  în  tine sălăşluirea Dumnezeiescului  Har. 
Credincioşii, cunoscând faptele tale cele minunate şi sfinte, spun către tine aşa: 

Bucură-te, că pe maicile mâhnite de boala fiilor lor le-ai mângâiat! 
Bucură-te, că din boli pe mulţi prunci i-ai ridicat! 
Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat! 
Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat! 
Bucură-te, că te-ai arătat prin faptele tale, al dragostei Lui Dumnezeu lucrător! 
Bucură-te, că familiilor noastre le eşti pururea ajutător! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 6
Ţinutul Paflagoniei laudă şi astăzi nevoinţele tale, Sfinte Stelian. Locurile neumblate ale pustiei le-ai 

umplut de bună mireasmă prin rugăciunile tale, ca un alt Ilie Tesviteanul, odraslă a pustiei arătându-te; pentru 
aceasta Îi aducem Lui Dumnezeu laudă şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 6
Ca un luceafăr strălucind, ai risipit întunericul necredinţei şi cu numele tău sfânt pe mulţi i-ai ridicat 

din umbra păcatului la lumina mântuirii şi darul de a face minuni de la Domnul l-ai primit. Pentru toate ale tale 
osteneli şi daruri duhovniceşti grăim către tine aşa:

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu prealuminat! 
Bucură-te, al Sfântului Duh locaş înfrumuseţat! 
Bucură-te, că te-ai îndulcit cu pâinea şi cu apa vieţii! 
Bucură-te, mângâierea şi alungarea tristeţii! 
Bucură-te, că aflându-te în trup stricăcios din dulceaţa Raiului ai gustat! 
Bucură-te, că taberele demonilor le-ai stricat! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 7
Toată firea omenească s-a minunat de viaţa ta cea însingurată, Cuvioase Stelian. Te-ai îmbrăcat în 

haina smereniei adevărate şi de la Domnul te-ai învrednicit de mari daruri, pentru care cu mulţumire L-ai slăvit 
şi I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Cuvioase Părinte, Atoatestăpânitorul a arătat prin tine faptură nouă, că pentru Domnul Iisus Hristos ai 

petrecut toată viaţa în pustie, ai gândit cu smerenie la cele înalte şi cu rugăciunea ai căpătat izvor de daruri 
îmbelşugate. Noi, cei întunecaţi cu grijile şi cu patimile, cu umilinţă lăudăm dragostea ta cea curată pentru 
Dumnezeu şi cu bucurie spunem acestea:

Bucură-te, izvor nesecat de bunătate! 
Bucură-te, mângâietorul sufletelor întristate! 
Bucură-te, pentru cei cuprinşi de patimi fierbinte rugător! 
Bucură-te, Părintele nostru cel blând şi miluitor! 
Bucură-te, al suferinţelor noastre vindecător! 
Bucură-te, al sufletelor tulburate liniştitor! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 8
Toţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă când încă erai în trup. Acum fiind în slava cerească şi stând 

înaintea Împăratului Hristos, pentru cei ce săvârşim pomenirea ta, roagă-te şi cere pentru noi iertarea păcatelor şi 
împărtăşirea cu veşnicele bunătăţi, ca să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Văzându-te pe tine vas ales al Sfântului Duh, din locuri îndepărtate mulţimile de credincioşi au alergat 

la tine şi au cerut ajutor. Revărsând peste toţi vindecări, auzi acum unele ca acestea:
Bucură-te, că pe bolnavi şi suferinzi i-ai tămăduit! 
Bucură-te, că săgeţile vrăjmaşului cu rugăciunea le-ai biruit! 
Bucură-te, că Dumnezeu în inima ta curată S-a sălăşluit! 
Bucură-te, că prin nevoinţele tale cel rău a fost gonit şi Îngerii s-au veselit! 
Bucură-te, că rugându-te, pe credincioşi de vrăjmaşi i-ai izbăvit! 
Bucură-te, că pentru toţi către Dumnezeu te rogi necontenit! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 9
Când ai ajuns la sfârşitul mântuitoarelor tale osteneli, Cuvioase Stelian, ţi-ai încredinţat sufletul curat în 

mâinile Domnului. Sfinţii Îngeri l-au purtat la Tronul Celui Preaînalt şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Nimeni  nu  poate  lăuda  cum  se  cuvine  puterea  dragostei  tale  către  Dumnezeu,  că  ai  miluit  cu 
rugăciunea şi cu fapta şi  te-ai  arătat bună  călăuzire rătăciţilor, tămăduire bolnavilor, mângâiere maicilor 
rămase fără prunci. Bucurându-ne de darul minunat dat ţie, cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, că pentru Dumnezeu în pustie te-ai ascuns şi lumea ai părăsit! 
Bucură-te, că pentru noi şi acum eşti un rugător neobosit! 
Bucură-te, că Dumnezeu darul facerii de minuni ţi-a dat! 
Bucură-te, că pe maicile mâhnite de moartea pruncilor, cu rodire iarăşi le-ai mângâiat! 
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Bucură-te, că de boli pruncilor le eşti apărător! 
Bucură-te, că celor ce-ţi poartă numele le eşti ajutător! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 10
Sfinte Stelian roagă-te Domnului nostru  Iisus Hristos, pentru  noi  cei care  săvârşim cu  dragoste 

pomenirea ta, preaslăvindu-L pe Dumnezeu şi cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Cu smerenie ne închinăm Lui Dumnezeu şi cu credinţă sărutăm icoana ta sfântă, Cuvioase Părinte 
Stelian. Sufletele şi trupurile noastre primesc ajutor şi izbăvire de patimi, de ispite şi de primejdii; pentru 
aceasta te lăudăm cântând:

Bucură-te, mirul cel bine mirositor al Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, că ale tale rugăciuni ne sunt nouă de folos! 
Bucură-te, că prin ele credincioşii primesc Har şi ajutor! 
Bucură-te, că biruieşti ispitele şi-l alungi pe ispititor! 
Bucură-te, că de patimile trupurilor noastre ne eşti curăţitor! 
Bucură-te, că şi la Înfricoşata Judecată ne eşti apărător! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 11
Cuvioase Părinte, care toată viaţa te-ai arătat împlinitor al Voii Domnului, ajută-ne să fim lucrători ai 

Poruncilor Sale şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor, ca să cântăm împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm în Biserica Domnului şi să ne rugăm Cuviosului Părinte Stelian, 
şi cinstindu-l cu cântări duhovniceşti şi cu făclii aprinse, să cântăm:

Bucură-te, că ţi-ai închinat viaţa toată Bunului Dumnezeu! 
Bucură-te, că Domnului Iisus Hristos I-ai fost slugă credincioasă mereu! 
Bucură-te, că de la Dumnezeu ai primit cununa nemuririi! 
Bucură-te, că alături de toţi Sfinţii ai moştenit cămara fericirii! 
Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe noi ne întăreşti! 
Bucură-te, că tinerilor învăţător şi bătrânilor sprijinitor le eşti! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 12
Lăudând proslăvirea ta te fericim toţi credincioşii, Cuvioase Părinte Stelian, lauda Bisericii şi podoaba 

monahilor. Roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica şi pe robii Săi de toată reaua întâmplare. 
Ocroteşte casele noastre cu căldura rugăciunilor tale ca împreună să cântăm cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cuvioase Părinte,  ca un trandafir  neveştejit  cu bună mireasmă a darului Lui Dumnezeu ai umplut 

marginile lumii. Umple-i de bună mireasmă duhovnicească pe cei care prăznuiesc pomenirea ta şi îţi alcătuiesc 
laude ca acestea:

Bucură-te, că pe credincioşi cu iubirea ta i-ai luminat! 
Bucură-te, că pe bolnavi cu darul Dumnezeiesc i-ai vindecat! 
Bucură-te, al laudei sfinte izvor nesecat! 
Bucură-te, fericirea celor care prin tine din boală s-au ridicat! 
Bucură-te, mângâierea celor care la tine cer ajutor! 
Bucură-te, sprijin al creştinilor şi Sfânt Ocrotitor! 
Bucură-te Sfinte Părinte Stelian şi roagă-te ca Dumnezeu să protejeze copiii toţi, şi familiile noastre! 

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte şi Preafericite Părinte Stelian, făcătorule de minuni, primind această rugăciune ce se înalţă spre 

lauda ta, noi, cei care te cinstim, te rugăm să mijloceşti la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, şi ca să 
ne dăruiască, sănătate nouă şi copiilor noştri, pace lumii şi linişte caselor noastre, ale celor ce-L slăvim pe 
Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune
Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul nostru şi al familiilor noastre, patimile trupeşti le-

ai biruit şi împreună cu Îngerii te-ai sălăşluit în Fericirea Veşnică. Stând înaintea Împăratului Iisus Hristos nu-i 
uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău. Vas ales al Duhului Sfânt te-ai 
arătat, luând sub ocrotirea ta mamele şi copiii, ferindu-i de întristare şi de boală. Te rugăm arată-te grabnic 
vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti, ale celor care te laudă pe tine! Cel care din pustiul 
Paflagoniei ai făcut loc de preamărire al Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre locaş bineplăcut 
Domnului, în care să înflorească credinţa şi să se înmulţească roadele faptelor bune! Ocroteşte cu rugăciunile 
tale familiile noastre şi pe copiii şi pe nepoţii noştri. Cere pentru noi de la Milostivul Dumnezeu iertare de 
păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm Numele Sfânt al Tatălui, al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Amin! 

Acatistul Sfântului Preacuvios Părinte Arsenie Boca
Rugăciunile începătoare                                                                 28 noiembrie

Condac 1
Părinte Arsenie, pentru mulţimea faptelor tale nu ne pricepem să-ţi 

aducem  laude, dar te rugăm primeşti rugăciunea noastră a celor care zivem: 
Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din 
iubire pentru Dumnezeu!

Icos 1
Minunându-ne de lucrările Tale în lume, Doamne, Te lăudăm prin zidirea Ta 

Arsenie, iar Preacuviosului Părinte îi spunem acestea:
Bucură-te că din pântecele maicii tale ai fost pictat în culorile dreptei 
credinţe!

Bucură-te că Maicii Domnului încă nenăscut te-ai închinat!
Bucură-te că maica ta soarele şi luna a visat!
Bucură-te că din pântecele maicii tale ai fost curat!
Bucură-te că ai întrebat-o: De ce îmi place atât de mult icoana aceea?
Bucură-te ca maica ta ţi-a spus că la acea icoană s-a închinat cât te-a purtat în pântece!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 2

Mari sunt lucrurile Lui Dumnezeu şi potrivite Voilor Lui! spunea David în  Psalmi şi Lucrarea Lui cea 
Mare arătată prin chipul Sfinţilor preaslăvind-o acum, îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Ne-ai hrănit sufletele prin hrana nestricăcioasă, cea gătită Sfinţilor, iar tu Părinte Arsenie, firimitură 

din hrana Dumnezeiască te-ai arătat; pentru aceasta cuvinte de laudă îţi aducem: 
Bucură-te că din pruncie L-ai iubit pe Dumnezeu!
Bucură-te că pe mame le îndemni să lase viaţa pruncilor!
Bucură-te că ne-ai învăţat că omul e desăvârşit încă dinainte de a se naşte!
Bucură-te că ai spus: Dacă vreţi preoţi creştini, creşteţi copii creştini!
Bucură-te prieten al pruncilor încă nefăcuţi!
Bucură-te povăţuitorule al celor care apucă pe calea dreptei credinţe!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 3
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Ridicându-ne inimile la Domnul, cu dragoste şi cu umilinţă să-I aducem slavă Celui care S-a preaslăvit 
prin oameni ca tine, cântându-I din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Părinte Arsenie, ca preot tânăr slujind la mănăstirea Sâmbăta de Sus, mut ai rămas, iar când glasul ţi-a 

revenit cu voce îngerească ai strigat şi toată Biserica s-a cutremurat şi cu evlavie ţi-a cântat:
Bucură-te că la sfinţenie pe toţi i-ai chemat!
Bucură-te că pe cei care îţi cereau sfatul tu îi ajutai!
Bucură-te că direct în suflet îi priveai!
Bucură-te că şi cele mai tainice gânduri ale omului le ştiai!
Bucură-te că spre îndreptare cu blândeţe şi cu asprime îi dojeneai!
Bucură-te lumină care ne-ai făcut mai luminaţi!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 4

Atunci când cuvintele sunt neputincioase ne deschidem inima şi deşi nepricepuţi şi cu umilinţă, pentru 
faptele Tale Îi aducem cântare de laudă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cerurile s-au deschis cu venirea ta, Părinte Arsenie, iar Duhul Lui Dumnezeu prin gura ta grăia cuvinte 

Dumnezeieşti. Încercând să-ţi aducem mulţumire prin săracele noastre cuvinte omeneşti spunem:
Bucură-te că în Duhul Ortodoxiei ai învăţat!
Bucură-te că nu doar ai învăţat, ci ai şi trăit în Duhul Adevărului!
Bucură-te că multă învăţătură de Sus ai primit!
Bucură-te că ţi-ai desăvârşit sufletul cu învăţătura cerească! 
Bucură-te că te-ai folosit de ştiinţa omenească pentru ca sămânţa Dumnezeirii să rodească!
Bucură-te că multa învăţătură ai ascuns-o în multă smerenie!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 5

Ne minunăm de arătarea şi de vieţuirea ta cea pentru noi, Sfinte Arsenie, şi te rugăm să primeşti 
mulţumirea noastră şi împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Când slujeai Sfânta Liturghie ca focul te înălţai de la pământ, Părinte Arsenie, şi când ucenicul te-a 

văzut înconjurat de flacăra Dumnezeiască i-ai spus: Da, parcă mă arde ceva! Cu smerenie îţi spunem:
Bucură-te că patimile trupului le-ai biruit!
Bucură-te că ocrotitor al Mănăstirii Prislopului te-ai arătat!
Bucură-te că ne înveţi pe noi să nu cerem cele pământeşti!
Bucură-te că îi asculţi pe cei care te ascultă!
Bucură-te că ne îndreptezi să ne rugăm cum se cuvine! 
Bucură-te că Rugăciunea inimii ne-ai învăţat a ne ruga neîncetat!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 6

Ştiind că din Voia Domnului vei fi împiedicat a sluji Sfânta Liturghie 30 de ani până la moartea ta, te-
ai îngrijit şi ai pictat Liturghia în Biserici şi în inimile oamenilor. Biserica Drăgănescu ai pictat-o ca icoană vie a 
vieţii omului şi a drumului de la Pământ la Cer. Pentru răbdarea ta să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Din Voia Lui Dumnezeu ai fost silit să dezbraci haina monahală 30 de ani până la moartea ta. Mănăstirile 

Sâmbăta şi Prislop le-ai arătat frumoase, ca o haină de monah; cu drag spunem acestea:
Bucură-te că încă din viaţă ca un martir ai pătimit!
Bucură-te că moarte mucenicească ai avut!
Bucură-te că din timpul vieţuirii tale pe pământ ţi s-a dat cununa sfinţeniei!
Bucură-te că ai spus: Gătiţi-vă, că vremurile s-au apropiat!
Bucură-te că ai spus: Aş fi putut să mai trăiesc, dar nu vreau să apuc timpurile acelea!
Bucură-te că sufletul ţi l-ai încununat cu suferinţe grele!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
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Condac 7
Înţelepţii nu se pricep să spună cum ai chivernisit talantul care ţi s-a dat, că nu au cunoscut taina urzirii 

tale din Lumina Lui Dumnezeu încă din pântece; cu smerenie să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Necunoscând ei că de la Dumnezeu ai fost trimis să vindeci orbirea cea dinlăuntru, au spus:  Noi nu 
ştim de unde este! Crezând facerilor tale de bine, cei tămăduiţi de orbirea sufletească te laudă aşa:

Bucură-te că din Lumina cea de Sus, sămânţă aleasă te-ai aflat!
Bucură-te că l-ai avut duhovnic pe Serafim de Sarov, adormit cu 200 de ani înaintea ta!
Bucură-te că de vorbă în Duhul ai stat 40 de zile în Muntele Athos!
Bucură-te că Har şi binecuvântare de la Domnul ai aflat!
Bucură-te că în Muntele Athos un an te-ai nevoit! 
Bucură-te că Domnul înapoi te-a adus!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 8

Stareţ al Mănăstirii Sâmbăta te-ai arătat, dar cu iconomia Divină ai condus-o. Pentru aceasta monahii 
şi credincioşii îţi cântă cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte  Arsenie,  prin  vieţuirea  îngerească  ai  făcut  împrejurimile  Mănăstirii  Sâmbăta  cu  adevărat 

vrednice de a fi numite colţ de rai pământesc; pentru atâtea amintiri sfinte nu încetăm a te lăuda:
Bucură-te că atunci când slujeai Sfânta Liturghie te înălţai de la pământ în văzduh!
Bucură-te că neîncetat te îmbrăcai cu Rugăciunea de Foc!
Bucură-te că prin tine Dumnezeu S-a slăvit!
Bucură-te că prin tine omul s-a înălţat la chipul cel dintâi!
Bucură-te om pământesc îmbrăcat în chip duhovnicesc!
Bucură-te că la rugăciune chipul tău se transfigura!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 9

Ocrotitor al Mănăstirii Prislop ai fost, Părinte Arsenie, şi întru osteneală ai reparat-o şi ai ridicat-o din 
uitare. Vieţuitorii ei şi cei care îi calcă pragul Îi mulţumesc Lui Dumnezeu şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Prin osteneală ai întărit mănăstirea, atât pe cea din piatră cât şi pe cea din suflete. Rânduiala postului 

sever ai ţinut-o şi ai vădit-o pe femeia care în Vinerea Mare avea în geantă 3 salamuri, pe care nici câinii 
mănăstirii nu au vrut să-i mănânce. Pentru toate cu recunoştinţă îţi spunem aşa:

Bucură-te că Mântuitorul ţi-a spus: Pictează-Mă în inimile oamenilor!
Bucură-te că mai întâi în inima ta pe Iisus L-ai pictat!
Bucură-te că multe icoane sub mâna ta s-au înnoit!
Bucură-te că te-ai făcut Biserică a Duhului Sfânt!
Bucură-te că pe Dumnezeu din tot sufletul L-ai iubit!
Bucură-te că pe această piatră biserici lăuntrice ai zidit!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 10

Arsenie Preacurate, încă din viaţă te-ai aprins de focul Duhului Sfânt. Pe cel ce venise la tine, dar îşi 
ascunsese ţigările într-o scorbură pe cale, l-ai vădit lumii. Cu Îngerii te bucuri şi cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Foc al Sfintei Treimi te-ai arătat pe pământ şi mai presus de fire te-ai înălţat. La înmormântarea mamei 

tale, la sute de kilometri prin văzduh te-ai dus în chip minunat, deşi erai la Canal. Cu umilinţă zicem:
Bucură-te că doctor răsădit din Grădina cea de Sus ai fost!
Bucură-te că pe lângă suflete, şi trupuri ai tămăduit!
Bucură-te că ai spus: Ajutaţi-mă şi voi, ca să vă ajut!
Bucură-te că ai spus: Întăriţi-vă, că vin vremuri grele!
Bucură-te că te rugăm să nu ne laşi pe noi!
Bucură-te că şi după mutarea ta ne îngrijeşti, rugându-te neîncetat!
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          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 11

La mormântul Tău vedem că florile de pe el nu se ofilesc nici iarna. Ne amintim că iarnă fiind, l-ai 
slobozit pe cel ce se împotmolise cu maşina în râu şi I-ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Roagă-te Lui Dumnezeu, Sfinte, să nu îngheţe sufletele noastre şi rugăciunea neîncetată să ne ajute 

când viforul ispitelor se abat asupra noastră. Cu evlavie şi cucernicie îţi spunem aşa:
Bucură-te că mutarea ta la Cer cu duhul înainte ai văzut-o!
Bucură-te că duhul tău ne veghează de Sus!
Bucură-te că mormântul tău este potir nesecat de tămăduiri!
Bucură-te că cei care se roagă la mormântul tău se întorc luminaţi! 
Bucură-te că ai spus: Ştiu unde merg, că am mai fost Acolo!
Bucură-te că petreci cu Îngerii şi cu Mucenicii!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
Condac 12

Ca tămâia se ridică rugăciunile noastre prin tine la Dumnezeu, Părinte Arsenie, şi te rugăm ridică şi 
sufletele noastre la Cer, ca împreună cu tine să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Părinte Arsenie, prin mutarea ta la Cer nu te-ai depărtat de viaţă, ci s-au întărit prin tine luminile vieţii 

şi eşti mai viu, fiind adormit. Primeşte-ne şi pe noi, cei care îţi aducem laudă sfântă:
Bucură-te că inimile cele împietrite le pătrunzi cu Dragostea Cerească!
Bucură-te că viaţa ta pe Pământ Cărare a Împărăţiei ai făcut-o!
Bucură-te că ne-ai învăţat şi pe noi să mergem pe ea!
Bucură-te că prin tine dobândim şi noi virtuţi cereşti!
Bucură-te că eşti briză care treci prin inimile noastre reci!
Bucură-te că numai cu privirea fărâmi zidurile inimilor împietrite!

          Bucură-te Părinte Arsenie, şi ajută-ne ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu!
   Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Cu ce cuvinte să-I mulţumim Lui Dumnezeu, că în vremurile cele de pe urmă te-a pictat pe tine, Sfinte 
Arsenie, încă din pântecele maicii tale, ca icoană vie a Chipului Dumnezeiesc printre noi? De rugăciunile tale fiind 
luminaţi, Părinte Arsenie, cu dragoste Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Preacuviosul Părinte Arsenie
Preacuvioase Părinte Arsenie te  rugăm  luminează-ne  sufletele,  învaţă-ne  Rugăciunea Neîncetată, 

dăruieşte-ne  liniştire  şi  bună aşezare,  că  rugăciunea  nu poate izvorî  dintr-un suflet  tuburat.  Roagă-te  Lui 
Dumnezeu să rămână în sufletele celor care L-au aflat, iar pe cei care încă rătăcesc, ajută-i tu să Îl găsească pe 
Domnul. Roagă-te pentru noi ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu şi să ne dăruiască 
Domnul Harul şi Mila Sa, pace în noi şi în jurul nostru. Să stingă dezbinarea din Biserici şi pe cea dintre noi şi din 
noi, că din golirea de Dumnezeu vine umplerea de sine. Roagă-l pe Dumnezeu să ne primească în locaşurile Sale 
alături de tine. Păzeşte-ne de Vămile cele înfricoşate, ca să ajungem în Lumina Neînserată a Domnului. Ajută-
ne ca moartea să ne apară ca o mutare de la viaţa stricăcioasă la Veşnicia cea nestricăcioasă. Roagă-L pe 
Dumnezeu să ne mai dea timp de pocăinţă, timp de bună rodire şi de bună chivernisire a vremii, iar la capătul 
vieţii noastre mulţumindu-I pentru toate să-L lăudăm pe Domnul şi cu Îngerii să-I cântăm. Dacă am uitat ceva, 
iartă-ne! şi fă ca rugăciunea să se roage în noi şi atunci când noi uităm de El şi rătăcim întru zădărniciile firii 

noastre pământeşti. Îţi mulţumim Sfinte Arsenie pentru tot ajutorul tău! Amin!
 

+Acatistul Sfântului Apostol Andrei
Rugăciunile începătoare                                                                                                30 
noiembrie

Condac 1
Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Patimilor Lui Hristos,  pe 

Apostolul Andrei, fratele lui Petru, să-l lăudăm noi credincioşii, ca pe cel care 
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pe păgâni din înşelăciune i-a întors la Botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi 
roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Icos 1
Sfinte Andrei, propovăduitorul Domnului Iisus Hristos, curăţeşte sufletele noastre tulburate de gânduri 

şi  de cuvinte rele cu Dumnezeiescul dar care s-a sălăşluit întru tine, ca fiind curate, să izvorască cântare 
vrednică:

Bucură-te, că l-ai avut ca dascăl pe Sfântul Ioan Botezătorul! 
Bucură-te, că şi pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos! 
Bucură-te, că din pescar ai devenit Apostolul întâi chemat al Lui Hristos!
Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne şi cu pietre! 
Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe ţări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viaţă! 
Bucură-te, că propovăduind la păgâni credinţa în Domnul Iisus Hristos, multe necazuri ai răbdat! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 2
Sfinte Andrei, propovăduind Sfânta Evanghelie, ai scos popoarele din adâncul înşelăciunii, aşa cum ai 

făgăduit Domnului Iisus Hristos, Care te-a învăţat a-i aduce pe oameni la credinţa Lui. Pentru dragostea Lui 
Hristos Dumnezeu şi noi creştinii Îi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Însuţi văzătorule şi ritor al cunoştinţei Domnului Iisus Hristos Cel de negrăit, ai luat de Sus Duh Sfânt 

şi daruri ai împărţit, pentru care te lăudăm şi-ţi cântăm acestea: 
Bucură-te, că Duhul Sfânt S-a coborât şi asupra ta în limbi de foc! 
Bucură-te, smerit închinător al Preasfintei Treimi! 
Bucură-te, că prin oraşe şi sate umblând şi propovăduind, pe mulţi i-ai încreştinat! 
Bucură-te, că păgânii necredincioşi chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos! 
Bucură-te, că sfântul tău suflet la Cer s-a dus! 
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos a pus scumpă cunună pe capul tău! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 3
La  chemarea  Mântuitorului  ai  alergat  cu  dragoste,  ai  ascultat  Învăţătura  Lui,  şi  L-ai  propovăduit 

tuturor pe Dumnezeul Cel Adevărat, cântând cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

În lume ai pus înainte Mărgăritarul de mult preţ ascuns în taina inimii tale, Sfinte Andrei. Pe acela cu 
credinţă păgânii primindu-L, comoară l-au făcut, drept pentru care îţi spunem acestea: 

Bucură-te, al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu lăudător!  
Bucură-te, că înaintea Preacinstitei Maici a Lui Dumnezeu eşti mijlocitor! 
Bucură-te, al nostru rugător către Bunul Dumnezeu! 
Bucură-te, slujitor al tainelor Lui Hristos! 
Bucură-te, că tu ai propovăduit credinţa cea dată de Domnul nostru Iisus Hristos! 
Bucură-te, prin tine ne-am luminat de Învăţătura Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 4
Vestind Sfânta Evanghelie tot Pământul s-a îmbogăţit de Dumnezeiasca propovăduire, Sfinte Andrei. 

Cinstind pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Ai prefăcut capiştele în Sfinte Biserici ale Lui Dumnezeu şi ai sfinţit în ele pe fiii Botezului, pe care 
Domnul i-a înnoit prin apă şi prin Duh Sfânt. 

Bucură-te, al cântărilor îngereşti, ascultător! 
Bucură-te, că ai răstignit cele lumeşti şi întru tine vieţuieşte Domnul Iisus Hristos! 
Bucură-te, că prin tine lumea s-a luminat! 
Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostol al Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, că te-ai arătat părtaş al firii Dumnezeieşti! 
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Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai întors la credinţă! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 5
Sfinte Andrei vrednic de cinstire eşti că şi pe fratele tău Petru l-ai chemat la slujirea Domnului când i-

ai spus: Aflat-am pe Cel dorit! şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Din adâncul înşelăciunii, cu mreaja cuvântului ai vânat peşti cuvântători, Fericite Apostol Andrei, şi la 
masa Domnului Iisus Hristos i-ai adus luminaţi, pentru care îţi cântăm: 

Bucură-te, Dumnezeiască desfătare a oamenilor! 
Bucură-te, că pentru Domnul Iisus Hristos pe toate cele lumeşti le-ai părăsit! 
Bucură-te, al înţelepciunii Lui Dumnezeu vas mult-încăpător! 
Bucură-te, al Domnului Iisus Hristos dulce cugetător! 
Bucură-te, adâncimea cuvintelor insuflate de Dumnezeu! 
Bucură-te, cel înţelepţit de Sfântul Duh! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 6
Atotfăcătorul şi Luminătorul Duh, te-a acoperit în chipul limbilor de foc, Mărite Apostol Andrei, şi te-

a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Cu evlavie să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 6

Lepădând mrejele pescăreşti  şi luând crucea, I-ai urmat Domnului Iisus Hristos, Care te-a chemat. 
Aruncând mreaja Duhului, în loc de peşte oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ţi s-a dat ţie! 

Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, spre folosinţa minţii! 
Bucură-te, cel ce ai ales neamurile la împărţirea muncii de propovăduitori! 
Bucură-te, că între cei neputincioşi minuni alese ai făcut! 
Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor! 
Bucură-te, cel ce pe credincioşi cu răbdare i-ai mântuit! 
Bucură-te, casă preacinstită a Preasfintei Treimi! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 7
Pe Cel dorit L-ai dobândit, Sfinte Apostol Andrei. Acum în locaşurile nestricăcioase locuieşti încununat 

după vrednicie, şi Lui Dumnezeu slavă Îi aduci cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Preacinstite Andrei,  nespus L-ai iubit  pe Domnul Iisus Hristos  şi  toată viaţa  Învăţăturile  Lui le-ai 
urmat, le-ai propovăduit şi moarte pe cruce ai avut, pentru care cu umilinţă îţi spunem acestea: 

Bucură-te, al Sfintei Evanghelii propovăduitor! 
Bucură-te, iconomia Lui Dumnezeu necunoscută în adâncime! 
Bucură-te, al Mângâietorului cinstitor! 
Bucură-te, cel prin care Domnul Iisus Hristos mântuieşte sufletele noastre! 
Bucură-te, că ai câştigat Împărăţia Cerurilor! 
Bucură-te, că ai vestit tainele Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 8
Cu darul dat ţie de la Dumnezeu, Sfinte Andrei, duhurile rele cu cuvântul se izgonesc, bolile fug, 

mulţimea patimilor sufleteşti se îndepărtează de la cei bolnavi. Să ne smerim şi cu dragoste să Îi cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cel care din Betsaida ai ieşit şi pe noi ne chemi la masa Cuvântului Lui Dumnezeu şi ne hrăneşti cu 

Învăţăturile Cereşti, pentru care Îţi cântăm ţie unele ca acestea: 
Bucură-te, al Luminii Lui Hristos văzător şi propovăduitor! 
Bucură-te, al Patimilor Lui Hristos preaales mărturisitor! 
Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător! 
Bucură-te, stăpânirea dogmelor Lui Dumnezeu! 
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Bucură-te, dreapta arătare a chinurilor care-i aşteaptă pe cei păcătoşi! 
Bucură-te, că Îl vesteşti pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu Adevărat! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 9
Te-ai  suit  pe muntele cel  Sfânt  al  Sionului,  Sfinte Apostol  Andrei,  şi  paharul  mântuirii  luând,  cu 

bucurie l-ai băut, trecând prin moarte la Viaţa cea Dumnezeiască, unde este Hristos Dumnezeu, Căruia şi noi Îi 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Focul Preasfântului Duh  care S-a coborât de Sus peste tine, Sfinte Apostol, ţi-a poruncit cu limbă 

nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vesteşti până la marginile lumii măririle Lui. 
Bucură-te, că tu ai binevestit Patimile şi Învierea Lui Hristos! 
Bucură-te, cel ce eşti plin de roadele Preasfântului Duh! 
Bucură-te, prin care Preasfânta Treime S-a propovăduit! 
Bucură-te, prin care Unimea Treimii S-a slăvit! 
Bucură-te, cel ce eşti rană de mult plâns demonilor! 
Bucură-te, făcătorule de lumină al tuturor! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 10
Dumnezeu te-a învăţat să grăieşti minunat, Sfinte Apostol Andrei. Ţi-a luminat mintea să vezi limpede 

raza slavei neapropiate care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre. Pentru aceasta slavă să-I aducem 
Domnului cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Se spăimântează tot cugetul de propovăduirea ta peste tot pământul, văzătorule al Lui Hristos şi al 

celor de Sus, cel ce eşti cinstit de Domnul între cei doisprezece Sfinţi Apostoli.
Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul Iisus Hristos! 
Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate! 
Bucură-te, că satana se izgoneşte de la noi, prin ajutorul tău! 
Bucură-te, că îndepărtezi de la noi gândurile şi bolile cele rele! 
Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al Lui Hristos! 
Bucură-te, cel ce ajuţi rugăciunilor noastre spre mântuire! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 11
Cu suflarea Duhului Sfânt, Dumnezeu te-a aprins cu râvnă de credinţă şi te-a arătat ritor de Dumnezeu 

grăitor, Mărite Apostol Andrei, cel care-I cânţi Mântuitorului tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Fericite Andrei, Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos, pomenirea ta Dumnezeiască rază de tămăduire 
străluceşte pentru noi, cei care-ţi cântăm ţie acestea: 

Bucură-te, dătătorule de daruri al binecredincioşilor creştini! 
Bucură-te, ajutătorule în necazuri al călugărilor mâhniţi! 
Bucură-te, cel care eşti izgonitor al demonilor! 
Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Sfintei Biserici! 
Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, că eşti rugător, mijlocitor şi folositor al creştinilor ortodocşi! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 12
Ca ucenic preaales al Celui care S-a pironit de bună voie pe Cruce, urmând Stăpânului tău până la 

moarte, te-ai suit la Ceruri, Sfinte de trei ori fericit şi împreună cu Puterile Cereşti şi Îngereşti Îi cânţi Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Mulţumim ţie Sfinte Apostol Andrei, noi neamurile cele de tine luminate şi de pe Pământ la Ceruri de 

tine ridicate, că de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne, ne-am făcut împreună-locuitori cu Sfinţii Îngeri şi 
părtaşi ai Slavei Domnului. Pentru aceasta îţi spunem ţie după vrednicie: 
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Bucură-te, Sfinte Apostol Andrei, nume preascump şi preacinstit! 
Bucură-te, floarea cea preafrumoasă şi bine mirositoare a Raiului! 
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la Ceruri! 
Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor român! 
Bucură-te, că din tot răul care vine asupra noastră ne izbăveşti! 
Bucură-te, că la sfârşitul vieţii noastre ne ajuţi, ca prin pocăinţă, să ne mântuim! 
Bucură-te Sfinte Apostol Andrei şi roagă-te Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfinte Apostol Andrei, alergăm la sprijinul tău şi te rugăm să ne izbăveşti cu rugăciunile tale de chinul 

veşnic şi să ne învredniceşti de bucuria Raiului, ca împreună cu tine să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune

Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce Dumnezeiasca Ta Faţă de la 
noi păcătoşii, să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, rodul păcatelor noastre, pe 
care în toată ziua cu nesocotinţă în chip nenumărat le săvârşim. Tu eşti Izvorul Vieţii şi al Milostivirii! Nu ne 
lăsa, Doamne! Nu trece cu vederea rugăciunea noastră, a păcătoşilor! Nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile 
noastre! Pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-
o  Tu,  Doamne,  ca  un  Preamilostiv  şi  Îndurat!  Pentru  rugăciunile  Sfântului  Apostol  Andrei, căruia cu 
recunoştinţă îi mulţumim acum, dăruieşte-ne sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu darul 
Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui. Doamne Dumnezeul 
nostru, pentru toate darurile şi milostivirile Tale, Ţie Îţi mulţumim din inimile noastre preaplecate şi slăvim 
Preasfânt Numele Tău, în vecii vecilor. Amin! 

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica
Rugăciunile începătoare 3 decembrie

Condac 1
Pe cinstitorul de Dumnezeu şi mult nevoitorul Părinte al nostru Gheorghe, 

să-l  lăudăm după  cuviinţă,  că  prin  multă  osteneală  şi  nevoinţe  călugăreşti,  s-a 
învrednicit de Împărăţia Lui Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie şi cu 
credinţă, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-
te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!

Icos 1
Din tinereţe dorind viaţa cea îmbunătăţită a monahilor, Părinte Gheorghe, 

iubitorule de Dumnezeu, ai plecat pe calea nevoinţelor sihăstreşti intrând în ascultarea 
Sfântului Paisie de la Neamţ. Lucrând Virtuţile Dumnezeieşti, ai făcut ca în sufletul 

tău să se sălăşluiască puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de acestea îţi cântăm:
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc şi lucrător bun în via Lui Hristos!
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi şi inima ţi-a fost plină de Har!
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, chip de bunătate şi cinste, învăţător al dreptei credinţe!
Bucură-te, împlinitor al virtuţilor creştineşti, că din tinereţe te-ai răstignit pentru Hristos!
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie, că bucuros ai purtat crucea Domnului!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 2

Prin purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, descoperită ţie prin Sfântul Ierarh Nicolae, ai fost rânduit să 
reînnoieşti zidirile şi obştea Mănăstirii Cernica. Luând binecuvântare de la Mitropolitul Grigore cel iubitor de 
Hristos, ai început osteneala restaurării acestui aşezământ, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfinte  Părinte,  auzind  chemarea  Mântuitorului,  ai  primit  fără  şovăire  ascultarea  încredinţată  şi  ai 

început lucrarea duhovnicească de rezidire a Mănăstirii Cernica şi de reînnoire a vieţii călugăreşti, pentru care 
te lăudăm zicând:
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Bucură-te, stâlp al ascultării şi pildă de statornicie!
Bucură-te, iubitor de Dumnezeu şi cinstitor al Sfinţilor!
Bucură-te, povăţuitor al călugărilor şi râvnitor al pustiei!
Bucură-te, slujitor al tainelor cereşti, că ai lucrat în via Domnului!
Bucură-te, rugător fierbinte şi vrednic ascultător al Poruncilor Mântuitorului!
Bucură-te, străjer neadormit în osteneli şi în privegheri, chip al blândeţii pustniceşti!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 3

Povăţuit  de cuvintele psalmistului care zice:  Arată-mi, Doamne, calea pe care mergi,  că la Tine am 
ridicat sufletul meu, şi, încercat în experienţa trăirii sihăstreşti, ai venit împreună cu dascălul Macarie la locul 
care ţi se descoperise de Sus de Sfântul Nicolae, dând slavă Lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Puterea Celui de Sus pogorându-se în sufletul tău, Cuvioase Părinte Gheorghe, ai împlinit cu osârdie 

poruncile Evangheliei Lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cu repeziciune cunoscut iubitorilor de Dumnezeu 
din jurul Bucureştilor, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că ai întemeiat obşti călugăreşti şi i-ai îndrumat pe călugării cuvioşi!
Bucură-te, că pe Sfântul Nicolae l-ai avut ocrotitor şi cu dragoste ai împlinit rânduielile călugăreşti!
Bucură-te, duhovnic iscusit cu chip prealuminat, că i-ai urmat Cuviosului Părinte Paisie de la Neamţ!
Bucură-te, văzătorule al lucrării divine din cele create, că pentru toate L-ai slăvit pe Dumnezeu!
Bucură-te, că ai izgonit vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi din mănăstirea ta şi făpturile au ascultat de cuvântul tău!
Bucură-te, povăţuitor şi îndrumător duhovnicesc al creştinilor, întruchipare a bunătăţii şi a smereniei!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!

Condac 4
De îndată ce mitropolitul Grigorie te-a binecuvântat să fii întemeietor al vieţii de obşte şi chivernisitor 

al bunurilor mănăstireşti de la Cernica, întru răbdare şi nădejde ai început osteneala înnoirilor, Cuvioase Părinte, 
cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cine nu te va ferici, Părinte Gheorghe, căci cu înţelepciune şi cu credinţă ai rectitorit Mănăstirea Cernica 

şi ai rânduit viaţa cea de obşte plăcută Lui Dumnezeu. Pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, Părinte plin de Har Dumnezeiesc, că viaţa ta ai închinat-o slujirii Lui Hristos!
Bucură-te, că ai împlinit cu râvnă Voia Lui şi ai fost ascultător întru toate de ierarhul tău!
Bucură-te, că adesea cu el în multe te-ai sfătuit şi te-ai făcut făclie luminoasă ucenicilor tăi!
Bucură-te, că ai risipit întunericul minciunii şi i-ai izgonit pe vrăjmaşii făţarnici!
Bucură-te, că ai liniştit furtunile de pe marea vieţii şi natura a ascultat de cuvântul tău!
Bucură-te, chivernisitor al lucrurilor sfinte, că i-ai împăcat pe cei certaţi şi de vrăjmaşul despărţiţi!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 5

Văzând vrăjmaşul statornicia ta în lucrarea duhovnicească, de Dumnezeu purtătorule Părinte, ţi-a pregătit 
mulţime de ispite şi supărări, să te piardă; după puţin timp s-a ruşinat îndepărtându-se, că pururi cântai Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Înzestrat cu Harul preoţiei, ai slujit cu credinţă Dumnezeieştile Taine ale Lui Hristos, iar Cunoscătorul 

inimilor, Dumnezeu, ţi-a dăruit, Cinstite Părinte, mulţime de ucenici şi fii duhovniceşti, pe care i-ai împărtăşit 
din cuvântul ziditor al Evangheliei şi din izvorul dătător de viaţă al Duhului Sfânt, pentru care grăim acestea:

Bucură-te, vieţuitor al pustiei, rugător neîncetat şi următor al Sfinţilor Părinţi!
Bucură-te, om duhovnicesc, povăţuitor luminat şi purtător al Harului Duhului Sfânt!
Bucură-te, foc de rugăciune călăuzitor al ucenicilor tăi, candelă aprinsă din lumina Lui Hristos!
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi, că ai semănat sămânţa cea bună în inimile credincioşilor!
Bucură-te, stareţ iluminat de Duhul Sfânt, că ai fost păstor bun al turmei Lui Hristos!
Bucură-te, Părinte al Părinţilor pustiei, şi sprijinitor al credincioşilor!
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Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 6

Sufletul tău, minunate Părinte, dorea să se liniştească în ostroavele Sfântului Munte Athos; dar, socotind 
că ascultarea de mai marii Bisericii este mai sfântă decât voinţa proprie, întru smerenie ţi-ai tăiat voia, te-ai 
supus chemării sfinte şi ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Iubindu-ţi neamul tău Părinte, deşi ai căutat în alte locuri să te îmbunătăţeşti sufleteşte din experienţa 

trăitorilor în Hristos, dar atunci când ai fost chemat să slujeşti pe fiii poporului tău din care ai ieşit, cu bucurie 
ai răspuns, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, următor al Sfinţilor Cuvioşi de demult, şi rugător pentru neamul tău!
Bucură-te, Cuvioase purtător al darului smereniei, că ai fost dăruit de Hristos cu putere de Sus!
Bucură-te, înţeleptule din înţelepciunea Lui Hristos, că ţi-ai ridicat cugetul de la pământ la Cer!
Bucură-te, conştiinţa datoriei împlinite, şi împlinitorul legii şi al virtuţilor!
Bucură-te, că ţi-ai răstignit poftele împreună cu patimile şi voinţa ţi-ai supus-o Voii Lui Hristos!
Bucură-te, că cele cereşti ai dorit în toată viaţa ta şi nu ţi-ai lipit inima de bunătăţile trecătoare!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 7

Vederile  minţii  avându-le  curăţite  prin  lucrarea  virtuţilor,  Părinte  Gheorghe,  ai  ajuns  la  starea  de 
nepătimire şi contemplând pe Hristos neîncetat în inima ta, Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Icoană vie de rugăciune, de post şi  de privegheri te-ai  făcut ucenicilor  tăi,  iar vestea vieţuirii  tale 

îngereşti s-a răspândit în tot ţinutul Ţării Româneşti. Pentru aceea îţi cântăm:
Bucură-te, că fiinţa ţi-a fost plină de Preasfânta Treime şi viaţa ţi-ai curăţit-o de păcate!
Bucură-te, floare aleasă răsădită în grădina Maicii Domnului, minte plină de smerită cugetare!
Bucură-te, Părinte plin de Har Dumnezeiesc, înfrumuseţat de lumina Lui Hristos!
Bucură-te, că prin chemarea Duhului ai pogorât Cerul pe pământ şi răul n-a răpus statornicia ta în rugăciune!
Bucură-te, următor al Sfântului Nicolae, întru ajutorarea aproapelui!
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Calinic te rogi pentru cinul călugăresc!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 8

Cuvioase Părinte, în tot pământul ţării noastre s-au răspândit învăţăturile tale, iar mulţimea credincioşilor, 
venind la tine se adapă ca de la un izvor binecuvântat, dătător de Har şi mulţumind Lui Dumnezeu cântă: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Credinţa Ortodoxă ai păzit,  calea nevoinţelor ai săvârşit şi împodobit fiind cu virtuţile, cu nădejde 

sfântă la Bunul Dumnezeu ai ajuns, Cuvioase Părinte, că, primind cununa cea neveştejită a slavei, te-ai mutat 
de la cele vremelnice la cele cereşti. Acum lăudându-te îţi spunem aşa:

Bucură-te, că prin Harul Lui Dumnezeu răbdarea ţi-a fost ancoră şi putere şi prin nevoinţe ai câştigat Raiul!
Bucură-te, că Hristos te-a încununat în Ceruri şi ai intrat în ceata Sfinţilor Cuvioşi!
Bucură-te, mărgăritar al Sfinţilor Români, că numele tău s-a înscris în Cartea Vieţii!
Bucură-te, că de pe acest pământ te-ai răsădit în Grădina Raiului şi vezi faţa Lui Hristos pe care L-ai iubit!
Bucură-te, că noi urmaşii tăi îţi păstrăm vie pomenirea, şi mutarea ta la Ceruri ne-a umplut de bucurie!
Bucură-te, că petreci veşnic în Preasfânta Treime şi te veseleşti pururi în Lumina Dumnezeirii!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 9

Trupul tău încărcat de mireasma virtuţilor, alături de al altor părinţi cuvioşi şi nevoitori, a fost aşezat în 
Mănăstirea Cernica, pe care ai zidit-o cu atâta osteneală, iar sufletul tău se sălăşluieşte în lăcaşurile cereşti, 
unde Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Deşi ai trecut din viaţa aceasta la viaţa cea veşnică, Cuvioase Părinte Gheorghe, n-ai părăsit nicicum 

pe cei ce se luptă cu necazurile şi ispitele lumii acesteia, că mijloceşti pururea la Preamilostivul Dumnezeu 
pentru cei ce-ţi cântă unele ca acestea:
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Bucură-te, Cuvioase Părinte, ctitor preamărit şi rugător fierbinte pentru neamul românesc!
Bucură-te, purtătorule de cunună cerească, că eşti lauda ortodocşilor şi bucuria călugărilor!
Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu, că eşti turn al creştinătăţii şi stâlp al Bisericii!
Bucură-te, slujitor al Lui Hristos şi prieten al Îngerilor, că ai fost sămânţă bună aruncată în pământ roditor!
Bucură-te, floare duhovnicească, deschisă în nădejdea rodului, că ai cunoscut din tainele Lui Dumnezeu!
Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte, luminător al monahilor şi călăuza nevoitorilor!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 10

Făclie purtătoare de lumină te au pe tine cetele monahilor nevoitori şi mulţimea creştinilor smeriţi, că 
izvorăşti tuturor bună mireasmă şi dai tămăduiri celor care cu dragoste te cinstesc şi se închină Sfintelor tale 
Moaşte; şi mulţumind Lui Dumnezeu pentru că li s-a dat un astfel de dar, ei cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Lăudând nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, cinstim Sfintele tale Moaşte, cântăm cu bucurie încununarea 

ta în Ceruri, şi te rugăm cu credinţă să ne ajuţi în vremea ispitelor şi a primejdiilor care ne împresoară în lumea 
aceasta, ca să îţi cântăm:

Bucură-te, că eşti purtător al darului vindecării şi făcător de minuni pentru cei credincioşi!
Bucură-te, ajutor grabnic al celor suferinzi, şi tămăduitor al durerilor!
Bucură-te, liman duhovnicesc al celor osteniţi, şi rază de soare pentru poporul cel bine credincios!
Bucură-te, luceafăr răsărit în întunericul necazurilor, şi făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor!
Bucură-te, prieten şi casnic al Lui Dumnezeu şi rugător către Maica Domnului!
Bucură-te, că tălmăceşti Tainele Dumnezeieşti şi împreună vieţuieşti cu Îngerii!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 11

Mângâiere şi linişte sufletească reverşi în inimile credincioşilor, care cinstesc cu dragoste pomenirea ta, 
Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, şi mulţumind Lui Dumnezeu Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Având îndrăzneală către Milostivul Dumnezeu pe Care L-ai iubit, Sfinte Părinte, te rugăm şi noi, cei ce 

săvârşim cu dragoste pomenirea ta, să ne izbăveşti de necazuri, de primejdii şi nevoi, ca să-ţi grăim aşa:
Bucură-te, omule al Lui Dumnezeu şi credincioasă slugă, mlădiţă încărcată de roadele Duhului Sfânt!
Bucură-te, al monahilor dulce mângâiere şi al credincioşilor întărire în ispite!
Bucură-te, trezire spre viaţa duhovnicească, al mănăstirilor apărător şi al celor viitoare descoperitor!
Bucură-te, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, că eşti chip al blândeţelor şi pildă de smerenie!
Bucură-te, slujitor al adevărului şi om al dreptăţii, cu trup preamărit şi suflet Îndumnezeit!
Bucură-te, glas ascultat de Hristos, Stăpânul tău, tămâie înmiresmată şi candelă veşnic aprinsă!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 12

Vrând Preabunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii noastre dreptmăritoare un semn al prezenţei Sale, 
te-a ales pe tine, Cuvioase Părinte Gheorghe, să ne fii lumină nestinsă şi fântână de Har. Pentru aceasta cu 
mulţumire Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Zid de apărare împotriva ispitelor şi rugător fierbinte fii nouă, Cuvioase Părinte, că, având îndrăzneală 

la Milostivul Dumnezeu, nădăjduim să ne acoperi pururi de răutăţile lumii acesteia şi să ne fereşti de săgeţile 
celui viclean, ca să-ţi aducem aceste laude:

Bucură-te, tatăl orfanilor, sprijinul celor asupriţi şi hrănitorul celor flămânzi!
Bucură-te, apărătorul oropsiţilor, bogăţia săracilor şi limanul înviforaţilor!
Bucură-te, aducătorul belşugului, izgonitorul secetei şi risipitorul ispitelor!
Bucură-te, sfătuitorul monahilor, şi rugător fierbinte pentru sufletele noastre!
Bucură-te, protectorul văduvelor şi al bătrânilor şi mijlocitor al mântuirii noastre!

Bucură-te Părinte Gheorghe şi roagă-te să fim mai smeriţi, mai ascultători, mai împlinitori ai Voii Domnului!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Multnevoitorule, Cuvioase Părinte Gheorghe, primeşte de la noi această puţină rugăciune, pe care dă-
o Lui Hristos Dumnezeu şi roagă-L să ne izbăvească din toate necazurile şi ispitele vieţii pământeşti, să ne 
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ferească de chinul ce va să fie  pentru păcatele noastre şi  să ne învrednicească de Împărăţia Cerurilor,  ca 
împreună cu tine, cu dragoste, să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfintei Muceniţe Varvara
Rugăciunile începătoare                                    4 
decembrie

Condac 1
Ţie, celei alese de Dumnezeu din neamul slujitorilor la idoli, şi chemată să 

ajungi mireasă a Lui Hristos, noi cei care ne izbăvim prin tine din multe feluri de 
răutăţi şi neputinţe, cântări de mulţumire şi de laudă îţi aducem, Sfântă şi întru tot 
lăudată Mare Muceniţă. Iar tu având îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile 
slobozeşte-ne,  să-ţi cântăm neîncetat: Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca 
sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Icos 1
Curăţia cea cinstită şi iubită de Dumnezeu, fără prihană păzind-o Cinstită 

Varvara, te-ai învrednicit a fi vieţuitoare împreună cu Îngerii, cu care cânţi în Cer 
slavă Lui Dumnezeu. 

Bucură-te, că eşti sfinţită cu trupul şi cu sufletul de Preasfântul Duh!
Bucură-te, că eşti mai înainte rânduită de la Dumnezeu Tatăl, a închipui Patimile Fiului Său!
Bucură-te, că eşti chemată din întuneric la Lumina adevărată a credinţei şi a darului Lui Hristos! 
Bucură-te, că te-ai dăruit pe tine fecioară curată Mirelui Hristos, Cel născut din Fecioara Maria!
Bucură-te, crinul fecioriei, care ai fost crescută în mijlocul spinilor idoleşti!
Bucură-te, că de întinăciunea trupului şi a sufletului te-ai păzit fără prihană!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 2
Sfânta Varvara văzăndu-se pe sine aşezată de tatăl  său într-un turn înalt,  a  cugetat  întru sine a fi 

ridicată în  Cer de Puterea Lui  Dumnezeu;  şi  având în inimă trecerea  de la  întuneric  la  Lumină,  şi  de la 
înşelăciunea idolească la Dumnezeul Cel Adevărat, I-a cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Se întreba Sfânta fecioară Varvara cum ar putea idolii cei întunecaţi să zidească luminătorii Cerului; şi 

în Psalmi a  găsit răspuns: Toţi zeii  neamurilor  sunt  demoni; iar Dumnezeu  şi Domn, Unul este, Care a făcut  
Cerurile şi toată lumina lor! Minunându-ne de înţelepciunea fecioarei, spunem aşa:

Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat ţie cele neştiute şi cele ascunse ale înţelepciunii Sale!
Bucură-te, că Însuşi Dumnezeu-Cuvântul te-a învăţat pe tine adevărata teologie!
Bucură-te, că ai covârşit pe toţi cititorii în stele, cu înţelepciunea de la Hristos!
Bucură-te, că în luminătorii cei zidiţi, ai văzut Lumina cea Necreată!
Bucură-te, că, în Cer acum priveşti Lumina Feţei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, lumină înţelegătoare, prin care noaptea rătăcirii se luminează ca ziua!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 3
Puterea Domnului  Iisus Hristos a întărit-o pe Sfânta Varvara, să nu se înspăimânte de sălbăticia 

închinătorilor la idoli şi nici de îngrozirea celui cumplit. Cu îndrăzneală striga fecioara: Pe Sfânta Treime O 
cinstesc şi Acesteia cu credinţă închinându-mă, Îi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Având înţelepciune dată ei  de Sus, Sfânta Varvara a alergat către lucrătorii băii  ce i se zidea şi, 

arătându-le taina Sfintei Treimi le-a spus, să facă trei ferestre în baie: De vreme ce închinătorii la idoli au gură 
şi nu laudă măririle Dumnezeului Cel Adevărat, măcar pereţii din piatră ai acestei băi, cu aceste trei ferestre, ca 
prin trei guri să-L mărturisească pe Dumnezeu -Unul în Sfânta Treime, Cel închinat şi slăvit de toată faptura!  
Pentru înţelepciunea ta, Sfântă Varvara, primeşte aceste laude:

Bucură-te, că în baia cu trei ferestre ai închipuit Taina Sfântului Botez, în Numele Sfintei Treimi!
Bucură-te, că te-ai spălat prin apa Botezului şi a Duhului şi apoi şi cu sângele tău mucenicesc!
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Bucură-te, că prin trei ferestre ai văzut lumina Sfintei Treimi!
Bucură-te, că te-ai războit în firea ta împotriva trupului, a lumii şi a diavolului!
Bucură-te, că ai aşezat în sufletul tău trei ferestre: a credinţei, a nădejdii şi a dragostei!
Bucură-te, că prin cele trei ferestre ai privit la Biserica trupului Lui Hristos, cea ridicată în trei zile!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 4
Vifor şi urgie mare ce sufla cu îngrozire şi cu ucidere a pornit tatăl tău asupra sufletului tău, Sfântă 

Varvara, dar n-a putut să-l clintească, că era întemeiat pe piatra credinţei Iisus Hristos. Fecioară înţeleaptă 
stând neclintită, Domnului Iisus Hristos, Care te întărea pe tine, I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Tatăl tău, Dioscor, a auzit multe cuvinte despre Sfânta Treime, de la tine, fiica cea înţeleaptă, şi ca o 

aspidă şi-a astupat urechile şi s-a pornit să te ucidă. Ai fugit de sabia lui, Sfântă Varvara, dorind să întorci întru 
dragoste părintească mânia inimii lui cea de fiară. Cu aceste cântări cinstim fuga ta: 

Bucură-te, fericită, că pentru dreptate ai fost izgonită din casa pământească!
Bucură-te, că ai scăpat de cumplita mânie a tiranului lup, alergând către Hristos, Păstorul Cel Bun!
Bucură-te, că, de tatăl tău cel pământesc ai fost gonită spre moarte de ocară!
Bucură-te, cea îmbogăţită întru Dumnezeu, că te-ai lipsit de bogăţii pentru Domnul Iisus Hristos!
Bucură-te, că de Domnul Slavei, Cel fără-de-moarte, cu mărire eşti primită!
Bucură-te, că pentru noi te rogi Lui Dumnezeu cu stăruinţă!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 5
Sfântă Muceniţă, fugind dinaintea tatălui tău l-ai povăţuit pe el spre calea către Dumnezeu, dar el era 

orb sufleteşte. Fugind tu prin muntele de piatră, care se desfăcuse din porunca Lui Dumnezeu, te-ai ascuns de 
ochii lui într-o peşteră şi I-ai cântat Lui Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Tatăl tău cel mai cumplit decât lupul, a alergat după tine şi aflându-te ascunsă acolo, te-a apucat de 

feciorescul tău păr şi te-a tras spre casa lui, pe cale aspră. Noi, credincioşii, aceste laude îţi aducem:
Bucură-te, că ai iubit cele cereşti mai mult decât cele pământeşti!
Bucură-te, că ai scăpat din groapa cea pierzătoare a închinătorilor la idoli!
Bucură-te, că ai alergat la muntele închinării Sfintei Treimi!
Bucură-te, că L-ai aflat în mijlocul pietrelor pe Iisus Hristos, Piatra care te-a întărit pe tine!
Bucură-te, că împletirea părului tău, cel însângerat de tatăl tău, s-a prefăcut într-o cunună de aur!
Bucură-te, că acum Îl vezi pe Dumnezeu şezând pe Scaunul Slavei!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 6
Asemenea purtătorilor de Dumnezeu, înaintea tiranilor L-ai propovăduit pe Hristos, Dumnezeu Adevărat. 

Pentru Dânsul ai îndurat chinuri cumplite, adică ruperea cărnii, scrijelirea cu unghii de fier, dar vitejeşte ai 
răbdat, Sfântă Varvara. În temniţă fiind închisă, pentru Hristos ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Hristos Domnul, Care a strălucit în inima ta Lumina cea Adevărată a cunoştinţei de Dumnezeu, ca un 

Mire iubit al tău, la miezul nopţii a venit către tine, mireasa Lui cea fără de prihană şi cu dragoste te-a cercetat, 
tămăduindu-te de răni, şi cu strălucirea Feţei Sale a veselit sufletul tău. 

Bucură-te, că ai fost bătută fără milă pentru Domnul Iisus Hristos, Cel care a răbdat bătaie!
Bucură-te, că ai purtat Rănile Domnului Iisus Hristos pe trupul tău!
Bucură-te, că Însuşi Domnul, Lumina lumii, în temniţă ţi S-a arătat!
Bucură-te, că fiind tu bolnavă Însuşi Domnul, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, te-a cercetat!
Bucură-te, că din sângiuirile tale ţi-ai ţesut haină de nuntă!
Bucură-te, că prin tine păcătoşii de multe răni se vindecă!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 7
Prin cuvinte amăgitoare a vrut  nebunul  tiran  să  te  întoarcă  de  la Dumnezeul Cel Adevărat către 

înşelăciunea idolilor. Fecioară, ca o înţeleaptă i-ai spuns lui: Mai lesne vei face diamantul moale ca ceara, decât  
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să mă întorc de la Iisus Hristos Dumnezeul meu, că pe Dânsul împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, Un Dumnezeu  
Adevărat Îl mărturisesc, Îl slăvesc, Îl laud, şi-I cânt Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Tiranul rău s-a mâniat şi a poruncit să te spânzure pe lemn, Sfântă Muceniţă; cu unghii de fier să sfâşie 

trupul tău, cu făclii aprinse să ardă coastele tale, cu ciocan să te lovească peste cap. De răbdarea ta minunându-
ne, cu bună cucernicie te fericim cu laude ca acestea:

Bucură-te, că pentru Iisus Hristos, Cel răstignit pe Cruce, ai fost spânzurată pe lemn!
Bucură-te, că ai fost scrijelită peste coaste pentru Iisus Hristos, Cel împuns cu suliţa în coastă!
Bucură-te, că ai fost arsă cu făclii, dar ai aprins în inima ta focul dragostei pentru Dumnezeu!
Bucură-te, că prin bătaia cu ciocanul peste cap, cununa Împărăţiei Veşnice ţi s-a lucrat!
Bucură-te, că eşti în răbdare mai tare ca diamantul, şi în vitejie mai neclintită decât un turn de piatră!
Bucură-te, că pentru Iisus Hristos ai pătimit pe Pământ şi pentru Dânsul în Cer eşti preamărită!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 8
Văzând pătimirea înfricoşătoare a Sfintei Varvara, Iuliana, cea dreptcredincioasă între femei, s-a mirat 

foarte, zicând: Cum o fecioară tânără, în trupul său cel tinerel, rabdă vitejeşte pentru Hristos chinuri ca acestea? 
Cu jale a plâns şi cu mulţumire I-a cântat Lui Iisus Hristos Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Dulce era pentru tine Domnul Iisus Hristos, Sfântă Varvara, că pentru dulceaţa Lui ai răbdat chinuri 

amare, zicând: Paharul patimilor pe care mi l-a dat mie Mirele meu cel iubit, oare nu-l voi bea? Tu însăţi te-ai 
arătat pahar, care varsă minunate vindecări tuturor celor care aşa grăiesc ţie:

Bucură-te, că ai aruncat în iadul cel cumplit amărăciunea idolească!
Bucură-te, că ai iubit dulceaţa cereasca a Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te, că umpli de bunătăţi pe cei credincioşi!
Bucură-te, că prin sângele tău, preadulcelui Iisus te-ai făcut mult mai dulce decât mierea!
Bucură-te, că rănile tale cele de peste tot trupul, te-au făcut asemenea fagurelui!
Bucură-te, că întru toată Biserica Lui Hristos numele tău s-a preacinstit!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 9
Toată firea Îngerească s-a bucurat la vitejia ta cea nebiruită, Sfântă Muceniţă Varvara. Văzând pe 

satana cu cetele diavoleşti şi cu cetele  idoleşti  ruşinat  de tine, de o fecioară  tânără, biruit  şi  aruncat  sub 
picioarele tale, cu glas mare Îngerii au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii pricepuţi la vorbire nu pot să spună durerea patimilor tale, o, Varvara! În ce chip va putea spune 

cineva durerea ta când ţi s-au tăiat sânii? Sau cum va spune ruşinea fecioreştii tale feţe, când ai fost purtată 
goală prin toată cetatea, de tiranii cei fărădelege? Numai amintindu-ne de pătimirea ta şi de ocara ce ţi s-a 
făcut, tremurăm şi cu umilinţă grăim aşa:

Bucură-te, viţa cea adevărată a viei Lui Iisus Hristos!
Bucură-te, că tăindu-ţi-se sânii, ca doi struguri întru cinste i-ai adus Domnului tău!
Bucură-te, că săngele tău din acei ciorchini a curs, ca nişte vin de umilinţă!
Bucură-te, că pentru Hristos, Cel care a fost dezgolit, şi tu ai fost dezbrăcată de hainele tale!
Bucură-te, că pentru Cel batjocorit în Ierusalim, şi tu prin cetate spre batjocură ai fost purtată!
Bucură-te, că de Sus, Însuşi Domnul a căutat spre patimile tale şi a lăudat nevoinţele tale!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 10
Vrând să-ţi mântuieşti sufletul nu te-ai îngrijorat pentru cele ale trupului tău, Sfântă Varvara. Când 

spre tăierea cu sabia ai fost dusă, ca sub o cunună frumoasă cu bucurie ai mers şi Lui Dumnezeu, Cel care te-a 
întărit pe tine la lupta mucenicească, I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Mai împietrită decât zidurile cele de piatră a fost inima lui Dioscor, Sfântă Varvara! S-a arătat pentru 

tine nu tată, ci tiran cumplit! Auzind de condamnarea ta la moarte prin sabie, la locul osândirii el însuşi a tăiat 
sfântul tău cap. Şi, după cum a proorocit Domnul, ticălosul tată a dat pe fiica sa la moarte. 
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Bucură-te, că pentru Domnul Iisus Hristos, Capul Bisericii, sub sabie ţi-ai plecat capul tău!
Bucură-te, că pentru dragostea ta către Cerescul Tată, de tatăl pământesc ai fost dată la moarte!
Bucură-te, că ai săvârşit curgerea cea bună a călătoriei muceniceşti!
Bucură-te, podoaba şi lauda fecioarelor!
Bucură-te, frumuseţea şi bucuria mucenicilor!
Bucură-te, apărătoarea creştinilor şi folositoarea credincioşilor!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 11
Cântarea noastră de laudă nu te poate lăuda după vrednicie, pe tine, Sfântă Muceniţă Varvara! Noi 

multumiţi fiind pentru darurile Domnului dăruite nouă prin tine, cu mulţumire Îl lăudăm pe Dumnezeu, Care 
te-a preamărit pe tine pentru faptele tale cele bune, şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfântă Varvara, cu ochii minţii te vedem pe tine făclie primitoare de lumină pusă în sfeşnicul ceresc, 

înaintea Tronului Sfintei Treimi. Cu rugăciunile tale luminezi negura păcatelor noastre şi ne povăţuieşti pe noi 
pe cărarea cea luminată a mântuirii. Vrednică eşti a fi cinstită de noi!

Bucură-te, raza Luminii Înţelegătoare, care te afli în Lumina cea Neînserată!
Bucură-te, cădelniţă de aur, care duci pentru noi tămâia rugăciunii către Dumnezeu!
Bucură-te, vas de mir şi de vindecări neîmpuţinat!
Bucură-te, smirna cea cu bun miros, care dai bună mireasmă Bisericii Lui Iisus Hristos!
Bucură-te, comoară necheltuită a Dumnezeieştilor daruri!
Bucură-te, că prin chinurile tale, pentru dreapta credinţă, ai dobândit cununa măririi!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

Condac 12
Dar de la Dumnezeu s-a dat ţie, preabună fecioară Varvara, a feri şi a păzi de boli năpraznice şi de 

moarte grabnică pe tot omul ce pomeneşte şi cinsteste cu credinţă, cu dragoste şi cu bună cucernicie cinstitele 
tale patimi. De acest dar nu ne lipsi pe noi, ca sănătoşi fiind cu sufletul şi cu trupul în viaţa de acum şi în cea 
care va fi să fie, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudăm nevoinţele tale! Îţi cinstim patimile! Mărim îndelunga ta răbdare! Fericim sfântul tău sfârşit! 

Lăudăm bărbăţia ta cea nebiruită, care s-a arătat în trupul tău cel neputincios, cu care în Cer şi pe Pământ te-ai 
preamărit, Sfântă şi bună biruitoare, Muceniţă Varvara! Întru cinstirea patimilor şi a nevoinţelor tale cele 
purtătoare de biruinţă, grăim către tine acestea:

Bucură-te, că eşti primită cu dragoste de Cetele Îngereşti, a petrece împreună cu ele!
Bucură-te, că eşti dusă cu bucurie în cămara cerească de cetele fecioreşti!
Bucură-te, că eşti petrecută de cetele muceniceşti cu cununa măririi, în glas de bucurie!
Bucură-te, că pentru Domnul Iisus Hristos ai fost primită cu dragoste de toţi locuitorii cereşti!
Bucură-te, că bucuria ta este veşnică întru strălucirile Sfinţilor!
Bucură-te, vindecătoarea neputinţelor noastre şi ajutătoare împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi!
Bucură-te, Sfântă Varvara, şi roagă-te ca sufletele noastre să se sfinţească şi să fie sălaşe Dumnezeieşti!

                Condac 13      (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfântă Mare Muceniţă Varvara, te rugăm să ne izbăveşti de cel viclean prin rugăciunile tale şi să fii 

mijlocitoare către Preabunul şi de-Viaţă-Dătătorul Dumnezeu pentru mântuirea noastră şi pentru câştigarea 
Împărăţiei Veşnice, ca împreună cu Sfinţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfântă Varvara, roagă-te Părintelui Ceresc, ca pe noi cei căzuţi sub povara păcatelor, să ne ridice şi să 

ne îndrepteze, ca totdeauna să avem inima Sus, să gândim la cele de Sus, să ne întoarcă spre rugăciune şi spre 
împlinirea Poruncilor Lui Dumnezeu.  Să dea inimilor noastre dorirea de a ne ruga neîncetat!  Cheamă pe 
Sfântul Duh, Izvorul care te-a întârit pe tine la lupta muceniciei, să ne zidească inimi curate şi duh drept să 
înnoiască întru cele dinlăuntru ale noastre, să trăim în curăţie şi să ne întărească spre facerea faptelor bune. Te 
rugăm, Sfântă Muceniţă, ca trupul tău cel mult chinuit să tămăduiască patimile cele multe ale sufletelor şi ale 
trupurilor noastre; capul tău plecat sabiei să dea capetelor noastre apa curăţiei păcatelor; părul tău rupt fără 
milă să ne lege de dragostea Lui Dumnezeu; cinstitele tale buze să împiedice gurile noastre a grăi în deşert şi 
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să le deschidă ca să vestească totdeauna slavă, laudă şi mulţumire Domnului şi Dumnezeului nostru, Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt, pentru toate, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! 

Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Sava cel Sfinţit
Rugăciunile începătoare                              -făcător de minuni-       
5 decembrie

Condac 1
Cuvioase Părinte, prin faptă bună încă din pruncie te-ai adus Lui Dumnezeu 

jertfă fără de prihană, ai fost întăritor al creştinătăţii, podoabă a cuvioşilor, locuitor 
al pustiei. Sfinte mijloceşte cu rugăciunile tale către Milostivul Dumnezeu să fim 
izbăviţi  de  toate  nevoile,  ca  să  strigăm ţie: Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi 
roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!

Icos 1
Întreaga ta viaţă din pruncie ai închinat-o Lui Hristos Dumnezeu, Care te-a 

întărit Sfinte Sava, şi toate patimile trupului le-ai smerit. 
Bucură-te, că toată lucrarea minunilor, de la Duhul Sfânt ai luat-o!
Bucură-te, că încă din scutece te-ai arătat Vas Sfinţit, şi pururea ai purtat Crucea Domnului!
Bucură-te, că neîncetat îi îndemni pe oameni să lepede dulceţile pierzătoare de suflet!
Bucură-te, că înşelăciunile viclenilor diavoli, cu puterea Sfintei Cruci le-ai biruit!
Bucură-te, că după ce ai adormit, Lumina cea Neapusă pe tine te-a primit!
Bucură-te, că acum în Ceruri, cu Dumnezeiască Lumină eşti strălucit!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 2

Viaţă cu bună credinţă pe pământ petrecând, locaş curat al Duhului Sfânt te-ai arătat, luminând pe toţi 
cei care vin la tine cu credinţă, Preafericite Părinte. Alergăm şi noi la tine şi cu smerenie îţi cerem să-L rogi pe 
Dumnezeu să lumineze sufletele noastre, ale celor care cu dragoste cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
De  Dumnezeu  înţelepţit  şi întrutot Sfinţit, Părinte Sava, cu Îngerii stătător, al Fericirii Veşnice 

moştenitor şi în Lumina Neînserată locuitor, primeşte în ziua prăznuirii tale aceste cântări de cinstire:
Bucură-te, Preafericite, care neîncetat priveşti faţa Mântuitorului Iisus Hristos!
Bucură-te, că prealuminat te desfătezi acum în Ceruri!
Bucură-te, învăţătorul şi îndrumătorul preaminunat al monahilor!
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al răbdării şi izvor nesecat de tămăduiri!
Bucură-te, întărirea şi puterea celor care te cinstesc pe tine cu credinţă!
Bucură-te, că pustiul l-ai socotit ca pe un Rai Dumnezeiesc!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 3

Pe pământ cu bună credinţă ai vieţuit, ai bineplăcut Domnului, ai întărit şi ai tămăduit pe cei care 
alergau la tine cu credinţă. Acum, în locaşurile cereşti neîncetat Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Sava, de Dumnezeu înţelepţite, locaş curat al Duhului Sfânt, îndreptător al monahilor, cumpăna cea 

dreaptă a înfrânării şi a smereniei înălţări, învredniceşte-ne  să-ţi aducem aceste cântări de laudă:
Bucură-te, scară care duce la Ceruri, că monahilor le-ai fost îndreptător!
Bucură-te, povăţuitor şi ajutător al călătorilor!
Bucură-te, că toate patimile le-ai îndreptat cu vărsarea lacrimilor!
Bucură-te, că îi vindeci pe toţi cei ce aleargă la ajutorul tău!
Bucură-te, că eşti povăţuitor al Dumnezeieştii petreceri!
Bucură-te, că ţi-ai supus trupul, făcându-l rob al Duhului Sfânt!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 4

Ca un Înger ai vieţuit pe pământ, iar acum te veseleşti în Ceruri, desfătându-te cu toate bunătăţile pe 
care Dumnezeu le-a pregătit aleşilor Săi. Te rugăm să cânţi cu noi Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 4
Învăţătură  pustnicească  adunând  pe  pământ,  Cuvioase  Părinte  Sava  şi  asupririle  potrivnicilor  cu 

vărsările lacrimilor tale biruind, întocmai ca o scară Dumnezeiască care duce la Ceruri a fost viaţa ta cea bine 
plăcută Lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi de la noi auzi aceste laude:

Bucură-te, că ai sădit în inimile credincioşilor rodurile bunei credinţe!
Bucură-te, înflorirea pustiei cea plină de mireasmă duhovnicească!
Bucură-te, povăţuitorul celor care călătoresc cu corabia acestei vieţi!
Bucură-te, că până şi fiarele din pustie te ascultau şi se supuneau ţie!
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale ai mântuit poporul Palestinei de seceta cea de peste cinci ani!
Bucură-te, că ai înmulţit turma cea cuvăntătoare a Domnului Iisus Hristos!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 5

Lepădând cele vremelnice ale lumii, din tinereţe te-ai retras în pustie, trăind în sărăcie, smerenie şi 
grea nevoinţă, până la vârsta de 94 de ani. Acolo ai fost ctitor de mănăstiri şi lavre pentru monahi, unde şi  
astăzi se înalţă rugăciuni de slavă şi mulţumire Lui Dumnezeu şi răsună cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Părinte, fiind îmbunătăţit de Dumnezeu cu daruri duhovniceşti, nu te-ai lăsat ispitit de amăgirile lumii, ci 

prin înfrânare şi rugăciuni neîncetate izgonind pe ispititor, viaţă îngerească ai petrecut pe pământ. 
Bucură-te, cu adevărat trăitorule al pustniceştilor nevoinţe!
Bucură-te, că pe Hristos neabătut L-ai urmat şi crucea-ţi pe umeri ai luat!
Bucură-te, că sufletul spre Dumnezeiască dragoste, l-ai înaripat!
Bucură-te, că racla moaştelor tale şi astăzi izvorăşte vindecări!
Bucură-te, că prin tine, dobândim pace şi înfrânare!
Bucură-te, al Mântuitorului Hristos, slujitor preaiubit!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 6

Părinte, te-ai luminat de focul Duhului Sfânt şi ai luminat sufletele credincioşilor cu învăţăturile tale. 
Pe cei care cu credinţă aleargă la ajutorul tău, cu blândeţe îi povăţuieşti la Lumina cea Neîncetată, şi-i îndemni 
să cânte cu tine cântarea îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Viaţa ta a fost întocmai cu a Îngerilor, de Dumnezeu înţelepţite, şi la înălţime ridicându-te, te-ai 

învrednicit a vorbi cu Stăpânul Hristos. Minunându-ne de darurile vieţii tale, cu umilinţă îţi cântăm:
Bucură-te, că pentru nevoinţele tale, plată cerească ai luat!
Bucură-te, biruitorule al vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi!
Bucură-te, că nu te-au biruit gândurile deşarte, care te îndemnau să te întorci în lume!
Bucură-te, că prin înfrânare şi osteneli ai supus toate patimile trupului!
Bucură-te, că te-ai gătit pe tine vas ales şi plăcut Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că până la sfârşit ai urmat Mântuitorului Hristos!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 7

Părinte Sava, pustietatea în care ai trăit până la moarte, ca pe o cetate ai făcut-o. Ai statornicit în 
cuprinsul ei obiceiuri iubitoare de înţelepciune, ca unul care ai strălucit între toţi pustincii. În acest loc sfinţit şi 
minunat pururea te rugai şi-I cântai Atotziditorului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Cele pământeşti le-ai lăsat şi cu trupul în lume erai, însă cu duhul te asemănai Îngerilor! Patimile 

trupului le-ai supus şi Sfintei Treimi te-ai făcut slujitor, Preafericite. Pentru acestea îţi spunem aşa:
Bucură-te, că pe pământ viaţă îngerească ai petrecut şi în Ceruri ai aflat plata ostenelilor tale!
Bucură-te, că bolile oamenilor cu puterea rugăciunii le-ai vindecat!
Bucură-te, că ai luat putere de la Dumnezeu, să izgoneşti duhurile necurate!
Bucură-te, că ai râvnit şi ai urmat vieţii marelui Eftimie!
Bucură-te, că în preajma ta, multe cete de monahi ai adunat, care te-au ascultat şi te-au urmat!
Bucură-te, că împăraţii te-au venerat şi te-au ascultat, ca pe un adevărat om a Lui Dumnezeu!
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       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 8

Cu raza Duhului Sfânt se luminează cei care cu dragoste, întru cântări te laudă pe tine Cuvioase 
Părinte Sava, care eşti slavă şi laudă monahilor, împodobitor pustiei şi de feciorie păzitor. Aplecându-ne în 
rugăciune, împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Din tinereţe  toată dragostea  ta  şi  tot  dorul  numai  spre  Dumnezeu l-ai  avut,  zburdările  trupului  şi 

asupririlor patimilor prin aspră înfrânare le-ai potolit; cinstindu-te acum îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, că pe ispititor tu l-ai biruit şi ai trecut cu mare uşurinţă peste toate cursele lui!
Bucură-te, că din cuptorul cu foc, ai ieşit nevătămat, ca şi cei trei tineri din legea veche!
Bucură-te, că Dumnezeu te-a păzit, ca pe un vas ales al Său, şi te-a întărit cu puterea Sa!
Bucură-te, că prin voinţa ta te-ai înstrăinat de patrie şi ai trăit în pustie!
Bucură-te, că eşti lăudat de toţi binecredincioşii creştini şi ai umblat pe urmele Marilor Cuvioşi!
Bucură-te, că ai fost împodobit cu Lumina Darului Dumnezeiesc!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 9

Părinte, gândul tău neabătut a fost către Bunul Dumnezeu, Care ţi-a dat darul de a face minuni. Te 
milostiveai de cei care veneau la tine cu credinţă, îi vindecai şi-i îndemnai să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Întărindu-ţi  mintea,  Fericite,  toate  ispitele  vrăjmaşului  le-ai  biruit,  având  suflet  blând  şi  voinţă 

puternică. Încurajaţi de blândeţea ta, te rugăm să primeşti şi de la noi aceste laude:
Bucură-te, omule al Lui Dumnezeu, preablând povăţuitor şi grabnic ajutător!
Bucură-te, că marele Eftimie cu bucurie te-a primit şi a proorocit despre viaţa ta strălucită!
Bucură-te, că prin atingerea mâinilor tale cei neputincioşi şi suferinzi primeau vindecare!
Bucură-te, că pe vrăjmaşul care se sălbăticea asupra ta, prin rugăciuni l-ai biruit!
Bucură-te, că din pământ secetos izvoare de apă ai scos!
Bucură-te, căci cu rugăciunile tale ai coborât ploi din Cer peste ţarinile lipsite de apă!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 10

Vas de Dumnezeu insuflat te-ai făcut, plăcutule al Lui Dumnezeu! Ai lepădat sarcina greutăţilor 
trupeşti, viaţa ţi-ai împodobit-o cu înfrânarea de bucate, cu rugăciunea, cu răbdarea, cu smerenia. Saţiu şi 
mângâiere aflai în laudele cele către Domnul, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Propovăduitor al dogmelor Dumnezeieşti te-ai arătat şi fost hirotonit. În adunările Sfinţilor Părinţi, 

împreună vorbitor ai fost, pe împăraţi i-ai înţelepţit şi pe toţi i-ai îmbogăţit cu învăţăturile  tale.  Pentru 
nevoinţele tale şi pentru darurile cu care te-a învrednicit Dumnezeu, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost îmbogăţit cu mari daruri şi cu puterea de a face minuni!
Bucură-te, că te-ai arătat plin de rodul înţelepciunii!
Bucură-te, că Cetele Sfinţilor au dat ajutor sufletului tău!
Bucură-te, că cele trecătoare ale lumii acesteia cu cele veşnice le-ai schimbat!
Bucura-te că şi astăzi în lavra ta cea mare, cu bucurie şi cu mulţumire te cinstesc pe tine!
Bucură-te, că împreună cu toţi Sfinţii, mărire şi laudă Îi cânţi acum Lui Dumnezeu!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 11

Părinte, fiarele le-ai îmblânzit, valurile patimilor le-ai potolit şi cele care vor fi să fie mai înainte le 
spui cu proorocescul dar. Cu rugăciunile tale şi cu privegherile îndelungate izgoneşti duhurile necurate, şi 
neîncetat Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Cu sfială şi cu laude săvârşim pomenirea ta, că în fapta cea de bucurie dătătoare te-ai îmbrăcat şi în 

haina cea luminată a mântuirii te-ai împodobit. Pentru toate acestea îţi spunem acum:
Bucură-te, că pururea o vezi pe Preasfânta Fecioară Maria!
Bucură-te, Cuvioase Părinte, că eşti plin de Duh Sfânt şi de putere duhovnicească!
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Bucură-te, izgonitorule al ispitelor şi al tuturor patimilor, cele de suflet pierzătoare!
Bucură-te, că pe cei căzuţi în bezna păcatelor şi a deznădăjduirii îi mântuieşti cu rugăciunile tale!
Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu, pentru tot sufletul necăjit şi întristat!
Bucură-te, că până la sfârşitul vieţii tale ai slujit Atoateziditorului!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!
Condac 12

Sfinte Părinte, ţi-ai deprins simţurile în legea Lui Dumnezeu. Cu viaţa te-ai asemănat Îngerilor şi ai 
îndemnat ca asemenea să petreacă toţi cuvioşii şi ucenicii care-ţi cereau sfaturi duhovniceşti. Te-ai rugat Lui 
Dumnezeu mulţumindu-I pentru toate şi neîncetat L-ai lăudat şi I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfinte  Părinte  Sava,  podoaba Cuvioşilor,  cetăţeanul  pustiei,  săditorul  curăţiei,  ne  rugăm cu  multă 

umilinţă să ne ajuţi pe noi în toate cele mântuitoare pentru sufletele noastre, căci cu drag spunem: 
Bucură-te, Preacuvioase, lauda cea mare a lumii, preacinstită podoabă a monahilor!
Bucură-te, Dumnezeiască desfătare a Sfinţilor, că acum te veseleşti în Grădina Raiului!
Bucură-te, că cele rele de pe pământ le îndreptezi cu rugăciunile tale!
Bucură-te, îndreptătorul şi călăuza cea bună a monahilor!
Bucură-te, izvorul minunilor, cel de Dumnezeu binecuvântat!
Bucură-te, că toţi cei care cer cu credinţă sprijinul şi ajutorul tău, nu pleacă niciodată ruşinaţi!

       Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preacuvioase Părinte Sava, cel care eşti de Dumnezeu Sfinţit, primeşte aceste umile cântări de laudă, 

pe care ţi le aducem din inimi curate şi te rugăm fierbinte să-L rogi pe Dumnezeu să mântuiască sufletele 
noastre, ca în veci să-I cântăm alături de toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

   

+Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae
Rugăciunile începătoare               - Mare Făcător de Minuni-                                         6 
decembrie

Condac 1
Cel care verşi  mir  de mult preţ la toată lumea şi  nouă, mult păcătoşilor, 

dăruieşte-ne  să-ţi  aducem  cântare,  Părinte  Nicolae.  Având  tu  îndrăznire  către 
Dumnezeu,  slobozeşte-ne  din  necazuri  să-ţi  cântăm: Bucură-te  Sfinte  Nicolae  şi 
roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Icos 1
Te-ai arătat în vis împăratului cinstitor de Dumnezeu şi l-ai îngrozit 

pentru moartea voievozilor acelora. A ascultat el porunca ta, Sfinte Nicolae, 
şi a poruncit să-i elibereze pe dânşii. Pentru aceea, ei cu bucurie ţi-au grăit 

aşa:
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor!
Bucură-te, că ai sfărâmat capul diavolului cu rugăciunile tale!
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei şi ajutătorul credincioşilor!
Bucură-te, că eşti insuflat cu suflarea Duhului Sfânt!
Bucură-te, izgonitorul demonilor!
Bucură-te, că ai astupat gurile ereticilor!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 2
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Pe  pământ  al  doilea  Înaintemergător  te-ai  arătat,  Sfinte  Nicolae!  Acela  l-a  mustrat  pe  Irod,  cel 
fărădelege, iar tu l-ai ruşinat pe ereticul Arie. Ai voit să curăţeşti lumea de învăţăturile lui nedrepte şi turma ta 
să o luminezi ca un Părinte şi învăţător. Pentru aceea Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
După porunca împăratului, Avlavie a vrut să-i scoată la tăiere pe cei legaţi din temniţă, dar tu i-ai 

apărut în vis şi îngrozindu-l pe el, ai zis: Nimic să nu faci bărbaţilor acestora, că nevinovaţi sunt spre tăiere! 
Bucură-te, că eşti Mare Făcător de Minuni!
Bucură-te, cununa Bisericii, grabnic ajutătorule!
Bucură-te, cercetătorul celor necăjiţi şi limanul celor înviforaţi!
Bucură-te, mângâietorul celor care plâng şi hrănitorul celor flămânzi!
Bucură-te, povăţuitorul celor orbi şi toiagul bătrâneţilor!
Bucură-te, Părintele săracilor şi dăruitorule bun!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 3
Preasfinte, auzind de minunile tale ne-am înspăimântat şi am fost cuprinşi de bucurie şi de frică. Cu 

rugăciunile tale luminează-ne minţile ca alături de tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Arhanghelii cu Îngerii se minunează, Părinte, de credinţa ta cea tare către Dumnezeu! Apostolii şi 
Proorocii se laudă cu tine! Credincioşii la tine au nădejde! Cu smerenie îţi grăim acestea:

Bucură-te, că împreună locuieşti cu Îngerii!
Bucură-te, că eşti slujitor în preoţie, asemenea lui Grigorie Teologul!
Bucură-te, că eşti împreună vorbitor cu Ioan Gură de Aur şi prieten al Marelui Vasile! 
Bucură-te, că ai vorbit despre cinstirea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu!
Bucură-te, că pe Arie-înşelătorul l-ai învins la Sobor!
Bucură-te, că ai oprit fecioarele acelea de la împreunarea cea desfrânată!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 4
O, Sfinte Nicolae, Mare Făcător de Minuni, le-ai oprit de la desfrânare pe fecioarele sărace, dând aur 

tatălui lor. Nepricepând ei de unde se făcea aceasta, cu mulţumire au cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Milostivindu-te spre cei săraci, Preafericite, noaptea în ascuns, ai dat bătrânului trei pungi cu galbeni 
de aur, izbăvindu-l pe el şi pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toţi:

Bucură-te, vistieria milei Lui Dumnezeu!
Bucură-te, hrana şi bucuria celor care aleargă la tine!
Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor!
Bucură-te, că eşti blând ascultător al celor neputincioşi!
Bucură-te, că te-ai milostivit de cele trei fecioare!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale eşti izbăvitor al necazurilor noastre!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 5
Către Biserica ta mergând oarecând Vasile să-ţi aducă dar, a fost răpit de agarieni şi înrolat în oastea lui 

Amira, stăpânul lor. Întristaţi, părinţii lui n-au încetat să ţi se roage şi, trecând ziua praznicului tău, spre seară 
l-ai pus pe Vasile înaintea lor; ei cu mulţumire au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar stăpânului său Amira, a stat cu frică înaintea lui. Tu, Părinte, 

ai fost rugat de părinţii lui şi, în acel ceas, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira. Pentru aceea cu dânşii grăim 
ţie, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor:

Bucură-te, Ierarhul Domnului, care porţi nume de biruinţă!
Bucură-te, stârpirea patimilor şi îndreptătorul credincioşilor!
Bucură-te, că eşti Mare Făcător de Minuni!
Bucură-te, că în dar ai luat şi în dar împarţi tămăduiri!
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Bucură-te, că eşti păstorul bun al celor aflaţi în neputinţe!
Bucură-te, că izgoneşti dintre noi pe slujitorii celui viclean şi rău!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 6
Minunată s-a arătat naşterea ta, Sfinte Nicolae, credincios fiind tu din vremea naşterii tale! Ai supt 

numai din sânul drept şi de la sânul maicii tale te-ai cunoscut Făcător de Minuni; pentru aceea Îi cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Părinte, de împresurările diavoleşti izbăveşte-i pe oameni cu rugăciunile tale şi dăruieşte vindecări 

neputinţelor noastre, Sfinte Nicolae, să te lăudăm pe tine zicând:
Bucură-te, Preacuvioase, Preafericite, Preamărite Părinte Nicolae!
Bucură-te, Făcătorule de Minuni cu nume mare!
Bucură-te, hrănitorul postitorilor!
Bucură-te, învăţătorul înfrânării!
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi!
Bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 7
Având vicleană cunoştinţă, ereticul Arie a intrat în turma ta, vrând ca o fiară să o apuce. Tu, Sfinte, 

rugându-te  la  Dumnezeu  ai  izgonit  toată  nebunia  lui  şi  ca  pe  o  fiară  cumplită  l-ai  surpat.  Pentru  aceea 
împreună cu tine, Părinte Nicolae, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Împotrivindu-te ereticului Arie, ai ruşinat învăţătura lui fără de Dumnezeu şi ca pe al doilea Iuda 

surpându-l, l-ai lăsat. Pentru aceea şi noi grăim ţie neîncetat:
Bucură-te, Mare Ierarh al Lichiei, Întâistătător pe scaunul Mirelor!
Bucură-te, timpan cu Dumnezeiască glăsuire!
Bucură-te, trâmbiţa Sfintei Treimi, care ai stricat eresurile lui Arie!
Bucură-te, că laudă ţi-au adus ţie Avlavie şi Constantin!
Bucură-te, că mulţumire ţi-au adus ţie tatăl cu fetele, şi Agricola cu Vasile!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale pace de la Dumnezeu aflăm!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 8
Minune Dumnezeiască eşti  celor care aleargă la  Biserica ta,  de Dumnezeu purtătorule!  Din multe 

necazuri şi năvăliriri îi izbăveşti pe cei care cu credinţă ţi se roagă şi cu dragoste Îi cântă Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte Nicolae, care ai îndrăznire către Iisus Hristos Dumnezeu, turma Lui o păzeşti de tot răul şi de la 

cei care scapă sub acoperământul tău nu te întorci. Dă-ne ajutor şi nouă, Părinte, celor care suntem învăluiţi de 
gânduri şi de lucruri viclene, să te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te, Sfinte Nicolae, întărirea Mirelor şi podoaba Lichiei!
Bucură-te, bunule cârmuitor care speli patimile!
Bucură-te, că locuieşti cu Îngerii şi te veseleşti cu Arhanghelii!
Bucură-te, că Îi slujeşti Făcătorului, împreună cu Heruvimii!
Bucură-te, că l-ai surpat pe Arie, diavolul cel întrupat!
Bucură-te, sabie ascuţită, care tai nedumnezeirea!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 9
Părinte, cu ce cuvinte să-ţi mulţumim? Cu ce cununi să te încununăm? Cu ce cântări să te lăudăm? 

Amintindu-ne de voievozi  ne minunăm, de Vasile  ne mirăm, de fecioarele acelea ne bucurăm şi împreună cu 
tine laudă Îi aducem Lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 9
Văzând Stăpânul a toate pierzându-se neamul omenesc cu eresul lui Arie, mustrător nebuniei lui te-a 

dat pe tine. Dar tu, Părinte, de la masa învăţăturii Dumnezeieşti,  ca pe un urât l-ai lepădat; iar pe noi cu 
rugăciunile tale miluieşte-ne, să-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, întărirea credincioşilor şi omorârea celor fărădelege!
Bucură-te, că îneci duhurile viclene în marea cea de foc!
Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean!
Bucură-te, că dăruieşti slobozire celor legaţi!
Bucură-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu!
Bucură-te, că deschizi gurile ortodocşilor şi legi limbile celor vicleni!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 10
Părinte,  am auzit pe acel Vasile, spunând tuturor minunile tale făcute cu dânsul şi minunându-ne, 

preamărim puterea ta, cea dată ţie de Dumnezeu. Ca un bun păstor alergi către cei care ţi se roagă şi pentru toţi  
te rogi Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Izbăveşte-ne  cu  rugăciunile  tale  ca  pe  acel  Vasile  şi  auzi-ne,  Preacuvioase,  precum i-ai  auzit  pe 

voievozii cei legaţi. Dă-ne o mână de ajutor, Sfinte Nicolae, precum le-ai dat celor care fuseseră învăluiţi în 
mare, ca să-ţi grăim acestea: 

Bucură-te, Sfinte Ierarh de Dumnezeu încununat!
Bucură-te, că îngrădeşti gurile celor hulitori de Dumnezeu!
Bucură-te, lumină aprinsă cu Dumnezeiască văpaie!
Bucură-te, că ai stins văpaia diavolească!
Bucură-te, că ai afundat pe satana, ca plumbul în adânc!
Bucură-te, mărgăritar mult-luminos!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 11
Păstorule  bun,  Sfinte  Nicolae,  turma  ta  o  povăţuieşti  către  păşunea  duhovnicească  şi  din  izvorul 

Raiului o adăpi. Pentru aceea împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Pom al Raiului fiind, Fericite, stâlpări de rugăciuni neîncetate ai către Dumnezeu. Roagă-te şi pentru 
noi, ca ajutaţi de tine din Ceata Fericiţilor să-ţi grăim acestea:

Bucură-te, vieţuitorule în locaşul Celui Preaînalt!
Bucură-te, rana mulţimii diavolilor!
Bucură-te, Părinte Nicolae, învăţătorule preabun!
Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai ruşinat!
Bucură-te, că ai cinstit cărunteţile, înfrumuseţându-le cu înţelepciune duhovnicească!
Bucură-te, că ne-ai îndemnat a ne închina Ziditorului în Treime!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!

Condac 12
Înţelepciunea ta întru tot cinstită l-a ruşinat pe ereticul Arie şi a stricat mulţimea zeilor. Mântuieşte 

sufletele noastre rătăcite şi învaţă-ne să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12

Cu inima ne-am înspăimântat, cu sufletul ne-am tulburat şi nu ne pricepem ce să grăim, dar îţi spunem 
acestea:

Bucură-te, cu Apostolii pe scaun împreună şezătorule!
Bucură-te, rădăcina Dumnezeiescului pom!
Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei!
Bucură-te, liman lin al celor învăluiţi!
Bucură-te, bun cârmuitor al corabiei duhovniceşti!
Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viaţa cea fără de sfârşit!
Bucură-te Sfinte Nicolae şi roagă-te să primim Harul rugăciunii fierbinţi şi al iubirii arzătoare!
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Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preaminunate Părinte Nicolae, aducându-ţi acum această puţină rugăciune, alergăm la al tău sprijin 

să ne izbăveşti de chinul cel de veci cu rugăciunile tale şi să ne învredniceşti Veşnicei Împărăţii, ca împreună 
cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae
O, Preabunule Părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor care cu fierbinte rugăciune te cheamă, vino 

şi ne ajută tuturor! Izbăveşte turma Lui Hristos de lupii care o răpesc pe ea! Pe creştini ocroteşte-i! Păzeşte-ne 
prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul 
cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică! Miluieşte-ne şi pe noi cei care cu 
mintea, cu cuvântul şi cu lucrul suntem în întunericul păcatelor! Izbăveşte-ne de mânia Lui Dumnezeu şi de 
chinul cel veşnic! Prin solirea ta, cu Ajutorul, cu Mila şi cu Harul Lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţă lină, 
fără de păcat să vieţuim în veacul acesta, şi în partea dreaptă, împreună cu toţi Sfinţii, să ne învrednicească. Îţi 
mulţumim ţie Sfinte Nicolae, iar Lui Dumnezeu slavă, laudă, cinstire şi mulţumire Îi aducem acum şi în vecii 
vecilor! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!

 

+Acatistul Sfintei Muceniţe Filofteea
Rugăciunile începătoare                                                          7 
decembrie

Condac 1
Sfântă Filofteea, vrednică eşti de laudă! Din pruncie jertfă fără prihană te-ai 

adus  Lui  Dumnezeu,  prin  fapta  bună  şi te-ai  arătat  podoaba  fecioarelor  şi 
locuitoarea cămării  nuntă.  Pentru aceasta îţi  cântăm: Bucură-te Sfântă Muceniţă 
Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre!

Icos 1
Plecând genunchii înaintea Atotfăcătorului ne rugăm pentru iertarea 

greşelilor  noastre,  pentru  luminare  şi  înţelepţire.  Lăudăm  nevoinţele  fericitei 
Filofteea şi către dânsa cu căldură grăim:

Bucură-te, Filofteea, cea din rău tată născută! 
Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută! 
Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte! 
Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost traiul, dar te-ai rugat fierbinte! 
Bucură-te, că Raiul l-ai câştigat cu răbdarea în toate! 
Bucură-te, că, în Cer, Domnul te-a preamărit după moarte! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 2
Binecredincioasa  ta  maică, adormind întru Domnul, te-a  lăsat  pe  tine  la  toată  lipsa  plinitoare  şi 

moştenitoarea faptelor ei bune, pe care le-ai urmat şi I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

388



Icos 2
Nu ne pricepem să-ţi  aducem cununi de laudă sau cântare sfântă,  Fecioară,  dar îndrăznim, pentru 

rugăciunile tale cele către Dumnezeu, cu inimă umilită să-ţi spunem acestea:
Bucură-te, că pe tine te-am câştigat bogăţie cerească! 
Bucură-te, pilda celor ce vor să se mântuiască! 
Bucură-te, odrăslirea cea în Târnov răsărită! 
Bucură-te, cea de Domnul în Rai acum răsădită! 
Bucură-te, că prin tine am primit hrană sufletească! 
Bucură-te, îndreptarul fecioarelor care vor să se înţelepţească! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 3
Auzind cuvintele Sfintei  Evanghelii  a  Domnului,  care-i  fericeşte pe cei  milostivi,  le-ai  întipărit  în 

inima ta cu credinţă. Le-ai iubit  atât  de mult încât, cu înfocată şi Dumnezeiească râvnă aprinzându-te,  cu 
însutite osteneli şi cu sârguinţă multă I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Multă grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci, Fericită Filoftee! N-ai vrut să rămână nici unul nemiluit din 

cei care aşteptau de la tine milostenie, nici un flămând să nu se ducă nesăturat, nici un gol neîmbrăcat, nici un 
mâhnit nemângâiat; pentru care, lăudându-te îţi spunem acestea:

Bucură-te, comoara milei, cea-n veci nedeşertată! 
Bucură-te, îmbrăcarea, fără de plată, a celor goi! 
Bucură-te, pâine bună, hrănitoare, a celor flămânzi! 
Bucură-te, casă adăpostitoare a celor străini! 
Bucură-te, izbăvitoare a celor primejduiţi! 
Bucură-te, fierbinte folositoare a celor aflaţi în nevoinţe! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 4
Văzându-te vrăjmaşul firii omeneşti săvârşind fapte care vor fi lăudate în  Ziua Judecăţii, a vrut să te 

împiedice pe tine dar n-a putut, că neîncetat Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Ca viforul s-au pornit asupra ta diavolii cu ispitiri fără de număr, să te întoarcă de la lucrarea ta cea 
bună. Tu având credinţă tare i-ai sfărâmat pe ei şi vrednică eşti de cinstirea aceasta:

Bucură-te, pruncă sfântă, a Domnului următoare! 
Bucură-te, milostivă, cea de săraci iubitoare! 
Bucură-te, că prin chinuri cu lumină ai fost îmbrăcată! 
Bucură-te, biruinţă de Duhul Sfânt insuflată! 
Bucură-te, că la tine satana nu a avut nici un folos! 
Bucură-te, că tare credinţă ai avut în Domnul Iisus Hristos! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 5
Mult te-a chinuit tatăl tău cel împietrit la inimă, dar n-a putut să clintească credinţa ta, Fericită Filoftee,  

că Domnului Iisus Hristos, Care te întărea pe tine, Îi cântai neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Cine poate să amintească toate chinurile pe care le-ai suferit de la tatăl tău cel întunecat la cuget şi de 
la mama ta vitregă? Cu câtă răbdare pe toate le-ai pătimit! Minunându-ne de viaţa ta cea sfântă, te lăudăm cu 
fericiri ca acestea:

Bucură-te, cea de Domnul pentru milă rânduită! 
Bucură-te, că mult ai fost de tatăl tău chinuită! 
Bucură-te, că grele chinuri şi bătăi ai suportat! 
Bucură-te, că şi viaţa pentru Domnul Iisus Hristos ţi-ai dat! 
Bucură-te, că de Dânsul eşti acum în Cer mărită! 
Bucură-te, că ai luat cunună neveştejită! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 
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Condac 6
Preafericită Filoftee, tatăl tău pândindu-te din loc ascuns şi văzându-te hrănind flămânzii, s-a umplut 

de mânie şi a zvârlit în tine cu barda. Rănindu-te la picior, ţi-ai dat sufletul în mâinile Domnului, Căruia mereu 
I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Înger a fost trimis atunci din Cer să lumineze trupul tău fecioresc, Muceniţă Filoftee! Venind, a stat 

nevăzut şi a început a grăi către tine:
Bucură-te, Muceniţă, cea de tatăl tău ucisă! 
Bucură-te, că dând milă, către Domnul Iisus Hristos eşti trimisă! 
Bucură-te, că de-aproape vezi Preasfânta Treime! 
Bucură-te, cea aleasă, că la Domnul Iisus ai bună primire! 
Bucură-te, că de Dânsul eşti sălăşluită în Rai! 
Bucură-te, că în Ceruri împreună cu Drepţii stai! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 7
Zăcând pe pământ trupul tău cel curat şi încă sângerând, cu strălucire cerească ai fost înconjurată, încât 

şi locul dimprejur s-a umplut de lumină. Ucigaşul tată văzând aceasta cu spaimă a alergat în cetate şi a spus ce 
a văzut, că nu ştia să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Alergând fecioarele împreună cu mamele lor să te vadă la locul unde ai fost ucisă, Fericită Filoftee, şi 

privind cu ochii lor la strălucirea luminii care te înconjura, au început a te lăuda, zicând:
Bucură-te, Filoftee, că la Domnul ţi-a fost inima de mică! 
Bucură-te, că iubindu-L, de chinuri nu ţi-a fost frică! 
Bucură-te, că pe Domnul L-ai câştigat acum mire! 
Bucură-te, că guşti de-acum a Raiului îndulcire! 
Bucură-te, că în Ceruri te avem mijlocitoare! 
Bucură-te, că la Domnul Iisus Hristos ne eşti caldă rugătoare! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 8
Auzind  spusele  tatăl  tău,  arhiepiscopul  Târnovei  a  venit  la  tine  cu  dregătorii  cetăţii,  cu  clerul  şi 

poporul. Văzând trupul tău strălucind de lumină, cu frică au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

Tot oraşul Târnova şi satele dimprejur au alergat la locul care strălucea, Fecioară Filoftee şi văzând 
minunea care s-a săvârşit întru tine, dimpreună cu arhiepiscopul au zis unele ca acestea:

Bucură-te, crin fraged din grădina Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, floare albă cu dulce şi suav miros! 
Bucură-te, chip al milei şi al dragostei creştine! 
Bucură-te, viaţă scurtă, înveşnicită prin mult bine! 
Bucură-te, că Biserica podoabă te-a câştigat! 
Bucură-te, tot omul cu laudă ţi-a strigat! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 9
Strânsă împrejurul tău, mulţimea cu frică s-a apropiat să te ridice de la pământ. Simţind greutatea cea 

mai presus de fire a trupului tău, toţi s-au umplut de mirare şi cu spaimă I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Înţelegând că nu-ţi este voia să te ridice de la pământ, nedumeriţi se uitau unii la alţii. Luminaţi fiind 

de Sus, au început să numească Sfintele Mănăstiri şi văzând că vrei să mergi la Sfânta Biserică din Curtea de 
Argeş, au început a grăi ţie:

Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai hotărât locuinţa! 
Bucură-te, că prin Domnul Iisus Hristos ţi s-a împlinit dorinţa! 
Bucură-te, că în România aduci binecuvântare! 
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Bucură-te, fecioară neprihănită, curată, strălucitoare! 
Bucură-te, că românii te-au câştigat ca pe o mare bogăţie! 
Bucură-te, că de-a pururi şi noi îţi vom aduce cântare ţie! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 10
Aflând Domnitorul Radu Negru Vodă că vrei să vii în Ţara Românească, cu lacrimi de bucurie L-a 

lăudat  pe Dumnezeu şi  luând mulţime de popor a  alergat  către Dunăre întru întâmpinarea ta.  Văzându-te 
petrecută de mult popor I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 10
Domnul Ţării Româneşti, Radu Negru Vodă, a primit cu mare bucurie şi evlavie Sfintele tale Moaşte 

şi lăudând pe Dumnezeu, a grăit către tine aşa:
Bucură-te, Sfântă Filoftee, Muceniţă preacinstită! 
Bucură-te, că de Domnul Iisus Hristos eşti ţării noastre dăruită! 
Bucură-te, că noi astăzi te primim ca pe un soare! 
Bucură-te, că în juru-ţi verşi raze mângâietoare! 
Bucură-te, că la Argeş ţi-ai ales locaş în astă lume! 
Bucură-te, că poporul îţi cinsteşte al tău nume! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 11
Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, Fecioară Filoftee! Luminezi toată Biserica din România, 

izvorând bună mireasmă şi neîncetat reverşi tămăduiri celor care cu credinţă aleargă la racla Sfintelor tale 
Moaşte! Lui Dumnezeu, Care te-a preamărit, cu neîncetate mulţumiri să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Având Sfintele tale Moaşte pe pământul românesc, ca pe o comoară nepreţuită, ne umplem de 

sfinţenie şi privind la dânsele ca la o lumină cerească, cu frică şi cu cutremur îţi grăim acestea:
Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai ales această ţară! 
Bucură-te, că la Curtea de Argeş, Sfintele tale Moaşte ţi se aşezară! 
Bucură-te, Filoftee, Sfânta şi Cereasca noastră bogăţie! 
Bucură-te, că mari daruri ţi-a hărăzit Dumnezeu ţie! 
Bucură-te, că în Cer te rogi Domnului pentru noi cu căldură! 
Bucură-te, că prin tine, spre noi Domnul Iisus Hristos se îndură! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 12
Fecioară Filoftee, am auzit de viaţa ta sfântă, am văzut minunile tale, ne-am îndulcit cu facerile tale de 

bine şi credem şi îndrăznirii tale către Dumnezeu. Drept aceea, Domnului Iisus Hristos, Care te-a mărit pe tine, 
din inimă Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Lăudăm nevoinţele tale, Sfântă Filoftee, mărim răbdarea ta, fericim sfântul tău sfârşit şi privind toate 

ostenelile vieţii tale te rugăm pomeneşte-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie, ca mântuindu-ne sufletele şi Împărăţiei 
Cerurilor făcându-ne părtaşi, să te lăudăm pe tine, grăind unele ca acestea:

Bucură-te, că în România, de Domnul Iisus Hristos ai fost trimisă! 
Bucură-te, că prin tine mila Lui Dumnezeu ne e promisă! 
Bucură-te, că în Cer, vezi faţa Ziditorului a toate! 
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu, din primejdii ne scoate! 
Bucură-te, că rugăciunile tale au trecere la Domnul! 
Bucură-te, că-ţi sunt ascultate rugile tale pentru tot omul! 
Bucură-te Sfântă Muceniţă Filofteea şi roagă-te ca Dumnezeu să mântuiască şi sufletele noastre! 

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
Sfântă Muceniţă Filofteea, întrutot lăudată şi multmilostivă, odată cu mulţumirea noastră primeşte şi 

această puţină rugăciune de acum şi prin sfintele tale rugăciuni păzeşte-ne de toate relele! Mijloceşte pentru 
pacea lumii! Te rugăm scapă-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi de veşnica osândă, ca împreună cu tine 
pururea să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Acatistul Sfântului Ierarh Ambrozie
Rugăciunile începătoare                                                       7 decembrie

Condac 1
Apărătorul cel mare al dreptei credinţe, biruitorul ereticilor, alăuta dogmelor 

ortodoxe, care L-ai propovăduit pe Fiul Lui Dumnezeu în cele două firi, Întrupat din 
Cea neispitită de nuntă şi de o fiinţă cu Tatăl şi Veşnic ca şi El, cu dulce glas te lăudăm, 
cântând: Bucură-te, Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate 
să-L slăvim pe Dumnezeu!

Icos 1
Cuvioase Părinte Ambrozie, cel numit cu numele dulceţii, cu rugăciunile tale 

deschide-ne nouă, nepricepuţilor, mintea şi limba spre lauda Sfintei Treimi, care prin 
viaţa ta curată şi mai presus de fire a fost preaslăvită, precum ai deschis minţile şi 
limbile celor ce te ascultau, ca împreună cu ei să grăim aşa:

Bucură-te, că vas ales al Dumnezeului nostru te-ai arătat!
Bucură-te, că daruri întocmai ca Apostolilor ţi s-au dat!
Bucură-te, iubitorule al ostenelilor, cel atât de cumpătat!
Bucură-te, cel ce din insuflarea Dumnezeiască, scaunul de Ierarh ai câştigat!
Bucură-te, iubitorule de frumos, că îndoită cunună ţi s-a dat!
Bucură-te, că în privegheri ai petrecut viaţa şi te-ai rugat neîncetat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 2

Ai fost născut din părinţi dreptcredincioşi, de bun neam, în cetatea Treveri. Prunc fiind, doica şi tatăl 
tău au văzut cum un roi de albine îţi puneau pe limbă miere şi tatăl tău a zis cu spaimă: Pruncul acesta va fi 
mare în popor, încă din pruncie arătând Domnul pe sluga Sa, şi se va împlini asupra lui Scriptura care zice: 
cuvintele frumoase sunt un fagure de miere! Cu dragoste să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Preafericite Ambrozie l-ai certat cu îndrăzneală pe dreptcredinciosul împărat Teodosie cel Mare, după 

uciderea făcută de acesta în cetatea Tesalonicului, şi în faţa tuturor credincioşilor i-ai dat canon de pocăinţă. 
Amintindu-ne noi de cuvintele tale: Împăratul e în Biserică, nu peste Biserică! îţi cântăm:

Bucură-te, că despărţindu-l de Biserică pe împărat, cuviinţa Dumnezeiască l-ai învăţat! 
Bucură-te, că în urmă, prin pocăinţă, turmei tale l-ai adăugat!
Bucură-te, că imnuri mântuitoare cu tine şi el a cântat!
Bucură-te, trâmbiţa Bisericii, că vrednic de cinstire te-ai arătat!
Bucură-te, Preacuvioase, care pe Domnul Iisus Hristos Îl îmblânzeşti!
Bucură-te, şi Lui Dumnezeu în rugăciune să ne pomeneşti!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 3

În Biserica Mediolanului s-a făcut tulburare mare între oameni pentru alegerea Episcopului. Tu ai 
îndemnat poporul la unire şi pace, dar un prunc, care încă nu vorbea bine, a strigat din popor: Ambrozie să ne 
fie Episcop! şi cu toţii l-au rugat pe împăratul Valentinian să te aleagă Episcop. Ca proorocul David zicem: Din 
gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit lauda! şi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Preasfinţite ai fugit de preoţie dar nu ai putut să te ascunzi de Voia Lui Dumnezeu. Nici noaptea nu te-

a putut tăinui, că ascuns de toţi ai ieşit din cetate, dar făcându-se ziuă, te-ai aflat tot la porţile cetaţii 
Mediolanului, că Dumnezeu cu puterea Sa te întorcea din cale. Pentru marea ta smerenie îţi cântăm:

Bucură-te, că văzând bunăvoinţa Lui Dumnezeu, poruncii împărăteşti te-ai supus!
Bucură-te, că ai primit Botezul de la Episcopul care credea drept în Domnul Iisus!
Bucură-te, că după opt zile de la Botez, Episcop al Mediolanului ai fost aşezat!
Bucură-te, bogatule în Hristos, că săracilor averea ta le-ai dat!
Bucură-te, că ai tămăduit pe femeia slăbănoagă şi cu lacrimile tale pe păcătoşi i-ai câştigat! 
Bucură-te, cel care slujbele şi Sfânta Liturghie cu cântări ai încununat!
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Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 4

Preasfinţite, ai tăiat cu sabia duhului învăţăturile ereticilor şi ai continuat în Apus lucrarea curăţitoare de 
erezii, săvârşită în Răsărit de Sfântul Grigorie Teologul; cu bucurie Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cu sfintele tale învăţături ai îndepărtat necurăţia cugetării lui Arie. Nu te-ai plecat împărătesei Iustina, 

care aprinzându-se cu mânie asupra ta, împotrivindu-se dreptelor învăţături despre Dumnezeu cugeta să te 
stingă pe tine, cel care eşti stea de Dumnezeu luminată. Cu evlavie să spunem:

Bucură-te, că în scaunul episcopal de Sirmia ai fost aşezat!
Bucură-te, că gândul împărătesei Iustina, de a aşeza Episcop arian, ai alungat!
Bucura-te, Cuvioase Ambrozie, şi laudă pe Cel care S-a întrupat din Cea neispitită de nuntă!
Bucură-te, şi Celui de O fiinţă cu Tatăl şi împreună Veşnic îi cântă!
Bucură-te, al Fiului în două firi, propovăduitor în chip lămurit!
Bucură-te, că prin puterea Duhului, pe Fiul cu Tatăl de o fire ai mărturisit!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 5

Lui Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat şi slăvit, Care a descoperit plăcutului său Ambrozie 
Moaştele Sfinţilor Mucenici  Protasie şi Ghervasie, Vitalie şi Agricolae, Nazarie şi Chelsie, să-I aducem acum 
cântare sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Harul Preasfântului Duh aflând sufletul tău curat de toată întinăciunea, s-a sălăşluit întru el ca o lumină 

nespusă; cu lucrarea Lui alungi duhurile înşelăciunii şi tămăduieşti bolile şi neputinţele celor care se apropie 
de tine cu inima curată şi săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină. 

Bucură-te, fagure de miere din izvorul începător!
Bucură-te, lauda Arhiereilor şi al tainelor povăţuitor!
Bucură-te, al dreptei credinţe, împotriva vrăjmaşilor, apărător!
Bucură-te, înger pământesc cu Sfinţii Părinţi numărat!
Bucură-te, Sfinte, şi pentru sufletele noastre roagă-te Lui Dumnezeu neîncetat!
Bucură-te, că Dumnezeieşte ai fost luminat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 6

Preafericite, ţi-ai curăţit puterea şi înţelegerea minţii de negura patimilor şi ai făcut-o primitoare pentru 
curatele străluciri ale Preasfântului Duh. Minunându-ne de îngereasca ta viaţă, împreună cu tine Îi cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Văzând Dumnezeiasca ta petrecere şi minunile pe care le săvârşea Domnul prin tine, păgâni mulţi 

veneau la credinţă. Nici noi nu ne îndoim a ne mărturisi păcatele şi a-ţi cere ajutorul spunând: 
Bucură-te, Sfinte, de bolnavi tămăduitor, de demoni izgonitor!
Bucură-te, că pe cei care credeau îi botezai, ostenitorule, şi de fapte Preaslăvite lucrătorule!
Bucură-te, că pe Augustin cel cufundat în eresuri, în noaptea Sfintelor Paşti l-ai Botezat! 
Bucură-te, că prin îndrumarea ta, Fericitul, mare apărător al Bisericii s-a arătat!
Bucură-te, că poporul marcomanilor te are Botezător pe tine!
Bucură-te, propovăduitorule al Evangheliei printre triburile păgâne!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 7

Cuvioase, te-ai făcut jertfă şi te-ai mistuit cu sârguinţă ca o ardere de tot Lui Dumnezeu, aducându-te 
prinos pe masa Lui Hristos, Căruia dimpreună cu Cetele Îngereşti I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Înger în trup te-ai arătat, bărbat cu mare înfrânare, iubitor de osteneală, de rugăciune neîncetată, scriitor de 

cărţi folositoare, purtând mare grijă de toate Bisericile. Osteneala ta în cele Dumnezeieşti reuşind cu greu să o 
mai poarte după tine, cinci Episcopi. Minunându-ne, cu credinţă grăim acestea:

Bucură-te, purtătorule de rugăciune neîncetată, pentru Domnul ostenitor!
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Bucură-te, minte luminată şi de înfrânare mare iubitor!
Bucură-te, îndelung postitorule şi fără lenevie lucrătorule!
Bucură-te, cel ce porţi grijă mare Bisericilor şi de cărţi folositoare, scriitorule!
Bucură-te, că din moştenirea ta pe săraci i-ai hrănit!
Bucură-te, că din averea ta Bisericile le-ai împodobit!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 8

Ostenindu-ţi mădularele şi omorându-ţi cugetul trupului, ai dat viaţă sufletului, Cuvioase, şi ai făcut să 
ţâşnească izvor de minuni, care dă viaţă celor omorâţi de patimi. Pentru aceea cu tine, Ambrozie, Lui Dumnezeu, 
Care ţi-a dat ţie această putere, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Pe spurcata fără minte, care cu obrăznicie  a  dat  năvală  să  se  apropie  de  tine,  cel  împodobit  cu 

înţelepciune, ai împiedicat-o cu Dumnezeiască certare. Cu smerenie să spunem acestea:
Bucură-te, că nu a putut să-ţi facă rău, al împărătesei Iustina dregător!
Bucură-te, că nedând Biserica arienilor, în Biserică trei zile ai fost închis alături de popor!
Bucură-te, că Biserica Lui Dumnezeu hulitorilor n-ai lăsat-o!
Bucură-te, că pe împărăteasă cu împotrivirea ta ai ruşinat-o!
Bucură-te, că de ucigaşul, trimis de Iustina, ai fost apărat! 
Bucură-te, vindecătorule al ucigaşului tău, căruia mâna i s-a uscat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 9

Ai dobândit puterea mântuitoare a Cuvântului, că în rugăciune nu ai cerut viaţă lungă, slavă şi bogăţie, 
ci ai cerut cele bineplăcute Lui Dumnezeu, Căruia I-ai cântat întotdeauna: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Străbătând vestea despre tine pretutindeni, Preasfinţite Ambrozie, din Persia au venit în Mediolan doi 

bărbaţi preaînţelepţi, care prin multe întrebări vrând să-ţi ispitească înţelepciunea, au rămas ruşinaţi de adâncul 
ştiinţei tale; minunându-ne şi noi de acestea spunem:

Bucură-te, că în inima ta, Cel născut din Sfânta Fecioară S-a sălăşluit!
Bucură-te, cel care prin cuvintele despre Fiul, precum o stea au strălucit!
Bucură-te, că luminaţi de ea ca magii, la tine doi bărbaţi din Persia au venit!
Bucură-te, cel ce Calea, Adevărul şi Viaţa le-ai descoperit!
Bucură-te, că ai fost căutat de înţelepţii sătui de noaptea minciunii!
Bucură-te, cel ce răspândeşti lumina primită de la Lumina lumii!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 10

Arienii  cu împărăteasa Iustina batjocoreau minunile care se făceau prin tine, Sfinte,  dar prin Voia 
Domnului, diavolul a început să-l muncească pe unul dintr-înşii, care striga:  Să sufere ca mine toţi cei care 
hulesc pe Sfinţii Mucenici şi nu cred în Treimea în care ne spune Ambrozie a crede! Minunându-ne cu frică şi 
cutremur, Lui Dumnezeu, Cel Minunat întru Sfinţii Săi, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cuvioase Ambrozie, ai înfruntat bărbăteşte pe împăraţii care săvârşeau nedreptatea şi întărindu-te cu 

armele sfinţeniei şi luminându-ţi mintea cu Dumnezeiasca slavă, te arăţi credincioşilor ca o sabie sclipitoare, 
tăind în bucăţi trufia eresurilor; iar noi te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, că Moaştele Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie ai descoperit!
Bucură-te, că atingându-se de hainele Mucenicilor, orbul Sevir s-a tămăduit şi duhurile rele au fugit!
Bucură-te, că Domnul a ruşinat pe cei ce huleau, prin cel dintre ei, care s-a îndrăcit!
Bucură-te, că un arian, în Biserica ta a zărit un Înger şoptindu-ţi la ureche, şi credincios a devenit!
Bucură-te, că l-ai tămăduit pe pruncul Pansofie, muncit de duhul cel necurat!
Bucură-te, că ai înviat copilul pus de mama sa pe al tău pat, şi făcător de minuni te-ai arătat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
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Condac 11
Sfinte Ambrozie, Biserica se încununează cu vorbele tale şi rămâne în veac împărăţind asupra celor 

credincioşi care, împreună cu tine, Îl slăvesc pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Înţelepte Părinte, prin cuvintele tale de Har roditoare, adăpi cugetele credincioşilor, îneci minţile 
ereticilor şi izvorând Har de tămăduiri, speli cu adevărat de întinăciunile patimilor. Căzând noi cu umilinţă la 
tine, Povăţuitorule în cele tainice, aducem ţie aceste cântări:

Bucură-te, Ierarh Îndumnezeit, tâlcuitor al Scripturii în chip lămurit!
Bucură-te, tămăduitorule al suferinţei, cel ce adăpi brazdele credinţei!
Bucură-te, de cele Dumnezeieşti cugetător şi al preoţilor sfinţitor!
Bucură-te, cel care alungi duhurile răutăţii şi luminezi lumea cu învăţăturile dreptăţii!
Bucură-te, de Lumina cea fără de materie luminat!
Bucură-te, al Duhului Sfânt locaş sfinţit şi adevărat!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 12

Prin Dumnezeiescul Duh ai cunoscut mutarea ta din trup, Înţelepte Părinte, şi pe aceasta ai tâlcuit-o 
celor care erau cu tine; aceştia cu evlavie au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ridicându-te cu mintea mai presus de toate, Părinte, ai văzut bunătăţile cele hotărâte Sfinţilor din veci, 

către care te-ai mutat să iei răsplătirile ostenelilor tale. 
Bucură-te, că tâlcuind tu Psalmul 43, preotul Paulin foc în jurul capului tău a văzut!
Bucură-te, că acest foc intrând în gura ta, faţa albă ca zăpada ţi s-a făcut!
Bucură-te, că în boală, L-ai văzut pe Domnul Iisus Hristos venind, şi te-ai rugat!
Bucură-te, că înainte de a muri, pe scaunul tău, pe Simplichian urmaş l-ai lăsat! 
Bucură-te, că: numai până la Paşti voi fi cu voi! dinainte cunoscându-ţi plecarea, ai zis şoptit!
Bucură-te, că preotul Gonoratie auzind glas de Sus, a luat Preacuratele Taine şi te-a împărtăşit!

Bucură-te Sfinte Ierarh Ambrozie şi cu rugăciunile tale ajută-ne ca în toate să-L slăvim pe Dumnezeu!
Condac 13      (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinte Părinte, în viaţă credinţa cea fără de greşeală ai păzit şi ai ajuns în cămările cereşti, în care ţi s-a 
gătit cununa şi mărirea răsplătirilor. Primind puţina noastră cântare, mijloceşte pentru noi răspuns bun în 
ceasul morţii şi la Înfricoşata Judecată, ca prin rugăciunile tale să ne învrednicim a intra şi noi în cămara 
Mirelui, ca împreună cu tine să-I aducem cântare Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

+Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon
Rugăciunile începătoare                         -făcător de minuni-                                             12 decembrie

Condac 1
Părintelui  Spiridon,  apărătorul  credinţei  dreptmăritorilor,  din  inimă  să-i 

aducem  mulţumire,  toţi  cei  care  prin  învăţăturile  lui  înţelepte  ne-am  luminat  cu 
credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi 
mântuirea sufletelor noastre! 

Icos 1
Popoarele credincioase cunoscând minunile tale, cu care ai ruşinat pornirea 

ereticilor asupra credinţei noastre, cu umilinţă te laudă cu cântări ca acestea:
Bucură-te, Ierarhul Mântuitorului Iisus Hristos! 
Bucură-te, îndreptătorul credinţei! 

Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi! 
Bucură-te, că pe păgâni îi întorci la lumină! 
Bucură-te, că pe cei greşiţi cu blândeţe îi primeşti la tine! 
Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!
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Condac 2
Neştiind să lăudăm minunile tale, din suflete curate şi din inimi umilite îndreptăm către tine aceste 

cuvinte! Primeşte-le, Sfinte, de la noi cei care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Care dintre noi păcătoşii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine, dacă nu ne 
străduim să stingem pornirea patimilor noastre trupeşti? Socotind slăbiciunea firii noastre şi mulţimea 
înţelepciunii tale, cu milostivire te rugăm primeşte cântarea aceasta:

Bucură-te, cel care din pântece ai fost ales de Dumnezeu! 
Bucură-te, Arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh! 
Bucură-te, lauda Arhiereilor şi a dascălilor! 
Bucură-te, podoaba Bisericii Lui Hristos! 
Bucură-te, că din pruncie ai fost plin de înţelepciune! 
Bucură-te, care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 3
Împovăraţi de ispite şi plini de păcate, mare nădejde avem în tine, Sfinte Părinte. Eşti ajutorul celor fără de 

nădejde, mângâierea celor necăjiţi şi te rugăm să fii mijlocitor şi pentru sufletele noastre, ca împreună să-I 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Darul Duhului fiind cu tine, deşi în tinereţe ai fost păstor turmelor necuvântătoare, la bătrâneţe cu 

înţelepciune ai ştiut să păstoreşti turmele cele cuvântătoare ale credincioşilor şi la Soborul cel dintâi te-ai arătat 
apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi aducem cântarea:

Bucură-te, Episcopul Trimitundei! 
Bucură-te, lauda poporului credincios! 
Bucură-te, tămăduirea bolnavilor! 
Bucură-te, că eşti rugător către Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi! 
Bucură-te, că din primejdii îi mântuieşti pe cei care aleargă la tine! 
Bucură-te, doctorul cel fără de plată! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 4
Multmilostive Părinte, primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor şi prin bunătatea şi milostivirea ta 

mijloceşte la Atoateziditorul, să dăruiască vindecare şi sănătate robilor Săi care te cheamă în ajutor, şi cu tine 
Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cu smerenie stăm înaintea icoanei tale, Sfinte Părinte, ca şi când ne-am afla înaintea Sfintelor tale 

Moaşte şi mărturisind minunile pe care le-ai făcut, te rugăm ascultă această rugăciune şi ajută-ne în neputinţele 
noastre, ca după vrednicie să spunem aceasta:

Bucură-te, cel care eşti cu Îngerii slujitor! 
Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârşeşte minuni! 
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii! 
Bucură-te, odor nepreţuit al ostrovului Corfu! 
Bucură-te, că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit! 
Bucură-te, că, slujind în Biserică, Serafimii te-au umbrit! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 5
Aşa cum în ostrovul Corfu, prin Sfintele tale Moaşte, cu milostivire cercetezi şi vindeci neputinţele 

poporului binecredincios, care aşteaptă ajutorul tău, îndură-te şi de noi păcătoşii! Izbăveşte-ne cu ajutorul tău, 
de durerea care ne-a cuprins şi întăreşte-ne să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Ca să arăţi neamului omenesc marea ta milostivire, îi izbăveşti din nevoi pe cei care cer ajutorul tău 

puternic şi din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea:
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Bucură-te, că risipeşti furtuna cu rugăciunea ta! 
Bucură-te, că eşti ajutător celor înspăimântaţi de tunet! 
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoşaţi de săgeata fulgerului! 
Bucură-te, că tu mijlocind către Mântuitorul, ne izbăveşti de orice primejdii! 
Bucură-te, nădejdea noastră şi scăparea de acum! 
Bucură-te, că nimeni din cei care aleargă la tine nu rămâne fără ajutor! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 6
Cinstitorule de Dumnezeu, ascultă rugăciunea noastră şi prin sfintele tale rugăciuni izbăveşte-ne din 

necazuri aşa i-ai izbăvit pe cei care erau învăluiţi în mare, când au chemat ajutorul tău. Ca aceia, şi noi cu 
bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Sfinte Ierarh al Domnului Iisus Hristos, cinstit  slujitor al darului, mijloceşte la  Bunul  Dumnezeu 

pentru noi, să ne facă părtaşi ai bunătăţilor sufleteşti şi trupeşti, cele făgăduite creştinilor credincioşi! 
Bucură-te, cinstite slujitor al darului! 
Bucură-te, că prin rugăciunile tale slăbănogii se întăresc! 
Bucură-te, ajutătorul celor cufundaţi în multe primejdii! 
Bucură-te, că tu Îl rogi pe Dumnezeu pentru cei care se află pe patul durerilor! 
Bucură-te, că şi noi păcătoşii de la tine cerem ajutorul! 
Bucură-te, că numai văzând icoana ta, toată durerea ni se alină! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 7
O, Preamilostive Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi, ci ajută-le! Miluieşte-i Bunule cu 

iubirea Ta de oameni şi izbăveşte-i de tot necazul care i-a cuprins, din pricina mulţimii păcatelor şi, aşa cum ai 
ridicat-o din patul durerilor pe soacra lui Petru, aşa ridică-i şi pe robii Tăi din primejdia în care se află, pentru 
rugăciunile Sfântului Ierarh Spiridon, cu care împreună Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Toate Puterile Cereşti lăudând credinţa cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine Îi slujesc Celui 

Fără-de-Început, Ziditorului lumii, iar noi îţi aducem ţie aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, că prin credinţă ai făcut minuni! 
Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu! 
Bucură-te, tămâie bine primită înaintea Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, ale cărui rugăciuni au scăpat sufletele din primejdii! 
Bucură-te, că biruieşti puterile celor fărădelege! 
Bucură-te, puternic ajutător al credincioşilor! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 8
Toţi ocârmuitorii binecredincioşi punându-şi nădejdea în tine, Sfinte Părinte, primesc ajutor. Nu trece cu 

vederea rugăciunile noastre, Milostive, şi izbăveşte-ne din toate nevoile, ca împreună cu tine să Îi cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Având dar  de la  Dumnezeu,  prin  rugăciunile  tale  ai  prefăcut  seceta  în  ploi  sau  ai  contenit  ploile 

prisositoare, depărtând foametea cea înspăimântătoare. Pentru acestea îţi cântăm ţie:
Bucură-te, scăparea din foametea cea văzută! 
Bucură-te, că ai prefăcut seceta în ploi! 
Bucură-te, că prin rugăciunile tale s-au oprit ploile prisositoare! 
Bucură-te, nădejdea cea bună a lucrătorilor pământului! 
Bucură-te, că în vreme de secetă, cerând ajutorul tău, îl şi dobândim! 
Bucură-te, mângâierea celor cuprinşi de nevoi! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre! 
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Condac 9
Făcătorule de minuni, Sfinte Spiridon, aşa cum în vremea lui Constantin prin rugăciunile tale ai adus 

peste semănături ploi hrănitoare, dăruieşte acum prin mila ta timp roditor, îmbelşugare, ajutor sărmanilor şi 
celor care plâng, ca împreună cu ei şi noi să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Când l-ai auzit pe săracul acela cerându-ţi ajutor în necazurile lui, nu l-ai îndepărtat cu cuvinte 

întristătoare, ci, prefăcând şarpele în aur i l-ai dat lui spre întrebuinţare, odată cu binecuvântarea ta, şi l-ai 
scăpat din cumpăna nevoilor. Pentru acestea primeşte de la noi acum această laudă: 

Bucură-te, bogăţia săracilor! 
Bucură-te, că ai schimbat şarpele în aur! 
Bucură-te, că prin aceasta săracul s-a mântuit! 
Bucură-te, că ai arătat minunea ta împrumutătorului! 
Bucură-te, că prin rugăciunea ta iarăşi în şarpe s-a prefăcut aurul! 
Bucură-te, vistierul darurilor Lui Hristos! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 10
Pe noi, cei săraci de fapte bune, ajută-ne să biruim pornirile vrăjmaşilor asupra noastră şi năvălirea 

gândurilor  rele  care  vin spre noi  neîncetat.  Ajută-ne să avem cele bune şi  de folos sufletelor noastre,  ca 
împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 10
Cine nu se va înfricoşa de lucrurile tale, când va auzi cum cea moartă, din mormânt ţi-a răspuns când 

ai întrebat-o, şi cum au fost izbăviţi corăbierii de la înecare? Pentru zavistuitul, pe care l-ai izbăvit de la moarte 
şi pentru toate minunile tale, toţi îţi aducem aceste laude: 

Bucură-te, că şi cea moartă ţi-a răspuns pentru credinţa ta! 
Bucură-te, că răspunsul ei i-a făcut pe necredincioşi să amuţească! 
Bucură-te, că toate acestea le-ai făcut pentru credinţă! 
Bucură-te, că ai săvârşit minuni de care s-au îngrozit aleşii păgânilor! 
Bucură-te, că pentru Slava Ziditorului ai făcut acestea! 
Bucură-te, că noi îţi mulţumim pentru tot ce ne dăruieşti! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 11
Auzind moarta glasul tău ţi-a răspuns din mormânt, pentru credinţa ta. Milostiveşte-te asupra noastră, 

Sfinte  Ierarh  Spiridon, să dobândim  sănătate  şi  mântuire,  ca  împreună  cu  tine  şi  noi  să-I  aducem  Lui 
Dumnezeu cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Doctorul sufletelor şi al trupurilor, care pe împăratul Constantin l-ai izbăvit de boala sa şi pe copilul 

femeii aceleia l-ai întors la viaţă, Sfinte Spiridon, înviază şi întoarce la viaţa veşnică şi păcătoasele noastre 
suflete, moarte de mulţimea păcatelor, şi primeşte mulţumirea aceasta:

Bucură-te, tămăduirea credinciosului împărat! 
Bucură-te, scăparea copilului femeii, cel ce era pe moarte! 
Bucură-te, că prin tine a fost bucurată mama copilului vindecat!  
Bucură-te, scăparea femeii desfrânate, care a îndrăznit a se atinge de tine! 
Bucură-te, că văzând tu desfrânarea ei, şi pocăiţa ei, aceasta s-a curăţat! 
Bucură-te, tămăduirea şi mântuirea sufletului meu! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre! 

Condac 12
Părinte  îndură-te  de  noi,  ca  de  toţi  cei  pe  care  i-ai  ajutat  şi  prin  mijlocirea  ta  au  dobândit  de  la 

Atoateziditorul vindecarea bolilor, sănătate şi sporire către cele de folos. Precum aceia şi noi împreună cu tine, 
cu mulţumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
Ajută-ne,  Preafericite,  precum  pe  femeia  desfrânată,  măcar  că  suntem  mai  păcătoşi  decât  dânsa. 

Cuprinşi de ruşinea faptelor noastre din tinereţe, ne mărturisim ţie şi îţi cerem ajutorul. 
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Bucură-te, mărturia celor care s-au pocăit, mărturisindu-şi păcatele către tine! 
Bucură-te, mustrarea celor care cu viclenie tăinuiesc păcatele lor! 
Bucură-te, că tu ai slobozit limba mândrului diacon care se oprise, spre smerire! 
Bucură-te, că tu ai întors capra de la cel care o răpise, aducând-o la stăpânul ei! 
Bucură-te, şi fii tămăduitor nouă şi mijocitor pentru iertarea păcatelor noastre! 
Bucură-te, pentru umilinţa şi pocăinţa noastră şi miluieşte-ne! 
Bucură-te Sfinte Ierarh Spiridon şi roagă-te pentru iertarea şi mântuirea sufletelor noastre!

Condac 13     (de 3 ori)    (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preabunule Părinte Spiridon, primind acest dar, fii mijlocitor către Multînduratul Dumnezeu,  şi 

pentru ale tale sfinte rugăciuni şi pentru marea Sa iubire de oameni, roagă-L să ne dăruiască sănătate şi iertare 
de păcate, ca şi noi cu tine împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
  

Acatistul Sfintei Mari Proorociţe Virginia
Rugăciunile începătoare                                                                 (9 iun) 14 
dec

Condac 1
Apărătoarea noastră cea mare, pentru biruinţă mulţumiri izbăvindu-ne din 

nevoi, aducem ţie purtătoare de Dumnezeu, noi fiii tăi. Şi ca ceea ce ai mijlocire 
nebiruită,  izbăveşte-ne  din  toate  nevoile  ca  să-ţi  strigăm  ţie: Bucură-te maică 
Virginia, pururea fericită!

Icos 1
Tu, care din fragedă pruncie ai fost aleasă de Dumnezeu, te-ai făcut vrednică de 

sfinţenie şi întrupându-Se întru tine sămânţa Cuvântului Lui Dumnezeu, ai hrănit 
sufletele  noastre,  cu  mana  Cuvântului  coborât  din  Cer.  Petrecându-ţi  viaţa  în 
sfinţenie i-ai uimit pe toţi cu dragostea şi cu blândeţea ta, maică milostivă, pentru 
care cu umilinţă îţi spunem acestea:

Bucură-te, că prin darul tău, Pământul l-ai făcut Cer!
Bucură-te, trâmbiţă deşteptătoare cu sunet Dumnezeiesc!
Bucură-te, că prin suferinţă, răbdare şi smerenie, te-ai făcut vas ales al Lui Dumnezeu!
Bucură-te, al Mângâietorului glas dulce!
Bucură-te, ceea ce păstoreşti poporul Noului Ierusalim!
Bucură-te, dreptar trimis de Sfânta Treime, pentru îndreptarea celor credincioşi!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 2
Izvor de binecuvântări a vărsat Domnul peste noi prin tine. Bucurii nespuse ne aduceai de Sus prin 

graiuri dulci şi mângâieri neuitate. Ajută-ne prin rugăciunile tale la Domnul, maică Virginia, să ajungem să-I 
cântăm cu tine pe veci Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
O, Dumnezeul mângâierii şi al nădejdii, ca lucrul făpturii tale să nu piară în întunericul necunoştinţei de 

Tine, din iubire pentru noi ai binevoit să alegi vase plăcute Ţie, prin care să cobori Dumnezeu-Cuvântul în 
mijlocul nostru, şi să ne înveţi cum să trăim în sfinţenie, ca să avem viaţă în veci. De aceea, celei între Sfinţii 
Tăi, marii proorociţe Virginia, din smerenia inimii îi spunem acestea: 

Bucură-te, maică iubitoare de sfinţenie, din care a izvorât milă şi mângâiere!
Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu ne hrăneşte la masa Cuvântului Său!
Bucură-te, că ţi-ai pus sufletul pentru poporul creştin!
Bucură-te, glas de clopot ceresc, prin care ne cheamă Domnul la El!
Bucură-te, glasul înţelepciunii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile noastre la Stăpânul Cel Preaîndurător!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 3
O, preabună maică,  cu umilinţă cerşim să vindeci  rănile  sufletelor noastre.  Roagă-te împreună cu 

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să fim izbăviţi de ispitele cu care vrăjmaşul ne îngrozeşte. Mijloceşte 
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maică Virginia ca Domnul să ne întărească iubirea de Dumnezeu şi de aproapele nostru şi să-I cântăm în veci: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Maică Virginia, tu cunoşti ispitele fără de număr ale vrăjmaşului viclean, că ispitită ai fost şi ai rămas 

biruitoare. Ajută-ne, ca prin darul rugăciunilor tale, să ne întăreşti cu puterea cea de la Domnul, să venim la 
pocăinţă cu inima curată şi să căpătăm iertarea. Pentru aceasta, cu umilinţă, îţi spunem aşa:

Bucură-te, caldă rugătoare la Domnul şi apărătoarea noastră neobosită!
Bucură-te, întărirea noastră, a celor slabi în credinţă şi nădejde!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale stingi focul patimilor şi slăbiciunilor noastre!
Bucură-te, făclie aprinsă în bezna păcatelor noastre!
Bucură-te, piatră din care a izvorât apa vie!
Bucură-te, nesecată iubire luminată de Harul Sfântului Duh!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 4
Ne amintim cu mâhnire de patimile tale suferite în copilărie, în închisori, în prigoane şi în lipsuri grele, 

de al tău îndelungat chin trupesc pentru păcatele noastre. Tu care cunoşti adâncul durerii nu ne părăsi pe noi, 
în durerile noastre şi mijoceşte pentru noi la Domnul, Căruia cu dragoste Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Multele tale chinuri ne amintesc că suferinţa este cămaşa curăţeniei. Te rugăm să ne ajuţi să risipim 

teama de primejdiile vieţii, să strici şi să alungi puterea celui rău şi să te rogi la Domnul Iisus să-ţi împlinească 
toate cererile cele bune pentru noi, cei care cu dragoste îţi spunem aşa:

Bucură-te, că din copilărie L-ai văzut pe Domnul Iisus şi pe Preasfânta Sa Maică!
Bucură-te, că pentru o bucată de pâine pentru familia ta, păşteai vitele vecinilor tăi!
Bucură-te, că te hrăneai cu mere pădureţe, pe care dulci le făcea pentru tine Domnul Iisus!
Bucură-te, că pentru vindecarea maicii tale, la 14 ani I-ai dat Domnului Iisus lumina ochiul tău! 
Bucură-te, că fiind orfană de tată, de mică ai simţit greutatea vieţii şi lacrimile suferinţei!
Bucură-te, că de atâtea ori ai stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos şi cu Maica Sa Preacurată!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 5
Ai fost născută din părinţi credincioşi şi ai stat neclintită în dragostea ta, suferind chinuri grele în 

temniţe şi mari încercări, suferind foame şi sete, frig şi sărăcie, boală grea şi nevindecabilă. În marea ta milă ai 
purtat în locul nostru greutatea prigoanelor vieţii. Ajută-ne ca să îţi cinstim cum se cuvine dragostea pe care o 
ai pentru noi, cântându-ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
În durerile tale te-ai arătat biruitoare şi, ca o mamă caldă, ne-ai învăţat să păzim cu sfinţenie credinţa, 

nădejdea şi dragostea faţă de Dumnezeu; Care cu mângâietoare poveţe şi cuvinte, ne-a hrănit prin gura ta 
vreme de 25 de ani. Nu avem cuvinte cu care să-ţi lăudăm darul şi Harul dobândite pentru noi, dar putem cu 
smerenie să spunem acestea:

Bucură-te, maica cea plină de durere pentru păcatele noastre!
Bucură-te, că pentru hrana poporului creştin, ai răbdat prigoane, închisoare, foame şi sărăcie!
Bucură-te, că ne alintai cu balsamul dulcilor cuvinte ale Duhului Sfânt Mângâietorul!
Bucură-te, că te rogi la Domnul să nu pierim în lumea rea!
Bucură-te, maică smerită plină de milă şi de iubire, prin care cerem iertare la Domnul!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne scapi din toate primejdiile!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 6
O, Iisuse Preadulce, Care ai gustat puterea amărăciunii suferinţelor pe pământ, ai milă de noi păcătoşii! Nu 

ne lăsa că fără Tine pierim în întunericul răutăţii! Cu umilinţă, cu smerenie şi cu adâncă părere de rău ne căim 
pentru toate păcatele noastre. Curăţeşte-ne mintea, inima şi sufletul şi  vino cu lumina Ta şi nu mai pleca, că 
suntem slabi fără Tine, Doamne! Primeşte rugăciunile maicii Virginia şi scapă-ne de la pieire, Doamne, ca 
împreună să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 6
Maică Virginia roagă-te pentru noi să primim darul iertării, al iubirii de Dumnezeu, al smereniei, al 

umilinţei, al răbdării, al milostivirii şi toate cele bune mântuirii sufletelor noastre! Îndepărtează de la noi trufia, 
orgoliul, furia, neascultarea de Dumnezeu şi tot ce vine de la rău! Luminează-ne calea spre Domnul!

Bucură-te, mijlocitoare la Domnul pentru cei greşiţi, care plâng şi se pocăiesc!
Bucură-te, slujitoarea rugăciunii neostenite în Cer pentru noi!
Bucură-te, vas prea-ales al Sfintei Treimi, de care s-a slujit Domnul pentru noi!
Bucură-te, spic sfinţit care ai rodit însutit în ogorul Domnului!
Bucură-te, ocrotitoarea nostră neadormită!
Bucură-te, dulce îmbietoare spre Împărăţia Cerurilor!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 7
Focul Duhului Sfânt coborându-se peste tine din Cer, izvora din gura ta cuvinte cu care niciodată nu s-

a  vorbit  pe  Pământ,  iar  Duhul  Sfânt  care  te  umbrea  se  făcea  nouă  hrană  dulce  şi  mireasmă  sfinţitoare. 
Prigonitorii Lui Dumnezeu nu puteau să-ţi oprească izvorul darurilor tale, că prin lumina ta orbeai înţelegerea 
lor şi nu se pricepeau să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ai îndurat temniţă, batjocuri, chinuri pentru dragostea Lui Dumnezeu, Care te-a întărit cu puterea Sa, 

ocrotindu-te cu cetele îngereşti. Adeseori Maica Domnului ţi se arăta şi te întărea în răbdare şi mângâiere. 
Pentru toate cele îndurate pentru noi, cu dragoste îţi spunem acestea:

Bucură-te, că prin suferinţele tale ai fost plăcută Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că fiind dusă între şerpi nu ai primit vătămare!
Bucură-te, că ţi-au fost băgate în gură lucruri spurcate!
Bucură-te, că ostaşul care te păzea a fost omorât, că te-a miluit şi te-a ocrotit!
Bucură-te, că Domnul Cel-peste-toate te întărea şi prin Voia Sa din închisoare ai ieşit! 
Bucură-te, că în drum spre casă, Maica Domnului te-a însoţit în chipul unei fiice duhovniceşti!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 8
Cu inimi curate te cinstim, maică Virginia,  că toată viaţa şi  toate bucuriile ţi le-ai închinat pentru 

întărirea credinţei pe Pământ şi cu tine Îl preamărim pe Domnul cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8

Petrecând 40 de zile în post şi în rugăciune, fără să mănânci şi să bei şi alte zile şi săpămâni în post, te-
ai învrednicit să primeşti darul proorociei şi prin gura ta a vorbit Însuşi Domnul către poporul Său. Cinstindu-
te şi noi îţi spunem cu umilinţă unele ca acestea:

Bucură-te, trâmbiţă cuvântătoare prin care Sfânta Treime a vorbit cu noi, cei păcătoşi!
Bucură-te, grai plin de dezmierdări pentru fiii dăruiţi ţie de Domnul!
Bucură-te, rază luminoasă a Duhului Sfânt, care ai luminat întâlnirile noastre cu Domnul!
Bucură-te, harpă dulce din care ne-a cântat Iisus cele mai frumoase cântece de iubire şi dor!
Bucură-te, pasăre frumos cântătoare a Cuvântului Duhului Sfânt, hrănitor de suflete!
Bucură-te, armonia de neuitat a celor mai alese cuvinte de mângâiere ale Domnului!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 9
O, maică iubitoare, roagă-te Mântuitorului nostru să întărească unirea, dragostea şi pacea frăţească şi 

să reverse Harul Său peste noi; să ne păzească de reaua întâmplare, ca să ducem până la capăt lupta cea bună; 
să ne dea Hrana cea Mântuitoare şi Mila Sa, ca în veci să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu dragoste şi cu lacrimi te chemăm pe tine, maică Virginia, să stai la cârma mântuirii noastre în luntrea în 

care ne aflăm şi să ne scapi de la pierzare, precum Domnul odinioară pe ucenicii Săi, căci cu drag spunem aşa:
Bucură-te, nădejdea şi mijlocitoarea noastră către Dumnezeu!
Bucură-te, că ne-ai deschis cu iubire porţile Noului Ierusalim!
Bucură-te, că te rogi pentru întoarcerea la Domnul a celor rătăciţi şi căzuţi în ispite!
Bucură-te, că ne scapi de duhurile pierzătoare şi de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi!

401



Bucură-te, ancoră de scăpare în primejdiile care ne ameninţă!
Bucură-te, stingerea dezbinărilor şi izbăvitoarea sufletelor noastre!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 10
Maică Virginia, faţă de darurile cu care te-a încununat Domnul, cuvintele noastre sunt nevrednice, dar 

ştim că şi în Ceruri porţi ale noastre nume şi te rogi şi ceri Domnului bunătăţi pentru noi. Pentru acestea cu iubire, 
cu smerenie şi cu umilinţă te rugăm să cânţi împreună cu noi Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Nu uităm, maică Virginia, de chinurile şi de suferinţele îndurate de tine pentru noi păcătoşii; nu uităm 

bucuriile cu Domnul, trăite alături de tine. Pentru atâtea amintiri sfinte şi minuni neuitate nu încetăm a te lăuda:
Bucură-te, că ne-ai născut pentru Domnul în văpăile mistuitoare ale Duhului Sfânt!
Bucură-te, că pentru suferinţele cele pentru noi, nu vom fi niciodată vrednici să-ţi mulţumim!
Bucură-te, că ne-ai pregătit cel mai frumos loc în faţa Sfintei Treimi!
Bucură-te, că ne-ai hrănit cu mană de pe masa Raiului de Sus!
Bucură-te, că trecând prin flăcările Dumnezeieşti ne hrăneşti şi ne creşti pentru Domnul!
Bucură-te, maică milostivă, maică minunată, maică iubitoare!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 11
Cu lacrimi de pocăinţă te strigăm noi păcătoşii să ne păzeşti de cei care vor să ne smulgă de lângă 

Binele cel din Cer. Săgetează-i pe cei răi şi vicleni cu focul izbăvitor de la Domnul, ca în veci cu tine şi cu toţi 
Sfinţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Tu, care te-ai dovedit a fi mare între cei aleşi ai Lui Dumnezeu, făcându-te Domnul biserică Sfântului 

Duh lucrător de mântuire, L-ai purtat în cortul tău pe Dumnezeu-Cuvântul, Cel întru Treime închinat. Alături 
de Îngeri şi de toţi Sfinţii, bucurându-te de slava Lui Dumnezeu, primeşte de la noi aceste laude:

Bucură-te, icoană vie a vieţii celei plăcute Domnului Cel Preaiubit!
Bucură-te, cea care ai stat de vorbă cu Domnul, toată viaţa pe pământ!
Bucură-te, cort Dumnezeiesc în care S-a sălăşluit Iisus!
Bucură-te, floare nemuritoare sădită de Domnul în grădina Noului Ierusalim! 
Bucură-te, cea care ai sorbit amarul pentru dragostea fiilor tăi duhovniceşti!
Bucură-te, cea care ne aştepţi cu dragoste în Edenul Fericirii!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 12
Cu putere de Sus te-a înzestrat Domnul să arzi duhurile înşelăciunii, să risipeşti suferinţele trupeşti şi 

sufleteşti şi înveşmântată în haina nestricăcioasă reverşi turmei tale hrană şi binecuvântări din izvorul de viaţă 
nestricăcioasă al Sfintei Treimi. Mulţumindu-I Domnului pentru toate Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Prin tine Îi aducem Domnului mulţumiri şi slavă din inimi curate. Roagă-te Domnului împreună cu 

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii şi Îngerii să ne dăruiască iertare, milă şi răspuns bun la 
apropiata venire a Sa. Cu recunoştinţă chemăm numele tău şi îţi spunem acestea:

Bucură-te, cea care cu trupul te-ai făcut casă Duhului Sfânt!
Bucură-te, că prin tine aşteptăm să dobândim fericirea lângă Preadulcele Iisus!
Bucură-te, că te bucuri de dragostea Îngerilor şi de frumuseţile cereşti!
Bucură-te, că Domnul ţi-a dăruit aleasă haină de nuntă!
Bucură-te, cea învăluită în frumuseţe cerească!
Bucură-te, dragoste desăvârşită şi milă nemărginită!
Bucură-te maică Virginia, pururea fericită!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, preablândă, preamiloasă maică, pururea rugătoare pentru noi, ascultă rugăciunile şi vezi lacrimile 

noastre şi du-le Domnului şi-I cere pentru noi iertare, milă şi ajutor, ca să lucrăm cu dragoste învăţăturile sfinte 
pe care ni le-ai lăsat şi cu care şi astăzi ne hrăneşti. Ajută-ne să intrăm fericiţi în Noul Ierusalim, făgăduit nouă 
de Domnul, pentru care cu umilinţă şi cu smerenie îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Rugăciune către Sfânta Mare Proorociţă Virginia
O, preamilostivă şi multîndurătoare maică, te rugăm alină suferinţele şi durerile noastre, apără-ne de ispitele 
vrăjmaşului şi de atacurile lui asupra noastră. Vin vremuri grele! Roagă-te neîncetat pentru noi ca Domnul să 
reverse peste noi milă unul pentru altul, iubire şi multă credinţă, ca să fim vii întru El şi El să fie viu întru noi. 
Aşteptăm izbânda mântuirii şi ne temem, fiindcă  suntem atât de vinovaţi Cerului. Dă-ne iubire în inimi, să 
creştem în virtuţi mântuitoare, în smerenie şi în umilinţă. Aminteşte-ţi de cei slabi, de cei ispitiţi, de cei rătăciţi 
şi căzuţi de la pieptul Domnului, de cei bolnavi, de cei împovăraţi şi roagă-L pe Domnul pentru ajutor, că nici un 
păcat nu poate depăşi mila şi bunătatea Sa. Cere la Tatăl, cu lacrimi, mântuirea noastră şi a neamului nostru, ca 
împreună cu Sfânta Fecioară, cu tine şi cu toţi Sfinţii să cântăm laude şi osanale Preasfintei Treimi. Amin!

Acatistul Sfântului Mucenic Elefterie
Rugăciunile începătoare                                              15 
decembrie

Condac 1
Ca pe o podoabă a preoţilor şi îndemnător al purtătorilor de chinuri, toţi te 

cinstim,  Sfinte  Mucenic Elefterie, şi te rugăm, pe cei  ce  prăznuiesc  cu  dragoste 
pomenirea ta, eliberează-i din toate nevoile şi neîncetat roagă-te Lui Dumnezeu 
pentru noi toţi care-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în 
inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!

Icos 1
Frumuseţea arhiereilor şi podoaba purtătorilor de nevoinţe, Sfinte Mucenic 

Elefterie,  fiind tu  mare  apărător al  Bisericii  Lui  Iisus Hristos  şi  al  adevărurilor 
credinţei, după cuviinţă te lăudăm, zicând:

Bucură-te, păstor neînfricat al turmei Lui Hristos!
Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt!
Bucură-te, luminător nespus al dreptei credinţe!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime Slăvit!
Bucură-te, putere şi întărire a creştinilor!
Bucură-te, chip al adevăratei preoţii!
Bucură-te, alăută cerească!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 2

Sfinte Elefterie, am  auzit de chinurile pe care le-ai îndurat mărturisindu-L pe Hristos în lume şi ne 
minunăm de tăria pe care ai arătat-o întru ele. Dar cunoscând că aşa ţi-a fost dat ţie de Sus se cuvine să-I 
cântăm Lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Auzind împăratul Adrian de minunile pe care tu le făceai, şi că multe oi adunai în staulul Lui Hristos, 

voind să te întoarcă de la dreapta credinţă, a poruncit să fii adus în faţa lui. Tu neînfricat l-ai întâmpinat, 
mărturisind cu credinţă pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul Cel Nemuritor şi Stăpân a toate. Mâniindu-se de 
purtarea ta, el te-a dat pradă multor chinuri, pentru care cu smerenie îţi cântăm:

Bucură-te, că ai fost întins pe un pat de aramă înroşit în foc!
Bucură-te, că apoi ai fost aşezat pe un grătar încins!
Bucură-te, că într-un vas fierbinte ai fost aruncat!
Bucură-te, că în chinurile tale, într-una te rugai Domnului Iisus Hristos! 
Bucură-te, că ai primit dar de nevătămare şi din toate aceste nevoinţe teafăr ai ieşit!
Bucură-te, trup sfinţit în chinurile muceniciei, plăcut Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 3

I-ai adus Domnului Iisus Hristos turme de credincioşi, Părinte, ca un păstor plin de zel. Maica ta 
văzând trupul tău, sfinţit întru mucenicie, căzut la pământ şi voind a-l săruta, de sabia călăului a fost ucisă. 
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Acum cântarea fiului alături de cea a maicii sale se înalţă întru miros de bună mireasmă duhovnicească către 
Tronul Slavei, întru plăcuta rostire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Arhanghelii cu Îngerii se minunează, Sfinte, de marea ta credinţă. Apostolii cu Proorocii văd pecetea 

apostoliei lor în tine şi în maica ta sfântă, Antimea. Creştinii cu nădejde spre tine glăsuiesc:
Bucură-te, că fiind pus într-un cazan cu fierbinte amestecătură, focul ai stins!
Bucură-te, că fiind legat de un car şi tras de cai sălbatici, de Îngeri ai fost slobozit!
Bucură-te, că pe eparhul Coremon, pentru Hristos l-ai câştigat!
Bucură-te, că purtat de Duhul Sfânt ai scăpat nevătamat din chinuri şi în munţi te-ai sălăşluit!
Bucură-te, că pe fiarele sălbatice cu Dumnezeieşti cuvinte le-ai adus la ascultare!
Bucură-te, cel ce i-ai supus pe demoni şi minuni de tămăduiri faci!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 4

Ai înfruntat eresul prin cuvintele tale, Sfinte Elefterie! Cu pătimirea ta şi cu Puterea Celui de Sus l-ai 
pus sub picioarele tale pe urzitorul minciunii şi ai ridicat împotriva lui semne de biruinţă pentru noi, cădem la 
a ta mijlocire şi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Sfinte Mucenic Elefterie, ai învăţat dreapta credinţă, fiind nouă tuturor pilduitor în toate, iar poveţile 

tale urmându-le, ne faci să dobândim binefacerile tale, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne faci părtaşi ai Harului Dumnezeiesc!
Bucură-te, eliberarea noastră din cursele viclene!
Bucură-te, tămăduitor al rănilor trupeşti şi sufleteşti!
Bucură-te, necurmată rugăciune către Dumnezeu!
Bucură-te, aducător de pace şi de linişte în căminurile bântuite de duhurile rele!
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi şi izbăvirea celor robiţi!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 5

Sfinte Mucenic Elefterie  ajută-ne cu rugăciunile tale pe noi,  cei care te cinstim cu credintă,  şi  cu 
dragoste săvârşim pomenirea ta, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cu adevărat locuieşti în Lumina Neînserată, făcându-te lumină mai strălucitoare decât soarele. Cei care 

se apropie acum cu rugăciunea de tine, se simt ei înşişi luminaţi şi cu evlavie îţi spun aşa: 
Bucură-te, propovăduitor al Sfintei Treimi!
Bucură-te, trâmbiţă a Adevărului şi locaş al Duhului Sfânt!
Bucură-te, smerenie preaînaltă în trup mucenicit!
Bucură-te, podoaba Cerului şi lauda Iliricului!
Bucură-te, izvor de sfinţenie, că nu te-au înspăimântat fiarele sălbatice!
Bucură-te, că în toată viaţa numai frumuseţea Lui Dumnezeu o căutai!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 6

Din lumina pătimirii tale ai înflorit ca un pom frumos, podoaba mucenicilor, şi te arăţi nouă floare a 
Raiului, trimiţând pe pământ bună mireasmă Dumnezeiască. Celui Preaînalt şi Minunat între Sfinţii Lui,  cu 
evlavie să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Făcându-te glas al Lui Dumnezeu pentru a răpi din gura vrăjmaşului pe credincioşii cei cu cuget isteţ, 

i-ai arătat pe aceştia moştenitori ai Darului Celui de Sus. Iar ei, întru izbăvire, îţi spun acestea: 
Bucură-te, scuturător al lanţurilor satanei şi surpător al eresurilor!
Bucură-te, îndrumătorule spre cele de Sus!
Bucură-te, vas al luminii şi învăţător al înfrânării!
Bucură-te, punte spre Ierusalimul Ceresc!
Bucură-te, stea a vieţii duhovniceşti!
Bucură-te, pierzător al demonilor şi pârghie a izbăvirii!
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Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 7

Minune Dumnezeiască te-ai arătat  celor ce aleargă la  Biserica ta,  Fericite!  De felurite  întristări  şi 
asupriri i-ai scăpat pe cei care rugăciuni ţi-au înălţat şi cu bucurie I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ca cel  care ai  îndrăzneală către  Domnul Iisus Hristos  şi  păzeşti  turma Lui  de duşmanii  văzuţi  şi 

nevăzuţi, Sfinte Elefterie, nu te întorci de la cei care scapă sub acoperământul sfinţeniei tale. Te rugăm dă-ne o 
mână de ajutor şi nouă, celor învăluiţi de păcate.

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie, Ierarhul Domnului!
Bucură-te, faţă prealuminoasă a sfinţeniei, floare aleasă a ogorului duhovnicesc!
Bucură-te, doctorul sufletelor păcătoase şi al trupurilor slăbănogite!
Bucură-te, Preabunule cârmuitor care risipeşti furtunile!
Bucură-te, slujitor ale al Bunului Dumnezeu!
Bucură-te, că pe cei care ţi se roagă îi bucuri cu cele de Sus!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 8

Văzând viaţa ta cea sfântă, Prealăudate, cu adevărat te-ai răstignit lumii şi ca aurul curăţit prin foc aşa 
te-ai curăţit şi tu prin chinurile pătimirilor tale, şi întru desăvârşită sfinţenie I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte Mucenic Elefterie, cu rugăciunile tale îi izbăveşti pe oameni de împresurările demonilor, îi scapi 

pe toţi de asuprirea cea amară, şi-i  adăpi din izvorul bucuriei, ca mulţumind să-ţi cânte ţie:
Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie că eşti îndreptarea celor rătăciţi!
Bucură-te, Preafericite, slujitor al Harului!
Bucură-te, izbăvitorul celor întristaţi!
Bucură-te, că legi gura celor care uneltesc rele!
Bucură-te, că dai putere celor osteniţi!
Bucură-te, că îneci duhurile viclene în marea cea de foc!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 9

Cu ce cuvinte te vom lăuda, Preasfinte? Ce cântare îţi vom cânta? Cu ce cununi te vom încununa? Ne 
cutremurăm de pătimirile tale! Ne minunăm de vorbirea ta cu fiarele sălbatice! Puterea Celui Preaînalt, cea 
vădită lumii prin tine, noi toţi să o slăvim şi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cu  sângele  tău,  curs  pentru  dragostea  Lui  Hristos,  spală  şi  întinăciunea  păcatelor  noastre,  şi  cu 

minunile tale schimbă cugetele celor cu răutate, care pândesc sufletele noastre! Cu smerenie să spunem:
Bucură-te, mărgăritarul Domnului, pământ roditor de dreptate!
Bucură-te, de Dumnezeu înţelepţit povăţuitor al poporului!
Bucură-te, al săracilor miluitor şi al văduvelor sprijinitor!
Bucură-te, că alungi nelegiuirea şi eşti strajă împotriva relelor uneltiri!
Bucură-te, mare apărător al celor care cheamă numele tău într-ajutor!
Bucură-te, rază de bucurie, lumină a sfintei măriri!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 10

Numele tău este pentru noi mângâiere, Sfinte Elefterie, iar aflarea de bunătăţi întru pomenirea lui ne 
îndeamnă a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Neavând noi pocăinţă deplină pentru păcatele noastre, cădem cu tine la milostivirea Domnului şi te 

rugăm să ne întăreşti cu rugăciunile tale în dragostea către Ziditorul nostru; cu smerenie îţi spunem:
Bucură-te, muntele de biruinţă al credinţei în Domnul Iisus Hristos!
Bucură-te, pavăză prea tare şi suliţă a Puterii Celui de Sus!
Bucură-te, zid de scăpare şi turn de ocrotire!
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Bucură-te, Mucenice, mult folositorule, ajutător neobosit!
Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici!
Bucură-te, scară conducătoare spre Cer a celor smeriţi!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 11

Sfinte, tu eşti păstor al turmei Lui Iisus Hristos, pe care ducând-o la păşunea duhovnicească, o adăpi din 
izvorul Raiului, ca pururea să-L laude pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ca un luceafar ai strălucit în ţinutul Iliricului! Ai gonit întunericul înşelăciunii, ai săvârşit tămăduiri şi 

prin tine Dumnezeu S-a Preamărit; pentru acestea auzi de la noi acum:
Bucură-te, prin care Biserica s-a întărit şi capiştile idoleşti s-au prăbuşit!
Bucură-te, că pe Hristos L-ai mărturisit cu preţul vieţii!
Bucură-te, că vezi pururea faţa Lui Dumnezeu!
Bucură-te, strajă neadormită a tuturor creştinilor!
Bucură-te, cel ce vrăjile le-ai spulberat!
Bucură-te, că vrei să ne fericeşti şi pe noi, cu fericirea ta!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!
Condac 12

Ai fost propovăduitor al dreptei credinţe, lucrător cu dar deplin în via Domnului Iisus Hristos şi slugă 
bună şi credincioasă te-ai mărturisit pe tine. Chemat acum la dreapta Părintelui Ceresc, ajută-ne ca împreună 
să-L slăvim pe Dumnezeu cum se cuvine, şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfinte şi Fericite Elefterie, veselindu-te în Ceruri, cânţi acum Lui Dumnezeu cântarea cea întreit sfântă. 

Roagă-L să se milostivească pentru cei care te cinstesc pe tine asfel:
Bucură-te, locuitor al Cerului şi luminător al celor de pe pământ!
Bucură-te, văzător al Slavei Cereşti şi fierbinte mijlocitor către Dumnezeu!
Bucură-te, izvor de măngâiere şi sprijinitor al celor împovăraţi!
Bucură-te, liniştirea sufletelor bântuite de duhurile rele!
Bucură-te, mustrător al bogaţilor nemiloşi şi sporitorul muncii cinstite!
Bucură-te, Tămăduitorul rănilor sufleteşti şi trupeşti!

Bucură-te, Sfinte Mucenic Elefterie şi roagă-te ca în inimile noastre să-Şi facă Domnul locaş binecuvântat!

Condac 13        (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Preasfinte Mucenic Elefterie, primeşte de la noi aceste laude pe care din tot sufletul ţi le aducem şi 

căzând la tine cu umilinţă, nădăjduim să te rogi Lui Dumnezeu pentru sporirea noastră duhovnicească şi pentru 
mântuirea sufletelor noastre, ca alături de cei de Sus să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Prooroc Daniel
Rugăciunile începătoare                  17 decembrie

Condac 1
Vas ales al Lui Dumnezeu, şi sfeşnic al Luminii celei neapropiate te-ai arătat 

lumii, Sfinte Prooroc Daniel, învrednicindu-te prin viaţa sfinţită a prooroci cele viitoare. 
Pentru acesta, ca pe un iconom al tainelor Dumnezeieşti şi vas al Duhului Sfânt te 
cinstim pe tine, cântând: Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu 
să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Icos 1
Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din 

Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul Lui Dumnezeu s-
a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată, pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată, ai 
izbăvit-o de la moarte din mâinile judecătorilor nedrepţi şi desfrânaţi. Pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, stâlp al fecioriei şi al întregii înţelepciuni!
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Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească!
Bucură-te, flacără a Duhului, ce arzi pe slujitorii patimilor!
Bucură-te, arc întins de dreapta Lui Dumnezeu!
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce îşi pun nădejdea în Domnul!
Bucură-te, cumpănă a dreptăţii Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 2
Frumos la chip şi plin de înţelepciune, cunoscător a toată ştiinţa, cu adâncă putere de pătrundere şi plin 

de râvnă, ai fost ales să slujesti în palatul regelui Babilonului, împreună cu cei trei tineri Anania, Azaria şi 
Misail. Iar tu, ca şi aceştia, păzindu-ţi curăţia vieţii şi a credinţei slujeai din toată inima Lui Dumnezeu, Căruia 
Îi aduceai neîncetată cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 2
Frumuseţea izvorâtă din dragostea de Dumnezeu a  strălucit  pe  faţa  ta  şi  a  celor  trei  tineri,  Sfinte 

Prooroc Daniel, când cu postul de suflet hrănitor aţi covârşit pe tinerii ce mâncau la masa regelui. Că după 
zece zile arătând mai frumoşi şi mai graşi la trup decât aceştia, căpetenia famenilor v-a îngăduit să vă păziţi în 
legea cea binecuvântată:

Bucură-te, floare a postirii şi a rugăciunii curate!
Bucură-te, vitejească lepădare de sine pentru slava Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că alegând calea cea strâmtă, te-ai îmbrăcat cu putere de Sus!
Bucură-te, biruinţă asupra poftei şi a întinăciunii!
Bucură-te, desfătare de duhovnicească hrană, că ai împlinit Voia Domnului!
Bucură-te, tărie a credinţei şi a nădejdii celei după Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 3
Binecuvântarea  Lui  Dumnezeu s-a revărsat  asupra  ta  şi  a  celor trei  tineri,  că  El  v-a dat  ştiinţă  şi 

pricepere  în  orice  scriere,  precum  şi  belşug  de  înţelepciune,  iar  tu,  Sfinte  Prooroc  Daniel,  puteai  tâlcui 
vedeniile şi visele în lumina Duhului Sfânt, întru Care îngereşte cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Regele n-a aflat pe nimeni mai înţelept decât pe voi: Daniel, Anania, Azaria şi Misail. În toate întrebările 

asupra cărora el cerea dezlegare, când era vorba de înţelepciune şi pricepere, vă găsea de zece ori mai isteţi 
decât magii şi prezicătorii din tot regatul:

Bucură-te, cuget îngrădit cu puterea Duhului, pajişte înflorită a înţelepciunii! 
Bucură-te, adânc al smereniei, şi vistierie Dumnezeiască!
Bucură-te, izvor de Har pururea curgător, şi înălţime a cunoştintei de Dumnezeu! 
Bucură-te, că ai covârşit înţelepciunea omenească şi ai ruşinat falsa înţelepciune vrăjitorească! 
Bucură-te, pârghie a înţelepciunii ce surpi rătăcirea, prin cuvântul deopotrivă strălucitor!
Bucură-te, grabnic ajutor spre îndreptarea vieţilor, şi călăuză duhovnicească în labirintul patimilor!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 4
Un vis a tulburat duhul regelui Nabucodonsor, încât a poruncit să se piardă toţi înţelepţii, de nu îi vor 

spune visul împreună cu tâlcuirea lui. Ca nişte peşti fără de glas au rămas toţi tâlcuitorii păgâni, numai tu, 
Sfinte Prooroc Daniel, ai cerut cu îndrăzneală vreme să descoperi taina. Dând de ştire prietenilor tăi Anania, 
Azaria şi Misail, aţi rugat fierbinte milostivirea Lui Dumnezeu şi împreună aţi cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 4
Atunci, Sfinte, ţi s-a descoperit taina într-o vedenie de noapte şi L-ai binecuvântat pe Cel Atotputernic. 

Munte înţelegător ai văzut-O pe Preacurata, Pururea Fecioară, din care S-a tăiat, nu de mână, Piatra din capul 
unghiului, Hristos Dumnezeu. Piatra a zdrobit chipul cu capul de aur, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi 
coapsele de aramă, picioarele o parte de fier şi alta de lut, chip al înşelăciunii ascunse în curgerea vremii. Piatra 
ce S-a făcut munte înalt şi a umplut pământul, ai arătat-o lămurit drept Venirea Împărăţiei Lui Dumnezeu:

Bucură-te, vestitor al Întrupării Lui Hristos!
Bucură-te, ca ai însemnat mai dinainte Naşterea Lui Dumnezeu din Fecioara Preacurată!
Bucură-te, zugrav prin cuvânt al Dumnezeieştilor taine!
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Bucură-te, far ce descoperi gândurile inimii, şi piatră a cunoştinţei de Dumnezeu!
Bucură-te, povăţuitorule în cele de taină, şi al Duhului condei ce scrie iscusit!
Bucură-te, frumuseţe a dreptei cinstiri de Dumnezeu, fiu şi moştenitor al Împărăţiei!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 5
Căzând cu faţa la pământ, împăratul s-a închinat înaintea ta, Sfinte Prooroc Daniel, şi a mărturisit că 

Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul regilor, Descoperitorul tainelor, Cel Căruia se cuvine 
a cânta întreit sfânta cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Chipului de aur, făcut mai apoi de rege, nu te-ai închinat nici tu, nici cei trei tineri care, pârâţi fiind, au 

fost aruncaţi în foc pentru mărturisirea dreptei credinţe. Dar văpaia în rouă s-a prefăcut prin venirea Celui 
asemeni Fiului Lui Dumnezeu, de a Cărui vedere te-ai bucurat cu duhul, slăvindu-L şi binecuvântăndu-L:

Bucură-te, mărturisitorule preacinstit, şi îndreptător al credinţei!
Bucură-te, pahar al înţelepciunii şi dragostei de Dumnezeu, din care dăruieşti celor însetaţi!
Bucură-te, rug aprins de Harul Dumnezeiesc, care ne călăuzeşti la limanul pocăinţei!
Bucură-te, că venirea Lui Hristos a stins văpaia păcatului cu roua veşniciei!
Bucură-te, cârmaci iscusit al puterilor sufletului, ce risipeşti slava deşartă a lumii!
Bucură-te, rugătorule pentru izbăvirea din cuptorul ispitelor!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 6
Sfinte Daniel, i-ai proorocit lui Nabucodonsor alungarea dintre oameni, locuirea între fiarele câmpului 

şi asemănarea cu ele vreme de şapte ani până va cunoaşte că Cel Preaînalt are stăpânirea asupra împărăţiilor.  
Regele n-a ascultat şi nu şi-a răscumpărat păcatele prin fapte de dreptate şi milostenie şi proorocia s-a împlinit 
întocmai. După acest răstimp mintea i-a revenit şi a suit iarăşi la ocârmuire, aducând Domnului binecuvântare, 
laudă şi preamărire, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 6
Regele Baltazar a necinstit sfintele vase luate din templul Ierusalimului şi a preamărit idolii. Atunci i s-

au arătat degetele unei mâini de om, care scria în fata sfeşnicului, pe peretele palatului. Tulburat cu duhul, şi 
cum nici unul din înţelepţii săi nu putea citi scrisul, nici să-i facă cunoscut înţelesul, te-a întrebat pe tine, Sfinte 
Daniel. Tu i-ai proorocit grabnicul sfârşit al lui şi al regatului, pentru trufia inimii, măcar că ştia cele săvârşite 
de Dumnezeu cu tatăl său Nabucodonsor:

Bucură-te, certarea celor care se încred cu trufie în propriile lor puteri!
Bucură-te, bunule şi smeritule ascultător de Dumnezeu!
Bucură-te, ploaie tămăduitoare a rugăciunii curate, că ţi-ai făcut mintea casă a nepătimirii!
Bucură-te, ridicare a privirii la Cer, cu darul Domnului!
Bucură-te, chemare spre dreptate şi milostivire, binecuvântare a îndelungii răbdări Dumnezeieşti!
Bucură-te, sabie în mâna Cuvântului Lui Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 7
În vremea lui Darius mezul, la sfatul dregătorilor pizmaşi, nebună poruncă s-a dat, ca oricine s-ar ruga 

vreme de treizeci de zile altui dumnezeu sau om în afară de rege să fie aruncat în groapa cu lei. Dar tu, Sfinte 
Prooroc, în faţa ferestrei deschise înspre Ierusalim, în fiecare zi îngenuncheai de trei ori, te rugai şi laudai pe 
Dumnezeu, ca şi mai înainte, neîncetat cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Găsind bun prilej, dregătorii l-au silit pe Darius, care nu voia să te piardă pe tine, Sfinte, să te arunce în 

groapa cu lei, pe care însuşi regele a pecetluit-o, nădăjduind că Dumnezeul Căruia i Te închinai şi Îi slujeai, te 
va scăpa. Dimineaţa regele a alergat la groapă şi te-a găsit nevătămat, că Îngerul Domnului astupase gurile 
leilor. Atunci regele, bucurându-se, a mărturisit în scris la toate popoarele Atotputernicia şi Veşnica Slavă a 
Dumnezeului Cel Viu, în Cer şi pe Pământ:

Bucură-te, inimă făcută altar, jertfă curată Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că prin întreita îngenunchere arătai dreapta slăvire a Sfintei Treimi!
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Bucură-te, izbăvire din groapa păcatelor, că astupi gurile vrăjmaşilor nevăzuţi, care vor să ne sfâşie!
Bucură-te, cetate întărită a Duhului, sfinţită de iubirea Dumnezeiască!
Bucură-te, neîncetată pomenire a Lui Dumnezeu, bună vestire a slavei Sale!
Bucură-te, râu de tămăduiri minunate!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 8
Sfinte Prooroc Daniel, înfricoşată vedenie s-a arătat ţie în Babilon, despre împărăţiile ce aveau să fie, 

închipuite prin fiare, apoi despre antiHrist, despre sfârşitul veacului şi Înfricoşata Judecată. Aşa te-ai învrednicit 
a privi pe Cel vechi de zile şezând pe Scaunul măririi, în haine albe ca zăpada, părul capului curat ca lâna, 
tronul Său flăcări de foc, roţile Lui foc arzător. Un râu de foc se vărsa şi ieşea din El, mii de mii Îi slujeau şi 
miriade de miriade stăteau înaintea Lui cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 8
Judecătorul S-a aşezat, Cărţile au fost deschise, iar fiara cu hulitoare gură, căreia i se dăduse putere să-

i asuprească pe Sfinţii Lui Dumnezeu, voind să schimbe sfintele sărbători şi porunci, a fost omorâtă şi trupul ei  
dat focului. Şi iată pe norii Cerului venea Cineva ca Fiul Omului, Căruia Tatăl I-a dat Stăpânirea, Slava şi 
Împărăţia în vecii vecilor.

Bucură-te, comoară a treziei duhovniceşti, înaintevedere a celor de taină!
Bucură-te, că ne arăţi teama de Dumnezeu, ca pe începutul înţelepciunii!
Bucură-te, că sfârşitul ei e dragostea şi pătimirea pentru El!
Bucură-te, că ai băut din apa vie a cunoştinţei de Dumnezeu!
Bucură-te, oglindă curată a Duhului, că ai cunoscut că Tatăl şi Fiul Una sunt!
Bucură-te, ajutătorule în războiul nevăzut, trâmbiţă a Iubirii Sfintei Treimi!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 9
Sfântul Arhanghel Gavriil ţi-a tâlcuit alte două înfricoşate vedenii despre tainele mântuirii şi mânia Lui 

Dumnezeu ce va să fie. Ţi s-au descoperit, Sfinte, venirea Domnului Iisus Hristos şi Patimile Celui fără de 
vină, pecetluirea proorociei şi plinirea Legii, dărâmarea Templului şi darurile mai presus de cuget ale Harului, 
venirea lui antiHrist în vremea covârşirii păcatelor, despre călcarea celor sfinte şi adevărate şi războiul ce îl va 
face Sfinţilor, cum în vreme de pace va doborî mulţi aleşi şi va fi nimicit nu de mână omenească. Pentru acestea, 
cu frică şi cutremur ne închinăm Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 9
Însuşi Cel ce avea înfăţişarea Fiului Omului ţi-a dat tărie spre a îndura strălucirea slavei Lui. El ţi-a 

descoperit, cum celui batjocoritor de cele sfinte i se va da putere să pună urâciunea pustiirii în locul Jertfei celei 
de fiecare zi, prigonind, ucigând sau înşelând pe mulţi dintre cei aleşi, ca să se lămurească, să se curăţească şi 
să se albească până la sfârşitul vremii. Apoi va veni cumplitu-i sfârşit, când se va arăta Marele Voievod Mihail 
şi va fi mare strâmtorare, dar poporul dreptcredincios va fi mântuit. Iar cei ce dorm în ţărâna pământului vor 
învia,  unii  la  viaţa  veşnică,  alţii  spre ocara şi  suferinţa veşnică.  Şi cei  înţelepţi  vor lumina ca strălucirea 
Cerului, iar cei care vor fi călăuzit pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor:

Bucură-te, că înţelegem gândul trufaş ca pe chipul urâciunii pustiirii!
Bucură-te, stăruinţă în post şi în rugăciune, pentru milostivirea Domnului!
Bucură-te, tămăduire şi mângâiere ce vin din suferinţa pentru Hristos!
Bucură-te, purtare a Crucii şi urmare a Lui Hristos!
Bucură-te, noian de lacrimi şi închinare, ce alungi cugetul făţarnic!
Bucură-te, că Darul cel mai de preţ, ce ţine lumea, e Sfânta Jertfă a Domnului Iisus Hristos!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 10
Pe idolul Bel, căruia babilonienii îi aduceau jertfă, l-ai surpat vădind înşelăciunea preoţilor păgâni. Că 

presărând cenuşă, ai arătat urmele paşilor lor în templul pecetluit de rege şi s-au aflat uşile ascunse prin care 
preoţii intrau şi mâncau cele de pe masă. Atunci regele Cirus a cunoscut că Bel nu este viu, ci lut şi aramă şi s-
a minunat de înţelepciunea ta, izvorâtă de la Cel Căruia pururi Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 10
Dar şi pe un balaur socotit dumnezeu l-ai omorât fără sabie şi toiag, aruncându-i în gură cocoloaşe din 

răşină, seu şi păr, fierte la un loc. Prin aceasta ai arătat tuturor că, deşi mare şi înfricoşat, era doar o zidire 
stricăcioasă, căreia nu i se cuvine închinare:

Bucură-te, Cel ce ai cunoaşterea de Sus, pecete a trezviei duhovniceşti!
Bucură-te, că ne presari în suflet cenuşa pocăinţei, ca să vedem în ea urmele furilor nevăzuţi!
Bucură-te, că ne descoperi pe cei ce mănâncă rodul ostenelilor noastre!
Bucură-te, că ne arăţi rănile noastre ascunse, ca să alergăm la Hristos cu credinţa spre tămăduire!
Bucură-te, intrare în Veşnicie pe poarta smereniei, că ne înveţi cele duhovniceşti şi ne mijloceşti iertare!
Bucură-te, inimă în rugăciune, fereastră spre Lumina Dumnezeiască!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 11
Mâhnindu-se de pierderea preoţilor lui Bel şi a balaurului, babilonienii l-au silit pe rege, cu îngrozire 

de moarte, să te dea lor. Şi te-au aruncat într-o groapă cu şapte lei flămânzi şi ai stat acolo şapte zile. Iar 
Îngerul Domnului l-a luat pe proorocul Avacum de creştet şi l-a dus în Babilon întru repeziciunea duhului său. 
şi a strigat Avacum: Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ţi-a trimis-o ţie Dumnezeu! Iar tu ai binecuvântat pe 
Cel ce nu părăseşte şi nu uită pe cei ce-L caută, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 11
Te-ai sculat şi ai mâncat, iar Îngerul Domnului l-a dus pe Avacum înapoi în Iudeea. Iar a şaptea zi, a 

venit regele să te plângă şi văzându-te sezând, a strigat:  Mare eşti, Doamne, Dumnezeul lui Daniel! Şi nu este 
altul afară de Tine! şi te-a scos din groapă, iar pe cei ce voiseră să te piardă i-a aruncat într-însa şi i-au mâncat 
leii înaintea lui:

Bucură-te, strălucirea proorocilor, cel slujit de Sfinţii Îngeri!
Bucură-te, miel al Lui Hristos, biruitorul morţii!
Bucură-te, dragoste care nu caută ale sale, scut al credinţei neclintite!
Bucură-te, laudă şi mulţumire pentru binefacerile Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ne înveţi să împărăţim cu mintea peste leii patimilor!
Bucură-te, făclie a Duhului ce veseleşti sufletele credincioşilor!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 12
Împreună cu Anania, Azaria şi Misail ai ajuns la adânci bătrâneţi, întru care aţi pătimit tăierea capetelor 

de la rău-credinciosul împărat Atic. Când a fost să-i taie capul lui Anania, a întins Azaria haina sa şi l-a primit. 
Asemenea şi pe al lui Azaria l-a primit Misail, iar pe al lui Misail l-ai primit tu, Sfinte Prooroc Daniel, iar în 
urmă ţi-au tăiat şi ţie capul şi aţi cântat cu Îngereştile Cete: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 12
După ce v-au tăiat capetele, ele s-au lipit de trup şi Îngerul Domnului v-a luat trupurile şi le-a dus în 

muntele Gheval, punându-le sub piatră. Iar după Învierea Domnului ai înviat împreună cu cei trei tineri şi v-aţi 
arătat multora. Apoi iarăşi aţi adormit, urcând la cereştile lăcaşuri gătite vouă de Tatăl:

Bucură-te, mustrare a necredinţei şi îndrăzneală mucenicească!
Bucură-te, mărturisitorule al Învierii Lui Hristos, că ai stricat mrejele păcatului!
Bucură-te, vas ales ce reverşi în lume mireasma Mirelui Hristos!
Bucură-te, pildă a pătimitorilor de bunăvoie pentru dragostea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, inimă care odihneşti dragostea Tatălui către Fiul Său!
Bucură-te, nume de închinare, vrednic de pomenire, al Raiului locuitor şi al lumii îndreptător!
Bucură-te Sfinte Prooroc Daniel şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi cunoaştere de Sus!

Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Prooroc Daniel, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, să ne dăruiască lacrimi de pocăinţă şi 

slobozire din robia patimilor, ca să cunoaştem dragostea şi libertatea date de Hristos. Apleacă-te spre neputinţele 
noastre şi fii pentru noi mijlocitor şi îndreptător, aşa încât trecând marea acestei vieţi să se întipărească pe faţa 
noastră Chipul Fiului Unul-născut al Lui Dumnezeu cu a Lui strălucire şi frumuseţe. Iar atunci, Sfinte, să 
găsim milostivire la Înfricoşata Judecată, să ne împărtăşim de viaţa veşnică şi să ne bucurăm împreună cu 
Îngerii, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest
 Rugăciunile începătoare    18 decembrie

Condac 1
Pe Ierarhul şi Mucenicul Lui Hristos, pe marele Modest, veniţi să-l lăudăm 

cu Dumnezeieşti cântări, că fiind plin de dragoste de Dumnezeu şi de toată făptura 
Lui, s-a făcut plin de darul tămăduirii a toată boala dobitoacelor necuvântătoare. Fiind 
nouă oamenilor mare ajutor în scârbe şi în nevoile noastre, cu smerită mulţumire îi 
cântăm: Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de 
pe pământ, de tot ce vine de la rău! 

Icos 1
Din părinţi binecredincioşi a fost născut şi a fost dăruit lor de Dumnezeu la 

bătrâneţe prin rugăciune. Acest lucru minunat ne îndemnă pe noi credincioşii a lăuda 
pe Dumnezeul minunilor, iar către tine, Sfinte Modest, a zice unele ca acestea:

Bucură-te, rod câştigat prin rugăciune, dăruit de Dumnezeu!
Bucură-te, că de naşterea ta s-au veselit tatăl tău Eusebie şi maica ta Teodula!
Bucură-te, odrăslire creştină în cetatea Sevastiei şi a bunilor tăi părinţi bucurie!
Bucură-te, fiu de părinţi credincioşi, care cu Mucenicii s-au numărat!
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu a fi păstor oilor Sale!
Bucură-te, cel sfinţit mai înainte de naştere, că te-ai făcut locaş al Duhului Sfânt! 

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 2

Numai câteva luni aveai, când tatăl tău a fost pârât că este creştin. Maximiam, împăratul roman şi pâgân 
de atunci, a poruncit îndată să fie legat şi aruncat în temniţă. Şi aşa părintele tău a început la bătrâneţe a pătimi 
pentru Hristos, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Umplându-se de râvnă iubitoare de Hristos, mama ta n-a vrut să rămână despărţită de nevoinţa tatălui 

tău. Cu tine în braţe a mers la dânsul în închisoare, unde a fost oprită şi ea. Acolo împreună rugându-se şi-au dat 
sufletul în mâinile Lui Dumnezeu, iar tu, Sfinte Modest, ai fost găsit viu de paznicii închisorii, lângă trupurile 
reci ale părinţilor Mucenici, gângurind nevinovat şi lipsit de ajutorul părintesc, de la 5 luni. 

Bucură-te, cel plin de dorul Duhului, că ai fost păstrat viu ca să-I slujeşti Domnului!
Bucură-te, fiu de neam blagoslovit, că ai fost ales a fi plăcut Domnului!
Bucură-te, că din faşă ai urmat Lui Hristos şi de mic ai luat Crucea Lui!
Bucură-te, că odată cu viaţa ai început a patimi pentru Domnul!
Bucură-te, că pentru Numele Lui Hristos n-ai avut când striga numele părinţilor tăi!
Bucură-te, că pentru Hristos n-ai avut vreme de a-i cunoaşte pe ei!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 3

Auzind împăratul de moartea părintilor tăi, şi văzându-te prunc frumos, te-a dat spre creştere unui 
sfetnic împărătesc, cu gândul să te facă slujitor idolesc. Ajuns la vârsta de 12 ani ai aflat de moartea părinţilor 
tăi creştini, şi de la un creştin ai aflat ce este creştinismul. Aşa ai urât păgânătatea şi ai iubit creştinătatea şi I-ai 
cântat Dumnezeului Cel Adevărat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Ai început a te gândi cum să ieşi dintre pâgâni şi aflând prilej bun, ai fugit la mormântul părinţilor tăi. 

Cu lacrimi te-ai rugat lor să te scoată, cu rugăciunile lor cele către Dumnezeu, din adunarea necredincioşilor 
învrednicindu-te luminării cu Sfântul Botez. Fericim buna înţelegere şi râvna ta cea din tânără vârstă şi lăudăm 
pe Dumnezeu, Cel care ţi le-a dăruit, iar ţie îţi grăim aşa:

Bucură-te, înţelepţitule de Dumnezeu, că ai cunoscut pe Făcătorul tău!
Bucură-te, că de închinarea la idoli ai fugit şi închinarea cea adevărată ai iubit!
Bucură-te, că la părinţii tăi Mucenici ai alergat cu rugăciune!
Bucură-te, că ei de închinăciunea idolească te-au scăpat!
Bucură-te, că te-ai făcut vas curat, plin de darul Duhului!
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Bucură-te, înţeleptule, iubitor de lumină, că ai ales calea cea mai bună!
Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!

Condac 4
Când ai ieşit din curtea împărătească nu te-ai întors înapoi, că din purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, 

te-ai întâlnit cu un creştin argintar, care aflând dorinţa ta, te-a dus la Arhiereul din Atena, să te înveţe credinţa 
creştină. Te-ai luminat primind Sfântul Botez şi cu mare bucurie ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Sfinte Modest, când ai primit Sfântul Botez, un stâlp de foc din Cer s-a văzut peste capul tău, umplându-

te de darul facerii de minuni. Îndată, numai cu atingerea mâinii, l-ai vindecat pe fratele argintarului, de o boală 
cumplită, asemenea şi pe un om îndrăcit. Ne minunăm de vrednicia ta şi grăim către tine:

Bucură-te, că te-ai luminat cu Sfântul Botez şi Dumnezeu S-a preamărit prin tine!
Bucură-te, că ai primit darul Duhului Sfânt, Care Te-a luminat cu a Sa umbrire!
Bucură-te, că îndată ai început a vindeca boli şi neputinţe!
Bucură-te, vas curat şi prealuminat plin de dar Dumnezeiesc!
Bucură-te, că ai vindecat pe cel chinuit de boala grea!
Bucură-te, că ai izgonit duhul rău din cel îndrăcit!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 5

Pentru credincioşia ta, prin testament, argintarul te-a făcut moştenitor al averii sale, la fel cu fii săi. 
Plini de răutate, aceia te-au vândut unui necredincios de la care, timp de şapte ani ai pătimit multe necazuri. 
Prin răbdare şi rugăciune neîncetată către Dumnezeu, tu l-ai adus la credinţă, că el s-a botezat şi i-a cântat Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Prin purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, prin neîncetata rugăciune, l-ai adus pe necredincios la mântuirea 

sufletului, că darul Duhului Sfânt era cu tine. Roagă-te, Sfinte Modest, şi pentru noi, cei ce suntem necăjiţi de 
ispitele şi de vrăjmăşia duhurilor răutăţii. Fă rugăciune cu dinadinsul pentru uşurarea noastră din nevoi, ca să 
strigăm din adâncul inimii către tine:

Bucură-te, că ai fost învăţător al tainelor credinţei, şi îndreptător al celor rătăciţi!
Bucură-te, laudă a celor prin tine mântuiţi, şi locaş al luminii Dumnezeieşti!
Bucură-te, grabnic ajutător al celor asupriţi, şi a noastră nădejde de alinare!
Bucură-te, risipitor al întristării de la cei ce te cheamă în ajutorul lor!
Bucură-te, că eşti îndrumător în cele duhovniceşti!
Bucură-te, scăpare din nevoi a celor ce cu credinţă ţi se roagă!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 6

După moartea stăpânului tău, devenit creştin prin Voia Domnului, ai mers la Ierusalim să te închini la 
locurile Sfinte. Te-ai retras în Muntele Sinai, unde ai făcut multe minuni, mai ales tămăduind dobitoacele. Ai 
primit de la Dumnezeu acest dar, că în tinereţe fiind păstor te-ai arătat milostiv cu animale, înţelegând durerile 
lor. Minunându-te de făpturile necuvântătoare, Atoateziditorului Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ai cerut de la Dumnezeu darul vindecării de boli a animalelor, de care oamenii se folosesc în viaţa cea 

de toate zilele. Urmând Domnului în bunătate, ai dorit să ajuţi oamenii, mai ales pe cei care cu credinţă te 
cheamă în ajutor. Sfinte Modest, ajută-ne şi nouă, dând sănătate vitelor noastre, că vom spune tuturor minunile 
tale şi către tine vom grăi aşa:

Bucură-te, că Lui Dumnezeu ai fost plăcut şi poţi ajuta celor ce te cheamă pe tine!
Bucură-te, că alungi bolile, cu rugăciunile tale, şi-i mângâi pe cei care te cinstesc!
Bucură-te, că potoleşti febra cea de trupuri stricătoare!
Bucură-te, că pentru noi poţi cere de la Dumnezeu bunătăţile cele nevăzute!
Bucură-te, că pentru tine Dumnezeu ne dă sănătate nouă şi vitelor noastre!
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu darul de a izgoni mâhnirea din popor!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
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Condac 7
Nu ai stat mult în liniştea muntelui Sinai, Sfinte, că trecând Patriarhul Ierusalimului la cele veşnice ai 

fost ales tu, cu minune, în locul lui. Înaintea ta s-au deschis uşile Bisericii, când te-ai rugat, iar credincioşii au 
dat slavă Lui Dumnezeu şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
În Biserică ai intrat Sfinte, când cetăţenii Ierusalimului îşi căutau păstor duhovnicesc şi când au văzut 

că tu ai deschis uşile Bisericii cu rugăciunea, te-au ales păstor al lor, ca pe unul vrednic de slujire arhierească, şi 
bucurându-se de buna aflare, cu un glas pe Dumnezeu Îl lăudau, iar ţie, Sfinte, îţi grăiau aşa:

Bucură-te, bunul nostru păstor şi Arhiereu, cel dăruit nouă de Dumnezeu!
Bucură-te, bucuria fiilor tăi duhovniceşti, cel trimis de Sus să ne păstoreşti!
Bucură-te, că eşti luminarea creştinilor, lauda şi cinstea Ierarhilor!
Bucură-te, al Bisericii sfeşnic luminos, cel ce-i aduci pe cei rătăciţi la Hristos!
Bucură-te, tâlcuire dreaptă a Sfintelor Scripturi!
Bucură-te, luminat Ierarh al Sionului, cel bine plăcut Domnului!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 8

Binecredincioşii  locuitori  ai  Ierusalimului  văzând  minunile  tale  şi ajutorul  grabnic primit prin 
mijlocirea ta, se minunau şi-L lăudau pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Între cetăţenii Ierusalimului erau şi necredincioşi care cereau dovezi, voind să ştie cu a cui putere faci 

minuni. Unii ziceau că nu cu puterea Lui Dumnezeu le faci, iar tu, Sfinte, le-ai împlinit dorinta că în faţa lor şi 
a mult popor, chemând Numele Domnului, ai omorat un balaur mare. Atunci ei au crezut că eşti bine plăcut 
Lui Dumnezeu şi cu puterile Lui faci minunile şi împreună cu cei credincioşi te lăudau zicând:

Bucură-te, întărirea în credinţă a celor rătăciţi, bucuria şi lauda celor mântuiţi! 
Bucură-te, că ai fost arătat oamenilor de către Duhul Sfânt!
Bucură-te, cel uns cu undelemnul bucuriei, că prin mari minuni dreapta credinţă ai întărit!
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat darul de a tămădui şi te-a înălţat! 
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost ales şi sfinţit, stâlp al dreptei credinţe bine întărit şi neclintit!
Bucură-te, că eşti la Dumnezeu rugător fierbinte şi pentru noi!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 9

Vestea minunilor pe care le făceai, tămăduind dobitoacele şi mai ales omorârea balaurului, a ajuns până 
la împăratul, care mai întâi s-a mirat, apoi a socotit că prin farmece faci acestea, pentru că era necredincios. A 
trimis să te aducă înaintea lui, şi încă pe drum mergând, în faţa ostaşilor ai tămăduit boii unui preot, care pentru 
tine a preamărit pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Împăratul cel necredincios zicea că înşeli oamenii, însă credincioşii ştiind că le faci cu puterea Lui 

Hristos, îţi ziceau în taină unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai dăruit Lui Iisus cu trup şi suflet!
Bucură-te, cel plin de dragoste Dumnezeiască!
Bucură-te, cel ce ne întăreşti pe noi credincioşii, care lăudăm nevoinţele tale!
Bucură-te, cel ce înmulţeşti Cetele Mucenicilor!
Bucură-te, că pe tiranul împărat îl ruşinezi cu vorba ta!
Bucură-te, că prin această mărturie eşti mare în Împărăţia Cerurilor!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 10

L-ai mustrat pe necredinciosul împărat pentru orbirea sufletească în care se afla, iar el, mâniindu-se, a 
poruncit ostaşilor să te lege de nişte asini sălbatici, care fugind, să te târască şi să te omoare. Tu, Sfinte, numai 
atingându-te de ei, te-ai dezlegat şi cu mulţumire I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 10
Legându-te a doua oară, slujitorii sileau asinii să meargă, dar întâlnind un om ai început a te ruga 

pentru înmulţirea vitelor sale. Milostivindu-te spre el, Sfinte, ai oprit asinii şi ai binecuvântat turma lui să aibă 
rod îndoit, iar el câştigându-şi cele cerute, s-a dus bucurându-se. Cei ce au văzut cele făcute de tine, îţi grăiau:

Bucură-te, visteria facerii de bine!
Bucură-te, comoară plină de milostivire!
Bucură-te, că şi în munci fiind te îngrijeai de alţii!
Bucură-te, că poţi cu rugăciunea să înmulţeşti turmele!
Bucură-te, mângâietorul săracilor şi întăritorul celor care se ostenesc!
Bucură-te, chivernisitorul văduvelor şi înzestrătorul fecioarelor! 

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 11

Văzând împăratul că asinii dezlegaţi de tine, cu puterea Lui Dumnezeu, s-au întors de unde au plecat, a 
poruncit alte chinuri cumplite. Slujitorii ţi-au bătut piroane şi te-au silit să mergi  pe ţepuşe de fier  puse pe 
pământ,  te-au  bătut  cu  pietre,  apoi  te-au  pus  într-un  vas  cu  plumb fierbinte.  Tu,  Sfinte,  cu  ajutorul  Lui 
Dumnezeu, din toate acestea ai ieşit nevătămat şi cu mulţumire L-ai slăvit pe Dumnezeu şi ai cântat: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Neputând tiranul să te biruiască, a poruncit să ţi se taie capul. Tu, Sfinte, auzind de acea hotărâre te-ai 

bucurat şi vesel ai mers la locul rânduit de tăiere, unde iarăşi te-ai rugat Domnului, să-ţi dăruiască darul cel dat  
mai înainte, al tămăduirii dobitoacelor tuturor acelora care vor cinsti mucenicia ta cea pentru Hristos; iar noi 
după puterea priceperii noastre, ne străduim a-ţi aduce laude ca acestea:

Bucură-te, Sfinte Modest, mare făcător de minuni!
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt bine primite de Domnul!
Bucură-te, că eşti Părintele nostru, al celor care cu credinţă cinstim pomenirea ta!
Bucură-te, că pentru Hristos, piroane ascutiţe în picioarele tale ai suferit!
Bucură-te, că pentru Hristos, ţi s-a turnat pe trup smoală şi plumb topit!
Bucură-te, că pentru Hristos, capul ţi s-a tăiat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 12

Sfinte Modest am aflat în ce fel ţi-ai petrecut viaţa pe pământ. Am aflat de minunile şi de ajutorul dat 
credincioşilor care cu credinţă ţi s-au rugat. De aceea, acum cu smerenie ne rugăm să fim izbăviţi de răutatea 
diavolului şi din necazurile, primejdiile sau bolile ce ar veni asupra dobitoacelor noastre, pentru păcatele noastre, 
ca prin rugăciunile tale fiind păziţi de orice rău, să-L preamărim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Minunându-ne de multele minuni pe care le-ai făcut şi le faci şi acum celor care te roagă cu credinţă, 

preamărim pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat asemenea dar, Sfinte Modest şi strigăm ţie:
Bucură-te, că tu ai câştigat către Dumnezeu multă îndrăzneală!
Bucură-te, că Dumnezeu îţi ascultă rugăciunea ce o faci pentru noi!
Bucură-te, cel ce ai luat dar de la Dumnezeu, şi, cu milostivire, în dar ne dai nouă!
Bucură-te, că tu ne poţi scăpa dobitoacele noastre de boli şi de ale vrăjmaşului ispite!
Bucură-te, că numele tău este înfricoşător duhurilor rele!
Bucură-te, grabnic izbăvitor din primejdii al celor care cu credinţă ţi se roagă!

Bucură-te Sfinte Modest şi roagă-te pentru protejarea noastră şi a vieţii de pe pământ, de tot ce vine de la rău!
Condac 13           (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preasfinţite Modest, primeşte smeritele noastre rugăciuni şi laude, pe care ţi le aducem în cinstea 
sfârşitului mucenicesc pe care l-ai primit pentru mărturisirea credinţei în Hristos. Te rugăm să ceri de la Dumnezeu 
pentru noi, iertare de greşeli, izbăvirea de toată primejdia, de boli şi de tot răul ce vine asupra noastră, pentru 
păcatele noastre, ca fiind izbăviţi cu rugăciunile tale, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciunea Sfântului Modest - se zice pentru animale
Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorul lumii, învredniceşte-ne pe noi Împărăţiei Tale, că numai pe Tine 

singur, Stăpâne, Te-a dorit sufletul meu şi pentru Numele Tău n-am socotit moartea şi muncile. Iubitorule de 
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oameni, să nu mă judeci pe mine nevrednic bunătăţilor tale, ci auzi-mă pe mine, robul Tău şi primeşte această 
rugăciune a mea.  Şi  care va chema numele meu şi  va săvârşi  pomenirea mea, a smeritului, fii  lui  ajutor, 
Doamne, şi nu-l părăsi pe el, ci umple-l pe el de tot binele, şi dăruieşte-i milele Tale cele bogate. Şi pe cel ce 
va citi mucenicia nevoinţelor mele, blagosloveşte-l, Doamne, pe el şi toată averea lui, şi depărtează şi goneşte 
pentru numele robului Tău, Modest, de la toate dobitoacele lui, toată vătămarea şi boala. Aşa, Stăpâne, caută din 
Sfânt lăcaşul Tău spre rugăciunea mea, şi pentru numele robului Tău, Modest, goneşte de la toate dobitoacele 
lui, toată vătămarea şi boala, binecuvintează şi înmulţeşte dobitoacele lui, precum ai binecuvântat şi ai înmulţit 
turmele lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacob şi ale tuturor celor ce Ţi-au slujit Ţie. Că bine eşti cuvântat în 
vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul
Rugăciunile începătoare                  18 
decembrie

Condac 1
Iubitorului de rugăciune şi de viaţă în singurătate, înţeleptului povăţuitor pe 

calea mântuirii, celui ce este laudă sihaştrilor şi bucuria credincioşilor, cu dragoste 
să-i strigăm: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-
ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!

Icos 1
Făcătorul Îngerilor şi al oamenilor te-a chemat pe tine să preamăreşti cu viaţa 

ta de Înger în trup Numele Preasfintei Treimi şi lepădând grija lumească, ca o raza 
prealuminoasă a Soarelui Dreptăţii ţi-ai făcut viaţa ta. Luând aminte la sfintele tale 

nevoinţe, noi cu smerenie şi cu bucurie rostim unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămoşeşti, chipul cel prea curat al smereniei!
Bucură-te, că din copilărie ai iubit rugăciunea şi ai părăsit casa părintească pentru viaţa sihăstrească! 
Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinţi ai iubit, dar pentru ei pururea te-ai rugat!
Bucură-te, că tinereţile tale, ca pe o jertfă preacurată, le-ai adus Lui Dumnezeu!
Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor şi pildă de înfrânare a tinerilor!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întăreşti! 

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 2

Deşi tânăr cu vârsta, prin viaţă curată şi rugăciune necontenită înţelepciunea celor bătrâni ai dobândit 
cu darul Lui Dumnezeu, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Credinţa ta preacurată cu aspre nevoinţe ai întărit-o, dorind tot mai mult să te împărtăşeşti de frumuseţea 

vieţii de înger în trup, pentru care cu dragoste glăsuim unele ca acestea:
Bucură-te, podoaba obştii mănăstirii Lavra, unde pildă de ascultare desăvârşită te-ai arătat!
Bucură-te, cel care ai împletit cu iscusinţă rugăciunea cu nevoinţele trupeşti!
Bucură-te, chip al smereniei, că prin rugăciunile tale neîncetate noaptea ai luminat-o!
Bucură-te, lauda cea vestită a nevoitorilor călugări, floare a cuvioşiei de Dumnezeu împodobită!
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii inimii, că în trup muritor trăind, cu Îngerii te-ai asemănat!
Bucură-te, că prin post şi rugăciune lui Ioan Botezătorul te-ai asemănat! 

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 3

Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor,  aşa ai  dorit,  Cuvioase Daniil,  apele limpezi ale 
nevoinţelor sihăstreşti, cântând neîncetat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Cunoscând binecuvântarea locurilor pustnicesti, la Putna chilie în piatră ţi-ai săpat cu ajutorul oamenilor 

cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ţi nevoinţele cu înţelepciune, pentru care laude ca acestea îţi aducem:
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Bucură-te, că în chilia de la Putna măritul Voievod Ştefan în dese rânduri te-a cercetat!
Bucură-te, că părintele duhovnicesc al lui ai fost şi cu adâncă înţelepciune l-ai povăţuit! 
Bucură-te că i-ai dat ca arme de biruinţă postul şi rugăciunea şi l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu şi ţară!
Bucură-te, că măritul Voievod, prin rugăciunile tale, s-a întărit duhovniceşte şi în toate te-a ascultat!
Bucură-te, că pe acesta l-ai încredinţat de izbândă asupra duşmanilor Credinţei noastre Ortodoxe!
Bucură-te, că împreună cu Voievodul Ştefan te-ai rugat pentru slava Bisericii şi a neamului nostru! 

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 4

Cunoscând dragostea măritului Voievod Ştefan pentru casa Domnului, l-ai povăţuit să zidească locaşuri 
sfinte, în care credincioşii pururea să-L slăvească pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Un gând tainic insuflat de Dumnezeu ţi-a purtat paşii spre alte locuri sihastre. Cu Voia Lui Dumnezeu ai 

plecat de la Putna şi te-ai oprit la Voroneţ, făcându-ţi aici locaş sihăstresc, pentru care auzi acum aceste laude:
Bucură-te, că şi aici ai fost cercetat de măritul Voievod Ştefan! 
Bucură-te, că mulţimile credincioşilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta! 
Bucură-te, că ai tămăduit boli sufleteşti şi trupeşti şi cu rugăciunile tale ai alungat duhurile necurate!
Bucură-te, al pustiei crin ales cu bună mireasmă, că patimile trupurilor noastre le curăţeşti!
Bucură-te, că celor ce ţi se roagă le dai linişte sufletească şi-i întăreşti în credinţă pe cei credincioşi!
Bucură-te, împlinitorul dragostei desăvârşite întru Hristos şi înălţarea credincioşilor spre mântuire!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 5

Întru tine, Părinte Daniil, s-au adeverit cuvintele Proorocului care zice: Pustia a înflorit precum crinul, că 
mulţimea credincioşilor pururea te-a înconjurat, împreună cu tine cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Precum lumânarea nu se pune în vas ci în sfeşnic pentru a lumina celor din casă, aşa şi tu în pustie 

fugind n-ai rămas tăinuit, ci, cu darul Lui Dumnezeu, prin învăţăturile şi viaţa ta ai luminat obştea călugărilor 
din Voroneţ, pentru care laude ca acestea îţi aducem:

Bucură-te, Părintele cel bun al Voroneţului, dascălul cel preaînţelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei!
Bucură-te, pildă de răbdare şi smerenie, iscusit povăţuitor al celor învăluiţi de viforul ispitelor!
Bucură-te, că rugăciunile tale cu lacrimi, s-au făcut înaintea Lui Dumnezeu jertfă duhovnicească!
Bucură-te, făclie luminoasă aprinsă în sfeşnicul inimii tale, cea curăţită de păcate!
Bucură-te, omule ceresc, că prin post şi rugăciune ţi-ai agonisit răbdare prea tare!  
Bucură-te, îngerule pământesc, că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obştii tale!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 6

Viaţă îngerească ai petrecut pe pământ, pildă te-ai făcut ucenicilor tăi prin rugăciuni, posturi îndelungate, 
privegheri şi te-ai învrednicit a te sălăşlui în Ceruri, unde Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Prin curăţirea inimii tale multă înţelepciune ai dobândit povăţuind pe calea mântuirii pe toţi cei ce cu 

dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude ca acestea îţi aducem:
Bucură-te, părinte duhovnic al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, că ai fost dascăl înţelepţit de Dumnezeu!
Bucură-te, vrednicule ucenic al Preasfinţitului Leontie, căruia în nevoinţele sihăstreşti i-ai urmat!
Bucură-te, împreună rugătorule cu Sfântul Leontie şi binecredinciosul Voievod Ştefan al Moldovei! 
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu, că în sfintele tale rugăciuni teolog prea iscusit te-ai arătat!
Bucură-te, locaş preacurat al Sfântului Duh, că în trup stricăcios fiind ai gustat dulceaţa Raiului!
Bucură-te, că rugăciunile tale scară la Cer s-au făcut, Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 7

Fiind înţelepţit de Dumnezeu, cu smerenie ţi-ai ascuns nevoinţele tale sfinte, şi i-ai povăţuit neîncetat 
pe cei încredinţaţi ţie spre mântuire, să-I cânte cu dragoste Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 7
Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curăţim inimile spre pocăinţă şi Harul Lui Dumnezeu, 

pe aceasta pururea ai avut-o pe buze şi în inimă, pentru care laude ca acestea îţi aducem:
Bucură-te, că rugându-te cu smerenie, Har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit!
Bucură-te, că prin rugăciune necontenită Îngerilor te-ai asemănat!
Bucură-te, că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor care cu dragoste te cercetau pe tine!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai întărit credinţa celor clătinaţi şi pe diavoli i-ai alungat!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duşmanii s-au împăcat şi călătorii cu pace s-au înapoiat la casele lor!
Bucură-te, că rugăciunea cu milostenia pururea ai unit-o şi Domnul te-a ascultat!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 8

Ştiind că precum trupul nu poate trăi fără aer şi hrană, aşa şi sufletul nu poate să fie viu şi să se înalţe 
către Dumnezeu fără rugăciune neîncetată, mişcarea inimii tale şi răsuflarea cu rugăciunea le-ai unit, cântând 
neîncetat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrăinat nicicând de dragostea de ţară în care se preamăreşte întru 

adevăr Numele Lui Dumnezeu. Drept aceea laude ca acestea îţi aducem ţie:
Bucură-te, că pământul ţării cu Sfinte Biserici a fost împodobit, întărindu-se credinţa strămoşească!
Bucură-te, că la îndemnul tău, măritul Ştefan a înălţat Biserici şi Mănăstiri!
Bucură-te, că tu pururea ai învăţat că tăria neamului o dă dreapta credinţă!
Bucură-te, că duşmanii ţării prin puterea credinţei au fost biruiţi!
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, în chilia ta Ştefan Vodă şi-a luminat mintea şi putere de biruinţă a luat!
Bucură-te, că în chilie petrecând întru nevoinţa rugăciunii, de bucuriile Raiului te-ai îndulcit!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 9

Nevoinţele tale sihăstreşti au uimit Cetele Îngereşti. Cu rugăciunile tale neîncetate, cu înfrânarea şi prin 
inimii curăţia te-ai asemănat Îngerilor, cu care neîncetat I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ai părăsit lumea pentru a trăi departe de tulburările ei. Prin darul Lui Dumnezeu, mulţimea credincioşilor 

ţi-a urmat pentru folosul ei duhovnicesc. Cu smerenie îţi spunem:
Bucură-te, Părinte că ai fost darul Lui Dumnezeu şi ai arătat celor în nevoi dragoste nemărginită! 
Bucură-te, al celor săraci ajutător şi al bolnavilor tămăduitor!
Bucură-te, al tinerilor preaînţelept povăţuitor şi al bătrânilor protector!
Bucură-te, al orfanilor sprijinitor, şi al mamelor preaînţelept învăţător!
Bucură-te, al celor necăjiţi ocrotitor, şi al celor ce se pocăiesc mângâietor!
Bucură-te, al creştinilor îndrumător şi al ostaşilor întăritor!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 10

Mulţimile credincioşilor fiind încredinţate că prin tine Dumnezeu ascultă rugăciunile lor, văzând împlinite 
doririle cele după Dumnezeu, împreună cu tine I-au cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Binecuvântată  ţi-a  fost  viaţa,  fiind  tu  fiu  duhovnicesc  al  Sfântului  Ierarh  Leontie,  apoi  părinte 

duhovnic al Mitropolitului Grigorie Roşca; pentru unele ca acestea ne smerim şi spunem:
Bucură-te, bună rodire a Sfântului Leontie, că ai urmat cu credinţă nevoinţele sale duhovniceşti! 
Bucură-te, că împreună cu el în locuri sihastre te-ai nevoit şi cu acesta un suflet toată viaţa ta ai fost!
Bucură-te, că şi după moartea sa, în rugăciune ai rămas nedespărţit de el!
Bucură-te, că pe Ierarhul Grigorie, l-ai călăuzit pe calea smereniei şi a înţelepciunii Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că la slujirea arhierească ai fost chemat, dar de aceasta ai fugit socotindu-te nevrednic!
Bucură-te, că prin aceasta pildă de smerenie te-ai făcut şi cu totul te-ai jertfit Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
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Condac 11
Chipul tău zugrăvit alături de cel al Ierarhului Grigorie, fiul tău duhovnicesc, arată iubirea şi cinstea cu 

care Marele Ierarh al Moldovei te-a înconjurat, precum şi tu purtare de grijă i-ai arătat, călăuzindu-l pe calea 
mântuirii şi învăţându-l să-I cânte pururea Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Chipul tău zugrăvit în Ceata Sfinţilor, curând după adormirea  ta, arată viaţa ta sfântă, cunoscută de 

poporul dreptcredincios, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, Părinte duhovnicesc al credincioşilor bucovineni! 
Bucură-te, statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava! 

Bucură-te, că şi după adormirea ta în Domnul, mulţimile credincioşilor au alergat la mormântul tău!
Bucură-te, că din mormânt ai dat mângâiere şi întărire în dreapta credinţă, cu darul Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că dragostea ta de Părinte o mărturiseşte piatra mormântului tău pusă de Ştefan cel Mare!
Bucură-te, că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit, ca pe un Sfânt Părinte!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 12

Prin chipul tău, pictat deasupra uşii Mănăstirii Voroneţ, ne binecuvintezi cu dragostea de Părinte, şi ne 
povăţuieşti ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toţi, din moşi-strămoşi Cuvioase Părinte Daniil, cu 

evlavie grăim către tine:
Bucură-te, Sfinte Părinte Daniil, lauda cea mare a Bucovinei, pururea rugător către Dumnezeu!
Bucură-te, că în sufletele credincioşilor, chipul tău de Părinte s-a zugrăvit cu iubirea creştinească! 
Bucură-te, că poporul dreptcredincios păstrează şi cinsteşte amintirea nevoinţelor tale sihăstreşti!
Bucură-te, că în inimă pururea ai avut pe Dumnezeu, dragostea de ţară şi credinţa strămoşească!
Bucură-te, că din Voia Lui Dumnezeu, Sfintele tale Moaşte izvorăsc tămăduiri pentru cei credincioşi!
Bucură-te, că la Putna şi Voroneţ credincioşii cu credinţă s-au îndreptat, că tu acolo ai sihăstrit!

Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Daniil şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preacuvioase, Sfinte Părinte Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, Părintele duhovnicesc al celor ce cu 
dreaptă credinţă cinstesc pe Dumnezeu, cu sfintele tale rugăciuni izbăveşte de toată primejdia ţara noastră, 
Mănăstirile şi Bisericile, cu podoabele lor sfinte, apără-ne de tot răul care ne îndepărtează de Dumnezeu şi de 
credinţa strămoşească şi ne învredniceşte ca împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constantinopolului
Rugăciunile începătoare                                                       23 decembrie

Condac 1
Ai fost ales din tinereţile tale să-I slujeşti Lui Dumnezeu cu credinţă! Cu 

dragoste sfântă ai învins toate patimile trupului şi ai trecut obstacolele vieţii acesteia 
trecătoare, făcându-te vas ales al Domnului Savaot! Ca cel ce ai multă îndrăzneală 
către Bunul Dumnezeu roagă-te pentru noi, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te Sfinte 
Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!

Icos 1
Dumnezeu a hărăzit să te naşti într-o familie bună din Egipt. Tatăl tău, 

guvernatorul Agatit, te-a dat la învăţătură în Constantinopol. Locuind în casa 
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generalului Savatie ai învăţat Sfintele Scripturi, ai aflat despre vieţile Sfinţilor, iar în Biserică ai ascultat cu 
multă evlavie slujbele şi de tânăr ai fost înţelept. 

Bucură-te că te-ai născut în Egipt, iar tatăl tău te-a dat la învăţătură! 
Bucură-te că în casa generalului Savatie ai învăţat Sfintele Scripturi! 
Bucură-te că ai avut evlavie la Bunul Dumnezeu şi te-ai dus la Sfânta Biserică!
Bucură-te că din tinereţe ai citit vieţile Sfinţilor!
Bucură-te că ai devenit evlavios şi înţelept!
Bucură-te că ai fost foarte sârguincios şi ai avut mult folos sufletesc!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 2

Din tinereţe ai îmbinat darurile materiale cu cele duhovniceşti. Îi ajutai pe săraci, le înlesneai cele de 
trebuinţă şi luptând cu ispitele Îl slăveai pe Dumnezeu şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Soţia generalului Savatie ţi-a promis averea voind să te înfieze, dar tu nedorind avere ai refuzat. Te-a 

dat pe mâna unui iconom care te-a dus spre păcate, dar dându-ţi seama că greşeşti ai luat-o cu râvnă pe calea 
pocăinţei şi te-ai rugat cu nădejde la Maica Domnului, Care te-a scăpat din nevoi. 

Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu facerea de bine, ajutându-i pe cei săraci!
Bucură-te că te-ai gândit să dobori ispitele şi n-ai voit averile lumii!
Bucură-te că te-ai gândit la cele cereşti şi ţi-ai dat seama de păcatele făcute!
Bucură-te că te-ai luptat cu duhurile rele, şi ţi-ai aplicat singur canon de pocăinţă!
Bucură-te că rugându-te Maicii Domnului, ai avut scăpare cerească!
Bucură-te că Maica Milostivirii Sfinte te-a ajutat!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 3

Sfinte Ierarh Nifon, lupte grele ai dus cu duhurile întunericului şi aflând valoarea smereniei te-ai rugat 
Domnului să te ajute să devii  smerit.  Având această mare calitate sufletească ai  rezistat la toate răutăţile, 
cântând creştineşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
După mulţi ani de aspră pocăinţă, ai trecut de deznădejdea în care necuraţii vrăjmaşi voiau să te arunce 

şi având descoperiri, atât în vis cât şi în realitate, Îl slăveai pe Bunul Dumnezeu din toată inima. 
Bucură-te că nu ai făcut voia celor răi şi te-ai luptat vârtos cu duhurile rele!
Bucură-te că aflând marea valoare a smereniei, ai cerut Domnului să te ajute să devii smerit!
Bucură-te că ai făcut aspră pocăinţă şi ai dobândit mari calităţi sufleteşti!
Bucură-te că nu ai căzut în deznădăjduire şi te-ai lămurit despre adevărul cel sfânt!
Bucură-te că ai avut vise profetice, care ţi s-au tâlcuit!
Bucură-te că sufletul tău de nimic rău nu a fost umbrit!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 4

Mergând  la  Biserica  Sfântului  Mucenic  Anastasie  ai  auzit  vorbe  urâte  din  partea  chefuitorilor  în 
cârciumă şi te-ai rugat Lui Dumnezeu să le închidă gurile până treci de acel loc. Domnul ţi-a împlinit dorinţa şi 
ajungând la Biserică cu mulţumire te-ai închinat şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
La întoarcerea de la Sfânta Biserică ai trecut pe lângă o poartă, care avea sus icoana Maicii Domnului cu 

Pruncul, primind darurile magilor. Ai înălţat rugăciune către Dumnezeu şi s-a auzit un sunet înfricoşător, iar 
Duhul Sfânt S-a revărsat asupra ta, ridicându-te în văzduh cu mâinile ridicate; la revenirea pe pământ faţa îţi 
strălucea ca soarele, iar greutatea corpului tău s-a uşurat. 

Bucură-te că te-ai dus la Biserica Sfântului Mucenic Anastasie!
Bucură-te că la rugăciunea ta Domnul a închis gurile rele ale chefuitorilor!
Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu smerenia şi ai avut evlavie la Maica Domnului!
Bucură-te că ai auzit sunetul Duhului Sfânt, Care S-a pogorât la rugăciunea ta!
Bucură-te că Duhul Sfânt S-a revărsat peste tine şi în rugăciune ai fost ridicat în văzduh!
Bucură-te că revenit pe pământ faţa ta strălucea ca soarele, iar greutatea corpului tău s-a uşurat!
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            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 5

La culcare aşterneai pe jos un rând de pietre, peste care puneai o pătură mică, după care cântai imnuri de 
înmormântare. Te însemnai cu semnul Sfintei Cruci şi ziceai pe de rost patru slujbe din cartea  Apostolul şi 
patru pericope din Sfânta Evanghelie, iar sub căpătâi puneai o piatră, şi-I cântai Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Duhurile întunericului, văzând că te odihneşti în condiţii grele, năvăleau în somn peste tine. Voind 

unul să te lovească în somn cu un târnăcop, Maica Domnului te-a ocrotit şi duhul rău a fugit răcnind: O, Marie 
pretutindeni mă arzi, ocrotind pe acesta tare de cap! De atunci te ungeai pe frunte şi la urechi cu untdelemn 
sfinţit din candela Maicii Domnului. Aflând acestea să cântăm cu smerenie:

Bucură-te că te însemnai cu semnul Sfintei Cruci şi făceai multă rugăciune înainte de culcare!
Bucură-te că patul tău era din pietre şi drept pernă aveai tot o piatră!
Bucură-te că ştiai pe de rost Sfintele Evanghelii şi dădeai de furcă duhurilor rele!
Bucură-te că Maica Domnului te-a ocrotit şi duhurile rele au fugit răcnind!
Bucură-te că te ungeai cu untdelemn sfinţit şi toate simţurile ţi se sfinţeau!
Bucură-te că şi alţii au învăţat această lucrare sfântă!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 6

Fiind văzător cu duhul ai observat cum duhurile rele îi învrăjbeau pe oameni, care din motive neînsemnate 
se luau la ceartă,  fără să îşi  dea seama că sunt ispitiţi.  Sfinte Ierarh Nifon te-ai mâhnit  văzând cum este 
semănată duşmănia între oameni, iar noi rugându-te pentru apărare sufletească şi trupească,  Îi  cântăm 
Domnului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Trecând pe lângă casa unor creştini săraci care stăteau la masă, ai văzut în jurul lor Sfinţi Îngeri, tineri 

şi frumoşi, cu haine strălucitoare. Prin descoperire Divină ai aflat că la masa creştinilor adevăraţi vin Sfinţii 
Îngeri; dacă se vorbeşte de rău, în locul lor vin duhuri rele, care îi învaţă pe oameni cuvinte deşarte. 

Bucură-te că multe ţi s-au descoperit şi că ai văzut ceea ce oamenii nu vedeau!
Bucură-te că ai văzut Sfinţii Îngeri la masa creştinilor!
Bucură-te că relele meşteşuguri ale viclenilor ţi s-au descoperit!
Bucură-te că ai certat duhurile rele care inspirau la fărădelegi!
Bucură-te că ai primit sfinte învăţături în chip luminat şi ce ai văzut s-a scris!
Bucură-te pentru toţi care iau aminte la cele scrise despre viaţa ta!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 7

Întrebat fiind de mai mulţi oameni, cât şi de ucenicul tău ales, care a scris viaţa şi minunile tale, Sfinte 
Ierarh Nifon, ai dat răspunsuri cu mult folos duhovnicesc, cu multă cuvioşenie şi cu multă dragoste şi din toată 
inima I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Cei care vor să facă Voia Domnului trebuie să îşi pregătească sufletul de luptă în orice timp, în orice 

loc, că în tot locul este mântuire pentru cei care fac strădanie sfântă, fiindcă Domnul Dumnezeu luminează 
mintea fiecărui rugător, postitor sau împlinitor al poruncilor Lui. 

Bucură-te că ai fost inspirat de către Atotputernicul Dumnezeu!
Bucură-te că inspiraţia ta a fost de bun folos şi învăţăturile tale au fost minunate!
Bucură-te că pe toate le-ai expus frumos, iar ucenicul tău a scris faptele tale minunate!
Bucură-te că nu ai lâncezit şi sufletul l-ai pregătit mereu pentru luptă!
Bucură-te că ai fost iluminat de cele cereşti şi pe toate cele bune le-ai folosit!
Bucură-te că ai fost Ierarh cu minte luminată, ai fost un Sfânt pe pământ!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 8

Mergând pe drum ai văzut un duh rău războindu-se cu un creştin, care se apăra straşnic. N-ai răbdat 
lucrarea lui cea rea şi i-ai spus să înceteze, dar el a zis că-i vai şi amar de duhul rău care se leneveşte la război. 
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Sfinte, i-ai poruncit răului să se ascundă într-o gaură de şarpe şi să plângă pentru focul care i s-a pregătit; drept 
pentru care acesta a dispărut, iar tu I-ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ai văzut  în vedenie pe Sfânta Fecioară Maria cu Sfinţii Apostoli, în Biserica Sfântului Anastasie 

cercetând  virtuţile  fiecărui  creştin  şi  rugându-se  pentru  pocăinţa  unora.  Văzând  în  Biserică  un  bogat 
nemilostiv, Maica Domnului l-a întrebat pe Sfântul Înger Evtheel, Păzitorul aceluia, dacă bogatul are bani 
acasă şi a aflat că are, dar este înşelat de un demon. Bogatul a pătimit fiind bolnav, apoi şi-a cheltuit toată 
averea pentru sănătate că nu şi-a pus nădejdea în Dumnezeu, iar noi cu toţii să luăm aminte zicând:

Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, că ai văzut creştinii luptându-se cu duhurile întunericului!
Bucură-te că pe duhul rău l-ai mustrat straşnic şi acela nu a răbdat şi a fugit!
Bucură-te că ai văzut pe Maica Domnului şi pe Sfinţii Apostoli cercetând virtuţile creştinilor!
Bucură-te că Maica Domnului se roagă pentru creştini şi se interesează de soarta acestora!
Bucură-te că în vedenie ai auzit discuţia Ei cu Sfântul Înger Păzitor al bogatului nemilostiv!
Bucură-te pentru cei care acceptă conlucrarea cu Sfintele Personalităţi Cereşti!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 9

Ai avut o vedenie despre Înfricoşata Judecată de la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ai văzut 
amănunţit totul, precum şi darurile binefăcătorilor, şi prin bunăvoinţa Domnului, după două săptămâni de la 
începutul vedeniei ai revenit la starea normală şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Sfinte Ierarh Nifon, când mergeai la Sfânta Biserică mulţi Sfinţi Îngeri te înconjurau şi toţi aveau Cruci 

strălucitoare. Cei care erau înaintea ta purtau o Cruce care strălucea ca aurul şi toate Crucile Sfinţilor Îngeri te 
înconjurau  făcând  un  zid  sfânt.  Vrăjmaşii  aruncau  săgeţi  când  între  cruci  se  făcea  o  deschizătură.  Cu 
rugăciunea ai izgonit duhurile războinice şi pe întunecatul lor conducător. 

Bucură-te pentru vedenia, avută timp de două săpămâni, despre Înfricoşata Judecată!
Bucură-te că pe toate le-ai văzut aşa cum vor fi şi ai înălţat rugăciune smerită pentru cele văzute!
Bucură-te că Domnul Iisus te-a eliberat de toate relele şi ai fost apărat de Sfinţii Îngeri!
Bucură-te că Îngerii te apărau de toţi duşmanii şi făceau zid de Cruci strălucitoare în jurul tău! 
Bucură-te că vrăjmaşii nimic nu au izbutit contra ta şi s-au înfricoşat şi au fugit!
Bucură-te că Sfinţii Îngeri straşnic te păzeau şi tu râdeai de fuga duhurilor necurate!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 10

O dată, pe când te rugai cu privirea aţintită spre Cer, ai văzut un Sfânt Înger îmbrăcat în veşminte 
diaconeşti,  cădind cu o cădelniţă de aur; şi deschizându-se totul în faţa ta, ai văzut Înfricoşatele Vămi ale 
Văzduhului, şi pe Sfinţii Îngeri certându-se cu duhurile întunericului pentru fiecare suflet în parte. Auzind noi 
toate acestea să cântăm cu smerenie şi cu mult respect sfânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ai văzut cum vrăjmaşii târau în iad sufletul unui om care se spânzurase, iar în urmă, Sfântul Înger 

Păzitor  al  aceluia  se  tânguia  cu  amar  pentru  pierderea  lui,  şi  zicea  cu  lacrimi  că  omul  s-a  sinucis  din 
deznădejde. A apărut apoi un alt Sfânt Înger din Ceruri, care i-a zis: Tatăl nostru, Domnul Savaot, îţi porunceşte să 
mergi la Roma, unde se botează copilul unui ostaş. Primeşte-l şi păzeşte-l prin Duhul Sfânt pe care ţi l-a dat o dată 
cu  Botezul. Îngerul  care  a  adus vestea,  avea  poruncă de pedepsire  a  stăpânului  celui  care  îşi  luase  viaţa; 
cutremuraţi de toate acestea să zicem:

Bucură-te că ai văzut un Sfânt Înger de Lumină, cădind!
Bucură-te că ai văzut Înfricoşatele Vămi ale Văzduhului şi lucrarea din Vămile Văzduhului!
Bucură-te că Sfinţii Îngeri au afecţiune sfântă faţă de creştini şi le ocrotesc sufletele!
Bucură-te că ai văzut cum se primesc misiunile cereşti, care se îmbină cu cele pământeşti!
Bucură-te că Îngerul Păzitor al celui spânzurat a primit de la Tatăl Ceresc o nouă misiune sfântă!
Bucură-te că Dreptatea Divină este vădită şi răutatea nu rămâne nepedepsită!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
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Condac 11
Sfinte  Ierarh  Nifon,  ai  auzit  tânguirea  duhurilor  necurate  care  vorbeau  de  un  Înger  Pedepsitor 

nemilostiv în raport cu ei,  care i-a legat cu o funie pe toţi,  i-a bătut cumplit,  de urletele şi  de văietul lor 
speriindu-se  lumea.  Împlinindu-şi  cu  străşnicie  misiunea,  Îngerul  Pedepsitor  îi  mustra  cumplit  şi  după 
pedepsire i-a slobozit pe toţi cu nenumărate suferinţe pentru relele pe care le-au făcut, iar noi, cu smerenie şi 
cu mult respect cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Aflându-te în Biserica de lângă palatul Aftonia ai vorbit cu Sfântul Înger Păzitor al Bisericii, care a 

povestit că toate rugăciunile făcute în Sfânta Biserică ajung în Împărăţia Cerurilor, unde se vorbeşte şi despre 
faptele celor de pe Pământ. Despre cei mai înflăcăraţi iubitori de Dumnezeu se spune că sunt pomeniţi de 
Sfinţii Îngeri şi Arhangheli în Ceruri, iar noi minunându-ne cântăm din inimă:

Bucură-te că duhurile rele se înspăimântă de Puterile Cereşti!
Bucură-te că sunt Îngeri Pedepsitori, care pedepsesc fără milă duhurile rele!
Bucură-te că ai auzit duhurile rele tânguindu-se şi că multe au fost mustrate şi bătute!
Bucură-te că ai vorbit cu Sfântul Înger Păzitor al Bisericii de lângă palatul Aftonia!
Bucură-te că rugăciunile creştinilor sunt duse în Ceruri de Îngerii Păzitori ai Bisericilor creştine!
Bucură-te că ai fost pomenit în Ceruri de Sfinţii Îngeri şi de Sfinţii Arhangheli!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 12

Fiind  la  rugăciune,  ai  văzut  spre  apus  o  adunare  mare  de  duhuri  rele;  unul  îşi  aranja  oştirea  sa 
nelegiuită, alţii veneau din iad cu armele lor şi cu uniformele demonice. Aveau 365 de planuri cu patimi şi 
păcate supărătoare la adresa Lui Dumnezeu. Spre răsărit  ai  văzut  un câmp luminos,  cu Îngeri  frumoşi  la 
vedere, aşezaţi în mii şi mii de cete. Între ei era cineva măreţ şi preafrumos, care îi pregătea să lupte spre 
apărarea creştinilor. După ce Oştile Îngereşti au fost trimise la luptă, acel preafrumos conducător s-a ridicat la 
Ceruri. Smerindu-ne, cu dragoste să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfinte, întrebat fiind cum va fi în viitor, ai spus:  În zilele cele mai de pe urmă, adevăraţii slujitori ai lui  

Hristos se vor ascunde de oameni. Şi dacă nu vor face semne şi minuni mari, ei vor călători pe calea cea strâmtă  
cu toată smerenia. În vremea lor nu va mai fi cineva să facă semne minunate; şi chiar văzându-i nu vor vrea să se  
înţelepţească în luptele duhovniceşti. Cei ce vor şedea pe scaunele bisericeşti din toată lumea vor fi cu totul străini  
şi nici idee nu vor avea de virtute. Va domni peste tot iubirea de arginţi, dar vai de monahii care se vor desfăta cu 
banii! Cu smerenie zicem aşa:

Bucură-te că ai văzut la apus oştile potrivnice Domnului şi le-ai văzut armele şi uniformele!
Bucură-te că ai fost pregătit să vezi toate acestea şi nu ţi-a fost frică de înnegritele oşti!
Bucură-te că ai văzut la răsărit Sfinte Oştiri Îngereşti şi pe Mai-Marele Îngerilor!
Bucură-te că toţi Îngerii străluceau şi au fost pregătiţi pentru apărarea creştinilor!
Bucură-te că ai avut darul profeţiei sfinte! 
Bucură-te că ai văzut viitorul şi ai spus Sfântul Adevăr!

            Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon, văzătorule cu duhul, şi roagă-te ca Domnul să ne sfinţească şi pe noi!
Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Sfinte Ierarh Nifon, viaţa ta pe pământ a fost o lumină pentru noi! Mult bine ai făcut, multe învăţături 
sfinte ne-ai lăsat şi multe rugăciuni ne-au rămas drept mărturie a credinţei tale nestrămutate. La sfârşitul vieţii 
tale ai avut ca vizitatori cereşti mulţi Sfinţi, pe Sfinţii Apostoli, apoi pe Preasfânta Fecioară Maria. La urmă a 
venit Domnul Iisus Hristos, Care te-a chemat zicând: Vino la Mine suflete, care ai purtat smerenia Mea! Dându-ţi 
duhul în mâinile Domnului Iisus ai trecut la cele veşnice, unde Îngerii cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Ierarh Nifon, din tinereţe ai fost alesul Domnului şi ai lucrat pentru luminarea şi înţelepţirea 

creştinilor. Te rugăm din toată inima ajută-ne să ieşim din nevoile şi din greutăţile care ne împresoară din toate 
părţile! Roagă-te pentru cei care sunt acum pe Pământ şi vino în ajutorul nostru când suntem înconjuraţi de 
duhurile întunecate! Te rugăm, Sfinte, să mijloceşti şi pentru urmaşii noştri, că poate şi din ei vor ieşi Sfinţi în 
viitor, care să fie vrednici de laudă înaintea Bunului Dumnezeu, cum au fost mulţi alţii în trecut! La obştescul 
nostru sfârşit pune un cuvânt bun şi pentru noi păcătoşii, să se milostivească Preabunul Domn Iisus Hristos, 
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aşa cum S-a milostivit de tine şi de mulţi alţii, şi să trimită un Sfânt Înger spre a ne proteja şi spre a ne călăuzi 
spre Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Amin! 

Acatistul Sfintei Muceniţe Eugenia
Rugăciunile începătoare             24 decembrie

Condac 1
Luminându-te cu lumina Dumnezeieştii cunoaşteri ai lăsat casa părinţilor tăi 

şi ai ieşit din cetate având în inima ta feciorelnică dragostea de Dumnezeu. Ai 
împărtăşit duh şi celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Cuvioasă Eugenia. 
Pentru aceasta şi noi îţi cinstim prăznuirea, cântându-ţi: Bucură-te Sfântă Muceniţă 
Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!

Icos 1
Din  rânduiala  Dumnezeiască,  Înger  din  Cer  a  fost  trimis  să-ţi  deschidă 

calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Domnului. Lăudând vieţuirea 
ta cea minunată, cu sfială îţi spunem acestea:

Bucură-te, că ai purtat nume de bun neam!
Bucură-te, că nu ai primit să fii logodită cu nici unul din tinerii bogaţi!
Bucură-te, că din Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai aflat că unul este Dumnezeu Adevărat!
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înţelepţită!
Bucură-te, că de rătăcirea părinţilor te-ai ruşinat şi de idoli te-ai lepădat!
Bucură-te, Preafericită, purtătoare de cunună mucenicească!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 2

Când te-ai logodit cu Hristos, i-ai adus Lui de bunăvoie, ca o zestre însufleţită slugile, care urmând tăriei 
tale, fecioară binecuvântată Eugenia, au strălucit lămurit cu credinţa, cu Harul şi cu fapta bună şi I-au cântat 
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Întelegerea cea neînteleasă căutând să o înţelegi, Muceniţă Eugenia, ai lepădat slava cea deşartă, şi 

lipindu-te de Hristos ai grăit către slugile tale:  Eu nu mă voi mai numi doamnă a voastră, ci soră şi împreună  
slujitoare a Lui Dumnezeu Cel Adevărat! Pentru aceasta şi noi îţi cântăm:

Bucură-te, că părul cel fecioresc ţi-ai tăiat şi cu dorire spre mănăstirea lui Teodor ai plecat!
Bucură-te, că din grija Domnului toate cele despre tine, fericitului episcop elen le-a descoperit!
Bucură-te, că arhiereul elen, cu Sfântul Botez, în Hristos v-a îmbrăcat!
Bucură-te, că luând chip şi nume bărbătesc, cu ceata monahilor te-ai unit!
Bucură-te, că urmând ţie, slugile tale libertatea duhului au dobândit!
Bucură-te, că a strălucit în inima ta binecuvântarea Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 3

Fericită fecioară, cea îmbrăcată şi numită ca un bărbat, bine ai vieţuit şi ai slujit Lui Dumnezeu încât ai 
sporit în Dumnezeiasca învăţătură. Sfânta Scriptură o cunoşteai pe de rost şi multora le erai mirare şi pildă 
pentru bucuria cea nepieritoare, şi-I cântai Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Fecioară cu viaţă curată, cu bun cuvânt şi cu Har, jertfă te-ai adus pe tine Celui ce pentru noi a luat 

trup din Fecioară; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că şi darul tămăduirii l-ai primit şi mai mult decât toţi pustnicii ai strălucit!
Bucură-te, că taina ta cea acoperită de Dumnezeu, fraţii nu o cunoşteau!
Bucură-te, că, murind egumenul şi adunându-se obştea, cu multă rugare la stăreţie te sileau! 
Bucură-te, că a-L întreba mai întâi pe Hristos i-ai îndemnat!
Bucură-te, că urmând Cuvântul Domnului, tuturor slugă şi rob te-ai arătat!
Bucură-te, că slujind fraţilor, cu dor şi fără încetare te rugai Lui Dumnezeu!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
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Condac 4
Vifor de ispite a asmuţit asupra ta şarpele cel pierzător de suflete, văzându-te purtătoare de biruinţă, 

îndreptată spre mântuire şi luminându-te cu lumina cea înţelegătoare, l-ai batjocorit cu puterea Celui Preaînalt 
şi ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Melantia cea bogată cu averea, dar săracă de fapte bune, a văzut frumuseţea ta şi crezându-te bărbat, s-a 

rănit de dragostea cea fără de rânduială. Tu ai mustrat-o cu asprime şi i-ai spus că una îţi este nunta: dorirea de 
Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că ai vindecat-o de friguri pe Melantia ungând-o cu untdelemn sfinţit!
Bucură-te, că de la ea nu ai primit arginţi, ci o învăţai la săraci să-i dăruiască!
Bucură-te, că tu cu dragostea Lui Dumnezeu te îndestulai şi în tărie cu nimic nu ai slăbit!
Bucură-te, că Melantia ţi-a mărturisit pofta ei cea desfrânată şi tu cu asprime ai certat-o!
Bucură-te, că pe cea aprinsă de tăciunii desfrânării ai alungat-o!
Bucură-te, rugătoare pentru alungarea ispitelor!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 5

Melantia, ca un orb care şi-a pierdut lumina ochilor, înnegrită fiind cu fapta şi cu numele, a căutat să-ţi 
aducă ocară. Ducându-se la judecătorul cetăţii, care era tatăl tău, a minţit fără ruşine spunând că ai voit să o 
sileşti la desfrânare. Dar tu nu te dezlipeai de Dumnezeu şi-I cântai Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Mânios judecătorul a trimis îndată să fii legată şi adusă la judecată, împreună cu toţi monahii de sub 

ascultarea ta. Nevoind tu să se facă de batjocură haina călugărească, ţi-ai sfâşiat haina rostind: Se cuvine ca noi 
călugării să suferim cu mulţumire ocările, batjocura şi chinuirea trupului. Dar, ca să nu se facă de batjocură 
haina călugărească, iată vă spun că sunt femeie; judecătorul este preaiubitul meu tată, soţia lui e mama mea,  
aceştia de lângă mine îmi sunt fraţi, nu-i numesc robi! Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că n-ai avut somn până nu ai omorât toată patima desfătării!
Bucură-te, că părinţii tăi, văzându-te, cu bucurie mare s-au bucurat!
Bucură-te, că pedepsind-o pe necredincioasa Melantia, Domnul a trimis foc peste casa şi averea ei!
Bucură-te, că tatăl tău văzând cele petrecute, de toată mărirea, bogăţia şi desfătarea vieţii s-a lepădat!
Bucură-te, că tatăl tău, Fillip, împreună cu mama ta, Claudia şi cu fraţii tăi, s-au botezat!
Bucură-te, că şi tatăl tău muceniceşte viaţa şi-a săvârşit!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 6

Mărturisitor şi purtător de Dumnezeu devenind Filip, tatăl tău, Precuvioasă Eugenia, pe mulţi din elinii 
cei mai de frunte i-a sfătuit şi i-a adus la Hristos, iar pe cei slabi la suflet şi la credinţă i-a întărit. Împărţindu-şi 
averea, a lepădat dregătoria, ajungând păstor creştinilor din Alexandria. Dar din lucrarea celui rău, fericitul 
episcop Filip a fost ucis de păgânii care nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos  6
Strălucind tu cu duhul, ai atras la tine mulţime de fecioare şi împreună cu ele ai slujit Lui Hristos, 

Mirele Cel Ceresc, biruind toată patima şi urâciunea. Minunându-ne, să spunem aşa:
Bucură-te, că slăbiciunea femeiască ţi-a fost întărită de Puterea Lui Hristos!
Bucură-te, că le eşti ocrotitoare celor curaţi cu fecioria!
Bucură-te, că pe multe fecioare le-ai logodit cu Hristos, Dumnezeul nostru!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai condus să creadă luminat în Hristos, Lumina lumii!
Bucură-te, că nu încetezi să te rogi pentru noi, cei osteniţi de truda fără rânduială!
Bucură-te, că nu ne laşi pe noi, cei acoperiţi de întunericul acestui veac!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 7

Voind fericita Claudia, maica ta, să se întoarcă în Roma, ai urmat-o împreună cu fraţii. Acolo făcându-
vă casă, ai întors multe suflete la Dumnezeu, că văduvele aveau scăpare la maica ta, iar fecioarele la tine, 
Sfântă Eugenia, care cu evlavie Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
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Văzând mărita Vasilisa viaţa ta cea purtătoare de Dumnezeu, pe tine cu dragoste te-a urmat, că s-a 
logodit cu Hristos, părăsind toate desfătările trupeşti şi s-a învrednicit de bucuria mucenicilor. Pentru aceasta 
şi noi îţi cântăm astfel:

Bucură-te, că ai lucrat la creşterea Bisericii Lui Hristos!
Bucură-te, că şi pe mărita Vasilisa, cea de neam împărătesc, ai adus-o Împăratului tuturor!
Bucură-te, că descoperire ai primit de la Domnul, pentru mucenicia Vasilisei!
Bucură-te, că Sfânta Vasilisa ţi-a vorbit despre îndoita ta cunună mucenicească!
Bucură-te, că eşti pururea rugătoare pentru cei ce-şi păzesc fecioria!
Bucură-te, că prin viata ta L-ai propovăduit pe Hristos!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 8

Locuind acum în locaşurile Cereşti, lămurit te-ai învrednicit de desfătările Raiului. Cu fecioarele şi cu 
Muceniţele, curată fecioară Eugenia, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, să ne ridicăm cu mintea la Cer şi să 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ai lămurit tuturor adevărul Scripturilor insuflate de Dumnezeu, Preacinstită Eugenia. Ai întărit partea 

femeiască şi ai logodit cu Hristos mulţime mare de fecioare, care cu dragoste te-au urmat. Cu evlavie să spunem:
Bucură-te, mireasă a Lui Hristos, cu inimă curată!
Bucură-te, nevinovată copilă şi povăţuitoare preaînţeleaptă!
Bucură-te, că ai risipit întunecimea necredinţei!
Bucură-te, că Duhul Sfant ţi-a dăruit Har peste Har!
Bucură-te, că eşti fecioară şi maică duhovnicească!
Bucură-te, că luminezi şi încălzeşti cu raze de iubire cerească!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 9

Ai dobândit lumina cea dorită mai presus de minte, Sfântă Muceniţă Eugenia. Încă în bezna temniţei 
fiind, razele strălucitoare ale Sfintei Treimi te-au luminat, pe când Îi cântai Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Prealăudată Muceniţă, prin Dumnezeieştile tale învăţături ai înfierat cu tărie nebunia idolească. Ai logodit 

cu Hristos, Împăratul tuturor, mulţime nenumărată de fecioare,  care s-a luminat cu sângiuirile muceniciei. 
Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, făclie aprinsă de dorirea de Dumnezeu!
Bucură-te, potir de lumină plin de Har Sfinţitor!
Bucură-te, mireasă a Mirelui Mântuitor!
Bucură-te, nădejde şi pentru noi cei păcătoşi!
Bucură-te, bucuria celor ce îţi urmează în călugărie!
Bucură-te, liman al celor bolnavi şi deznădăjduiţi!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 10

Fecioară fiind, întrutot lăudată Muceniţă Eugenia, ca o jertfă fără prihană te-ai adus Stăpânului tuturor, 
dobândind cununa muceniciei. Acum nu înceta rugându-te, ca prin rugăciunile tale să ne mântuim şi noi, cei 
care te lăudăm şi cu dragoste te cinstim, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
De Dumnezeu înţelepţită Eugenia, Hristos, Mirele tău, după cuviinţă te împodobeşte cu îndoite cununi 

şi te aşează în loc luminat, că încă în bezna lumii fiind ai dobândit Lumina cea Neînserată. Pentru aceasta să zicem:
Bucură-te, că întocmai ca Petru ai mers peste ape, dar nu te-ai scufundat!
Bucură-te, că pentru Lumina lumii ai pătimit!
Bucură-te, că în zadar te-au aruncat chinuitorii în cuptor!
Bucură-te, că în temniţa cea întunecoasă Domnul Luminii te-a cercetat!
Bucură-te, că Domnul Milei rănile ţi-a vindecat şi în Lumina Lui te-a îmbrăcat!
Bucură-te, că pâine albă şi mai dulce ca mierea de la Îngeri ai primit!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
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Condac 11
Către Dumnezeiasca răcoare ai ieşit, preabună Muceniţă Eugenia, trecând prin focul chinurilor şi prin apa 

nestatornică a supărărilor. Nu înceta să te rogi pentru noi, cei cufundaţi în noroiul patimilor, ca mântuindu-ne, 
să cântăm împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Închisă fiind în temniţă, ţi s-a arătat Hristos, zicând:  Eu sunt Cel ce am primit cruce şi moarte pentru  

tine,  precum şi  tu  pentru  dragostea  Mea,  rabzi  cumplite  munci  ca  acestea.  De  aceea  de  multe  daruri  şi  de  
preamare slavă am să te învrednicesc în Împărăţia Mea cea Veşnică şi te vei despărţi de lumea aceasta vremelnică 
şi stricăcioasă în ziua în care M-am născut Eu, Om! Cu evlavie să spunem:

Bucură-te, că focul nu ţi-a ars trupul înflăcărat de iubire Dumnezeiască!
Bucură-te, că, de cutremurul rugăciunii tale, capiştea idolească s-a prăbuşit!
Bucură-te, că Lumina lumii în bezna temniţei ţi-a vorbit!
Bucură-te, că pentru Naşterea Domnului vistieriile inimii ţi le-ai golit!
Bucură-te, că în locul aurului ai adus credinţa, în focul Duhului curăţită!
Bucură-te, că în loc de tămâie ai adus duhul tău, înmiresmat de rugăciune curată!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
Condac 12

În râu şi în foc cu tărie ai fost încercată, pe cele potrivnice firii cu tărie le-ai trecut slăvindu-L pe 
Hristos şi cu dragoste şi cu credinţă I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Harul strălucitor al Lui Dumnezeu te-a luminat şi te-a împodobit pentru locaşurile Cereşti. Te rugăm 

ca prin rugăciunile tale să ne ajuţi să dobândim mântuirea sufletelor noastre şi noi, cei care-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, că ne vesteşti bucuria Naşterii Stăpânului tuturor!
Bucură-te, că arătându-ţi-Se Iisus, ţi-a îndulcit chinul şi ţi-a vindecat rănile trupului!
Bucură-te, că de praznicul Naşterii Domnului, păgânii ţi-au tăiat frumosul tău cap!
Bucură-te, că iubita ta maică şi cei din casă te-au îngropat, în locul numit Calea romanilor!
Bucură-te, că, strălucită, împodobită şi de multe fecioare însoţită, te-ai arătat în vis maicii tale!
Bucură-te, că fericita Claudia mult s-a bucurat, iar tu vremea mutării la Domnul i-ai anunţat!

Bucură-te Sfântă Muceniţă Eugenia şi roagă-te ca inimile noastre să fie binecuvântate sălaşe Dumnezeieşti!
                     Condac 13  (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Sfântă Muceniţă Eugenia, cuvioasă fecioară, primeşte acum de la noi această smerită rugăciune de 
laudă şi cu rugăciunile tale scoate-ne din toată întunecimea păcatului, din toate nevoile şi durerile sufleteşti şi 
trupeşti. Cere pentru noi de la Mirele tău, să ne întărească în păzirea Poruncilor Sale, să ne dăruiască Milă 
Dumnezeiască şi să nu ne lepede în Ziua cea Înfricoşată a Judecăţii, ca împreună cu tine să-I cântăm Lui: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfânta Muceniţă Eugenia 
Sfântă Muceniţă Eugenia, mireasă cu totul frumoasă a Lui Hristos, fiind tu înfrumuseţată cu ostenelile 

pustniceşti şi strălucind luminat cu luptele muceniceşti, întocmai cu Îngerii petrecând pe pământ, cu ei dănţuieşti 
acum în Casa Părintelui Ceresc! Te rugăm, luminată fecioară, roagă-te Lui Hristos Dumnezeu pentru noi, cei 
aflaţi în nevoile acestei vieţi trecătoare, să ne dăruiască putere în credinţă, viaţă luminată de Har, răbdare  în 
încercări, putere în lupta împotriva patimilor, bucuria împlinirii Poruncilor Dumnezeieşti, dragoste nefăţarnică, 
smerenie şi blândeţe, iertare de păcate şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată; să moştenim şi noi Lumina 
cea Neînserată şi să proslăvim Numele Cel Sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi 

în vecii vecilor! Amin! 
 

Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana
Rugăciunile începătoare                                                 26 

decembrie 
Condac 1

Arătătorului nostru de cele cereşti şi grabnic folositor, cele de laudă aducem 
ţie noi robii tăi, ca unui mare ocrotitor; şi ca cela ce ai îndrăzneală către Domnul, 
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izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu 
rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!

Icos 1
Îngerii din Ceruri te laudă pe tine, Preacuvioase Părinte, minunându-se de viaţa ta cea mai presus de 

fire; iar mulţimea călugărilor, lacrimi de bucurie îţi aduce ţie, cântându-ţi unele ca acestea:
Bucură-te, a Îngerilor mirare şi a demonilor pierzare!
Bucură-te, a Cuvioşilor cunună, şi a sufletelor noastre duhovnicească arvună!
Bucură-te, Îngere al Darului, care te desfeţi în bucuriile Raiului!
Bucură-te, a Lavrei tale ocrotitor şi al monahilor îndrumător!
Bucură-te, cerească lumină, şi a nevoitorilor odihnă!
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător, şi al pustnicilor veselitor!

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 2

Râvnitor al vieţii îngereşti din copilărie te-ai arătat, Părinte Nicodim. Mergând la Sfântul Munte, ai urmat 
cele mai aspre nevoinţe monahiceşti. Se mirau toţi sihaştrii Athosului de văpaia dragostei Dumnezeieşti ce ardea 
întru tine, şi slăvind pe Dumnezeu, cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Lavra Hilandarului se veseleşte primind la sine odrasla preabinecuvântată, din os domnesc crescută, în 

care Duhul Lui Dumnezeu se odihneşte; iar  noi uimiţi  de puterea Harului  ce luminează întru tine, Părinte, 
cântăm cu bucurie unele ca acestea:

Bucură-te, laudă a Sfântului Munte, şi de Dumnezeu prealuminată minte!
Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe, şi râvnitorul Dumnezeieştilor ştiinţe!
Bucură-te, cel ce eşti a Basarabilor lumină şi inimă de bucuriile Duhului plină!
Bucură-te, tămâia cea cu bun miros, care ne dăruieşti nouă cele de folos!
Bucură-te, împreună cu a ta rudenie după trup, Sava cel Sfinţit, că în sfânta lui lavră bine te-ai nevoit!
Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc, şi eşti înger pământesc! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 3

Întâistătător al marilor lavre athonite fiind, Preacuvioase Părinte, chip al nevoinţelor duhovniceşti te-ai 
arătat. Avându-te pe tine ocrotitor, noi cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Sfinte, ai avut chemare de la Dumnezeu, să vii în patria ta şi să ridici vetre de lumină duhovnicească 

după rânduiala Sfântului Munte Athos, grădina Maicii Domnului cea binecuvântată, şi n-ai zăbovit a o împlini, 
Preacuvioase; şi acum mulţimile călugărilor, chip al nevoinţelor monahiceşti pe tine avându-te, laude ca acestea 
îţi aduc neîncetat, grăind aşa:

Bucură-te, a monahilor lumină, şi a noastră mângâiere, care orice durere alină!
Bucură-te, că eşti dulce ostenitor şi al darurilor Dumnezeieşti cuprinzător!
Bucură-te, orânduitorul vieţii monahiceşti, cela ce pe pustnici îi întăreşti!
Bucură-te, Părinte, al oropsiţilor ajutător, şi al duhurilor necurate izgonitor!
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, şi ocrotitorul nostru de orice rău!
Bucură-te, preablândule păstor, şi al Ortodoxiei bun apărător! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 4

Când Marele Antonie ţi-a poruncit să treci în Ţara Românească, n-ai zăbovit, Sfinte, şi ai trecut pe 
ţărmul românesc întinzând haina peste valurile Dunării, Părinte, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Pe la Orăştie ai trecut în Ţara Românească, şi te-ai sârguit Părinte pentru a ridica Sfântă Mănăstire, iar 

Vlaicu Vodă ţi-a împlinit dorirea, zicând către tine, întru umilinţă, unele ca acestea:
Bucură-te, Înger binevestitor, al orânduielii monahiceşti începător!
Bucură-te, că Marele Antonie, patronul tău, te-a binecuvântat şi valurile Dunării te-au ascultat!
Bucură-te, a Basarabilor bucurie, că ei, rudenie după trup vor să te ştie!
Bucură-te, că Ungro-Vlahia se veseleşte şi fiu preaiubit pe tine te primeşte!
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Bucură-te, că la Vodiţa aşezare de sihaştri ai ridicat şi a ta trudă Dumnezeu a binecuvântat!
Bucură-te, a Banatului lumină, că fiii tăi duhovniceşti, cu adâncă smerenie Lui Dumnezeu I se închină!

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 5

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa sufletul tău, Părinte, prin Dumnezeiasca chemare 
a alergat la Cascada Apelor Cristaline şi în peşteră sălăşluindu-te, cu Îngerii împreună cântai Lui Dumnezeu: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
După ce ai izgonit din peşteră balaurul ce te ameninţa, Părinte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi ai 

petrecut în neîncetată rugăciune, ca Dumnezeu să-ţi descopere voinţa Sa, unde să ridici marea lavră închinată 
Preacuratei Sale Maici. Domnul ţi-a împlinit dorirea, iar noi cu bucurie îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cela ce în peşteră te-ai nevoit, că cererile tale ţi s-au împlinit! 
Bucură-te, că ai fost iubitor de sfinte nevoinţe, şi cunoscător al înaltelor ştiinţe! 
Bucură-te, că ai aşezat cele Dumnezeieşti şi ai îndrumat cetele monahiceşti!  
Bucură-te, mângâietorul inimilor creştine, cela ce te-ai suit la înălţime!
Bucură-te, iubitorul Sfintelor Lui Dumnezeu locaşuri, cel ce pregăteşti ale Duhului sălaşuri!  
Bucură-te, Părinte, al nostru învăţător, şi al Dumnezeieştilor Daruri cuprinzător!

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 6

Stând pe o piatră la rugăciune trei zile şi trei nopţi, Părinte, o Dumnezeiască Lumină te-a cuprins şi ca un 
stâlp de foc de la Cer şi până la Pământ s-a făcut, din care Domnul ţi-a poruncit să ridici Mănăstrirea pe acel loc 
jertfelnic. Fiind luminat de Duhul Sfânt, cu lacrimi de bucurie cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Mulţime de ucenici adunând, Părinte, la Tismana mare lavră ai ridicat, unde, zi şi noapte, rugăciuni 

neîncetate se înălţau la Dumnezeul Îndurărilor, Care săvârşea prin tine lucruri mari şi preaslăvite; iar noi, fiii 
tăi, întru căldura Duhului, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte, al nostru îndrumător, cel către Domnul pentru noi, fierbinte rugător! 
Bucură-te, a Duhului Sfânt plăcută aşezare, şi vistierie a rugăciunii celei de taină cuprinzătoare!
Bucură-te, a noastră mângâiere, şi în rugăciuni neîncetată veghere!
Bucură-te, că de darul lacrimilor te-ai umplut şi prin vărsarea acestora, locaş Sfântului Duh te-ai făcut!
Bucură-te, al monahilor păstor şi al creştinilor ocrotitor!
Bucură-te, liră de duhovnicească viersuire plină, că ai fost a Valahiei lumină! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 7

Preacuvioase Părinte, prin sfinţenia vieţii tale te-ai învrednicit de mari daruri. Ai izgonit duhurile necurate 
din cei cuprinşi de ele şi la Credinţa Ortodoxă pe mulţi i-ai adus, pentru care cu bucurie te-au lăudat şi Lui 
Dumnezeu i-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Împăratul Sigismund a alergat la tine, Părinte, cerând îndurarea ta pentru fiica lui, care din copilărie 

era chinuită rău de duhul necurat. Văzând-o izbăvită şi cu totul sănătoasă prin mijlocirea ta către Domnul, cu 
lacrimi de recunoştinţă îţi cânta unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte al mângâierii, şi al inimilor credincioase alinător al durerii! 
Bucură-te, doctorie duhovnicească a sufletelor creştine, şi izbăvitor al celor ce aleargă la tine!
Bucură-te, a lui Sigismund mirare şi a lui Mircea prea luminoasă stare! 
Bucură-te, că Sigismund te-a ascultat şi prin apa Botezului s-a luminat! 
Bucură-te,  că ai fost propovăduitor al Ortodoxiei şi risipitor al ereziei! 
Bucură-te, că dreapta credinţă ai propovăduit, şi pravilele sfinte le-ai iubit!

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 8

Firea focului ai biruit, Părinte, că în mijlocul jeratecului ai stat mai mult de două ceasuri şi nevătămat ai 
rămas; şi împreună cu ucenicul tău, în mijlocul flăcărilor fiind, ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
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În mare uimire fiind Sigismund, cu Mircea, şi cu mulţimile credincioşilor care erau de faţă, văzându-te 
stând în mijlocul flăcărilor fără a te vătăma, Părinte, au preamărit puterea cea mare a Lui Dumnezeu, care te 
ocrotea, şi ţi-au cântat unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce eşti plin de Harul Dumnezeirii, că depăşeşti legile firii! 
Bucură-te, că firea focului ţi s-a supus şi în mijlocul văpăilor stând, cu duhul erai Sus! 
Bucură-te, minte Dumnezeiască, şi Înger în fire omenească! 
Bucură-te, că orice minte copleşeşti şi pe cei ce ispitesc, îi umileşti! 
Bucură-te, Părinte, de focul dragostei creştine ars, că toţi cei care te priveau au rămas fără de glas!
Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire şi sfintei tale lavre mărire! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 9

Preacuvioase Părinte, sosind vremea trecerii tale din această viaţă către Domnul, mai înainte ai fost 
înştiinţat. Pentru  ultima  dată  ai  coborât  din  peşteră  în  sfânta  lavră,  la  prealuminatul  praznic  al  Naşterii 
Domnului, şi împreună cu ucenicii tăi ai cântat Dumnezeiescului Prunc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Întristare mare i-a cuprins pe toţi, Părinte, auzind despre trecerea ta din această viaţă. I-ai încredinţat că 

vei mijloci înaintea Lui Dumnezeu pentru ei şi pentru toţi aceia care în necazuri îţi vor cere ajutor; Bucurându-
se îţi cântau unele ca acestea:

Bucură-te, al lavrei tale mijlocitor şi al tuturor celor ce aleargă la tine dulce mângâietor! 
Bucură-te, hrană duhovnicească, care ne dai nouă tărie sufletească! 
Bucură-te, al Tismanei Înger păzitor, şi al monahilor dulce îndrumător! 
Bucură-te, corabie duhovnicească, şi liman sigur al celor care vor să se mântuiască! 
Bucură-te, a noastră binecuvântare şi a sufletelor obidite scăpare! 
Bucură-te, far purtător de-a Duhului lumină, îngerească minte, de înţelepciune Dumnezeiască plină! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 10

Văzând preaslăvita mutare la cele veşnice a Preacuviosului nostru Părinte Nicodim cel Sfinţit, şi noi să 
ne înstrăinăm de lumea cea deşartă şi la cele Dumnezeieşti să ne suim, ca împreună cu dânsul să-I cântăm Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Veniţi  credincioşilor  să-l  lăudăm pe  cel  minunat  între  Sfinţi,  pe  povăţuitorul  monahilor  şi  lauda 

credincioşilor, pe cel din lavra Tismanei şi a Gorjului cunună, pe marele între Cuvioşi Nicodim, şi cu glas de 
bucurie să-i cântăm aşa:

Bucură-te, că în căile Domnului ne eşti îndrumător şi celor neştiutori le eşti învăţător! 
Bucură-te, a Raiului desfătare, stea de Dumnezeiască lumină purtătoare! 
Bucură-te, că iubind pe Hristos, lumea ai defăimat-o şi pe umeri jugul cel bun şi sarcina Domnului ai luat-o! 

Bucură-te, al duhurilor necurate izgonitor şi al celor bântuiţi grabnic ajutător!
Bucură-te, că ai izbăvit-o pe copila îndrăcită, aducând credincioşilor ei părinţi bucurie negrăită!
Bucură-te, a oropsiţilor îmbărbătare, şi izbăvitorul nostru de a lui Lucifer pierzare! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!

Condac 11
Nu vom înceta a spune minunile tale, Părinte Nicodim, că tămăduieşti toate bolile şi din necazuri îi 

izbăveşti pe toţi cei care cer ajutorul tău cel bogat în milă. Cu bucurie te lăudăm şi Lui Dumnezeu, Cel care te-
a proslăvit pe tine, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Nădăjduind întotdeauna spre tine, te fericim, Preacuvioase Părinte Nicodim, că prin Dumnezeiasca ta 

sfinţenie ai împodobit cununa  vieţii  duhovniceşti,  şi  peste  veacuri  este  pildă  pentru  sufletele  dornice  de 
Dumnezeu. Cu evlavie te preamărim şi, lăudându-te, îţi cântăm:
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Bucură-te, întărirea vieţii duhovniceşti, a cuvioşilor cunună şi ocrotitorul Ţării Româneşti! 
Bucură-te, cel ce cu toţi Sfinţii eşti împreună-vieţuitor, şi al Dumnezeieştii slave moştenitor!
Bucură-te, viaţă sfântă, plină de evlavie, lucrător al rugăciunii de taină, care este a Duhului Sabie!
Bucură-te, bună învăţătură pentru cei credincioşi, şi creştere aleasă a celor evlavioşi!
Bucură-te, că sabia nevăzuţilor vrăjmaşi ai sfărâmat-o şi viaţa ta sfântă Lui Dumnezeu ai închinat-o!
Bucură-te, că aflându-se în nevoinţă, cel credincios aleargă al tine cu credinţă! 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 12

Minunându-ne de Dumnezeiescul Har, care lucrează puteri preaslăvite prin Sfintele tale Moaşte, Părinte 
Nicodim, şi gândind la razele strălucirii cu care Dumnezeu te-a împodobit, Făcătorului de Bine cu bucurie Îi 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Chip al înstrăinării te-ai făcut, Părinte, şi de Dumnezeiescul Har fiind cuprins pe toţi i-ai luminat, iar 

noi prin tine umplându-ne de duhovniceasă mireasmă, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Arhimandrit, că le-ai fost credincioşilor Părinte iubit! 
Bucură-te, cel ce eşti a Duhului Sfânt iubire, şi a Darului sălăşluire!
Bucură-te, luceafăr preaslăvit, de Domnul Iisus Hristos preamărit! 
Bucură-te, Preacuvioase Părinte, îţi spunem, cu evlavie, sărutând Moaştele tale Sfinte! 
Bucură-te, al săracilor părtinitor şi al nostru bun Păstor! 
Bucură-te, a rătăciţilor luminare şi a celor năpăstuiţi scăpare!

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să ne mântuim sufletele!
Condac 13     (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, Preafericite Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijloceşte pentru noi mila Celui 
Preaînalt, şi izbăvindu-ne din toată ispita, scoate-ne din chinul ce va să fie, pe toţi cei ce te lăudăm pe tine şi Lui 
Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Părinte Nicodim, cădem înaintea ta să te rogi Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. 

Izbăveşte-ne de răul ce vine asupra noastră. Ştii neputinţa firii noastre, dar şi credinţa o vezi şi suspinurile le auzi: 
nu ne lăsa, Părinte, când alergăm la tine! Roagă-te Stăpânului, pentru noi nevrednicii, să ierte greşalele noastre 
şi să ne dea dragoste curată şi putere a face tot binele, spre slava Preasfântului Său Nume! Am greşit din ispita 
celui rău, dar cu inima zdrobită la tine alergăm să ne ocroteşti de săgeata cea ucigătoare a diavolului, care 
răneşte de moarte sufletele depărtate de Dumnezeu. Cum ai miluit pe toţi care au alergat la tine cu credinţă, 
izbăveşte-ne de neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti, şi prin mijlocirea ta fiind mântuiţi, slavă, mulţumită şi 
închinăciune să înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

+Acatistul Sfântului Arhidiacon Ştefan
Rugăciunile începătoare                                                                             27 decembrie

Condac 1
 Apostolul Domnului Iisus Hristos, întărirea mucenicilor, întâiul între diaconi, 
care cu chinurile şi cu minunile tale ai luminat sufletele credincioşilor, mântuieşte-
i  din toate nevoile pe cei care te cinstesc cu credinţă şi-ţi  cântă ţie: Bucură-te 
Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească  asupra 
noastră!

Icos 1
Îngerii văzind pătimirea ta au lăudat nevoinţele tale zicând:
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Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai iubit cu adevărat!
Bucură-te, că Patimilor Lui Hristos ai urmat!
Bucură-te, că pentru lege sufletul ţi-ai pus!
Bucură-te, că uşa Mucenicilor ai ajuns!
Bucură-te, că prin pătimire pe toţi a-ţi urma ţie ai îndemnat! 
Bucură-te, că pe pământ ai fost Înger întrupat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 2
Nesuferind iudeii râvna cu care îi mustrai şi grăiai împotriva lor s-au pornit cu ură asupra ta să te 

ucidă, că ei nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 2

Iudeii au vărsat asupra ta răutatea lor înverşunată şi s-au pornit cu pietre a te ucide ca pe un miel 
nevinovat; iar noi cinstind râvna ta zicem:

Bucură-te, voinţă înfocată către Hristos!
Bucură-te, că El te-a încununat frumos!
Bucură-te, că pe Fiul Lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit!
Bucură-te, că de furie faţa lor s-a îngălbenit!
Bucură-te, că sufletul lor s-a amărât nespus! 
Bucură-te, că raza Dumnezeirii ai văzut de Sus!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 3
La adunarea lor, Sfinţii Apostoli vorbind cu îndrăzneală creştinilor, au zis că se cuvine a sluji Lui 

Dumnezeu. Atunci ai fost ales ocrotitor al sărmanilor spre a-i învăţa să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 3
Fiind ales Arhidiacon ai făcut multe minuni cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, spre întărirea celor 

care te vedeau şi de aceea vrednic eşti de aceste laude:
Bucură-te, Sfinte Ştefan, Arhidiacon preaminunat!
Bucură-te, că pe bolnavi i-ai vindecat!
Bucură-te, că pe credincioşi i-ai luminat!
Bucură-te, că pe evrei cu îndrăzneală i-ai mustrat!
Bucură-te, că pe Iisus Hristos L-ai arătat Mesia Cel Adevărat!
Bucură-te, că fariseii de aici, spre a te ucide s-au îndemnat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 4
Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon şi în sinagoga lor, ai fost pârât că strici Legea şi 

necinsteşti locul sfânt, hulindu-te fără dreptate, iar tu din inimă Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Stând tu în mijlocul celor nedrepţi, ca un Înger între ucigaşi, ai zis: O, bărbaţilor nu vă înşelaţi, că Iisus 

Hristos Mesia nu în locaşuri făcute de mâini omeneşti  locuieşte,  ci  în sufletele celor care strigă cu credinţă:  
Hristos este Dumnezeu Adevărat! iar noi grăim către tine aşa:

Bucură-te, că stând între iudei, ca un Înger te-ai arătat!
Bucură-te, că gura lor cea înveninată ai astupat!
Bucură-te, că istoria de la Adam şi Moise le-ai spus-o toată!
Bucură-te, că ei, ca să nu audă, urechile şi-au acoperit îndată!
Bucură-te, căci ca Ilie râvnitorul i-ai mustrat!
Bucură-te, că a fi împotrivitori Duhului Sfânt i-ai arătat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 5
Dumnezeiescul Har întărindu-te pe tine, înaintea iudeilor ai zis cu îndrăzneală, că a venit Mesia Cel 

Adevărat, dar ei necrezând, s-au pornit cu mânie asupra ta. Tu cu veselie râdeai de nebunia lor şi-I cântai Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 5
În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta, că stând la loc înalt tu ai strigat: Iată văd Cerurile deschise şi pe 

Fiul Lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui! Mirându-ne de îndrăzneala ta, îţi grăim aşa:
Bucură-te, al Lui Hristos propovăduitor!
Bucură-te, al Blândului Iisus următor!
Bucură-te, căci cu Puterea Domnului Iisus Hristos ai biruit!
Bucură-te, că Dumnezeu cununa răbdării ţi-a gătit!
Bucură-te, că în Cerul Sfânt te-ai aşezat!
Bucură-te, că acolo pe Preasfânta Treime O vezi neîncetat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 6
Sfinte Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, ca să-i întăreşti pe credincioşi, ai făcut rugăciuni pentru ucigaşii 

tăi. Roagă-te şi pentru noi şi ne izbăveşte de toate nevoile şi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi păzeşte-i pe 
credincioşii creştini de erezii, ca smeriţi, să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Neamul evreiesc fiind învăţat să-şi ucidă Proorocii, s-a pornit asupra ta cu mânie, şi ca să te ucidă te-a 

scos afară din cetate. Noi, însă, te cinstim cu laude ca acestea: 
Bucură-te, următorule al Lui Hristos, Care pentru noi mult a pătimit!
Bucură-te, căci ca şi El ai fost batjocorit!
Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit!
Bucură-te, că neguţătoria sufletului bine ai chibzuit!
Bucură-te, că până la sfârşit ai păzit dreapta credinţă!
Bucură-te, că răbdarea ta a fost o mare biruinţă!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 7
Foarte râvnitor după Legea părintească, Saul voia să te îngrozească şi cu mii de mâini să te ucidă, dar 

neputând face el aceasta, a păzit hainele ucigaşilor, că nu ştia să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre, iudeii cei blestemaţi te-au dus acolo să te ucidă, ca pe un 
miel nevinovat. Cu jale şi cu lacrimi îţi spunem acestea:

Bucură-te, suflet nevinovat în trup neîntinat!
Bucură-te, că umbrindu-te, Duhul Sfânt te-a luminat!
Bucură-te, că Saul, rudenia ta, la credinţa creştinească a venit!
Bucură-te, că şi el asemenea a pătimit!
Bucură-te, că răbdarea ta pe mulţi i-a întărit!
Bucură-te, că prin tine Domnul Iisus Hristos S-a Preaslăvit!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 8
Preasfânta Fecioară, Maica Domnului Iisus Hristos, împreună cu Sfântul Apostol Ioan, ucenicul cel 

iubit, stând la loc înalt şi privind la pătimirea ta, se ruga pentru tine, învăţându-ne pe noi să ne rugăm unul 
pentru altul şi, cu credinţă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfinte Ştefan, Mucenic al Lui Hristos, dulci şi lesnicioase ţi se păreau chinurile, când vedeai pe 

Domnul Iisus Hristos privindu-te şi pe Sfânta Sa Maică rugându-se pentru tine! Încredinţându-ne îndrăznelii 
tale către Dumnezeu, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, căci, ca şi cu o coroană de flori, cu chinurile te-ai încununat!
Bucură-te, că prin ele mare îndrăzneală la Dumnezeu ai câştigat!
Bucură-te, Sfinte, şi roagă-te ca sufletele noastre să aibă mântuire!
Bucură-te, că nouă de vrăjmaşi ne eşti adevărată izbăvire!
Bucură-te, că pe cei învrăjbiţi i-ai împăcat!
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Bucură-te, că rugându-te Domnului pentru noi, vei fi ascultat!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 9
Fiii pieirii cei băutori de sânge, întunecaţi la minte de tatăl lor, vicleanul ispititor, şi-au împlinit pofta 

ucigându-te cu pietre pe tine, care te rugai pentru ei şi Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 9

Dumnezeiasca Pronie a sădit în inima ta Iubirea Sa şi te-a îndemnat să răbzi azvârliturile de pietre, iar 
pe noi ne-a întărit în dragostea pentru Dumnezeu. 

Bucură-te, purtătorule de chinuri, al iudeilor biruitor!
Bucură-te, al Mântuitorului fierbinte rugător!
Bucură-te, că rugându-te ai adormit!
Bucură-te, că sufletul tău, ca pe o jertfă Dumnezeu l-a primit!
Bucură-te, că milostiv eşti tuturor credincioşilor!
Bucură-te, că eşti scăparea celor necăjiţi şi ocrotirea diaconilor!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 10
Domnul Iisus Hristos a primit sufletul tău în Cerul cel văzut de tine deschis. Stând tu lângă scaunul 

Dumnezeirii nu-i uita pe cei cuprinşi de multe nevoi şi de ispitele vieţii! Roagă-te pentru noi şi întăreşte-ne în 
răbdarea şi în dragostea cea către Dumnezeu, ca din inimă să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Trupul tău zdrobit de pietre, aruncat spre mâncare fiarelor şi păsărilor, zăcea neîngropat, dar măritul 

Gamaliel cu fiul său l-au îngropat cu cinste, zicând către tine aşa:
Bucură-te, blândule mieluşel, ca un soare strălucitor!
Bucură-te, mântuitorule de suflete şi de vrăjmaşi risipitor!
Bucură-te, că eşti al Sfintei Evanghelii propovăduitor!
Bucură-te, că eşti văduvelor sprijinitor!
Bucură-te, cel ce iudeilor le eşti mustrător!
Bucură-te, că tuturor le eşti binefăcător!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 11
Împărăteasa Evdochia a aflat locul unde ai fost ucis. Cu lacrimi a sărutat pământul înroşit cândva cu 

sângele tău şi a zidit o Biserică frumoasă în care a pus Sfintele tale Moaşte, ca văzându-te credincioşii să-I 
cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Împărate Sfinte, Preadulce Iisuse, primeşte-l pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră 

şi pentru sporirea faptelor noastre bune, ca îndreptându-ne viaţa să grăim cu dragoste acestea:
Bucură-te, al Lui Dumnezeu propovăduitor!
Bucură-te, al Cereştii Împărăţii moştenitor!
Bucură-te, al Legii strămoşeşti păzitor!
Bucură-te, al ostaşilor creştini întăritor!
Bucură-te, al vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi surpător!
Bucură-te, al Sfintelor Bisericilor împodobitor!
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră!

Condac 12
Cum să te lăudăm pe tine făclie luminoasă, care i-ai uimit pe Îngeri cu pătimirile tale? Cu rugăciunile 

tale ajută-ne să fim tari în credinţă şi împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Icos 12

Întrupându-Se Fiul Lui Dumnezeu, a izvorât mulţime de Mucenici,  între care tu ai  fost cel dintâi, 
arătându-le calea spre pătimire şi îndemnându-ne pe noi, a spune ţie unele ca acestea:

Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru neamul creştinesc!
Bucură-te, că ai biruit tot sfatul diavolesc!
Bucură-te, că prin pătimirile tale pe demoni îi izgoneşti!
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Bucură-te, că pe cei care te cinstesc îi însănătoşeşti!
Bucură-te, că celor care te cheamă grabnic ajutător le eşti!
Bucură-te, că pentru toate mulţumire de la noi primeşti !
Bucură-te Sfinte Arhidiacon Ştefan şi roagă-te ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră! 

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Mare Mucenic Ştefan, primeşte puţina şi smerita noastră rugăciune şi mijloceşte pentru noi 

păcătoşii, să ne mântuim de mânia Lui Dumnezeu şi de Ceasul înfricoşător al Judecăţii şi împreună cu tine să-I 
cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune
Sfinte Ştefan, Mare Mucenic al Domnului Iisus Hristos, care L-ai preaslăvit pe Dumnezeu, nu ne trece cu 

vederea pe noi, cei cuprinşi de nevoi şi de ispite! Roagă-te Preamilostivului Dumnezeu să împace lumea, să 
depărteze de la noi pe tot vrăjmaşul cel pornit  asupra noastră şi  să înmoaie mânia Lui Dumnezeu pentru 
păcatele noastre! Roagă-te pentru noi, Sfinte al Lui Dumnezeu, cu aceeaşi căldură cu care te-ai rugat pentru 
ucigaşii tăi! Roagă-te să depărteze de la noi furia celor necredincioşi şi să ne apere pe noi, poporul Său cel nou 
ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiţi, să lăudăm bunătatea Lui Dumnezeu cea nespusă şi pe tine să te 
mărim în vecii vecilor! Amin! 

Acatistul Sfinţilor Români din închisori
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Pe Mărturisitorii aleşi ai Lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe 

cei  ce în  temniţă  chinuri  şi  batjocuri  au  răbdat, ostaşii cei adevăraţi ai 
Domnului, care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au ruşinat şi în Ceruri 
se roagă pentru noi, cu dorire să îi lăudăm zicând: Bucuraţi-vă Sfinţilor 
Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Icos 1
De la  icoană  şi  de  la  altar  aţi  pornit,  Sfinţilor  Mărturisitori,  să 

apăraţi dreapta-credinţă şi neamul românesc de urgia care venea dinspre Răsărit, şi nici prigoana, nici temniţa 
nu v-au îngrozit, ci cu tărie aţi stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care bucurându-ne vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, că robia neamului aţi voit a o frânge!
Bucuraţi-vă, că pământul ţării l-aţi temeluit cu sânge!
Bucuraţi-vă, că zdrobiţi fiind, iarăşi v-aţi ridicat!
Bucuraţi-vă, căci gândul la morţii voştri putere v-a dat!
Bucuraţi-vă, că viaţa v-a fost rugă şi plâns!
Bucuraţi-vă, că ardere de tot v-aţi adus!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 2
Fiara  roşie  cu  mânie  s-a  pornit  împotriva  Bisericii  Lui  Hristos  şi  lumea  întreagă  s-a  îngrozit  de 

cumplitele nelegiuiri: icoanele au fost călcate în picioare, Moaştele Sfinţilor batjocorite, preoţii ucişi şi 
mulţime de Biserici dărâmate. Voi, Sfinţilor, nevoind a ne lăsa nouă o ţară fără altare şi cruci, v-aţi împotrivit cu 
bărbăţie celor rău-credincioşi, şi aţi cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Se clătina aşezarea creştină a lumii şi puterile întunericului cumplit spumegau, iar ostaşii Lui Hristos cu 

inimă vitează, nesuferind unele ca acestea, au pornit grabnic spre Spania însângerată, unde moarte de martiri 
cu bucurie au primit. Voi, Sfinţilor, aţi făcut legământ pe mormântul lor să duceţi lupta cea bună pentru 
izbăvirea neamului, pentru care cu mulţumire grăim:

Bucuraţi-vă, apărători ai neamului românesc!
Bucuraţi-vă, fii vrednici ai pământului strămoşesc!
Bucuraţi-vă, că de bucuriile pământeşti v-aţi lepădat!
Bucuraţi-vă, că ţara s-o slujiţi v-aţi legat! 
Bucuraţi-vă, că munţi de suferinţă aţi străbătut!
Bucuraţi-vă, că tinereţe, cei mai mulţi, n-aţi avut! 
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Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 3

Voit-au vrăjmaşii Crucii şi vânzătorii de ţară să rupă sufletul românesc de Hristos, dar s-a ridicat un 
viteaz apărător cu suflet de arhanghel, care punându-şi viaţa pentru legea strămoşească, a zis: Cel ce luptă, chiar 
singur, pentru Dumnezeu şi neamul său, nu va fi învins niciodată! Acum biruitor, cu Îngerii în Ceruri acesta 
neîncetat cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Tiranul ucigaş şi nelegiuita evreică,  nesuferind să vadă sufletele voastre curate arzând de dragoste 

pentru credinţă şi neam, au dat poruncă diavolească, să fiţi duşi noaptea în pădure şi sugrumaţi, apoi ciuruiţi de 
gloanţe, aruncaţi în groapă comună, arşi cu vitriol, acoperiţi cu lespezi grele de piatră; dar nici mormântul, nici 
moartea nu v-au ţinut, ci la Viaţa cea adevărată v-aţi mutat, pentru care auziţi de la noi acestea:

Bucuraţi-vă, că-n întunecata pădure v-au dus!
Bucuraţi-vă, că picioarele în lanţuri v-au pus!
Bucuraţi-vă, că frânghii după gât v-au întins!
Bucuraţi-vă, că mişeleşte pe toţi v-au ucis!
Bucuraţi-vă, că şi Catapeteasma Neamului s-a despicat!
Bucuraţi-vă, că voievozii din morminte s-au sculat!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 4
S-au spăimântat slugile satanei de dârzenia şi de credinţa voastră, Sfinţilor! Vrând să vă piardă, s-au 

pornit cu mânie asupra voastră în temniţele de la Râmnicu     Sărat  , Miercurea     Ciuc  , Braşov, Vaslui şi în noaptea 
răzbunării cu moarte de martiri v-aţi încununat, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Uneltirile celor fărădelege nu v-au îngrozit, vitejilor Mărturisitori, şi înţelegând că veţi fi ucişi în curtea 

lagărului, toţi aţi îngenuncheat şi în tăcerea nopţii cu umilinţă aţi rostit rugăciunea Tatăl Nostru, apoi gloanţele 
au pornit potop asupra voastră, în vreme ce un preot întemniţat, săvârşea în taină cea din urmă Slujbă pentru 
voi şi pentru cei care aveau să mai moară; dar noi vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, că gloanţele nemilos v-au secerat!
Bucuraţi-vă, că durere în urmă aţi lăsat!
Bucuraţi-vă, cei care şi după moarte aţi fost umiliţi!
Bucuraţi-vă, cei care trădători de ţară aţi fost numiţi!
Bucuraţi-vă, fii ai unui neam răstignit!
Bucuraţi-vă, că sufletul prin dureri vi l-aţi sfinţit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 5
Satana însuşi s-a pogorât să vă piardă, Sfinţilor Mărturisitori, în grozava temniţă de la Piteşti, iar călăul 

îndrăcit, tocmit să vă zdrobească sufletele, striga: Dacă Hristos ar fi trecut prin mâinile mele, nu mai ajungea  
nici El pe cruce şi  n-ar fi Înviat! Eu sunt adevărata Evanghelie! Eu o scriu acum pe stârvurile voastre! Voi, 
Sfinţilor, având nădejde de izbăvire la Dumnezeu, cu lacrimi Îi strigaţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Îngerii în Ceruri şi-au ascuns faţa neputând vedea nebunia urâtorilor de Dumnezeu, că în Vinerea 

Patimilor, spre batjocură un tânăr pe perete au răstignit şi cu loviri sălbatice l-au ucis. Zidurile temniţei se 
cutremurau de urletele celor schingiuiţi şi gropile înghiţeau flămânde grămezi de carne zdrobită şi sânge; în 
adâncul iadului în care eraţi, Dumnezeu v-a dat putere şi tărie, pentru care vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, Martiri care mult aţi pătimit!
Bucuraţi-vă, că fiare cu chip de om v-au lovit!
Bucuraţi-vă, că dureri peste fire aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că Marilor Mucenici v-aţi asemănat!
Bucuraţi-vă, că trupeşte cumplit aţi pătimit!
Bucuraţi-vă, că ţarina sufletului mai bogat a rodit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
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Condac 6
Ucigaşii năimiţi din temniţa Aiudului  au  vrut  să  piardă  şi  pomenirea  voastră,  Sfinţilor,  şi  mult-

chinuitele voastre trupuri le-au aruncat în râpa de la Dealul Robilor, neştiind ei puterea Lui Dumnezeu cea 
arătată în vedenia prorocului Iezechiel care zice: Mâna Domnului a fost peste mine şi m-a luat în Duh şi m-a pus  
în mijlocul unei văi pline de oase şi  mi-a zis: Fiul omului,  vor putea oare oasele acestea să învieze?  Eu am 
răspuns: Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta! El mi-a zis: Prooroceşte despre oasele acestea şi spune-le:  
Oase uscate, ascultaţi Cuvântul Domnului! Iată, voi face să intre în voi duh şi veţi învia! şi a intrat duhul în ele  
şi au înviat şi au stătut în picioare. Şi era ca o oaste mare, foarte mare la număr, care Îl slăvea neîncetat pe 
Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Temniţa Aiudului v-a fost sălaş de rugăciune, unde neîncetat aţi petrecut în post şi priveghere, aţi 

dobândit  trezvia minţii  şi smerenia inimii, aţi învăţat Dumnezeieştile Scripturi şi noaptea îngenunchind cu 
lacrimi vă rugaţi pentru morţii voştri şi pentru cei care vă prigoneau; dar noi vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, că loviri şi scuipări aţi primit!
Bucuraţi-vă, că mădularele în bătăi v-au zdrobit!
Bucuraţi-vă că în celule îngheţate aţi stat!
Bucuraţi-vă, că apă rece pe podea v-au turnat!
Bucuraţi-vă, că toate cu răbdare le-aţi suferit!
Bucuraţi-vă, că Puterea Lui Dumnezeu v-a întărit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 7
Cuvintele Mântuitorului:  Frate pe frate la moarte va da! au voit să le împlinească în temniţa de la 

Gherla, că îndrăciţii călăi cu ură vă porneau unii împotriva altora, şi chemând pe un tată l-au silit să-şi calce în 
picioare copilul, iar acela căzând în genunchi a strigat: Ucideţi-mă pe mine, dar nu-mi schingiuiţi băiatul! Voi, 
înţelegând nebunia satanei, v-aţi rugat zicând: Doamne, dă-ne putere să răbdăm  sau  ia-ne  viaţa! şi  Lui 
Dumnezeu I-aţi strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Mintea omenească nu poate pricepe cruzimea chinurilor pe care le-aţi răbdat, Sfinţilor, că răstigniţi pe 

podea, cu frânghii ude aţi fost bătuţi, degetele cu cleşti v-au zdrobit şi cu scânduri peste faţă v-au lovit, încât 
înfăţişare de oameni nu mai aveaţi, dar voi, urmând Lui Hristos Cel Răstignit, toate le-aţi suferit şi pe călăi i-
aţi iertat, pentru care vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, că satana a cerut să vă cearnă!
Bucuraţi-vă, căci credinţa aţi avut-o drept armă!
Bucuraţi-vă, căci chinuri până la sfârşit aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că Hristos putere v-a dat!
Bucuraţi-vă, că munţi de durere-aţi suit!
Bucuraţi-vă, că Domnul la El v-a primit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 8
Iudeii robiţi în Egipt n-au răbdat suferinţele voastre, Sfinţilor Mărturisitori! Nu pietre şi cărămizi v-aţi 

trudit a frământa, ci cu braţe istovite munţi de pământ din loc aţi mutat şi aţi croit albie de lacrimi şi sânge pe 
care toate apele Dunării n-o vor putea spăla, că neîncetat se-nalţă la Cer glasul suferinţei voastre strigând Lui 
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Glas au dat apele şi adâncurile cumplitului Canal s-au cutremurat! Nu sunt graiuri care să nu se audă şi 

dureri care să nu rodească, Sfinţilor! Glasul pătimirii voastre din străfunduri auzindu-l, grăim către voi:
Bucuraţi-vă, că-n arşită şi ger aţi trudit!
Bucuraţi-vă, că pământul ţării cu sânge l-aţi sfinţit!
Bucuraţi-vă, că goi şi flămânzi aţi răbdat!
Bucuraţi-vă, că în stâncă cu lacrimi aţi săpat!
Bucuraţi-vă, că sub valuri aţi fost risipiţi!
Bucuraţi-vă, că sub mâl şi nisip odihniţi!
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Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
Condac 9

Lumină a răsărit în temniţa suferinzilor de la Târgu Ocna! Ca un soare a strălucit într-însa, senin la 
suflet şi chip, Sfântul Temniţelor Româneşti, mângâierea suferinzilor şi lauda nevoitorilor, cel care în trezvie şi în 
Rugăciunea  Inimii a  pertecut,  şi  darul  Duhului  Sfânt  a  agonisit.  Cunoscându-şi  sfârşitul  mai  dinainte,  cu 
bucurie s-a mutat la Domnul, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Iubiţi pe cei ce vă prigonesc! a poruncit Domnul Iisus Hristos, iar voi, Sfinţilor, Cuvântul Lui l-aţi 

împlinit. La Târgu Ocna, în noaptea  Naşterii Domnului, un preot muribund a cerut să fie dus la cel care îl 
chinuise cumplit, şi mângâindu-l cu blândeţe i-a spus: Te iert din toată inima şi cred că Hristos, Care-i mai bun 
decât noi, te va ierta şi El! Iar acela, căindu-se, cu lacrimi s-a mărturisit, şi în aceeaşi noapte, cu pace, la 
Domnul au plecat amândoi, iar noi minunându-ne de puterea dragostei vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, că Rugăciunea Lui Iisus aţi primit!
Bucuraţi-vă, că darul Duhului Sfânt v-a umbrit!
Bucuraţi-vă, că Sfânta Evanghelie v-a fost îndreptar!
Bucuraţi-vă, c-aţi aflat luminare şi Har!
Bucuraţi-vă, că soare între voi a strălucit!
Bucuraţi-vă, că Sfântul Închisorilor l-aţi numit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 10
Voit-au vrăjmaşii Domnului Iisus Hristos nu doar să vă zdrobească trupurile şi sufletele, ci şi credinţa 

cea adevărată să o batjocorească. La  Sfintele Sărbători ale Ortodoxiei vă sileau a săvârşi blasfemii pe care 
mintea omenească nu le poate închipui, iar voi, Sfinţilor, umilinţa şi chinurile răbdând, cereaţi ajutorul Lui 
Dumnezeu, întărindu-vă şi strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Bucuria Învierii a strălucit în întunecata mină de la Baia Sprie, când în măruntaiele pământului preoţii 

întemnitaţi cu cutremur au strigat: Veniţi de luaţi lumină! Sfredelele în chip de clopot au răsunat, lămpaşele s-au 
aprins, iar osândiţii îngenuncheaţi cu lacrimi au cântat:  Hristos a Înviat! De aceste lucruri minunându-ne vă 
lăudăm strigând:

Bucuraţi-vă, cei care de vii aţi fost îngropaţi!
Bucuraţi-vă, că de Hristos n-aţi voit să vă lepădaţi!
Bucuraţi-vă, că-n batjocură carne în Vinerea Mare v-au dat!
Bucuraţi-vă, că foamea răbdând, voi n-aţi mâncat!
Bucuraţi-vă, că Învierea în adâncuri aţi prăznuit!
Bucuraţi-vă, că prin post şi mărturisire v-aţi curăţit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

Condac 11
Prigoana pornită asupra voastră n-a cruţat nici firea femeiască cea slabă, şi întocmai Muceniţelor de 

demult, mulţime de femei cu îndrăzneală au mărturisit dragostea lor pentru Hristos şi neam, şi chinurile le-au 
răbdat cu bucurie, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Credincioşii  s-au  îngrozit  când  călăii  cu  inima  de  piatră,  au  adus  spre  ardere  un  trup  de  femeie 

schingiuit. Neluând în seamă că acela mai avea viaţă într-însul, cu grăbire l-au aruncat în cuptor, unde vaiete 
surde din flăcări au răsunat, iar noi cutremurându-ne de unele ca acestea cu frică grăim:

Bucuraţi-vă, că pe Hristos cu îndrăzneală L-aţi mărturisit!
Bucuraţi-vă, că batjocuri şi loviri aţi primit!
Bucuraţi-vă, că v-au bătut trupurile până la sânge!
Bucuraţi-vă, că de suflete nu s-au putut atinge!
Bucuraţi-vă, că spânzurându-vă, cumplit v-au strujit!
Bucuraţi-vă, toţi care în credinţă aţi murit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!
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Condac 12
Harul  Dumnezeiesc v-a umbrit  în chip minunat,  Sfinţilor!  În temniţele de la  Piteşti,  Aiud,  Gherla,  

Sighet, Baia Sprie, Târgu Ocna şi Canal asemenea Mucenicilor din vechime multe pătimiri aţi răbdat. Voi bine 
ştiind că Lucrare de Sus era aceasta, mai vârtos pe Hristos L-aţi chemat, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
De nimic aţi socotit viaţa aceasta pământească şi sufletul vi l-aţi pus pentru dreapta-credinţă şi pentru 

neamul strămoşesc! Acum la limanul cel fără de durere şi întristare vă veseliţi cu toţi drepţii,  lăudând pe 
Dumnezeu şi auzind de la noi unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, aripi în zbor secerate!
Bucuraţi-vă, chipuri de Har luminate!
Bucuraţi-vă, raze în beznă aprinse!
Bucuraţi-vă, braţe la Ceruri întinse!
Bucuraţi-vă, Sfinţi fără cruce şi nume!
Bucuraţi-vă, tâmple cu albe cunune!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit!

      Condac 13     (de 3 ori)    (apoi Icos 1 şi Condac 1)
O, Sfinţilor Mărturisitori, cei ce în temniţă chinuri de multe feluri aţi răbdat şi pentru Învierea neamului 

românesc  moarte  mucenicească  cu  vitejie  aţi  primit,  îndrăznire  având  către  Hristos  Dumnezeu,  faceţi 
rugăciune să ne izbăvim de toată înşelăciunea diavolească şi Credinţa Ortodoxă cu bărbăţie să o mărturisim, ca 
mântuindu-ne, pururea să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Rugăciune
O,  Sfinţilor  Mărturisitori, care,  în  temniţe  şi  prigoane,  prin  multele  voastre  pătimiri  aţi  stăvilit 

întărâtarea vrăjmaşului cu mânie pornită asupra Bisericii Lui Hristos, vouă celor care aţi suferit foame, ger, 
schingiuiri, umilinţă şi chinuri de tot felul întru apărarea Legii strămoşeşti, vă aducem mulţumirile noastre. Pe 
voi, care bine v-aţi săvârşit pentru învierea neamului românesc şi acum cu Îngerii vă veseliţi  în  Lumina 
Neînserată a Împărăţiei Cereşti, vă rugăm: Nu încetaţi să mijlociţi la Preaputernicul Dumnezeu să ne dea iertare  
de  păcate  şi  să  ne  păzească  pe  noi  şi  Sfânta  Biserică  a  Sa  de  năvălirea  altor  neamuri  asupra  noastră,  de 
necredinţă şi de războiul cel dintre noi! Povăţuiţi-ne pururea pe calea mântuirii, a răbdării şi a dragostei, ca 
neclintiţi şi uniţi să rămânem în credinţa adevărată până la sfârşitul vieţii! Sfinţilor Mărturisitori, care în 
strâmtorările şi necazurile vieţii voastre pământeşti aţi cerut ajutorul Puterilor Cereşti, vă rugăm să primiţi 
rugăciunile noastre şi să ne apăraţi de smintelile acestui veac şi de răutăţile celor potrivnici, ca şi noi pe calea 
mântuirii, neînfricaţi să mărturisim Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos, spre slava Lui Dumnezeu şi 
mântuirea neamului românesc. Amin!

 

Acatistul Sfinţilor Români
Rugăciunile începătoare                                                 (duminica a doua după Rusalii)

Condac 1
Celor din neamul nostru care prin nevoinţele lor au dobândit darul 

sfinţeniei, fiind astfel slava neamului român înaintea Lui Dumnezeu şi a 
oamenilor, ca unora ce mijlocesc înaintea tronului Lui Dumnezeu pentru 
mântuirea noastră, să le cântăm cu bucurie: Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi 
cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Icos 1
Sfântul Apostol Andrei cel dintâi chemat, s-a arătat a fi începutul 

mântuirii neamului nostru. Din bezna neştiinţei scoţându-ne, ne-a învăţat să ne închinăm Treimii Celei de 
Viaţă Făcătoare. Lui şi celor care i-au urmat în credinţă, îi cântăm unele ca acestea:
 Bucură-te, Sfinte Andrei, că ai binevestit mântuirea neamului omenesc în părţile noastre!

Bucură-te, că strămoşii noştri după vrednicie te-au cinstit!
Bucură-te, că mereu te-ai arătat apărător al nostru înaintea Domnului Iisus Hristos şi a Maicii Sale!
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Bucură-te, că prin tine putem cânta tuturor Sfinţilor neamului nostru laude, zicând:
Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, care împodobiţi binecuvântatul pământ al ţării cu florile sfinţeniei!
Bucuraţi-vă, căci cu lacrimi nesfârşite cereţi iertare Lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre!
Bucuraţi-vă, că doar întru voi putem să ne lăudăm cu adevărat!
Bucuraţi-vă, că doar pentru suspinele voastre ne mai îngăduie Dumnezeu răutatea!
Bucuraţi-vă, că împreună cu Maica Domnului sunteţi nădejdea noastră de mântuire!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 2
Prin Sfântul Apostol Andrei s-a luminat pământul ţării cu lumina cea dulce a Învierii şi neamul 

românesc a început a-i naşte pe cei mai buni dintre fiii săi, Sfinţi în Cer, care pururea ne izbăvesc pe noi în chip 
tainic din toată ispita. Cinstindu-i pe ei după cuviinţă, cu bucurie să-I mulţumim Celui care ni i-a dat şi să-I 
cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sângele Mucenicilor este sămânţa pentru alţi creştini, iar sângele vostru, primilor Mucenici care v-aţi 

jertfit pe pământurile noastre, a fost temelia neclintită pe care a luat fiinţă neamul nostru, deodată român şi 
creştin. Pentru aceasta, vouă tuturor, vă cântăm aşa:

Bucură-te, Sfinte Montan împreună cu soţia ta Maxima, neînfricaţi mărturisitori ai Lui Hristos!
Bucură-te, că pentru aceasta aţi primit cununa muceniciei prin înecare!
Bucură-te, Sfinte Nichita, cel care ai stat împotriva păgânilor goţi!
Bucură-te, că pentru aceasta ai pătimit moarte prin foc, învrednicindu-te de slava cea veşnică!
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenic Sava, ca apa Buzăului a primit preacinstitul tău trup!
Bucură-te, că Marele Vasile s-a închinat cu evlavie Sfintelor tale Moaşte!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Zotic, Atal, Camasie şi Filip, că sângele vostru l-aţi dat pentru Hristos!
Bucuraţi-vă, că prin minunata arătare a Sfintelor voastre Moaşte aţi bucurat inimile creştinilor!
Bucuraţi-vă, că prin ele Dumnezeu ne-a arătat că încă ne mai aşteaptă pocăinţa!
Bucuraţi-vă Sfinţilor făcători de minuni Epictet şi Astion, care aţi adus pe mulţi la credinţă!
Bucuraţi-vă, că înfricoşătoarele chinuri pentru Hristos, le-aţi socotit a fi dulceaţă cerească!
Bucuraţi-vă, că Sfintele voastre Moaşte împodobesc Dobrogea cu daruri de la Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 3
Mucenicii au sfinţit pământul ţării noastre cu sângele lor, că pe toate le-au socotit deşertăciune, şi prin 

pătimiri au câştigat bucuria cea veşnică. În toată greutatea ei pot să ne ajute şi nouă, celor care ne închinăm lor 
cu dragoste, şi împreună cu ei Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
În vremurile dintâi, străbunii noştri s-au învrednicit a avea păstori desăvârşiţi, care prin viaţa lor sfântă 

i-au povăţuit pe calea cea strâmtă a mântuirii. Unii au răbdat mucenicie, alţi cu tărie L-au mărturisit pe Hristos. 
Ca unor părinţi ai noştri, să le cântăm cu credinţă:

Bucură-te Sfinte Irineu, Episcop al Sirmiumului, că ţi-ai vărsat sângele pentru Hristos!
Bucură-te, că diaconul Dimitrie ţi-a urmat în răbdare!
Bucură-te Cinstite Efrem că pe mulţi i-ai pregătit pentru mucenicie şi te-ai jertfit cu ei!
Bucură-te, Sfinte Vetranion, Episcop al Tomisului, râvnitor pentru Credinţa Ortodoxă!
Bucură-te, că pe împăratul pământesc l-ai înfruntat din dragoste pentru Împăratul Ceresc!
Bucură-te, Sfinte Teotim, că prin minunile tale pe Hristos L-ai propovăduit şi barbarilor huni!
Bucură-te, că tu pe Sfântul Ioan cel cu Gura de Aur l-ai apărat cu neînfricare!
Bucură-te, Sfinte Niceta, că pe mulţi dintre daci i-ai botezat în numele Sfintei Treimi!
Bucură-te, că scrierile tale luminate de Duhul Sfânt, au apărat dreapta credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor dobrogeni Ioan Casian şi Gherman, înfloriţi în ţinuturile de apus!
Bucuraţi-vă, că pe toţi Sfinţii i-aţi cercetat, adunând nectarul duhovnicesc de la fiecare!
Bucuraţi-vă, că după ce v-aţi desăvârşit în sfinţenie aţi întemeiat viaţa monahală în Apus!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
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Condac 4
Măriţilor Ierarhi, turma cea cuvântătoare încredinţată vouă aţi scos-o din neştiinţă şi cu fapta şi cu 

cuvântul i-aţi învăţat pe strămoşii noştri să-L laude pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Prin munţi, prin peşteri, prin păduri vieţuind Cuvioşii, au umplut întreg pământul ţării noastre cu 
sfinţenia vieţii lor şi de toate s-au lepădat pentru a-I urma Lui Hristos. După făgăduinţă, Domnul i-a făcut 
moştenitori ai vieţii veşnice. Să le cântăm şi noi cu glas de bucurie:

Bucură-te, Sfinte Nicodim, că prin aspre nevoinţe în Muntele Athosului ţi-ai sfinţit viaţa!
Bucură-te, că în pământul nostru venind, te-ai arătat începător al vieţii de obşte!
Bucură-te, că multe Mănăstiri ai întemeiat, adăpându-ne din lumina cea curată a Ortodoxiei!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Leontie, cel ce pustia ai făcut-o să înflorească prin luptele tale!
Bucură-te, că darul facerii de minuni luând, ai ajuns păstor al Rădăuţilor!
Bucură-te, că după moartea ta, Dumnezeu S-a slăvit prin Moaştele tale Tămăduitoare!
Bucură-te, Sfinte Arhiepiscop Ioan, care la Râşca ai trăit în înfrânare şi sfinţenie!
Bucură-te, Sfinte Daniil Sihastrul, că din pruncie viaţa ţi-ai împodobit cu toată virtutea!
Bucură-te, că ai ajuns povăţuitor al lui Ştefan, Domnul cel Sfânt al Moldovei!
Bucură-te, că prin minunile izvorâte din mormântul tău ai arătat poporului că eşti viu în Cer!
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ghelasie, care te-ai arătat călugăr desăvârşit şi păstor al moţilor!
Bucură-te, Făcătorule de Minuni, că te rogi cu durere pentru chinuitul pământ  al Apusenilor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 5
Multime de cuvioşi români, al căror nume doar Dumnezeu îl ştie, s-au învrednicit a-I aduce Lui Hristos 

jertfă curată, sfinţindu-şi viaţa, neştiuţi de oameni, prin pustii şi-n singuratate. Ştiind că ei umplu Cerurile de 
rugători neclintiţi pentru mântuirea noastră, Îl slăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Biruinţa voastră, Cinstiţilor Mucenici, este moartea prin care v-aţi făcut vii în Cer, unde staţi cu Drepţii 

şi neîncetat suspinaţi pentru noi. Rugaţi-vă pentru mântuirea noastră, a celor care vă cinstim:
Bucură-te, Sfinte Mucenic Vodă Constantin, că te-ai arătat a fi mai darnic decât toţi domnii!
Bucură-te, că şi fiii tăi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei au primit cununa muceniciei!
Bucură-te, că şi pe ei şi pe sfetnicul Ianache i-ai îndemnat să rabde patima!
Bucură-te, că ne spăimântăm toţi de vitejia ta mucenicească, cu care moartea ai înfruntat!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Brâncoveni, care aţi dat slavă neamului şi Lui Dumnezeu!
Bucură-te, Sfinte Antim, că din pământul Iviriei ai ajuns păstor al Ţării Româneşti!
Bucură-te, că împreună cu Domnul Constantin aţi luminat poporul prin cărţile duhovniceşti!
Bucură-te, că în graiul românesc ai rânduit a se sluji în Biserici, spre slava Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că mai apoi de turci fiind omorât, ai ajuns mucenic al Lui Hristos!
Bucură-te, viteazule Ioan, cel care te-ai arătat vlăstar binecuvântat al pământului nostru!
Bucură-te, că deşi tânăr fiind cu vârsta, ai biruit atât pofta trupească cât şi moartea!
Bucură-te, că ai fost înjunghiat, ca un miel nevinovat, de turcii cei fărădelege! 
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 6
Prin răbdarea lor în chinuri pentru dragostea Mântuitorul Hristos, prin credinţa în viaţa veşnică, prin 

bărbăţia lor în faţa morţii, Mucenicii ne sunt siguri îndrumători spre mântuire. Pe Dumnezeu, Care i-a întărit în 
toate, să-L slăvim cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Înfrânându-se întru cunoştinţă, cuvioşii şi-au sfinţit trupurile şi sufletele, s-au umplut de Duh Sfânt, iar 

trupurile lor s-au făcut Moaşte Sfinte. Pentru rugăciunile lor ocrotitoare, cu dragoste să le cântăm:
Bucură-te, Sfântă Paraschiva, că viaţa desăvârşit ţi-ai închinat-o Lui Hristos!
Bucură-te, că pe Acesta dorindu-L neîncetat, cu toată virtutea sufletul ţi-ai împodobit!
Bucură-te, că tu eşti Ocrotitoarea Moldovei prin Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, că toţi românii vin la tine, ca la o grabnică izbăvitoare din nevoi!
Bucură-te, Sfinte Grigorie din Decapole, apărător al sfintelor icoane şi făcător de minuni!
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Bucură-te, că Cinstitele tale Moaşte au ajuns în Oltenia, de unde dăruiesc vindecări tuturor!
Bucură-te, Sfinte Dimitrie din Basarabi, că în deplină smerenie viaţa şi moartea ţi-ai trecut!
Bucură-te, că prin Moaştele tale Sfinte, Dumnezeu te-a făcut apărător al Bucureştiului!
Bucură-te, Sfinte Ioan, care în mănăstirea Prislop prin aspre nevoinţe te-ai sfinţit!
Bucură-te, că întreaga Ţară a Haţegului te cinsteşte cu dragoste, ca pe un fiu al ei!
Bucură-te, Sfinte Antonie de la Iezeru, că în Carpaţi pustniceşte ai trăit!
Bucură-te, că pe oamenii care te căutau cu credinţă, i-ai povăţuit pe calea mântuirii!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 7
Sfinţi şi ajutători ai noştri s-au arătat cei care cu Sfintele lor Moaşte au binecuvântat ţara, Cuvioşi şi 

Mucenici, deşi  odrăsliţi din alte pământuri. Pentru  aceasta,  împreună  cu  toţi  românii,  Îi  mulţumim  Lui 
Dumnezeu că ţine neamurile în dragoste unul pentru altul, şi-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Pe apărătorii Dreptei Credinţe şi ai neamului strămoşesc, care în faţa prigoanelor şi a duşmanilor L-au 

mărturisit neclintit pe Hristos şi Biserica Sa au păzit-o cu neînfricare, să îi lăudăm zicând:
Bucură-te, Sfinte Ştefan cel Mare, spaima păgânilor şi apărătorul întregii creştinătăţi!
Bucură-te, că tu eşti pavăza neamului nostru până la sfârşitul vremurilor!
Bucură-te, că pentru slava Dreptei Credinţe ai umplut pământul ţării cu Sfinte Mănăstiri şi Biserici!
Bucură-te, că ai luptat cu sabia pentru neam şi pentru credinţă, iar acum te rogi pentru noi!
Bucură-te, Sfinte Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, că te-ai nevoit pentru slava Ortodoxiei!
Bucură-te, Sfinte Mărturisitor Iosif, Ierarhul Maramureşului, că batjocură şi chin ai răbdat!
Bucură-te, că pe maramureşeni întru bună credinţă şi evlavie i-ai păstorit!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mitropoliţi Iorest şi Sava, care aţi păzit poporul de prigoana calvinilor!
Bucuraţi-vă, că pentru aceasta temniţă şi bătăi aţi pătimit, mărturisind Dreapta Credinţă!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Visarion şi Sofronie, că neînfricaţi aţi luptat pentru legea străbună!
Bucuraţi-vă, că în temniţă, bătuţi şi chinuiţi, v-aţi rugat pentru poporul prigonit al Ardealului!
Bucuraţi-vă, că prin predica voastră cea înflăcărată, românii s-au întors la credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 8
Pentru credinţă şi pentru neam Mărturisitorii au răbdat palme, scuipări, bătăi, închisori şi încă multe 

altele şi ne-au arătat cum se cade a apăra credinţa străbună. Noi, neputându-ne ridica nici cu mintea la virtutea 
lor, să ne alăturăm lor în neîncetata cântare Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cuvioşilor care din pământul Moldovei au răsărit, viaţa întreagă în munţi şi în peşteri şi-au petrecut-o, 

în posturi şi-n privegheri noaptea, şi care dobândind dragostea cea adevărată, s-au rugat cu lacrimi pentru 
întreaga lume, acestora şi noi, închinându-ne acum, cu evlavie să le cântăm:

Bucură-te, Sfinte Chiriac, că în muntele Bisericani, gol ai îndurat 60 de ani arşiţa şi gerul!
Bucură-te, că prin luptele tale ai ajuns la măsurile nevoitorilor, cei din vechime!
Bucură-te, Sfinte Chiriac de la Tazlău, care ai fost povăţuitorul sihaştrilor!
Bucură-te, că prin nevoinţele şi smerenia ta ai sporit în rugăciune, biruind cu totul pe diavoli!
Bucură-te, Sfinte Rafail din Agapia, că în ascultare trăind, darul înainte-vederii ai primit!
Bucură-te, că şi după moarte demonii i-ai izgonit prin minunatele şi Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, Sfinte Partenie, egumen al Agapiei, că te-ai îmbrăcat în toată fapta cea bună!
Bucură-te, Sfinte Inochentie, de la Mănăstirea Probota, că ţi s-a dat darul facerii de minuni!
Bucură-te, că pentru dragostea ta, prin simplitate şi sărăcie ai dobândit Sfânta Împărăţie!
Bucură-te, Sfinte Cuvios Eustatie, vrednic următor al Sfântului Inochentie!
Bucură-te, Sfinte Vasile, că intrând în obştea Moldoviţei ai ajuns egumen vestit!
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte ne sunt grabnic ajutătoare în nevoi!
Bucură-te, Sfinte Epifanie din Voroneţ, că ai fost urmaş cinstit al Sfântului Daniil Sihastrul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
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Condac 9
Cuvioşii, prin posturile îndelungi cu care trupul şi-au potolit, prin lacrimile neîncetate cu care ochii şi-

au luminat şi prin privegherile noaptea în rugăciune, ne-au învăţat cum să dobândim Împărăţia Veşnică. 
Mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru toate, cu smerenie să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
De la Domnul Iisus Hristos aţi primit cununa muceniciei, că n-aţi cedat în faţa celor care vă chinuiau şi 

prin pătimiri şi prin moarte aţi câştigat Raiul. Sfinţilor Mucenici, pentru acestea vă spunem aşa:
Bucură-te, Sfinte Teodosie Mitropolitul Moldovei, prigonit din dragoste pentru păstoriţii tăi!
Bucură-te, că după moartea ta mucenicească, Sfântul Antipa a descoperit Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, Sfinte Mucenic Ioan, că toată viclenia celui rău a fost spre slava ta!
Bucură-te, că ajungând trupul tău la Suceava, ai vindecat rănile moldovenilor!
Bucură-te, că prin multe minuni ne-ai încredinţat de dragostea pe care ne-o porţi nouă tuturor!
Bucură-te, Sfântă Filofteia, că milostenia ta a deschis Cerurile!
Bucură-te, că securea care ţi-a fost spre moarte, te-a făcut mireasă a Lui Hristos!
Bucură-te, că Moaştele tale Sfinte păzesc cu străşnicie pământul şi locuitorii ţării noastre!
Bucură-te, ciobanule Oprea, că ai înfruntat stăpânirea cerând libertate pentru românii credincioşi!
Bucură-te, că pentru aceasta temniţă până la moarte ai răbdat, mucenicule al Lui Hristos!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor preoţi Ioan şi Moise, că nu aţi vrut să lepădaţi credinţa strămoşească!
Bucuraţi-vă, apărători ai Ortodoxiei, că în închisori aţi îndurat chinuri şi moarte pentru credinţă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 10
Sfinţii Mucenici lepădându-se pentru Hristos de himerele lumii trecătoare, cele veşnice au câştigat şi 

se roagă pentru noi, ne întăresc în credinţă, ne apară neamul şi ne păzesc de toată răutatea. Domnului Iisus 
Hristos, Care ne trimite Harurile Lui cele bogate, să-I mulţumim cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Sfinţii Cuvioşi, plăcând Lui Dumnezeu, şi-au agonisit veşnica răsplată, şi ne pot ajuta şi pe noi, cei 

care le cântăm cu evlavie:
Bucură-te, Sfinte Vasile de la Poiana Mărului, că ai luminat cu viaţa ta sfântă pământul Vrancei!
Bucură-te, că sporind în rugăciunea inimii, ai fost stareţul cuviosului şi virtuosului Paisie!
Bucură-te, Sfinte Paisie, Părinte al părinţilor, că în Moldova şi-n Athos te-ai întărit în virtute!
Bucură-te, că te-ai făcut mare dascăl al neîncetatei rugăciuni a inimii!
Bucură-te, că prin tine părinţi de multe neamuri au umplut Ortodoxia de lumină duhovnicească!
Bucură-te, Sfinte Antipa, că din Moldova ai ieşit, în Athos te-ai desăvârşit şi în Valaam ai rodit!
Bucură-te, că ai strălucit din Athos până în Rusia, cinstind neamul tău, pentru care te şi rogi!
Bucură-te, Sfinte Ioan Iacob Românul, că fiind orfan de mic, Dumnezeu ţi-a purtat de grijă!
Bucură-te, că El ţi-a călăuzit paşii spre pustiul Hozeva, unde în sihăstrie şi în nevoinţă ai trăit!
Bucură-te, că la aflarea Sfintelor tale Moaşte ne-am bucurat că avem un nou mijlocitor pentru noi!
Bucură-te, pustnică Sfântă Teodora, care ai întrecut cu nevoinţele pe mulţi dintre bărbaţi!
Bucură-te, că ţi-ai petrecut viaţa în singurătate, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 11
Să ne plecăm înaintea celor care prin luptele lor au biruit cele ale firii şi s-au făcut Îngeri în trup, 

învingând ispititorul. Lui Dumnezeu, Care le-a dat lor putere în toate, să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

În vremurile noi au strălucit pe pământul ţării păstori desăvârşiţi în sfinţenie, care şi-au pus sufletul 
pentru noi în faţa Lui Dumnezeu şi s-au străduit a ne face vrednici de Împărăţia Cerurilor. Ca unora care s-au 
nevoit şi se nevoiesc pentru binele nostru, să le cântăm zicând:

Bucură-te, Sfinte Ierarh Calinic, că nu ştim de unde să începem a lăuda virtuţile tale!
Bucură-te, că deşi ai avut multe griji, te-ai întărit mai vârtos în nevoinţele călugăreşti!
Bucură-te, părintele săracilor, că prin milostenia ta te-ai urcat până la Cer!
Bucură-te, că ai luptat pentru unirea tuturor românilor în dragostea de Dumnezeu şi de neam!
Bucură-te, că i-ai luminat pe dreptcredincioşi, tipărind cărţi duhovniceşti şi zidind Biserici!
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Bucură-te, că şi după moarte le împarţi românilor mulţime de daruri prin Sfintele tale Moaşte!
Bucură-te, Sfinte Iosif de la Partoş mitropolit al Timişoarei, că la Athos ţi-ai desăvârşit virtuţile!
Bucură-te, că deşi bătrân fiind, ai venit să păstoreşti poporul Banatului!
Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte făcătoare de minuni ne ajută şi astăzi!
Bucură-te, Sfinte Nifon, că şi tu în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit întru sfinţenie!
Bucură-te, că ai fost Patriarh al Constantinopolului, iar mai apoi păstor al ţării Româneşti!
Bucură-te, că l-ai povăţuit pe căile sfinţeniei pe binecredinciosul Voievod Neagoe Basarab!
Bucuraţi-vă Sfinţilor toţi care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 12
Pe vrednicii noştri Ierarhi să-i lăudăm, că în frica Domnului, s-au nevoit a scoate poporul din mâinile 

vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, îndrumându-l spre  poruncile  Mântuitorului.  Lui  Dumnezeu,  Cel  care  i-a 
înţelepţit cu lumina Sa cea bogată, cu bucurie să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Mucenicii şi mărturisitorii vremurilor de pe urmă, locuind în temniţi ca-n nişte morminte, au adus, prin 

jertfa lor, învierea neamului românesc. Să cântăm celor care au pătimit pentru credinţă:
Bucuraţi-vă, arhierei şi preoţi, călugări şi credincioşi, care aţi umplut temniţele comuniste!
Bucuraţi-vă, toţi cei, ştiuţi doar de Dumnezeu, care v-aţi stins în vremea cruntei prigoane!
Bucuraţi-vă, că în iertare şi nevoinţă desăvârşindu-vă, aţi făcut închisoarea prilej de sfinţire!
Bucuraţi-vă, cei care închişi la Piteşti, îndurând groaznicele chinuri, L-aţi mărturisit pe Hristos!
Bucuraţi-vă, Aiud şi Jilava, că sângele mulţimilor de Mucenici v-au făcut locuri de închinare!
Bucuraţi-vă, Gherla şi Periprava, că în voi a strălucit lumina rugăciunii celei din suferinţă!
Bucuraţi-vă, temniţe comuniste, că v-aţi făcut scară spre Cer pentru nenumăraţi Mucenici!
Bucuraţi-vă, că, fără să vrea, călăii au lucrat spre Slava Lui Dumnezeu şi a Sfintei Sale Biserici!
Bucuraţi-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut Cerul, mijlocind pentru noi!
Bucuraţi-vă, noilor Mucenici, că vitejia şi răbdarea voastră v-au agonisit cununa cea veşnică!
Bucuraţi-vă, că întru bucuria Raiului sălăşluind acum, sunteţi nădejdea neamului nostru!
Bucuraţi-vă, că prin jertfa voastră, Dumnezeu ne trimite în dar Binecuvântările Lui!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, toţi cei care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Tuturor Sfinţilor neamului nostru, Mucenici, Ierarhi, Cuvioşi, Mărturisitori şi Voievozi, ştiuţi sau neştiuţi, 

le aducem cinstirea, dragostea şi evlavia noastră, şi le mulţumim ca unora care plâng pentru noi şi pentru 
păcatele noastre, aducând Binecuvântarea Lui Dumnezeu peste pământul ţării. Iar Lui Dumnezeu, Care până acum 
nu a lepădat neamul nostru binecredincios, din inimă să-I cântăm veşnica şi dulcea cântare:  Aliluia!  Aliluia! 
Aliluia!

Rugăciune către Sfinţii români
 Sfinţilor români, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: Mucenici, care aţi 
murit pentru Stăpânul Hristos; Ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; Cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte Îngeri 
în trup; Mărturisitori, care aţi păzit Dreapta Credinţă; Voievozi binecredincioşi, care ne-aţi apărat Biserica şi 
neamul, staţi tari, cu lacrimi rugându-vă Domnului, să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea 
bună. Noi credem că voi, Sfinţilor, vă rugaţi cu dragoste pentru noi şi ne sunteţi cei dintâi ajutători în faţa Lui 
Dumnezeu! Pentru aceasta ne rugăm vouă cu evlavie să ne păziţi, împreună cu Maica Domnului, de toate 
greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră. Izbăviţi-ne cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea 
altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală şi de 
toate necazurile pe care le pătimim din cauza răutăţii noastre. Îl mâhnim pe Milostivul Dumnezeu cu uciderea 
cea cumplită de prunci, cu desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii, cu viclenii, cu minciuni şi îndeobşte cu toată fapta 
cea rea. Ne-am îndepărtat, Sfinţilor, de Dumnezeu şi de Biserica Sa şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi 
iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Să ne întoarceţi la dragostea pentru 
Dumnezeu, pentru Maica Sa şi pentru Biserica strămoşească. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne 
închinăm vouă, iubiţi ai noştri Sfinţi români, şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
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Acatistul Tuturor Sfinţilor
Rugăciunile începătoare                  

Condac 1
Tuturor Sfinţilor Lui Dumnezeu care din veac au strălucit în toată 

lumea şi au primit în Cer cununi de slavă, le aducem cântare de laudă. Vă 
rugăm Sfinţilor Părinţi, din toate nevoile scoateţi-ne pe noi, care strigăm: 
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru 
noi şi pentru toată lumea!

Icos 1
Soborul Îngeresc, micşorat prin căderea îngerilor trufaşi, s-a împlinit iar 

de către voi, Sfinţilor  Toţi. În ziua prăznuirii voastre  Cetele  Îngereşti vă 
cinstesc minunat şi cheamă toată lumea spre duhovnicească veselie, pentru 
care grăim aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor aleşi de Dumnezeu şi în Slava Cerească aşezaţi!

Bucuraţi-vă că prin vieţile sfinte calea dreaptă către Cer ne-aţi arătat!
Bucuraţi-vă cei care mai înainte de Hristos, după legea cugetului aţi vieţuit!
Bucuraţi-vă cei din Legea nouă, care prin fapte bune aţi strălucit!
Bucuraţi-vă că de la necazurile pământeşti aţi trecut la odihna cerească!
Bucuraţi-vă că v-aţi învrednicit a vedea Slava Lui Dumnezeu, cea negrăită!
Bucuraţi-vă că pururea vă rugaţi pentru cei care vă cinstesc pe voi!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 2
Fiind  umbriţi  cu  Puterea  Celui  de  Sus,  Sfinţilor  Părinţi,  cu  îndrăzneală  v-aţi  înarmat  împotriva 

întunecaţilor şi stăpânitorilor răutăţii şi învingând vicleşugurile lor, aţi săvârşit cele bune  şi  aţi  cântat 
Iubitorului de oameni, Dumnezeului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Rugaţi-L pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze minţile şi să ne sfinţească cugetele, ca lepădând 

slăbiciunea omenească, cu inima şi cu gândul să ne înălţăm în lăcaşurile Raiului, moştenite de voi şi făgăduite 
nouă şi să glăsuim către voi, cu bucurie:
Bucuraţi-vă Patriarhilor din Legea veche, străbunii după trup ai Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Adam şi Eva, străbuni a tot neamul omenesc!
Bucuraţi-vă Abel, Set şi Enoh, cei dintâi oameni, iubitori de dreapta credinţă! 
Bucuraţi-vă Noe, Avraam şi Sara, Lot şi Melhisedec! 
Bucuraţi-vă, David, Isac, Iacov, Iov şi Sirah Ecleziastul!
Bucuraţi-vă Isaia, Ieremia, Ezechil, Daniil şi Ioil!
Bucuraţi-vă Simion şi Ana şi voi, Zaharia şi Elisabeta - părinţii Sfântului Ioan Botezătorul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 3
Biserica drept-măritoare a Lui Hristos, înfrumuseţată cu Sfinţii Părinţi ca nişte preaminunate flori de 

Rai, cinsteşte pomenirea Sfinţilor, O Preacinsteşte pe Maica Domnului, Preaslăvind pe Cel Născut dintr-Însa, 
pe Iisus Hristos Dumnezeul nostru, cântându-I Lui cântare de laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Sfinţilor Părinţi aveţi lăcaşuri preamărite în Raiul Ceresc şi  luminaţi  fiind  cu Lumina Slavei Lui 

Dumnezeu vă desfătaţi cu Sfinţii Îngeri în negrăita fericire dorită de noi păcătoşii, care spunem aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Prooroci, aleşi de Dumnezeu înainte de naşterea voastră!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, părinţii Preasfintei Fecioare Maria!
Bucuraţi-vă că din neamul vostru a strălucit Preasfânta Fecioară Maria, de Dumnezeu Născătoare!
Bucuraţi-vă că dintr-Însa S-a născut Biruitorul morţii şi al iadului! 
Bucuraţi-vă cei care în iad aţi aşteptat venirea Domnului Iisus Hristos!
Bucuraţi-vă că din chinurile iadului prin El v-aţi izbăvit!
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Bucuraţi-vă cei care cu nădejde L-aţi aşteptat pe Răscumpărătorul Cel Făgăduit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 4
Sfinţilor  Părinţi,  vă aflaţi  în  odihna cerească  în  loc luminat  pregătit  vouă,  unde sunt  frumuseţi  şi 

bucurii  neînchipuite,  hrana cea nestricăcioasă,  cântările şi  glasurile  cele minunate şi  voi,  cu toate Puterile 
Îngereşti, vă veseliţi şi Lui Dumnezeu Îi cântaţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Ochii n-au văzut, urechea n-a auzit, în inima omului pământesc n-a intrat, putem doar să ne închipuim 

bucuria şi dulceaţa în care voi vă desfătaţi, Sfinţilor Apostoli şi smeriţi, grăim către voi:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, care cu Ioan Botezătorul, sunteţi aproape de Tronul Sfintei Treimi!
Bucuraţi-vă cei care aţi semănat în inimile oamenilor sămânţa Cuvântului Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli şi Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, că aţi răspândit Sfânta Evanghelie şi aţi încreştinat lumea!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, Petru, Pavel, Andrei, Iacov, Filip şi Bartolomeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, Toma, Iacov, Tadeu şi Simon!
Bucuraţi-vă că apăraţi Biserica Lui Hristos de eresuri şi de dezbinări cu învăţătura voastră!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 5
Fiind răscumpăraţi prin curgerea Sângelui Tău Dumnezeiesc, Mântuitorule, şi slujind Ţie cu dreptate, 

Toţi Sfinţii pe Pământ acum ca nişte stele luminoase strălucesc pe tăria Sfintei Biserici. Pe noi, păcătoşii, ne 
povăţuiesc la calea cea dreaptă, pentru care mulţumire Îi aducem Lui Dumnezeu, şi cu bucurie Îi cântăm: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Sfinţilor Mucenici, aţi văzut că în lumea aceasta toate sunt deşertăciune şi supuse stricăciunii şi v-aţi 

silit să fiţi plăcuţi Lui Dumnezeu şi să schimbaţi cele stricăcioase prin cumplitele chinuri pe care le-aţi îndurat. 
Pentru aceasta v-aţi învrednicit să staţi aproape de Bunul Dumnezeu, de unde să nu ne uitaţi pe noi, cei care 
săvârşim pomenirea voastră şi grăim către voi unele ca acestea:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici pătimitori, care cu sângele vostru, aţi pecetluit credinţa în Hristos!
Bucuraţi-vă Sfinţilor 1003 Mucenici din Nicomidia şi voi Sfinţilor 42 de Mucenici din Amoreea!
Bucuraţi-vă Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia şi tu Cuvioase Nicon, cu cei 199 de ucenici ai tăi!
Bucuraţi-vă Sfinţilor 9 Mucenici din Cizic, Sfinţilor 33 Mucenici din Melitina!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi Ianache sfetnicul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor 10 Mucenici din Creta şi voi Sfinţilor 7 Mucenici Macabei!
Bucuraţi-vă Sfinţilor 20 000 de Mucenici arşi în Nicomidia şi voi 14 000 prunci ucişi la porunca lui Irod!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 6
Vă cinstim prin rugăciuni, Sfinţilor Părinţi, că prin viaţa voastră sfântă ne-aţi arătat nouă calea spre 

Dumnezeu şi voi aţi câştigat un loc în Raiul Sfânt unde toţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Dreapta credinţă, faptele bune ale Cuvioşilor Părinţi, toată viaţa lor închinată Lui Hristos Dumnezeu 
sunt ca o lumină în calea cea întunecată a vieţii acesteia, pe care ne-o luminează să nu rătăcim în pustiul 
păcatelor. Pentru toate acestea cu dragoste să spunem:
Bucuraţi-vă Cuvioşilor Părinţi, care de bună voie aţi lăsat lumea pentru dragostea Lui Iisus Hristos!
Bucuraţi-vă Cuvioaselor Maici, care v-aţi luptat toată viaţa cu încercările trupeşti şi sufleteşti!
Bucuraţi-vă Pustnicilor, care aţi vieţuit cu fiarele în peşteri şi în munţi!
Bucuraţi-vă Postitorilor, care aţi petrecut vremelnica viaţă în foame şi în sete!
Bucuraţi-vă Stâlpnicilor, care aţi răbdat gerul şi zăduful pentru Împărăţia Cerească!
Bucuraţi-vă Schivnicilor, care în liniştea inimii L-aţi cântat pe Dumnezeu!
Bucuraţi-vă cei curaţi cu fecioria, care i-aţi urmat Lui Hristos, Mielul Cel fără-de-prihană!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!
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Condac 7
Preabunul Dumnezeu a arătat lumii că nu în zadar se ostenesc cei care fac Voia Lui, ci mare plată au în 

Împărăţia Cerurilor. Preamărindu-i pe Toţi Sfinţii, care I-au slujit Lui pe pământ şi noi aceeaşi Slavă Cerească 
să o dorim şi neîncetat să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Domnul a zis: Aceste cuvinte ale Stăpânului sunt deosebit de potrivite vouă, Sfinţilor Toţi, că voi deşi aţi 

murit pe pământ cu trupul, dar cu sufletele pururea sunteţi vii, în lăcaşurile cele de Sus şi multe minuni în lume 
săvârşiţi! Cu mijlocirea voastră cea fierbinte către Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne nouă!
Bucuraţi-vă că L-aţi mărturisit pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu Adevărat şi Om Desăvârşit!
Bucuraţi-vă că aţi crezut fără îndoială în Mântuitoarele Lui Patimi!
Bucuraţi-vă că străluciţi, ca stelele, cu credinţa cea dreaptă!
Bucuraţi-vă că aţi umblat cu trupul pe pământ, iar cu mintea aţi vieţuit în Cer!
Bucuraţi-vă că prin moartea cea vremelnică aţi trecut la viaţa-cea-fără-de-sfârşit!
Bucuraţi-vă că aţi mers pe calea cea strâmtă, după Cuvântul Domnului!
Bucuraţi-vă că sunteţi grabnic rugători pentru mântuirea noastră!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 8
Cu ochii cugetului privind Sus, unde Toţi Sfinţii după ostenelile pământeşti se odihnesc, noi cei de pe 

pământ, măcar că nu cunoaştem fericirile din Cerul Sfânt, dar cu credinţa înţelegându-le şi cu inima gustându-
le, Îi cântăm Lui Dumnezeu Cel Minunat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Atotţiitorule Doamne, Care cunoşti mulţimile stelelor şi tuturor nume le dai, Tu singur ştii pe nume pe 

toţi cei făcuţi de Tine, iar noi, lucrul mâinilor Tale fiind, numărul şi numele  Tuturor Sfinţilor nu putem să-l 
spunem, dar pe cei bineplăcuţi Ţie îi chemăm pe nume, zicând:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Enoh şi Ilie, cei care cu trupul moarte nu aţi gustat şi la Cer aţi fost luaţi!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Nicolae, Vasile, Grigorie, Ioan şi Atanasie, stâlpi neclintiţi ai Bisericii Lui Hristos!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Antonie, Pahomie, Eftimie, Ilarion şi Sava, mari povăţuitori ai călugărilor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Gheorghe, Dimitrie, Eustatie şi Pantelimon, mari mucenici ai Lui Hristos!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Haralambie, Alexie-Omul Lui Dumnezeu, Ioan Scărarul, Calinic de la Cernica!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Constantin şi Elena, Ioan Valahul, Epifanie, Nectarie, Iosif şi Teofan!
Bucuraţi-vă Sfinţi ai Lui Dumnezeu, Ioan cel Nou, Nichifor, Nifon, Fanurie, Sava şi Ciprian!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 9
Sfinţii Tăi,  Doamne, neîncetat slăvesc Preasfânt Numele Tău:  Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul Savaot! 

Împreună cu aceştia noi păcătoşii, cu buze de tină cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Ritorii cu deşartă înţelepciune nu se pricep să spună cum voi, Toţi Sfinţii, asemenea oamenilor în trup 
pătimaş fiind, nu v-aţi înrobit de patimi, ci pe vrăjmaşii fără de trup i-aţi biruit. Slăvindu-L pe Domnul Iisus 
Hristos, Care v-a întărit pe voi, cu smerenie grăim:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Toţi, că pentru dragostea Lui Dumnezeu nu aţi crutat viaţa voastră!
Bucuraţi-vă că voia voastră, aţi supus-o Voii Tatălui Ceresc!
Bucuraţi-vă că în trupurile şi-n sufletele voastre, pe Dumnezeu L-aţi Preaslăvit!
Bucuraţi-vă că mâinile voastre, la lucrarea faptelor bune le-aţi ridicat!
Bucuraţi-vă că paşii voştri, pe calea cea adevărată i-aţi îndreptat!
Bucuraţi-vă că nu v-aţi lipit inima cu bogăţii, sau cu desfătarea lumească!
Bucuraţi-vă că numai către bucuria cea veşnică, aţi cugetat!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 10
Toţi Sfinţii, ca nişte pomi bine roditori, se desfătă în Edenul cel de Sus, în fericirea negrăită. Vă rugăm 

pomeniţi-ne Bunului Dumnezeu şi pe noi, fraţii voştri păcătoşi şi slabi în virtute, ca să ne miluiască şi să ne 
întărească în virtute, şi împreună cu voi Domnului să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 10
Pentru noi sunteţi ca un zid tare împotriva vrăjmaşului, Sfinţilor Toţi, şi fierbinte rugători către Domnul 

Iisus Hristos pentru tot neamul creştinesc. Pentru aceasta, fiind păziţi de voi, cu bucurie grăim:
Bucuraţi-vă că ne sunteţi nouă ajutători puternici, în lupta cu vrăjmaşii mântuirii noastre!
Bucuraţi-vă Sfintelor Varvara, Parascheva, Ecaterina şi toate muceniţele care v-aţi dat viaţa pentru Hristos! 
Bucuraţi-vă că, de mânia Lui Dumnezeu, cu rugăciunile voastre ne apăraţi pe noi!
Bucuraţi-vă că prin Maica Virginia a venit pe pământ Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă că prin Cuvântul Lui Dumnezeu, Învăţătură Cerească avem pe pământ!
Bucuraţi-vă că în tot locul şi în toată vremea pe pământ bine aţi vieţuit!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mercurie, Mina, Stelian, Elefterie, Irina, Serafim de Sarov şi Spiridon!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 11
Toate cântările noastre de laudă nu sunt de ajuns spre mărirea faptelor voastre bune, Sfinţilor Părinţi. 

Bine ne-ar fi nouă să nu ne arătăm leneşi şi mulţunind pentru milele şi darurile Lui Dumnezeu, să Îi cântăm: 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Sfinţilor  Părinţi  sunteţi  ca  nişte  făclii  înaintea  scaunului  Preasfintei  Treimi,  împreună  cu  Cetele 

Îngerilor. Rugăciunilor noastre fierbinţi le răspundeţi cu dragoste părintească şi-i ajutaţi pe cei ce spun:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ştefan, Paisie, Antipa, Emilian, Ghelasie, Antim! 
Bucuraţi-vă Sfintelor muceniţe, Filofteea, Marina, Lucia Fecioara, Marta, Maria, Xenia, Tecla!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Alexandru, Trifon, Onufrie, Siluan, Fevronia, Iustina, Tatiana!
Bucuraţi-vă Sfintelor Teodora, Maria Egipteanca, Maria-Magdalena, ale Raiului flori bine mirositoare!
Bucuraţi-vă Sfinţilor doctori-fără-arginţi: Cosma, Damian, Chir, Ioan, Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid!
Bucuraţi-vă Sfinţilor 70 de Apostoli ai Domnului Iisus Hristos!
Bucuraţi-vă povăţuitori credincioşi, care ne îndreptaţi pe noi spre Patria Cerească!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 12
Mari daruri aţi primit de la Dumnezeu, ca răsplată pentru mulţimea faptelor voastre bune! Nu este cu 

putinţă a se număra minunile voastre şi facerile de bine, care prin voi ne sunt date nouă, dar cu bucurie şi cu 
umilinţă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Dumnezeule Preasfânt, cu toţii lăudăm Numele Tău! De la începutul lumii în diferite chipuri ni i-ai 

arătat pe Sfinţii Tăi, care Ţie Unuia Ţi-au plăcut. Închinându-ne Ţie Doamne, grăim aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Toţi, plăcuţi Lui Dumnezeu, împreună cu Preasfânta şi Pururea Fecioară Maria!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mihail, Gavriil, Rafail şi toţi Sfinţii Îngeri fără de trup, păzitori ai neamului omenesc!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Împăraţi, care aţi condus cu dreptate şi Împărăţia Cerească aţi câştigat!
Bucuraţi-vă judecători, care pe pământ aţi fost nepărtinitori şi milă aţi aflat la Bunul Dumnezeu!
Bucuraţi-vă conducători ai oraşelor, că v-aţi învrednicit a locui în Oraşul Ceresc!
Bucuraţi-vă doctori fără-de-arginţi, care în dar aţi dat tămăduire bolnavilor şi plată din Cer aţi primit!
Bucuraţi-vă bărbaţi şi femei de toată vârsta, care la chemare aţi plăcut Lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Preafericiţilor  Părinţi,  împlinitorii  Voii  Lui  Dumnezeu,  Sfinţilor  Toţi care  aţi  câştigat  moştenirea 

veşnicelor bunătăţi, primiţi această cântare de laudă şi de mulţumire pentru tot ajutorul pe care ni-l daţi şi prin 
rugăciunile voastre bine plăcute şi primite de Dumnezeu, cereţi pentru noi iertarea păcatelor şi izbăvirea de 
chinurile veşnice, ca împreună cu voi să-I cântăm Împăratului Slavei: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Toţi Sfinţii
Preasfinţilor Părinţi, vă rugăm ascultaţi cântarea noastră către voi şi ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele! 

Îndrumaţi-ne pe calea cea bună, spre Împărăţia  Cerurilor!  Ajutaţi-ne să ieşim biruitori  în lupta cu ispitele. 
Ajutaţi-ne să fim tari  în  credinţă, să fim smeriţi, să ne înălţăm sufletele  la rugăciune şi  întăriţi  de voi să 
devenim curaţi şi plăcuţi Bunului Dumnezeu, iar la plecarea din această viaţă, alături de voi şi de toţi locuitorii 
Raiului să-I cântăm Preasfintei Treimi: Osana! Vă mulţumim că sunteţi grabnic ajutători când în rugăciune vă 
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cerem ajutorul!  Vă mulţumim că prin Sfintele voastre Moaşte şi icoane sunteţi făcători de minuni, pentru cei 
credincioşi! Vă mulţumim că  mijlociţi  pentru  noi  la  Preasfântul  Dumnezeu. Ne  rugăm  Domnului  să  vă 
întărească cu Haruri Sfinte, cu daruri şi multă putere ca să-i biruiţi pe cei răi! Amin!

  

Acatistul Sfintei Lumini a Tronului Divin
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Sfânta Lumină Dumnezeiască a fost mai înainte de a fi lumea noastră cea 

văzută, iar lumea nevăzută a Puterilor Cereşti şi Îngereşti se bucură nespus de 
mult privind-o şi cântă neîncetat: Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul Savaot! Plin e Cerul 
şi Pământul de Mărirea Sa! Noi păcătoşii cu dragoste şi cu smerenie să cerem în 
rugăciune:  Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează 
din Minunatul Tron Divin!

Icos 1
Strălucind în chip minunat, Sfânta Lumină Dumnezeiască este diferită de 

strălucirea  Slavei  Divine  şi  luminează  Cerurile.  Minunându-ne,  noi  creştinii 
spunem din inimă aşa: 

  Lumină Sfântă a Tronului Divin, asupra noastră coboară-te!
  Lumină Sfântă şi Binecuvântată, de tot răul acoperă-ne!

Lumină Sfântă şi Tainică, peste noi străluceşte!
Lumină Sfântă şi Neîncetată, spre Veşnica Împărăţie pe toţi îndrumă-ne!
Lumină Sfântă şi Neoprită, spre Dumnezeu neîncetat călăuzeşte-ne!
Lumină Sfântă şi Minunată, acum şi în veşnicie luminează-ne!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 2
Tainica Lumină a Sfântului Tron Divin luminează toate Cerurile şi dorind să lumineze şi să alunge şi 

întunericul de pe Pământ, cu evlavie să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Strălucirea şi puterea Sfintei Lumini a Tronului Divin este cu mult mai mare decât cea a Soarelui şi 
este de neoprit, deoarece ajunge să lumineze toate Cerurile. Cu umilinţă să spunem aşa: 

Lumină Sfântă, a Tronului Divin, pe toţi creştinii sfinţeşte-i!
Lumină Sfântă, sufletele noastre neîncetat călăuzeşte-le!
Lumină Sfântă, întunericul din inimile noastre alungă-l!
Lumină Sfântă, împietrirea inimilor noastre sfărâm-o!
Lumină Sfântă, casa sufletelor noastre curăţeşte-o!
Lumină Sfântă, cugetele noastre îndreptează-le!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 3
Toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfinţii şi Cerurile sunt luminate şi peste tot răsună imnul de 

slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Cei care s-au depărtat de la  calea Domnului şi au căzut din binele făgăduit, întunecându-se au pierdut 
comunicarea cu Dumnezeu. 

Lumină Sfântă, de ispitirile celor întunecaţi scapă-ne!
Lumină Sfântă, la rugăciune inimile noastre aprinde-le!
Lumină Sfântă, cu duhul cunoaşterii Tale înţelepţeşte-ne!
Lumină Sfântă, pe toţi iubitorii de Dumnezeu cuprinde-i!
Lumină Sfântă, spre cinstirea Lui Dumnezeu povăţuieşte-ne!
Lumină Sfântă, iubirea din inimile noastre îndumnezeieşte-o!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!
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Condac 4
Vino şi în sufletele noastre, ale celor care suntem botezaţi, Lumină Sfântă, că vrem ca în toate să facem 

Voia Lui Dumnezeu, Căruia cu smerenie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4

Pe lângă Harul Lui Dumnezeu şi Razele de Lumină ale Sfântului Tron Divin pot fi călăuzitoare pentru 
cei care vor să ajungă în Sfânta Împărăţie Cerească. 

Lumină Sfântă, Voia Tatălui Ceresc arată-ne-o!
Lumină Sfântă, buna credinţă în oameni sporeşte-o!
Lumină Sfântă, lucrările celor întunecaţi distruge-le!
Lumină Sfântă, în lupta cu cei vicleni şi răi întăreşte-ne!
Lumină Sfântă, ca să stăpânim simţurile noastre dă-ne putere! 
Lumină Sfântă, ca să lucrăm pentru câştigarea vieţii veşnice ajută-ne!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 5
Îngerii din Ceruri împlinindu-şi misiunile lor cu multă smerenie şi cu dragoste, pe Dumnezeu Îl slăvesc 

şi cântă cu glasuri minunate: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Datorită condiţiilor diferite de formare sfântă, strălucirea Îngerilor este deosebită de lumina Sfinţilor. Cu 
toţii să aducem cinstire Sfintelor Personalităţi din Veşnica Împărăţie a Luminii Cereşti. 

Lumină Sfântă a Tronului Divin, pe iubitorii de cele sfinte acoperă-i!
Lumină Sfântă, toate lucrările răului opreşte-le!
Lumină Sfântă, sufletele noastre curăţeşte-le!
Lumină Sfântă, iubirea din noi întăreşte-o!
Lumină Sfântă, viaţa noastră lumineaz-o! 
Lumină Sfântă, de păcate spală-ne!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 6
În chip tainic se generează din Tronul Divin minunata lumină. Suntem limitaţi şi nu putem înţelege acest 

fapt ceresc, dar cu cinstire Îi cântăm Preabunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Sfintele şi  minunatele Raze Dumnezeieşti  au rol  de vindecare,  de mărire  a inteligenţei,  de oprire  a 
duhurilor rele, de protecţie. Să-I aducem cinstire Lui Dumnezeu şi să ne rugăm cu credinţă: 

Lumină Sfântă, de patimi fereşte-ne!
Lumină Sfântă, întunericul din noi alungă-l!
Lumină Sfântă, virtuţile noastre întăreşte-le!
Lumină Sfântă, pe toţi credincioşii luminează-i!
Lumină Sfântă, pe cei care dorm în păcate trezeşte-i!
Lumină Sfântă, cunoaşterea cea de Sus dăruieşte-ne-o!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 7
Sfânta Lumină Cerească îi poate lumina  şi proteja pe cei credincioşi, iubitori de Dumnezeu, care se 

smeresc şi cu dragoste cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Steaua luminoasă,  care  la  Naşterea  Domnului  i-a  călăuzit  pe magi,  a  fost  de provenienţă Divină şi 
aceasta a dispărut complet de pe Cer după ce magii şi păstorii L-au văzut pe Pruncul Iisus. Cu evlavie să 
cerem în rugăciune: 

Lumină Sfântă, cât de păcătoşi suntem arată-ne!
Lumină Sfântă, ca să fim plăcuţi Domnului învaţă-ne!
Lumină Sfântă, ca să avem în inimi pace linişteşte-ne!
Lumină Sfântă, de tot ce ne întunecă mintea protejează-ne!
Lumină Sfântă, pentru a lucra în viaţă Binele călăuzeşte-ne!
Lumină Sfântă, ca să vedem calea spre Dumnezeu îndrumă-ne!
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Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!
Condac 8

Uneori  Domnul  Savaot  ne  descoperă  fenomene  tainice,  greu  de  înţeles  pentru  noi  oamenii,  care 
neîncetat ar trebui să-I mulţumim şi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cei luminaţi de Sfânta Lumină a Dumnezeirii ştiu câte ceva din cele care se petrec acolo Sus, dar noi, 

neştiutorii, aflând acestea să spunem aşa: 
Lumină Sfântă, de tot răul din noi izbăveşte-ne!
Lumină Sfântă, din mrejele ispititorului salvează-ne!
Lumină Sfântă, haina sufletelor noastre de păcate curăţeşte-o!
Lumină Sfântă, minţile noastre pervertite de rău îndreptează-le!
Lumină Sfântă, cu dragostea pentru Dumnezeu pe noi pătrunde-ne!
Lumină Sfântă, ca să-L urmăm în toate pe Dumnezeu voinţa întăreşte-ne-o!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 9
Toţi  creştinii  urmează  învăţăturile  Sfintei  Evanghelii  şi  mergând pe  calea  Lui  Dumnezeu se  roagă, 

postesc, se smeresc şi cu dragoste cântă neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Toţi cei care fac Voia Lui Dumnezeu şi s-au lepădat de cele rele, se smeresc, cu umilinţă se pocăiesc 
pentru păcatele lor, fac numai fapte bune şi se roagă neîncetat: 

Lumină Sfântă, pe cei buni de cei răi desparte-i!
Lumină Sfântă, la credinţă pe toţi oamenii întoarce-i!
Lumină Sfântă, cu strălucirea ta întunericul din noi înlocuieşte-l!
Lumină Sfântă, duhurile rele şi lucrările lor întunecate opreşte-le!
Lumină Sfântă, în taină peste noi coboară şi sufletele luminează-le!
Lumină Sfântă, pe urmaşii noştri acum şi în viitor în credinţă întăreşte-i!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 10
Sfântul Cuvios Toma din Milano a văzut Lumina Sfântă a Tronului Divin, iar noi auzind acest fapt 

minunat să ne smerim, să ne pocăim şi să Îi cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10

Printre Sfinţii care stând în faţa Sfântului Tron Divin I s-au închinat Lui Dumnezeu a fost şi Sfânta 
Lucia Fecioara, care pe Pământ şi-a scos ochii cu propriile ei mâini, numai ca mănăstirea în care era ea să nu 
fie dărâmată, iar fecioria să-i rămână neîntinată. 

Lumină Sfântă, pe toţi credincioşii smereşte-i!
Lumină Sfântă, şi pe noi în taină luminează-ne!
Lumină Sfântă, pe noi toţi în credinţă întăreşte-ne!
Lumină Sfântă, pe toţi iubitorii de cele sfinte îndreptează-i!
Lumină Sfântă, ca să rămânem pe calea spre viaţa veşnică ajută-ne!
Lumină Sfântă, pe toţi cei care împlinesc Voia Domnului sfinţeşte-i!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 11
Lupta dintre Lumină şi întuneric se dă pe Pământ. Să îndepărtăm întunericul din noi şi iubindu-l pe 

Dumnezeu să-I urmăm învăţăturile, să împlinim Poruncile Lui şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Domnul Dumnezeu Savaot nu-i lasă pe doritorii de sfinţenie să se scufunde în întuneric, ci pe toţi cu 
iubire îi îndreaptă şi-i cheamă la viaţa veşnică.

Lumină Sfântă, necredinţa celor răi distruge-o!
Lumină Sfântă, rugăciunile noastre la Cer ridică-le!
Lumină Sfântă, pe toţi acum şi în viitor luminează-ne!
Lumină Sfântă, tainele învăţăturii Dumnezeieşti descifrează-ni-le!
Lumină Sfântă, ca să înflăcărăm iubirea din inimile noastre ajută-ne!
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Lumină Sfântă, capcanele întinse nouă de cel viclean descoperă-ni-le!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 12
De neoprit este Lumina Sfântului Tron Dumnezeiesc şi întotdeauna alungă întunericul făcând să răsune 

glasurile celor din Cerurile Fericiţilor, care neîncetat cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12

Sfânta cunoaştere cerească este dincolo de limita înţelegerii umane şi a posibilităţilor noastre pământene 
de cunoaştere, iar noi căutând Lumina Sfântului Adevăr cu umilinţă ne rugăm aşa: 

Lumină Sfântă, vieţile noastre trecătoare linişteşte-le!
Lumină Sfântă, gândurile noastre cuprinse de rău sfinţeşte-le!
Lumină Sfântă, bolile noastre sufleteşti şi trupeşti tămăduieşte-le!
Lumină Sfântă, de cel rău şi de toate vicleniile sale protejează-ne!
Lumină Sfântă, sufletele noastre rănite de spinii păcatelor mângâie-le!
Lumină Sfântă, credinţa noastră întăreşte-o şi dragostea din inimile noastre sporeşte-o!
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tron Divin!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne Dumnezeule Te rugăm îmbracă-ne în Lumina Ta Sfântă,  smereşte-ne, învaţă-ne iertarea şi 

pocăinţa în umilinţă şi dă-ne ajutorul necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubirea, 
Lumina şi Pacea Ta Sfântă, de unde să cântăm în corurile Fericiţilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune 
Doamne Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm curăţeşte-ne şi izbăveşte-ne de tot ce este rău! Iartă-ne 

păcatele şi ne îndreaptă paşii spre calea Ta! Doamne binecuvintează-ne să facem cele bineplăcute Ţie! Te 
rugăm luminează-ne  vieţile  şi  drumurile  vieţii,  ocroteşte-ne  şi  dă-ne  ajutorul  necesar  mântuirii  sufletelor 
noastre! Ajută-ne să trăim veşnic în Iubirea Ta Sfântă! Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru tot ajutorul 
şi pentru toate darurile Tale sfinte! Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie! Amin! 

 

Acatistul Sfintei Smerenii Creştine
Rugăciunile Începătoare

Condac 1
Graţie Proniei Divine, calităţile şi virtuţile sufleteşti sunt comunicate 

duhovniceşte, arătându-ni-se caracterul extrem de evoluat al Divinităţii şi al tuturor 
Puterilor  Cereşti  şi  de aceea  să spunem: Smereşte-te  creştine să te  ridici  mereu! 
Smerenia să fie acuma darul tău!

Icos 1
Toate acestea nu ni s-au descoperit până acum, pentru că omenirea era puţin 

evoluată. Chiar dacă suntem în mileniul trei, unele calităţi au un caracter deosebit de 
înalt, iar noi dorind să devenim smeriţi să spunem aşa:

Smereşte-te creştine, că mult vei câştiga!
Smereşte-te creştine, că asta-i arma ta!
Smereşte-te creştine, smerit vei fi iubit!
Smereşte-te creştine, şi fii mereu smerit!
Smereşte-te creştine, că blând atunci vei fi!
Smereşte-te creştine, cereşte poţi iubi!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 2
Oamenii  trebuie  să  aibă  în  vedere  în  primul  rând,  dobândirea  virtuţilor  şi  a  calităţilor  sfinte,  iar 

smerenia trebuie să fie de bază, ca să fim plăcuţi Lui Dumnezeu şi cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Ascultarea  faţă  de  Dumnezeu  şi  faţă  de  toţi  cei  din  Împărăţia  Cerurilor,  cu  împlinirea  exactă  a 

poruncilor şi a ordinelor sfinte, reprezintă o dovadă a smeritei înţelepciuni. 
Smereşte-te creştine, că vei avea virtuţi!
Smereşte-te creştine, să capeţi calităţi!
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Smereşte-te creştine, cât trăieşti pe Pământ!
Smereşte-te creştine, să ai loc în Cerul Sfânt!
Smereşte-te creştine, împlinind porunca sfântă!
Smereşte-te creştine, cât timp mai este, încă!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 3
Poruncile sfinte trebuiesc acceptate, ascultate şi împlinite cu multă dragoste,  că în înţelepciunea Lui, 

Dumnezeu ştie ce este mai bine pentru noi; cu evlavie să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Să primim poruncile cereşti cu smerenie, zicând: Doamne întăreşte-mă pe mine păcătosul,  care multe  
piedici am, luminează-mă şi dă-mi cunoaşterea cea de la Tine! 

Smereşte-te creştine, acceptând porunca dată!
Smereşte-te creştine, şi nu o fă uitată!
Smereşte-te creştine, şi nu refuza darul!
Smereşte-te creştine, de vrei să primeşti Harul!
Smereşte-te creştine, ca să primeşti lumină!
Smereşte-te creştine, sfinţenia o să vină!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 4
Smerenia nu este o calitate opţională a creştinilor! Poţi avea credinţă, nădejde şi dragoste, dar nu poţi 

avea  smerenie,  dacă  nu vrei. Smerenia  începe  din  lăuntrul  fiinţei tale  şi  noi, dorindu-ne  această  calitate 
sufletească să-I cântăm Ziditorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
De vei avea toate calităţile spirituale dar smerenie nu ai, pierzi absolut totul şi oricine ai fi te poţi duce 

la chinuri, indiferent de funcţie, pregătire, devotament sau cinste, iar noi cu pocăinţă să spunem aşa:
Smereşte-te creştine, să ai calităţi sfinte!
Smereşte-te creştine, că ai destulă minte!
Smereşte-te creştine, că-i mare calitate!
Smereşte-te creştine, că vei avea de toate!
Smereşte-te creştine, să nu pierzi acest dar!
Smereşte-te creştine, spre a nu trudi-n zadar!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 5
Creştinii trebuie să aibă respect faţă de Dumnezeu, faţă de Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, să poată 

face lucrare bineplăcută Domnului. De aceia, slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 5
Cerurile s-au deschis şi Cartea Fericiţilor se scrie în cadrul poporului român. Astfel, progresul sfânt a 

intrat pe un nou făgaş, ideile rău înţelese se vor corecta, iar smerenia va fi la loc de cinste şi va fi ascultare pe 
toate planurile, de aceia şi noi, dorindu-ne să devenim smeriţi, să spunem aşa: 

Smereşte-te creştine, să treci în eră nouă!
Smereşte-te creştine, să ai o viaţă nouă!
Smereşte-te creştine, că mult ai să câştigi!
Smereşte-te creştine, că sigur ai să-nvingi!
Smereşte-te creştine, şi-i creşte pe cei mici!
Smereşte-te creştine, că mult ai să mai urci!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 6
Este un mare păcat să nesocoteşti Planul Divin, programul şi poruncile Divine, făcându-ţi propriile 

socoteli, gândind că planurile Lui Dumnezeu nu se potrivesc cu cele ale tale. Smerindu-ne să-L slăvim pe 
Domnul şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 6
Domnul Iisus ne cunoaşte pe fiecare după nume, după familie, după smerenie, după conlucrare sau 

după felul în care acceptăm sau nu noutăţile sfinte. Cu credinţă să spunem aşa: 
Smereşte-te creştine, rupându-ţi astăzi vălul!
Smereşte-te creştine, ca să vezi Adevărul!
Smereşte-te creştine, că Adevărul de Sus vine!
Smereşte-te creştine, să vină şi la tine!
Smereşte-te creştine, să nu mai fii rigid!
Smereşte-te creştine, să nu fii ca un zid!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 7
Cu toţii trebuie să fim smeriţi şi să ne amintim în fiecare clipă că Dumnezeu este Veşnic, este Totul în 

toate şi chiar Împărăţia Cerurilor este transformabilă. Cu iubire să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
La Dumnezeu totul este nou şi frumos, iar noi trebuie să lepădăm hainele noastre vechi, pline de rele şi 

de păcate şi să îmbrăcăm hainele cele frumoase ale luminii cereşti, pe care le-au avut odată strămoşii noştri în 
Grădina Raiului şi să spunem aşa:

Smereşte-te creştine, că totul se transformă!
Smereşte-te creştine  şi ia-ţi o nouă formă!
Smereşte-te creştine, să-ţi iei un strai frumos!
Smereşte-te creştine, să-ţi fie de folos!
Smereşte-te creştine, în strai de sărbătoare!
Smereşte-te creştine, să fii o sfântă floare!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 8
Venirea fiecăruia pe Pământ nu este întâmplătoare. Fiecare om este inclus într-un program sfânt, având 

propria sa misiune, pe care puţini şi-au conştientizat-o. Cu mult respect şi cu genunchiul inimii aplecat în 
umilinţă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
În funcţie de acceptarea Cuvântului Divin, preluat cu multă smerenie, evlavie şi dragoste sfântă, putem 

fi înnobilaţi sufleteşte şi trupeşte; acum dorindu-ne să fim mai smeriţi să spunem aşa:
Smereşte-te creştine, să te cunoşti mai bine!
Smereşte-te creştine, acum trierea vine!
Smereşte-te creştine, înnobilându-te mereu!
Smereşte-te creştine, să crească darul tău!
Smereşte-te creştine în faţa tuturor!
Smereşte-te creştine, urcând spre viitor!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 9
Marele  efort  făcut  de Dumnezeu împreună cu toate Puterile  Sfinte,  spre  a  fi  inspiratori  cereşti  în 

fiecare fel de activitate, face parte din Planul Divin de redresare spirituală a Pământului. Cu smerenie şi cu 
multă iubire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Efectul acţiunilor inspirate se materializează în activitatea care se face la nivel terestru, cea bineplăcută 

Bunului Dumnezeu. Unii oameni devenind mai smeriţi, mai înţelepţi, mai evlavioşi, pot ajunge oameni de 
ştiinţă, savanţi, specialişti, iar noi cu toţii să spunem aşa:

Smereşte-te creştine, că azi eşti inspirat!
Smereşte-te creştine, fii binecuvântat!
Smereşte-te creştine, că azi ai planul tău!
Smereşte-te creştine, la Bunul Dumnezeu!
Smereşte-te creştine, şi nu-L dezamăgi!
Smereşte-te creştine, că El te va mări!
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Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!
Condac 10

Cu toţii  să  fim atenţi  la  poziţia  pe  care  o  avem faţă  de  Cuvântul  Divin  de  actualitate,  că  Bunul 
Dumnezeu nu glumeşte, ci lucrează în ritm extrem de înalt, la orice nivel sfânt. Pentru aceasta cu smerenie şi 
cu bucurie să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cei care se vor învrednici spre lucrare sfântă pe Pământ, vor beneficia de virtuţi,  de calităţi şi  de 

anumite drepturi speciale, fiind bincuvântaţi de Preasfântul Dumnezeu şi răsplătiţi cereşte.
Smereşte-te creştine, crezând Cuvântul Nou!
Smereşte-te creştine, că-i de la Dumnezeu!
Smereşte-te creştine, şi bine te gândeşte!
Smereşte-te creştine, că Domnul nu glumeşte!
Smereşte-te creştine, Cuvântul Sfânt ne-nvaţă!
Smereşte-te creştine, să ai o sfântă viaţă!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 11
Evoluţia la nivel extrem de înalt al Celor din Ceruri, care conlucrează pentru întrajutorarea noastră, 

este posibilă datorită descoperirii multor secrete, cum ar fi secretul lucrului cu gândul sfânt, secretul observării 
multiple, iar noi plecându-ne cu umilinţă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Datorită Bunăvoinţei Divine s-a comunicat românilor despre felul în care trebuie să lucrăm cu gândul 

sfânt, spre a depăşi rigiditatea psihologică din minţile noastre. Să spunem cu dragoste aşa: 
Smereşte-te creştine, şi curăţă-ţi gândirea!
Smereşte-te creştine, să-ţi crească azi iubirea!
Smereşte-te creştine, perfecţionându-ţi gândul!
Smereşte-te creştine, primind astăzi Cuvântul!
Smereşte-te creştine, să ai suflet curat!
Smereşte-te creştine, să fii înmiresmat!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 12
Bunul  Dumnezeu  vrea  ca  adevărurile  sfinte  să  fie  cunoscute  şi  înţelese  bine  pentru  a  se  evita 

neînţelegerile de ordin spiritual. De aceea să cercetăm cu luare aminte Sfântul Cuvânt Dumnezeiesc şi să-l 
propovăduim neîncetat, înălţând imnul de slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cu toţii să-I dăm slavă Dumnezeului nostru Mântuitor şi să-i lăudăm pe cei care au adus la cunoştinţă 

adevărurile cereşti, pe pământul nostru românesc. Mulţumindu-I Domnului să zicem aşa:
Smereşte-te creştine, veşti sfinte ţi s-au dat!
Smereşte-te creştine, că multe ai aflat!
Smereşte-te creştine, că multe vei mai şti!
Smereşte-te creştine, că mult vei înflori!
Smereşte-te creştine, şi dă Slavă Divină!
Smereşte-te creştine, că multe-or fi să vină!
Smereşte-te creştine, să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul tău!

Condac 13 ( de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne Dumnezeule Veşnic şi  Atotputernic călăuzeşte poporul român şi toată creştinătatea pe calea 

sfintei conlucrări cereşti şi dăruieşte-ne duhul smereniei, al milostivirii, al umilinţei, al dreptei credinţe şi al 
iubirii sfinte, ca să răsune pe tot Pământul cântarea creştinească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea harului smereniei sfinte
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de iubire, cu smerită înţelepciune Te rugăm să ajuţi poporul 

Tău şi pe românii de pretutindeni, pentru a-şi împlini fiecare misiunea sa pe Pământ! Te rugăm Domne să 
priveşti spre noi şi să ne întăreşti credinţa, să ne dăruieşti harul smereniei sfinte, harul milostivirii, harul iubirii 
sfinte şi mai ales înmulţeşte Doamne în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru! Ajută-ne 
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Doamne să devenim smeriţi şi bineplăcuţi Ţie! Luminează-i după Voia Ta, Doamne, pe toţi cei care nu vor să ştie 
sau nu pricep sfintele adevăruri cereşti! Te iubim Doamne şi Îţi mulţumim că nu ne laşi să ne pierdem sufletele în 
cursele ispititorului! Te slăvim şi Te lăudăm acum şi în vecii vecilor! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Ţării Sfinte Ortodoxe România
Rugăciunile începătoare                                                             1 decembrie

Condac 1
Doamne Dumnezeule Atotţiitor Te rugăm ocroteşte România şi adu-

i pe români pe calea cea bună a sfinţeniei, până la a doua venire a Domnului 
nostru Iisus Hristos. Te rugăm Doamne Dumnezeule ai milă de poporul 
român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Icos 1
Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Fiule şi Duhule Sfânt, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfinţilor 

Părinţi, scoateţi-ne din prăpădul material şi spiritual în care suntem noi, cei care ne rugăm aşa:
Doamne Dumnezeule Cel Mare, izbăveşte-ne de toate relele!
Doamne Dumnezeule Cel Atotputernic, apără-ne de toţi duşmanii!
Doamne Dumnezeule Cel Atotvăzător, ocroteşte-ne pe noi!
Doamne Dumnezeule Cel Mărinimos, ajută-ne nouă tuturor!
Doamne Dumnezeule Cel Adevărat, condu-ne pe Calea Adevărului!
Doamne Dumnezeule Cel Minunat, scoate-ne pe noi din nevoi!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 2
De 2000 de ani suntem prădaţi de alţii, luaţi în robie, bătuţi de cei care au venit peste noi, dar nu ne-am 

pierdut nădejdea şi cu multă smerenie creştină Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Din contopirea a două neamuri s-a născut poporul român, care fiind dornic de sfinţire a înălţat sfinte 
biserici, troiţe, schituri, mănăstiri. Unii au trăit în peşteri sau în munţi, dar întotdeauna s-au rugat la Tine, 
Părintele Luminilor Sfinte, iar acum şi noi Te rugăm aşa:

Doamne Dumnezeule Cel Luminos, luminează-ne pe noi!
Doamne Dumnezeule Cel Atotfăcător, înfrumuseţează-ne pe noi!
Doamne Dumnezeule Cel Milos, ai milă de noi!
Doamne Dumnezeule Cel Puternic, îndepărtează-i pe duşmanii noştri!
Doamne Dumnezeule Cel Minunat, fă minuni şi cu noi!
Doamne Dumnezeule Cel Bun, nu ne lăsa pe mâna celor vicleni şi răi!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 3
Mulţi flăcăi evlavioşi au pierit în luptele de apărare ale pământului românesc, dar mamele îndurerate nu 

şi-au pierdut credinţa în Dumnezeu şi s-au rugat şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Tineri, bătrâni, flăcăi, fete, copii au fost robiţi de cei care au năvălit peste noi, iar bogăţiile ţării au fost 
duse peste hotare. Săraci şi oropsiţi fiind, cu credinţă ne rugăm Ţie din inimă aşa:

Doamne Dumnezeule Cel Înţelept, izbăveşte-ne de jaful şi de sărăcia din ţara noastră!
Doamne Dumnezeule Cel Preacurat, curăţeşte ţara noastră, de cei care fură şi ne duc de râpă!
Doamne Dumnezeule Cel Preamărit şi Lăudat, întăreşte ţara noastră Binecuvântată de Tine!
Doamne Dumnezeule, Părintele Luminilor, luminează-ne calea spre Tine!
Doamne Dumnezeule Care ai ars jertfa cu foc din Cer, arde şi spinii păcatelor noastre!
Doamne Dumnezeule Cel Binecuvântat, binecuvintează-ne pe noi şi pe toţi creştinii!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 4
Noi nu ne-am pierdut speranţa, credinţa, dragostea sfântă sau evlavia. Fiii şi fiicele poporului nostru au 

mers în lăcaşuri sfinte şi I-au cântat din inimă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
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Cu mâinile ridicate spre Cer şi cu inimile deschise spre Dumnezeu, cei care Ţi-au slujit, Doamne, s-au 
închinat cu credinţă, au cerut Har Sfânt, iar noi cu smerenie să ne rugăm aşa:

Doamne Dumnezeule ai grijă de poporul român!
Doamne Dumnezeule nu ne prăpădi cu focul ce va fi să vie!
Doamne Dumnezeule dă-ne putere să ne luptăm cu cei răi!
Doamne Dumnezeule dă-ne gânduri bune, curate şi de pocăinţă!
Doamne Dumnezeule nu ne lăsa pe mâna vrăjmaşilor!
Doamne Dumnezeule, Te rugăm întăreşte Ţara Sfântă Ortodoxă România!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 5
Te slăvim, Te lăudăm, Îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeule, şi chiar dacă suntem 

păcătoşi, cu umilinţă şi cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Cu inimi şi cu gânduri curate toţi cei care Te cunosc pe Tine Doamne, doresc ca în toate să fie Voia Ta 
Cea Sfântă şi cu evlavie creştinească se roagă aşa:
 Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne să înţelegem învăţătura Ta!

Dumnezeule Multiubitor, înmulţeşte iubirea noastră sfântă pentru Tine!
Dumnezeule Nemuritor, sfinţeşte-ne ca să câştigăm viaţa veşnică!
Dumnezeule Creator, fă ca toate creaţiile noastre să fie sfinte!
Dumnezeule Multmilostiv, fă-ne milostivi cu tot ce e viaţă pe Pământ!
Dumnezeule Biruitor, ajută-ne să biruim în lupta cu cel viclean şi rău!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 6
Fiind zi sau noapte, iarnă sau vară, frig sau cald, ploaie sau secetă, vânt, arşiţă sau ger, noi toţi creştinii 

slăvim înţelepciunea Ta, Doamne, şi Îţi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Creştinii  ortodocşi  din  România  Te-au  iubit  întotdeauna  Doamne,  iar  noi  fiind  trecători  în  viaţa 
aceasta, împreună cu urmaşii noştri, Îţi spunem cu speranţă aşa:

Dumnezeule eşti nădejdea noastră cea mare!
Dumnezeule eşti Stăpânul nostru Cel Tare!
Dumnezeule eşti izvorul cunoştinţelor duhovniceşti!
Dumnezeule eşti Sfinţitorul Personalităţilor Cereşti!
Dumnezeule eşti Apărătorul celor din nevoi!
Dumnezeule eşti Sfinţitorul şi Învăţătorul nostru Cel Bun!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 7
Mulţi oameni nu Te cunosc, Doamne Dumnezeule, dar noi păcătoşii ne pocăim pentru păcatele noastre 

cele multe şi cu smerenie Te slăvim, Îţi mulţumim pentru toate şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7

Văzând toată creaţia Ta, Doamne, cu umilinţă, cu smerenie şi cu multă dragoste sfântă privim spre 
Cer, ne minunăm şi Te numim Maestru Creator şi cu evlavie spunem aşa:

Dumnezeule al Heruvimilor şi al Serafimilor!
Dumnezeule al Îngerilor de-a dreapta şi de-a stânga Tronului Dumnezeiesc!
Dumnezeule al Arhanghelilor şi al Oştilor Cereşti şi Îngereşti!
Dumnezeule al Stăpâniilor şi al Începătoriilor!
Dumnezeule al Domniilor şi al Scaunelor Cereşti!
Dumnezeule al Puterilor Cereşti şi al Tuturor Sfinţilor!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 8
Proorocii Te-au văzut, Drepţii Te-au cunoscut, Apostolii au luat învăţătură sfântă de la Tine, Doamne 

Iisuse, Mucenicii s-au jertfit pentru credinţă, Cuvioşii fierbinte s-au rugat, cei neprihăniţi Te-au lăudat şi bine 
Te-au cuvântat, iar noi păcătoşii cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
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Icos 8
Lumină binecuvântată ne-a adus Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus, Cel care ne-a spus: Prin Mine 

veţi ajunge la Tatăl! pentru care, noi creştinii ortodocşi ne rugăm aşa:
Dumnezeule Preabinecuvântat, miluieşte-ne pe noi şi binecuvintează ţara noastră!
Dumnezeule Preamilostiv, milostiveşte-te de urmaşii noştri!
Dumnezeule Cel Tare, întăreşte creştinismul acum şi în viitor!
Dumnezeule Preasfânt, fă să fie o singură turmă şi un Păstor!
Dumnezeule Atotputernic, distruge dezbinarea dintre noi!
Dumnezeule în Treime Slăvit, ajută-ne să trăim cu toţii ca fraţii, în pace şi în armonie!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 9
Oamenii  au  primit  învăţătura  sfântă  a  Domnului  Iisus  şi  mulţi  s-au  încreştinat  şi  luminându-se 

duhovniceşte au primit Sfintele Taine şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Înţelepciunea Dumnezeiască este mare, dar nouă celor mici şi neînsemnaţi, Doamne, ne poţi trimite 
raze sfânte pentru iluminarea, curăţirea şi sfinţirea noastră. Îţi mulţumim şi ne rugăm aşa:

Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-i pe robii Tăi, oriunde s-ar afla!
Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte ţara noastră şi pământul românesc!
Dumnezeule Preacurat, curăţeşte-i pe cei din România de acum şi din viitor!
Dumnezeule Preaînalt, înalţă-i la Ceruri pe cei care Te iubesc şi Te preamăresc!
Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne pe toţi, ca să înţelegem Lucrarea Ta Sfântă!
Dumnezeule Preaputernic, ajută-ne pe toţi la lucrările noastre cele bune!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 10
Lumină din Lumina Tatălui Ceresc ne-a adus Domnul Iisus prin Învăţăturile Sale. Ne rugăm pentru 

mântuirea sufletelor noastre şi pentru cei, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să-L caute şi să-L afle, ca să fie toţi 
binecuvântaţi cereşte şi cu toţii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Multe daruri sfinte au avut ucenicii Domnului Iisus, iar după Pogorârea Sfântului Duh, lucrând cu 

aceste daruri, acestea s-au înzecit, s-au însutit, s-au înmiit. Doamne, cu umilinţă Te rugăm aşa:
Doamne, dăruieşte-ne înţelepciunea cu care să desluşim tainele cunoaşterii cea de Sus!
Doamne, dăruieşte-ne smerenie, răbdare, modestie şi putere în credinţă!
Doamne, dăruieşte-ne pace sufletească şi echilibru spiritual!
Doamne, dăruieşte-ne iubire sfântă şi harul rugăciunii fierbinţi!
Doamne, dăruieşte-ne vigilenţă, să scăpăm de cel rău şi de urmăririle sale diabolice!
Doamne, dăruieşte-ne iubire sfântă, să Te iubim nespus în inimile noastre!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 11
Noi dorim să lucrăm pentru Slava Ta,  Doamne,  şi  pentru a  face  Voia Ta şi  mult  ne străduim să 

împlinim Cuvântul Tău Sfânt. De aceea cu smerenie şi cu multă iubire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11

Lucrătorii Tăi din Ceruri cântă neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul de  
Mărirea Sa! iar noi creştinii ortodocşi spunem aşa:

Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte şi întăreşte iubirea din noi!
Dumnezeule Preabun, ajută la întregirea ţării noastre!
Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte tot pământul ţării noastre!
Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-i pe toţi românii, oriunde s-ar afla ei!
Dumnezeule Preaputernic, întăreşte credinţa creştin ortodoxă la noi şi în toată lumea!
Dumnezeule Preamilostiv, ajută-i pe toţi oamenii să se sfinţească şi să se mântuiască!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!
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Condac 12
Rugându-ne Ţie, Doamne, aşteptăm milostivirea Ta, ca noi românii să ne izbăvim din nevoi şi din 

necazuri, să scăpăm de toţi înşelătorii  şi profitorii,  de toţi cei care ne asupresc şi  ne jefuiesc şi  aşteptând 
reîntregirea ţării şi a Bisericii noastre creştine Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Suntem vrednici de plâns pentru păcatele noastre cele multe, dar ne gândim că suntem zidirea Ta, 

Doamne, şi Te rugăm să ne ajuţi să rămânem pe Calea Ta, să scăpăm din plasa ispititorului, ca mântuindu-ne 
să-Ţi cântăm în veci, de pe noul pământ românesc, binecuvântat, Osana! 

Doamne Dumnezeule, Te rugăm Milostiv fii nouă, păcătoşilor!
Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa în părăsire pe noi, robii Tăi!
Doamne Dumnezeule, fii milostiv şi cu urmaşii noştri!
Doamne Dumnezeule, ai grijă de noi, că suntem năpăstuiţi!
Doamne Dumnezeule, ai grijă de România, că mulţi vor să o distrugă material şi spiritual!
Doamne Dumnezeule, luminează-ne, ajută-ne şi întăreşte-ne pe noi, păcătoşii!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Condac 13   (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem şi nu lăsa ca România să fie distrusă sau 

împărţită după bunul plac al celor mândri, răi şi lacomi, ci, îndură-Te, pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare 
Maria şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, ca împreună să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune pentru Ţara Sfântă Ortodoxă România
Doamne Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm apără ţara noastră de toţi răufăcătorii, de cei care 

vor să ne exploateze crunt, precum şi de potopul care va fi să vină pentru păcatele noastre! Te rugăm Doamne 
apără-ne de cutremure devastatoare, de vijelii aducătoare de moarte! Apără-ne de ploi rele aducătoare de 
grindină, de fulgere şi de trăznete ucigătoare! Apără-ne de secetă şi de inundaţii de orice fel! Apără-ne de radiaţii 
ucigătoare, de molime şi de boli grele, fără leac! Te rugăm Doamne  apără-ne de orice rău îngrozitor care 
ameninţă viaţa pe Pământ şi ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi pentru 
tot belşugul de daruri pe care îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă! Te rugăm Doamne ca în tot şi în toate să 
fie Voia Ta, iar nouă să ne dai Doamne, puterea şi întărirea să le ducem pe toate câte vor fi să fie prin Voia Ta! 
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin! 

Paraclisul Sfinţilor Apostoli
Rugăciunile începătoare
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! 
Veniţi  să ne închinăm şi  să  cădem la Hristos,  Împăratul  nostru 
Dumnezeu! 
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Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru!
Psalmul celor 12 Sfinţi Apostoli

Domnul Iisus Hristos  v-a ales  din lume pe voi,  cei  12 Apostoli,  v-a făcut  ucenicii  Lui  şi  v-a descoperit 
învăţăturile  Sfintei  Evanghelii.  Numele  voastre  sunt:  Andrei, Petru, Ioan,  Iacov, Toma, Filip, Matei, 
Bartolomeu, Iacov al lui Alfeu, Simon Zilotul, Iuda al lui Iacob, şi Iuda Iscarioteanul, vânzătorul Domnului. 
Aţi auzit vestea cea bună şi minunile Domnului le-aţi văzut! Domnul Iisus de la înec v-a salvat, iar furtuna şi 
valurile pentru voi le-a potolit! La Cina cea de Taină împreună cu Domnul Iisus aţi fost şi El picioarele la toţi 
vi le-a spălat! Iuda, cel iubitor de arginţi, de la Cină a plecat şi pentru 30 de arginţi pe Domnul Iisus L-a trădat!  
În grădina Ghetsimani v-aţi oprit, iar Domnul cu lacrimi de sânge  S-a rugat! Trădătorul, în fruntea unei cete 
înarmate, a venit, pe Mântuitorul L-a sărutat, zicându-I: Bucură-Te Învăţătorule! Când s-au apropiat de Domnul 
Iisus să-L lege, cei ce veniseră au căzut la pământ! Petru a tras sabia şi a tăiat urechea unuia dintre cei care 
voiau să-L lege pe Domnul Iisus, dar Domnul i-a spus: Bagă sabia la loc în teacă, căci cel ce dă cu sabia, de 
sabie va pieri! Apoi L-au legat pe Domnul şi la judecată nedreaptă L-au dus! Ana şi Caiafa L-au condamnat, 
Irod Agripa minuni I-a cerut să facă, iar Pilat ar fi vrut să-L elibereze. De frică Apostolii au fugit, Petru de trei  
ori s-a lepădat de Domnul, iar Ioan, în ascuns, toate Patimile Domnului le-a văzut! Domnul Iisus Hristos a fost 
batjocorit, scuipat, legat la stâlp şi bătut crunt, şi purtat cu crucea în spate pe drumul Golgotei. Cu banii aruncaţi 
de Iuda în templu, a fost cumpărată Ţarina Olarului, unde se îngroapă străinii. Iuda s-a spânzurat, iar sufletul 
lui în iad s-a dus. Când Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce, cerul s-a întunecat, catapeteasma templului în 
două s-a despicat, iar pământul s-a cutremurat! Pe Domnul Iisus Hristos, un ostaş cu o suliţă L-a împuns în 
coastă. De pe cruce Domnul a fost coborât, cu giulgiu a fost înfăşurat şi în mormânt nou a fost îngropat. A treia 
zi după Scripturi Domnul a Înviat, Îngerii cu bucurie au anunţat, mironosiţele s-au bucurat, iar Sfinţii Apostoli 
s-au mirat.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! (de 3 ori)

Tropar
Către cei 12 Sfinţi Apostoli şi Soborul lor, să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să ne rugăm, cu lacrimi de 
pocăinţă, zicând: Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu să nu-Şi întoarcă faţa de la noi, ci mai mult să 
ne miluiască şi să ne ocrotească! Către Sfântul Apostol Pavel, care a fost chemat de Domnul Iisus Hristos pe 
drumul Damascului,  să ne rugăm zicând:  Sfinte  Apostol  al  Lui  Dumnezeu,  roagă-te  şi  pentru noi,  ca să ne  
întoarcă Domnul Dumnezeu de la cele rele la cele folositoare şi mântuitoare! 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Noi, creştinii ortodocşi, nu vom 
tăcea şi vom spune toate minunile şi toate Faptele Sfinţilor Apostoli, slăvind pe Domnul Iisus Hristos şi pe toţi 
ucenicii Lui întru toţi vecii. 

Psalmul minunilor Sfinţilor Apostoli
Domnul Iisus Hristos v-a ales, v-a chemat, v-a învăţat şi putere sfântă v-a dat, să dezlegaţi orice boală şi orice 
neputinţă din popor. Doi câte doi aţi plecat, bolile le-aţi curăţat, duhurile rele le-aţi alungat şi în sinea voastră 
v-aţi bucurat. La  întoarcere, Domnul Iisus v-a spus:  Nu vă bucuraţi că duhurile se pleacă înaintea voastră, ci  
bucuraţi-vă că numele voastre sunt înscrise în Ceruri! Pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, Domnul i-a luat pe muntele 
Tabor şi între Moise şi Ilie, care s-au arătat în vedenie, S-a Schimbat la Faţă. Sfinţii Apostoli nu au putut suporta 
strălucirea Slavei Dumnezeieşti şi au căzut cu faţa la pământ. După ce Domnul Iisus Hristos Şi-a dat Duhul pe 
cruce, a coborât în iad, a rupt porţile iadului, şi i-a eliberat pe Adam şi pe Eva şi pe toţi cei ţinuţi la întuneric. 
Mulţi dintre cei eliberaţi s-au arătat urmaşilor lor în cetatea Ierusalimului. A treia zi după Scripturi, vestea cea 
mare,  de la  Sfinţii  Îngeri  s-a  auzit,  că  Domnul  a  Înviat! Sfintelor Femei Mironosiţe  li  S-a arătat  Domnul 
zicându-le:  Bucuraţi-vă! Spuneţi  ucenicilor şi  lui Petru că voi fi mai înainte de ei în Galileea! Domnul Iisus 
Hristos a intrat prin uşile încuiate şi S-a arătat Sfinţilor Apostoli, şi le-a zis: Pace vouă! Precum M-a trimis pe  
Mine Tatăl,  vă trimit  şi  Eu pe voi! Apoi suflând spre ei  le-a spus:  Luaţi Duh Sfânt! Cel  căruia îi  veţi  ierta  
păcatele, iertate vor fi, iar cel căruia îi veţi ţine, ţinute vor fi! Auzind de Învierea Domnului Apostolul Toma a 
spus: Nu voi crede până nu voi pipăi rănile Lui, şi nu voi pune mâna mea în coasta Lui! Arătându-se în duminica 
următoare, Domnul i-a spus: Apropie-te şi pune mâna ta în coasta Mea şi fii credincios şi nu necredincios! Toma 
a spus cu umilinţă: Domnul meu şi Dumnezeul meu! După Sfânta Înviere Domnul a mai stat pe Pământ patruzeci 
de zile, apoi S-a Înălţat la Ceruri de pe muntele Eleonului. Peste zece zile Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii 
Apostoli şi ucenici, peste Maica Domnului şi Femeile Mironosiţe şi toţi au început să propovăduiască! La 
predica Sfântului Petru, mulţime mare, ca la 3000 de suflete, s-au botezat. Atunci, întru Numele Domnului Iisus 
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Hristos, s-a format prima Biserică Apostolică, în care se proslăveau faptele şi cuvintele Domnului. Petru şi Ioan 
urcându-se la templu spre a se ruga, au vindecat un olog,  care, sănătos făcându-se, slăvea pe Dumnezeu. Irod 
Agripa l-a prins pe Sfântul Petru şi l-a pus în lanţuri, dar un Sfânt Înger al Lui Dumnezeu l-a dezlegat şi l-a 
scos afară din închisoare. În Numele Domnului, Sfântul Apostol Petru a înviat-o pe Tavita, iar pe sutaşul roman 
Corneliu l-a întors la credinţa în Domnul Iisus Hristos. Prigoana s-a pornit împotriva creştinilor. Iacov a fost 
tăiat cu sabia de Irod. Sfântul Ştefan, ucis cu pietre, căzând sub ploaia de lovituri, a zis: Doamne, nu le socoti  
păcatul acesta! Saul a pornit prigoana împotriva creştinilor şi mergând în drum spre Damasc, o lumină orbitoare 
l-a trântit la pământ, zicându-i: Saule, Saule de ce Mă prigoneşti? Uimit Saul a întrebat: Cine eşti, Doamne? I s-a 
răspuns: Eu sunt Iisus, pe care tu Îl prigoneşti, dar greu îţi este să loveşti cu piciorul în ţepuşă.  La Damasc Anania 
l-a tămăduit pe Saul, care s-a botezat şi a devenit creştin cu numele Pavel. Trei ani a stat Sfântul Apostol Pavel 
într-o peşteră din pustiul Arabiei şi acolo Domnul Iisus, în taină, l-a învăţat Evanghelia. Propovăduind, Pavel a 
făcut minuni, duhurile rele le-a alungat, de muşcarea viperei a scăpat, în mare 15 zile a stat, dar nu s-a înecat.  
Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Petru, în Dobrogea a venit şi Episcopie creştină a făcut, pe mulţi i-a 
tămăduit, în peşteră a stat, izvor a făcut să curgă, gurile lupilor le-a legat, ca să nu mai muşte oamenii şi vitele, 
iar numele lui şi al tuturor Apostolilor este preamărit.

Canonul celor 12 Sfinţi Apostoli- Cântarea I-a
De primejdia înecării au scăpat, la limanul cel sfânt au ajuns, smerenie au avut şi de Domnul Iisus Hristos 
întru totul au ascultat Sfinţii Apostoli, pe care îi lăudăm şi îi preamărim acum şi în toţi vecii!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Noi păcătoşii şi smeriţii să alergăm către 
Sfinţii Apostoli, aşa cum alergau cei din primul veac creştin şi să cerem tămăduire de bolile sufleteşti şi trupeşti.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Fiind ucenicii aleşi  ai  Domnului Iisus 
Hristos, în lume aţi predicat, pe oameni i-aţi luminat şi la calea cea dreaptă i-aţi îndreptat, pe cei bolnavi i-aţi 
vindecat, iar noi vă rugăm să ne scăpaţi de neputinţe, de boli, de patimi şi de tot ce vine de la rău.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Spre  Slava  Lui  Dumnezeu şi  mântuirea  lumii  aţi  lucrat  Sfinţilor 
Apostoli, căci râuri de apă vie revărsând, pe mulţi i-aţi umplut cu Harul Sfânt. Şi acum şi pururea şi în vecii 
vecilor! Amin! La Pogorârea Duhului Sfânt, în foişorul din Ierusalim era şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, 
Care, împreună cu Sfintele Femei, a primit de Sus darul apostoliei şi al înţelepciunii sfinte.

Cântarea a III-a
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Cel mai mare Apostol al lumii, luminează-ne şi întăreşte-ne 
pe noi în credinţă şi în lucrarea celor bune şi mântuitoare.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Darul  Lui  Dumnezeu  v-a  făcut  pe  voi 
oameni cu virtuţi sfinte şi minunate, şi de aceea aţi făcut minuni despre care se va vorbi întru toţi vecii.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Cu puterea  sfinţeniei  voastre  ne  puteţi 
vindeca de tot răul şi pe noi, cei care acum, cu smerenie şi cu credinţă, vă cerem ajutorul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Spre Slava Lui Dumnezeu aţi făcut vindecări multe şi aţi înviat morţii. 
Acum vă rugăm să-i vindecaţi pe cei bolnavi, robi ai Lui Dumnezeu, care din cauza păcatelor suferă dureri şi 
chinuri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Prealuminaţi fiind, Duhul Sfânt v-a adus din toate părţile 
lumii la Adormirea Maicii Domnului. Pe norii cerului aţi venit şi cântare sfântă aţi cântat, Preabinecuvântaţilor 
Apostoli ai Lui Dumnezeu.

Ectenia milei
Cu pace Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru Pacea de Sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru întreaga Biserică Creştină şi pentru poporul nostru, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru ţara noastră România şi pentru poporul român de pretutindeni, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru toţi cei care se roagă şi pentru cei care sunt de faţă (nume) pentru sănătatea lor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru întoarcerea la Dreapta Credinţă Ortodoxă a tuturor oamenilor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!

460



Pe  Preasfânta,  Preacurata,  Preabinecuvântata  Născătoare  de  Dumnezeu şi  Pururea  Fecioara  Maria  cu  toţi 
Sfinţii să O lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Ţie, Doamne!
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cei ce aţi fost chemaţi la slujire sfântă de către Fiul Lui Dumnezeu 
şi Mântuitorul lumii, ajutaţi-ne, miluiţi-ne, întăriţi-ne şi ne tămăduiţi pe noi păcătoşii!

Cântarea a IV-a
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Care ai venit să mântuieşti lumea noastră cea păcătoasă, miluieşte-
ne, tămăduieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! 
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Cu sfinţenia voastră cea minunată, pe care o 
aveţi de la Dumnezeu, vă rugăm să-i sfinţiţi, să-i tămăduiţi şi să-i întăriţi pe cei care cer al vostru ajutor!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Dar din  darurile date vouă de Dumnezeu 
daţi-ne şi nouă, Preaminunaţilor Apostoli, căci cu dragoste creştinească vom spune în lume toată lucrarea şi 
jertfelnicia voastră! 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Înţelepţiţi fiind cu toţii, la Pogorârea Sfântului Duh aţi luat daruri, 
putere şi curaj, cu care necontenit aţi lucrat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria a propovăduit în Grecia, la Muntele Atos, întemeindu-se acolo un leagăn 
al credinţei noastre creştineşti.

Cântarea a V-a
Doamne Iisuse Hristoase, Care ai fost cu ucenicii Tăi în toate veacurile, fii şi cu noi acum, în acest veac!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Aşa cum l-ai chemat pe Pavel în drumul spre 
Damasc, aşa cheamă-ne şi pe noi, care suntem pe drumul păcatelor, că şi noi suntem oameni, Doamne, aşa 
cum au fost şi Sfinţii Apostoli la începutul creştinismului!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Pe toţi cei care au venit către Tine, i-ai primit 
după cuvântul Tău, că ai zis: Cei însetaţi să vină la mine şi să bea! Şi aşa cum ai primit pe femeia păcătoasă, care 
Ţi-a uns picioarele cu mir, le-a şters şi le-a sărutat înaintea ucenicilor Tăi, aşa primeşte-ne şi pe noi, Doamne. 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cei ce au auzit glasul Tatălui Ceresc au zis că a fost tunet. Noi cei de 
acum cu multă smerenie ne rugăm pentru curăţirea noastră  de patimi,  de tot  ce vine de la  rău şi  pentru 
tămăduirea  sufletelor  şi  trupurilor  noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Sfânta  Lumină  a 
Înţelepciunii Divine venind de Sus, a luminat pe Sfinţii Apostoli, pe Maica Domnului, pe Femeile Mironosiţe. 
Doamne, şi noi Te rugăm să ne luminezi, să ne smereşti şi să ne întăreşti întru dragostea Ta cea sfântă

Cântarea a VI-a
Doamne, Te rugăm coboară Lumina şi Puterea Ta cea Sfântă, peste noi, robii Tăi din acest veac şi îndură-Te 
de noi, Cela ce eşti Îndelung-Răbdător şi Multmilostiv!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Aţi propovăduit Sfânta Evanghelie în poporul 
evreu şi în toată lumea, aţi încreştinat neamuri, aţi întărit credinţa şi aţi vindecat neputinţele oamenilor.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Exemplul vostru cel minunat a fost urmat de 
Sfinţii: Părinţi, Ierarhi, Mucenici, Cuvioşi şi Cuvioase, de pustnici, dar şi de către cei din popor. 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Lucrarea voastră nu aţi oprit-o după ce aţi trecut la cele veşnice, ci 
multora v-aţi arătat în vis sau în vedenii, povăţuind cu sfinte învăţături cereşti. Şi acum şi pururea şi în vecii 
vecilor! Amin! Trupurile voastre s-au făcut Moaşte Sfinte făcătoare de minuni, dar Maica Domnului a fost 
luată la Ceruri, trupul Ei preasfânt nerămânând pe Pământ.

Ectenia salvărilor sfinte
Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!
Doamne miluieşte!
Pentru întreaga Biserică Creştină Ortodoxă şi pentru unirea bisericilor creştine într-una sfântă, sobornicească şi 
apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru poporul român, pentru românii de pretutindeni, pentru sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru  toţi  fraţii  noştri,  pentru  toţi  cucernicii  şi  drept  slăvitorii  creştini,  pentru  cei  de  faţă  (nume), pentru 
sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne rugăm!
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Doamne miluieşte!
Pe  Preasfânta,  Preacurata,  Preabinecuvântata  Născătoare  de  Dumnezeu şi  Pururea  Fecioara  Maria  cu  toţi 
Sfinţii să O lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Ţie, Doamne!
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Ascultă, Doamne, şi auzi pe poporul nostru cel deznădăjduit! 
Feţei Tale se vor ruga mai marii popoarelor!

Apostolul
Înţelepciune! Din Faptele Sfinţilor Apostoli, citire: (Faptele I 12-14)

Fraţilor! După Înălţarea Domnului Iisus la Ceruri, Apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele ce 
se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Şi când s-au întors, s-au suit în 
încăperea cea de sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan, Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu 
şi Matei,  Iacov al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov. Toţi  aceştia într-un cuget stăruiau în 
rugăciune, împreună cu femeile şi cu Maria, Mama Lui Iisus, şi cu fraţii Lui. 
Pace ţie cititorule! Şi duhului tău! Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
Toţi aleşii Tăi, Doamne, Te vor binecuvânta! Şi iată de acum Te vor ferici toate neamurile!

Evanghelia
Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire (Matei 10; 1- 8)

În vremea aceea Iisus,  chemând la Sine pe cei 12 ucenici ai  Săi,  le-a dat putere asupra duhurilor 
necurate,  ca să le scoată şi  să  tămăduiască orice boală şi  orice neputinţă.  Numele celor 12 Apostoli  sunt 
acestea: întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi 
Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananeul şi Iuda 
iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le şi zicând lor: În calea păgânilor să nu 
mergeţi şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi. Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui  
Israel. Şi mergând propovăduiţi zicând: S-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe  
cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi…. 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea 
păcatelor noastre! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pentru rugăciunile celor 12 Sfinţi Apostoli, ale 
tuturor Sfinţilor, ale Maicii Domnului şi ale tuturor Cereştilor Puteri, curăţeşte Doamne mulţimea păcatelor 
noastre! Miluieşte-ne, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge 
fărădelegile noastre! 

Cântarea a VII-a
Te rugăm, Doamne Iisuse Hristose, Mântuitorul nostru, îndură-Te de noi, nevrednicii şi păcătoşii şi nu ne lăsa pe 
căi rătăcite! 
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne să ne vindecăm de 
patimi, de boli şi de toată lucrarea celui rău! Pe toţi cei care s-au botezat şi s-au încreştinat, cu dragoste i-aţi 
primit văzând râvna lor cea multă.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Sfântul Apostol Pavel, văzând-o pe slujnica 
cu duh rău, că striga în urma lui, a izgonit duhul răutăţii, vindecând-o complet.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Spre Slava Lui Dumnezeu au propovăduit Sfinţii Apostoli pe trei 
continente, făcând minuni şi semne mari în popor, luminând oamenii, vindecând bolile, alungând duhurile 
rele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Darul facerii de minuni I-a fost dat şi Preacuratei Maici a 
Domnului Iisus Hristos, după ce a ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, că în numele Ei mulţi s-au vindecat

Cântarea a VIII-a
Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, cântându-L, 
slăvindu-L şi preamărindu-L pe Dânsul întru toţi vecii!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Cu multă  strădanie aţi  înfiinţat  Biserici 
Creştine în toată lumea, Sfinţilor Apostoli, de aceea îi ajutaţi şi acum pe cei din Biserica vie, dreptmăritoare.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Numele voastre s-au auzit peste tot pământul 
şi de aceea noi, care suntem urmaşii lucrului vostru întru Domnul, vă vom lăuda întru toţi vecii. 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Comoară duhovnicească de nepreţuit este lucrarea voastră, Sfinţilor 
Apostoli, de aceea toţi cei care v-au cunoscut, întotdeauna v-au lăudat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! 
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Amin! Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria să O lăudăm ca pe Maica Sfântă a Domnului 
Iisus Hristos, dar şi ca pe o Apostoliţă, căci cu vrednicie a propovăduit Sfânta Evanghelie a Fiului Său.

Cântarea a IX-a
Luminează-ne pe noi, Doamne, întăreşte-ne şi însoţeşte-ne pe noi la lucrarea Ta cea Sfântă, aşa cum ai făcut 
cu Sfinţii Apostoli şi cu toţi cei care Te-au urmat în toate veacurile.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Pe urmaşii voştri i-aţi ajutat în duh, după ce 
aţi trecut la cele veşnice; şi aşa vă rugăm să ne ajutaţi şi pe noi, Binecuvântaţilor Apostoli!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi! Pe cei bolnavi din zilele noastre ajutaţi-i să 
se vindece, Sfinţilor Apostoli, ca sculându-se din boală să aducă mulţumire şi slavă Lui Dumnezeu.. 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu dragoste sfântă alergăm către voi,  noi iubitorii  de Dumnezeu, 
rugându-vă să ne faceţi şi nouă binele pe care l-aţi făcut altădată celor de pe Pământ. Şi acum şi pururea şi în 
vecii vecilor! Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi Maica Domnului Iisus Hristos curăţeşte-ne cugetele 
şi vindecă-ne pe noi sufleteşte şi trupeşte, aşa cum pe mulţi i-ai vindecat de-a lungul veacurilor, căci  mila Ta 
este nemărginită. 

Laudele Sfinţilor Apostoli 
1. Să-i lăudăm, bine să-i cuvântăm pe cei 12 Sfinţi Apostoli ai Domnului Iisus, care L-au urmat pe Pământ pe 
Fiul Lui Dumnezeu. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, ca aleşi ai Domnului Dumnezeu! (de 2 ori)

2. Să-i lăudăm pe aleşii Domnului şi întemeietorii Bisericii Creştine, că mari minuni s-au făcut la Pogorârea 
Sfântului Duh. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, că mari minuni aţi făcut pe Pământ!  (de 2 ori)

3. Să-i lăudăm pe Sfinţii Apostoli ai Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care s-au îmbrăcat cu 
putere de Sus. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, că multe Haruri şi Daruri Sfinte aţi câştigat!
4. Să-i lăudăm pe cei care de-a lungul veacurilor, în vedenie, s-au arătat multora din poporul român. Laudă şi  
cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, că arătându-vă  în vedenie pe mulţi Sfinţi i-aţi întărit în credinţă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum, pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi toţi pământenii să-i 
lăudăm pe aleşii  Lui  Dumnezeu,  care  au  propovăduit  în  lume Sfânta  Evanghelie  şi  au  împărţit  Cuvântul 
Domnului cu mare sârguinţă!

Doxologia
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina! Slavă întru cei de Sus, Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între 
oameni bunăvoire! Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru Slava 
Ta cea Mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unule-Născut, Iisuse 
Hristoase şi Doamne Duhule Sfânt, Doamne Dumnezeule, Mieluşelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care 
ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii! Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi 
de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi! Că Tu eşti Unul Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus Hristos, întru 
Slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin! În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, în veac şi în 
veacul veacului. Învredniceşte-ne Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat 
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău în veci! Amin! Fie Doamne mila 
Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine! 
Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale!  (de 3 ori) 

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă! Vindecă sufletul meu, că 
am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Că la Tine este 
Izvorul Vieţii, întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde, Doamne, mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine! 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi!  (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu să dea iertare de 
păcate sufletelor noastre! 

Rugăciune către Sfinţii Apostoli
O, Preluminaţilor, Preaînţelepţilor Apostoli, care aţi ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, uitaţi-vă şi la 

noi, creştinii de astăzi, că Biserica noastră este rodul propovăduirii voastre. Sfinţilor Apostoli ai Domnului Iisus 
Hristos,  care aţi  propovăduit  în toată lumea Sfânta Evanghelie,  cu rugăciunile voastre ajutaţi-ne şi pe noi 
nevrednicii  şi  păcătoşii  din acest veac! Pe Domnul Milei şi Tatăl Fiului Ceresc,  rugaţi-L să nu-şi  întoarcă 
privirea de la noi, ci mai vârtos să ne călăuzească pe calea cea bună a mântuirii sufleteşti. Sfinte Apostol Andrei, 
care ai călcat pe pământul strămoşilor noştri, împreună cu toţi Sfinţii Apostoli, cu Maica Domnului, cu Sfintele 
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Femei Mironosiţe şi cu toţi Sfinţii, ajutaţi poporul român pentru a se sfinţi şi pentru a scăpa din toate nevoile şi 
necazurile!  Sfinţilor Apostoli şi Marilor Evanghelişti, care aţi predicat Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus 
Hristos în toată lumea, care aţi încreştinat popoare şi aţi făcut minuni, aţi vindecat tot felul de neputinţe şi de 
boli,  vă rugăm, vindecaţi  acum neputinţele şi  bolile noastre sufleteşti  şi  trupeşti,  mentale şi  spirituale,  ca 
mulţumire, laudă, slavă şi preamărire să aducem Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Înger Păzitor (I)
Rugăciunile începătoare

 Condac 1 
Sfinte  Înger  Păzitor,  ales  de  Bunul  Dumnezeu  spre  paza  sufletului  meu, 

îndrăznesc să-ţi aduc cântări de laudă, iar tu, cel  ce ai  îndrăzneală către  Împăratul 
Cerului, apără-mă de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, izbăveşte-mă de toate necazurile şi 
nevoile, că îţi strig ţie cu mulţumire:Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul 
meu Păzitor!

Icos 1
Sfinte  Înger  Păzitor,  cad  înaintea  ta  şi  te  rog  tu  însuţi  călăuzeşte-mă  şi 

înţelepţeşte-mă, să încep a-ţi aduce din toată inima şi cu toată dragostea, aceste cântări de laudă:
Bucură-te Înger al Lui Dumnezeu, Înaintestătătorul meu în faţa Preasfintei Treimi!
Bucură-te Îndrumătorul vieţii mele cel preabun!
Bucură-te, că mi-ai fost dat de Dumnezeu ca Păzitor pe căile vieţii mele! 
Bucură-te, Ocrotitorul meu smerit!
Bucură-te, că mă fereşti în toate căile mele!
Bucură-te, că îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 2
Văzând Bunul Dumnezeu că toţi oamenii sunt lesne înclinaţi spre păcat, fiecărui om i-a rânduit câte un 

Sfânt Înger Păzitor şi Îndrumător al vieţii. Sfinţii Îngeri sunt întotdeauna gata să ajute celor care cu bucurie Îi 
cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfinte Înger luminează-mi mintea, să cunosc care este Voia Lui Dumnezeu! Întotdeauna ajută-mă să 

fac fapte bune, iar pe tine să te laud cu cântări ca acestea:
Bucură-te, că înflăcărezi inima mea, cu dragostea de Dumnezeu!
Bucură-te, că mă îndemni să petrec tot timpul în rugăciuni şi mulţumiri!
Bucură-te Mijlocitorule luminos şi netăcut al mântuirii mele!
Bucură-te, că îngrădeşti casa sufletului meu cu frica de Dumnezeu!
Bucură-te, că îndrumi paşii mei spre Sfânta Biserică!
Bucură-te, că mă inspiri la toate cele bune!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 3
Îngerul meu Păzitor cere pentru mine puterea Harului Dumnezeiesc şi învaţă-mă să slăvesc neîncetat 

Preasfântul Nume al Dumnezeului nostru şi să-I cânt Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Avându-te pe tine acoperământ ales de Dumnezeu, cad cu umilinţă şi  te rog să-mi curăţeşti  toate 
simţirile cele întunecate de patimi şi cu smerenie îţi spun aşa:

Bucură-te, că îmi pui înainte Poruncile Domnului, ca pe o oglindă pentru toată viaţa mea!
Bucură-te, că mă înveţi să ascult cuvintele Sfintei Evanghelii a Lui Hristos!
Bucură-te, că mă înţelepţeşti să-mi mărturisesc păcatele!
Bucură-te, că mă întăreşti în mărturisirea sfintei credinţe ortodoxe!
Bucură-te, că mă opreşti să fiu în legătură cu ereticii!
Bucură-te, că luminezi ochii inimii mele!
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Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!
Condac 4

După  Dumnezeu  şi  Preasfânta  Fecioară,  la  tine  îmi  pun  nădejdea  Îngerul  meu  Păzitor,  că  te-am 
dobândit  de  la  Domnul  ca  pe  un  înţelept  Povăţuitor  în  drumurile  vieţii  mele.  Cu  mulţumire  dar,  cânt 
Dumnezeului meu: Aliluia! Aliluia!Aliluia!

Icos 4
Fiindu-mi Păzitor, duhurile rele nu pot săvârşi nelegiuirile pierzătoare de suflet. Cu smerenie te rog să 

nu te depărtezi de mine, din pricina păcatelor mele şi cu umilinţă grăiesc:
Bucură-te, că mă aperi cu puternicul acoperământ al aripilor tale!
Bucură-te, că pururea stai lângă mine cu sabia ta cea de foc!
Bucură-te, că mă îndemni să mă însemnez cu semnul Sfintei Cruci, spre alungarea diavolilor!
Bucură-te, că mă îndemni să mă smeresc, să fiu milostiv şi iubitor de oameni!
Bucură-te, că mă ajuţi să-mi spovedesc păcatele mele!
Bucură-te, mijlocitorule luminos al mântuirii mele!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 5
Păzitorul meu cel Sfânt îmi arăţi calea cea dreaptă care duce spre Împărăţia Cerească, ca acolo să mă 

învrednicesc să-I cânt Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Păzitorule Sfânt al sufletului meu, nu mă părăsi! Urmează Îndelung-Răbdării Mântuitorului meu şi 
trezeşte-mă la pocăinţă, să spăl cu lacrimi păcatele mele! Cu smerenie îţi spun:

Bucură-te, că pururea mijloceşti înaintea Făcătorului meu să mă mântuiască!
Bucură-te, că te rogi neîncetat, ca Dumnezeu să-mi dea vreme de îndreptare!
Bucură-te, că mă trezeşti să-mi petrec toate zilele mele în pocăinţă!
Bucură-te, că mă îndemni să-mi plâng viaţa mea cea ticăloasă şi întinată!
Bucură-te, că eşti armă nebiruită împotriva vrăjmaşilor mei!
Bucură-te, că duci rugăciunile mele la Bunul Dumnezeu!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 6
Înţelepţeşte-mă să înţeleg că durerile sunt trimise de Dumnezeu ca doctorie pentru neputinţele mele 

sufleteşti şi învaţă-mă să-I cânt Binefăcătorului Doctor Ceresc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6

Când trezit din necazuri şi întristare din pricina multelor mele păcate, străluceşte lumina mângâierii 
harice şi inima mea se umple de veselie şi de bucurie, atunci îndrăznesc să-L rog pe Dumnezeu să fie Milostiv 
şi să-mi ierte greşelile mele. Cu sfială te chem:

Bucură-te, că mă înveţi să înving necazurile şi bolile!
Bucură-te, că alungi din inima mea orice mâhnire şi deznădejde!
Bucură-te, că îmi îndulceşti inima cu nădejdea răsplătirilor viitoare!
Bucură-te, că dai viaţă sufletului meu, aşteptând veşnicile bunătăţi pline de bucurii!
Bucură-te, că mă ajuţi să fiu tare în încercările vieţii!
Bucură-te, că eşti bunul meu mângâietor şi pentru toate îţi mulţumesc!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 7
Vrând ca  sufletul  meu  să  fie  mântuit,  Dumnezeu te-a  trimis  pe  tine,  să  mă  ajuţi  cu  sfintele  tale 

rugăciuni,  să  mă  acoperi  împotriva  curselor  diavoleşti,  să  mă  pregăteşti  ca  prin  rugăciune,  iubire  sfântă, 
smerenie şi fapte bune să intru în Raiul Ceresc cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
Tatăl Ceresc, Îndelung-Răbdător şi Multmilostiv aşteaptă întoarcerea şi pocăinţa mea din toată inima. 

Cred, Bunul meu Păzitor, că mijlocirea ta pentru mine în faţa Lui Dumnezeu m-a ajutat până acum! Pentru 
aceea, nevoindu-mă cu dragoste, pe tine te chem:
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Bucură-te, că mă ajuţi să-mi aprind cu rugăciunile inima cea rece!
Bucură-te, că mă înveţi să-l slăvesc pe Dumnezeu nu numai cu buzele, ci şi cu inima!
Bucură-te, că te îngrijeşti cu părăsirea voilor mele cele rele! 
Bucură-te Preabunule Îndrumător al vieţii mele!
Bucură-te, că mă ridici din prăpastia nelegiuirilor mele!
Bucură-te, că pe calea mântuirii eşti Întăritorul meu!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 8
Călător pe acest Pământ, nu cuget la Înfricoşata Judecată când voi sta înaintea Dreptului Judecător! 

Păzitorul sufletului meu trezeşte-mă degrabă din somnul păcatului, să nu mă prindă ceasul morţii neîndreptat! 
Să mă învrednicesc a cere de la Milostivul Dumnezeu iertarea pentru fărădelegile mele şi să-I cânt cu glas de 
bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Când voi pleca din viaţa aceasta, tu Bunul meu Păzitor acoperă-mă cu aripile milostivirii tale, iar când va 

ieşi duhul meu din mine să-mi stai aproape izgonind pe cumpliţii vrăjmaşi. Cu umilinţă mă rog, zicând:
  Bucură-te, că mă înveţi să mă uit la fiecare zi ca la ultima zi a vieţii mele!
  Bucură-te, că pururea doreşti ca până la sfârşitul vieţii mele să mă pocăiesc!
  Bucură-te, că mă opreşti să iubesc lumea şi cele ale sale!
  Bucură-te, că nu mă laşi să caut slava omenescă, ce trece ca umbra!

Bucură-te, că mă ajuţi să câştig bunătăţile nepieritoare!
Bucură-te, că mă inspiri spre cele bune şi de folos sufletului meu!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 9
Multe păcate am făcut în viaţa mea! Te rog Bunul meu Păzitor să-mi fii  Apărător când voi trece 

Vămile Văzduhului şi condu-mă la Porţile Raiului, unde Îngerii ies în întâmpinare cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9

Ai primit sufletul meu la Sfântul Botez şi în pruncie m-ai apărat, Păzitorul meu cel Sfânt, în copilărie 
m-ai învăţat, în tinereţe m-ai povăţuit, adult fiind m-ai ridicat din păcat şi toată viaţa ajutându-mă, pe calea 
mântuirii m-ai îndreptat! Pentru aceasta, cu mulţumire strig ţie:

Bucură-te, că niciodată nu mă lipseşti de ajutorul şi de apărarea ta!
Bucură-te, că mă îndemni să-I mulţumesc Lui Dumnezeu pentru toate!
Bucură-te, că mă înveţi să sfinţesc cu rugăciunea toate lucrările mele!
Bucură-te, că mă înfrânezi de la vorbirea multă, fără rost şi de la cuvintele de hulă!
Bucură-te, că mă înveţi să-mi pun toată nădăjdea în ajutorul Domnului!
Bucură-te, că mă ridici când cad pe drumul strâmt al mântuirii!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 10
Preabunul meu Domn Iisus, mă rog cu umilinţă iartă-mi cu Milostivirea Ta, nenumăratele mele păcate! 

Ajută-mă la Marea Judecată să stau în rândul Drepţilor, spre Slava Ta, spre mântuirea sufletului meu şi spre 
bucuria Sfântului meu Înger Păzitor! Împreună cu duhurile drepţilor voi cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Te  rog  Păzitorul  meu,  să  mă  ajuţi  la  vremea  ieşirii  sufletului  meu  din  trup,  să  primesc  Sfânta 

Împărtăşanie, ca întărindu-mă cu Hrana cea Nepieritoare şi cu Băutura cea dătătoare de Viaţă, să trec fără frică 
în cealaltă lume, lăudându-te pe tine, Binefăcătorul meu!

Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu putere, să-i biruieşti pe nevăzuţii mei vrăjmaşi!
Bucură-te, că poţi să mă izbăveşti de orice răutate şi din toate cursele ispititorului!
Bucură-te, că, păzit fiind de tine, nădăjduiesc să trec neprimejduit Vămile Văzduhului!
Bucură-te, că mă îndemni să mă rog zi şi noapte, ca să nu fiu trimis la chinuri!
Bucură-te, că mă fereşti de rătăciri şi de eresuri!
Bucură-te, că mă îndemni să cer milă Domnului, cu lacrimi de pocăinţă!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 11
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Primeşte Păzitorul meu cel sfânt această cântare de mulţumire din partea mea, pentru tot ce ai făcut 
pentru mine până acum! Încă te rog să îndupleci Milostivirea Lui Dumnezeu, ca să mă izbăvească la 
Înfricoşătoarea Judecată de partea cea de-a stânga şi să mă învrednicească să-I cânt Lui cu Toţi Sfinţii: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia!

Icos11
Candela mi se stinge şi nu am undelemn de fapte bune, cu care să o pot aprinde! Ajută-mă neadormitul 

meu Păzitor, să-mi umplu vasul sufletului meu cu fapte bune, cu milostenie, cu iubire sfântă, cu smerenie şi cu 
cele mântuitoare! Iar acum, primeşte această cântare de la mine:

Bucură-te, că pururea mă inspiri să-L am în mintea mea numai pe Domnul Iisus!
Bucură-te, că înviezi în inima mea porunca dragostei pentru Preasfântul Dumnezeu!
Bucură-te, că mă îndemni să sporesc în fapte bune şi în iubire!
Bucură-te, că mă povăţuieşti să-i mângâi pe cei necăjiţi şi să-i apăr pe cei asupriţi!
Bucură-te, că mă opreşti să-l judec pe pe aproapele meu care greşeşte!
Bucură-te, cel ce eşti blândeţea care alungă frica!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac12
Ţi s-a dat Har de la Atotputernicul Dumnezeu să mă păzeşti în toate căile mele, să nu se lovească 

piciorul meu de vreo piatră de poticnire, până când mă voi înfăţişa înaintea Lui Hristos Dumnezeu, pe Care 
toate Puterile Cereşti Îl laudă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Laud milostivirea ta, cela ce eşti minte repede mişcătoare şi slugă nematerialnică a Domnului! Nu te 

îngreţoşezi de păcatele mele cele urât mirositoare! Ca să să moştenesc Împărăţia Cerească şi nu pier în veci, nu 
încetezi să duci pentru mine păcătosul, sfintele tale rugăciuni către Preasfântul Dumnezeu, Cel care este în 
Trei Ipostasuri! Primeşte cântările de laudă ce le aduc ţie:

Bucură-te, că mă ajuţi să mă îmbrac în veşmântul neprihănirii şi al curăţeniei!
Bucură-te, că împlori Bunăvoinţa Lui Dumnezeu, ca să mă numere în Ceata Aleşilor Săi!
Bucură-te Păzitorul meu cel bun şi treaz!
Bucură-te, bunule şi neobositule Povăţuitor al sufletului meu!
Bucură-te, că eşti cald folositor şi rugător pentru mine, păcătosul!
Bucură-te, că după Dumnezeu şi după Preasfânta Fecioară, eşti puternica mea nădejde!
Bucură-te Sfinte Înger al Domnului, neadormitul meu Păzitor!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Te rog Înger Sfânt al Lui Dumnezeu, primeşte această cântare de mulţumire şi de cerere, iar la Dreapta 

Judecată stai lângă mine, cu nădejdea mântuirii sufletului meu, să mă învrednicesc împreună cu tine să cânt în 
lăcaşurile Raiului, Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor
Sfinte Înger, Păzitorul şi Acoperitorul meu cel bun, cu smerenie stau înaintea ta şi te rog să mă auzi pe 

mine, păcătosul orb al Lui Dumnezeu, care cu plâns mult şi cu lacrimi amare strig:  Iartă-mă  pentru 
fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu, te mânii în toată ziua şi în tot ceasul, săvârşind fapte murdare! Milostiv fii 
mie şi nu te depărta de mine până va veni vremea sfârşitului meu! Trezeşte-mă din somnul păcatului şi ajută-
mă, cu  rugăciunile  tale, să-mi  petrec fără  prihană cealaltă vreme a  vieţii mele şi să fac roade vrednice  de 
pocăinţă! Păzeşte-mă de căderile în păcate de moarte, să nu se bucure vrăjmaşul de pierzarea mea! Ştiu cu adevărat 
că nu este nimeni ca tine, Sfinte Înger, Prieten, Înaintestătător, Apărător şi Biruitor şi îţi mulţumesc pentru tot 
ajutorul tău! Stând în faţa Tronului Dumnezeiesc roagă-te pentru mine, păcătosul, ca Preamilostivul Dumnezeu 
să-mi ierte păcatele pe care le-am făcut în viaţa mea cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu toate simţurile mele şi 
cu judecăţile pe care le ştie să mă mântuiască. Să mă pedepsească aici după negrăita Sa Milă, dar să nu mă 
vădească la Dreapta Judecată şi  să  nu mă  dea chinurilor  veşnice!  Să  mă  învrednicească  să  primesc 
Dumnezeiasca  Împărtăşanie, iar  în ceasul morţii să fii lângă mine, Bunul meu Păzitor, alungându-i pe 
întunecaţii demoni care vor veni să înfricoşeze cutremuratul meu suflet! Apără-mă de cursele lor, când va fi să 
trec prin  Vămile Văzduhului ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul cel dorit de mine, unde Sfinţii şi 
Cereştile Puteri  laudă Preacinstitul Nume în Treime Slăvit al Lui Dumnezeu, al Tatălui, al  Fiului  şi  al 
Sfântului Duh, Căruia în veci I se cuvine cinstea, mulţumirea, slava şi închinăciunea! Amin!
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Acatistul Sfântului Înger Păzitor (II)
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Dumnezeu a pus Sfinţii Îngeri Păzitori să păzească Sfintele Biserici, Mănăstiri, 

Schituri şi locaşuri de închinare creştină. Eu, fiind botezat şi dorind din tot sufletul să 
fiu pe calea cea bună, strig către tine, Îngerul meu: Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al 
vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Icos 1
Preabunul Dumnezeu te-a pus să păzeşti păcătosul meu suflet, Sfinte Înger 

Păzitor,  iar  eu  te-am  întristat  în  timpul  vieţii  mele,  fiind  cuprins de întunericul 
păcatelor. Tu, fiind minunat pregătit cereşte, luptă-te cu răii care mă înconjoară şi 

luminează-mă cu lumina pocăinţei, ca din suflet să-ţi cânt aşa:
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că misiune sfântă şi Dumnezeiască faci!
Bucură-te, că eşti slujitor Dumnezeiesc Binecuvântat! 
Bucură-te, că nu mai vreau să te întristez!
Bucură-te, că vreau să lucrez numai cele bune!
Bucură-te, că vreau să împlinesc Voia Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, că vreau să ies biruitor din lupta cu ispitele!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 2
Trupul meu tinde spre cele pământeşti, sufletul meu spre cele cereşti, iar tu Sfinte Înger, învaţă-mă ce 

trebuie să fac ca în veşnicie să-I cânt Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Noi, oamenii, suntem supuşi multor griji, nevoi, necazuri şi ispitiri din care cu anevoie scăpăm, dar 
cerem ajutor Sfântului Înger Păzitor, că este aproape de noi, şi-i cântăm din inimă aşa:

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că mă lupt cu sufletul meu pentru a ajunge Sus!
Bucură-te, că mă străduiesc ca tot ce fac să fie bineplăcut Domnului! 
Bucură-te, că mă poţi întări în bunele mele intenţii!
Bucură-te, că mă poţi învăţa să nu mai fac nimic rău!
Bucură-te, că doresc ca toţi oamenii să fie iubitori de Dumnezeu! 
Bucură-te, că doresc numai bine tuturor!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 3
Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, v-a pus Sfinţilor Îngeri Păzitori, să scrieţi toate faptele din 

timpul vieţii noastre. Cu smerenie ne închinăm Domnului şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3

Fiecare om are două cărţi scrise de către Sfântul său Înger Păzitor: Cartea faptelor bune şi Cartea faptelor 
rele. Dorind să avem numai fapte bune, însoţite de gânduri şi de idei bune, să spunem aşa:

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că Domnul Iisus Hristos ţi-a poruncit tot ce trebuie să faci!
Bucură-te, că în conştiinţa ta îngerească nimic nu uiţi! 
Bucură-te, că eşti duh slujitor al Lui Dumnezeu şi nu ai nevoie de hrană!
Bucură-te, că scrii şi pentru mine în Cărţile Faptelor!
Bucură-te, că vreau să ascult şi să urmez sfaturile tale îngereşti! 
Bucură-te, Sfânt slujitor Dumnezeiesc!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 4
Fiind instruit în Sfânta Împărăţie a Cerurilor ştii să lucrezi cu gândul şi să foloseşti energia gândirii, iar 

noi pământenii care nu ştim aceasta, te rugăm să ne înveţi şi pe noi căci cu mulţumire Îi cântăm Domnului: 
Aliluia! Aliluia!Aliluia!

Icos 4
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Pentru creştinii care sunt în comuniune cu Sfântul lor Înger Păzitor lucrurile par mai uşoare şi uneori 
mai lesne de înţeles. Ceilalţi se pot strădui să intre în legătură cu Sfântul lor Înger, apelând la virtuţile şi la 
lucrările de sfinţire creştineşti. Cu evlavie să spunem aşa:

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că ştii să lucrezi cu energia gândirii!
Bucură-te, că ne poţi învăţa multe din cele necesare mântuirii noastre! 
Bucură-te, dacă poţi intra în comuniune cu noi!
Bucură-te, Sfânt Călăuzitor Dumnezeiesc!
Bucură-te, că ai virtuţi foarte înalte! 
Bucură-te, că ce-ţi porunceşte Dumnezeu aceea faci!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 5
Dumnezeu Cel  Nevăzut  de oameni  este  văzut  de tine,  Sfinte Înger,  şi  poruncile  Lui  le  auzi  şi  le 

împlineşti cu sfinţenie, iar noi ştiindu-te apărător cu bucurie Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5

Harul Lui Dumnezeu poate fi transmis de la tine către noi, cei botezaţi. Pentru aceasta trebuie să ne 
străduim să facem numai fapte bune, să avem pocăinţă, smerenie şi inima plină de Dumnezeu, să iubim Sfinţii 
şi cele cereşti.

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că oricând poţi să-L vezi pe Preabunul Dumnezeu!
Bucură-te, că poruncile Lui le auzi când ţi se dau! 
Bucură-te, că te ştim lângă noi şi ne simţim protejaţi!
Bucură-te, că ne poţi ajuta în multe nevoinţe!
Bucură-te, că poţi să dăruieşti Harul Lui Dumnezeu! 
Bucură-te, că înlesneşti Lucrarea Dumnezeiască!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 6
 Sfinte Înger Păzitor eşti slujitorul Dumnezeului Cel Mare, Preasfânt şi Atotputernic şi ai misiunea de a 
mă învăţa să nu mă depărtez de la calea cea bună şi să-I cânt Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Pentru toate câte am făcut şi au fost scrise de tine, Sfinte Înger, voi răspunde înaintea Domnului Iisus 

Hristos, iar pentru cele ce voi mai face voi răspunde tot eu, şi de aceea te rog să mă călăuzeşti îndeaproape, că 
în tine îmi pun nădejdea şi cu sfială te chem:

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, smerit slujitor Dumnezeiesc!
Bucură-te, că nu mă laşi să merg pe căi rătăcite! 
Bucură-te, dacă voi face doar ce este bineplăcut Domnului!
Bucură-te, pentru toţi creştinii care fac pocăinţă!
Bucură-te, că prin Sfântul Botez multe s-au curăţit! 
Bucură-te, pentru toţi cei care de rău s-au izbăvit!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 7
Venind lângă mine de la Sfântul Botez, Sfinte Înger Păzitor, împreună petrecând, călătorind, vorbind, tu 

ştii toate ale mele, căci cu vrednicie pe toate le-ai scris, iar noi pentru Dumnezeu lucrând, cu dragoste să-I 
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Icos 7
După vrednicia voastră vă va mări Dumnezeu, Sfinţilor Îngeri Păzitori, că la Domnul virtutea dragostei 

îngereşti va străluci după cum pe toate le împliniţi. Ar fi bine să vă arătaţi cât de puţin celor botezaţi, ca şi cei 
nebotezaţi să-şi dorească Sfântul Botez, spre a se împlini Voia Domnului peste tot Pământul. 

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că eşti lângă mine de la Sfântul meu Botez!
Bucură-te, că unde sunt eu acolo eşti şi tu! 
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Bucură-te, că pentru vrednicia ta te va preamări pe tine Dumnezeu!
Bucură-te, că înaintea Lui Dumnezeu virtuţile tale vor străluci!
Bucură-te, dacă Îngerii Păzitori vor accepta să se arate, cât de puţin, oamenilor! 
Bucură-te, dacă în Noul Ierusalim se vor vedea Sfinţii Îngeri slujind la un loc cu oamenii!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 8
Război mare de credinţă este între cei credincioşi Lui Dumnezeu şi cei necredincioşi, între cei iubitori de 

Dumnezeu şi cei neiubitori,  între  cei  care împlinesc mai puţin Voia Lui Dumnezeu şi  cei  care fac  Voia 
Domnului şi din toată fiinţa lor Îi cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Dacă va fi în viitor război cu arme sau fără arme Dumnezeu ştie! Un lucru este ştiut şi vestit de multă 

vreme prin Sfinţii Îngeri: Când va ajunge acest război la stejarul lui Mamvri acesta va înverzi şi mulţi se vor 
bucura şi mulţi se vor boteza în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! 

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că cei credincioşi au ieşit biruitori!
Bucură-te, de propovăduirea creştină! 
Bucură-te, că mai există creştini cu spirit de jertfă către cele înalte!
Bucură-te, că duşmanii creştinătăţii vor fi copleşiţi de minunile Dumnezeieşti!
Bucură-te, că în viitor stejarul lui Mamvri va înverzi, ca pe vremea lui Avraam! 
Bucură-te, că mulţi vor fi încreştinaţi primind Sfântul Botez!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 9
Păzindu-mă şi ocrotindu-mă pe mine prin puterea ce ţi s-a dat de la Dumnezeu, război spiritual faci cu 

duhurile rele şi toate pornirile acestora le opreşti, Păzitorul meu, şi lucrarea lor o risipeşti precum praful în 
vânt, iar noi slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Domnul Dumnezeu ţi-a dat ţie, Sfinte Înger, mult curaj şi multă iscusinţă de a înfrunta cetele necuraţilor 

vrăjmaşi. Acoperă-mă cu aripile tale cele sfinte şi îngereşti, ruşinează-i şi izgoneşte-i pe ei departe de mine, 
arătându-ţi puterea ta cea sfântă. 

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că poţi opri pornirile vrăjmaşilor!
Bucură-te, că poţi risipi lucrarea celor răi! 
Bucură-te, Apărătorule şi Întăritorule al meu!
Bucură-te, Luptătorule destoinic, care aperi sufletul meu!
Bucură-te, Ocrotitorule şi Îndrumătorule al meu! 
Bucură-te, că poţi depărta de la mine toate relele omeneşti!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 10
Faptele noastre omeneşti rămân scrise în cărţile pe care le scriu Sfinţii Îngeri Păzitori, dar şi în Cartea 

veacurilor, scrisă de un Sfânt Heruvim, Serafim, Înger de Domnie, de Începătorie sau de către un Sfânt 
Arhanghel. Slăvindu-L pe Atotputernicul Dumnezeu să-I cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Faptele îngereşti sunt scrise de Îngerii Domnului, sau de Sfântul Arhanghel din Oştirea căruia fac parte 

Sfinţii Îngeri, dar cu toţii sunt scrişi într-o carte Dumnezeiască supremă, după care Preabunul Dumnezeu le 
poate da mărirea la vremea potrivită.

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că activitatea ta cea sfântă se vede înaintea Lui Dumnezeu!
Bucură-te, că ceea ce scrii rămâne în veşnicie! 
Bucură-te, că este scris şi rodul activităţii tale!
Bucură-te, că între Cer şi Pământ este o legătură continuă!
Bucură-te, că tot ce se porunceşte Sus trebuie îndeplinit cu străşnicie pe Pământ! 
Bucură-te, că faptele bune ale oamenilor de pe Pământ îi pot influienţa pe cei adormiţi!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 11
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Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei a văzut în viaţa sa un Sfânt Înger rugându-se cu mâinile întinse 
spre Cer şi plângând pentru un om care păcătuia într-o casă cu femei desfrânate; să ne rugăm pentru cei care 
au păcătuit să nu mai păcătuiască şi să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos11
Maica Domnului l-a întrebat pe un Sfânt Înger Păzitor al creştinilor despre cel pe care îl păzea şi l-a 

ajutat în misiunea sa. Toate acestea au fost scrise de oamenii cu viaţă sfântă, iar noi cântăm aşa:
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că toţi aveţi câte un nume frumos dat de Dumnezeu!
Bucură-te, că Sfinţii Îngeri se roagă Domnului pentru oameni, chiar dacă aceştia păcătuiesc! 
Bucură-te, că au fost oameni Sfinţi care i-au văzut pe Sfinţii Îngeri rugându-se!
Bucură-te, că Maica Domnului sau Sfinţii din Ceruri pot sta de vorba cu Sfinţii Îngeri Păzitori!
Bucură-te, că poţi primi ajutor de la Puterile Cereşti sau Îngereşti! 
Bucură-te, că prin tine lucrarea cerească se împleteşte cu cea pământească!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac12
Sfinţii care au văzut în vedenie Înfricoşata Judecată a Domnului Iisus Hristos şi pe Sfântul Arhanghel 

Mihail, cu Oştirea sa cea minunată, venind alături  de Domnul Hristos, s-au smerit  şi cu evlavie au cântat 
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
La Dreapta Judecată vor veni şi Sfinţii Arhangheli cu Oştirile lor, din care provin mulţi Îngeri Păzitori; 

vor veni toţi Sfinţii împreună cu Maica Domnului; vor veni Puteri Cereşti şi Îngereşti. Atunci, Sfinte Înger 
Păzitor al meu, să pui un cuvânt bun şi pentru mine la Domnul Iisus Hristos, că în cinstea ta am citit acest 
acatist, imn de slavă şi din toată inima spun aşa:

Bucură-te Sfinte Înger Păzitor, că Dumnezeu te-a pus să mă păzeşti pe mine păcătosul!
Bucură-te, că Cel de Sus nu S-a mâniat de tot pe mine pentru păcatele mele! 
Bucură-te, că m-ai povăţuit pe calea cea bună, arătată de Mântuitorul meu!
Bucură-te, că Mântuitorul n-a ars Pământul pentru fărădelegile noastre!
Bucură-te, că poţi să mă scoţi din plasele răului! 
Bucură-te, că vreau să încep o viaţă nouă întru Domnul!
Bucură-te Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele şi roagă-te pentru mântuirea sufletului meu!

Condac 13       (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Sfinte Înger Păzitor şi Îndrumător al vieţii mele, roagă-te pentru mine, păcătosul, să-mi pot îndrepta 

viaţa mea, să mă pocăiesc sincer pentru păcatele mele şi din tot sufletul să cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor
Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele, de la Sfântul Botez ai fost trimis de Domnul Iisus Hristos să mă 

ocroteşti şi să mă îndemni spre calea bună. Te rog din toată inima să mă ierţi că de multe ori am greşit, te-am 
necăjit, am vorbit de rău, am judecat, am înjurat, am gândit multe rele, trupul mi l-am supus multor păcate, spre 
bucuria celor răi, şi tu ai rămas mâhnit. Dar ce păcate grele nu am săvârşit eu, păcătosul? Te rog să mă ierţi de 
toate păcatele mele, cu care te-am necăjit în toată viaţa mea! Doresc să mă supun complet Voii Lui Dumnezeu, 
să mă lepăd de toate relele, să lucrez numai cele bune şi sfinte! De aceea, te rog să mă călăuzeşti în toată viaţa, 
atenţionându-mă când greşesc, iar la Dreapta Judecată să rosteşti un cuvânt bun şi despre mine, păcătosul, să 
dobândesc şi eu un loc în Sfânta Împărăţie. Îţi mulţumesc Sfinte Înger că eşti cu mine ziua şi noaptea, în tot 
timpul şi în tot locul, că mă aperi când sunt în pericol, mă îndrumi spre calea cea bună, mă inspiri să fac fapte 
bune! Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău cel sfânt şi mă rog Lui Dumnezeu să-Ţi dea Haruri şi daruri sfinte! 
Slavă şi mulţumire Lui Dumnezeu pentru toate! Amin!

Rugăciuni
1. Rugăciune de mulţumire către Dumnezeu, Maica Domnului, Sfintele Puteri şi toţi 

Sfinţii
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1.Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Ţie, Doamne, Dumnezeule Atoatefăcător, Care ne-ai 
adus din nefiinţă şi ne-ai binecuvântat cu chipul şi cu asemănarea Ta şi ne-ai dat Pământul cu toate ale sale, să ne 
fie loc de vieţuire până la mutarea noastră la cele veşnice! Îţi mulţumim Doamne pentru tot belşugul de daruri care 
în fiecare clipă se revarsă asupra vieţii noastre! Îţi mulţumim Doamne că pentru multele noastre păcate nu ne-ai 
pierdut cu mânia Ta, ci, ca un Îndurat, vrei ca tot omul să se întoarcă din căile rătăcite, să facă Voia Ta şi să fie viu! 
Îţi mulţumim Doamne că ne veghezi cu dragostea Ta, şi deşi permiţi încercările, ispitirile şi durerile care ne călesc, 
ne dai putere să le trecem pe toate, ne aperi de cel rău, ne mângâi cu Îndurarea Ta şi ne bucuri cu Iubirea Ta! Amin!

2.Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat-O pe Maica Domnului să ne fie Mamă Bună, Călăuzitoare în viaţă şi 
grabnic Ajutătoare, atunci când cu lacrimi de pocăinţă Îi cerem ajutorul! Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot 
ajutorul şi pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim Maică Preacurată că eşti scară la Cer pentru noi toţi 
credincioşii! Îţi mulţumim Maică Binecuvântată că eşti Mijlocitoare la Bunul Dumnezeu şi în genunchi, cu lacrimi, 
Te rogi pentru noi toţi, vii şi adormiţi, că pentru rugăciunile Tale mai ţine Dumnezeu lumea! Îţi mulţumim Maică 
Preaminunată că ne vindeci de boli, ne aperi de tot răul pe noi şi pe cei pentru care ne rugăm Ţie! Îţi mulţumim 
Maică Prealuminată pentru toate minunile Tale, pentru toate comunicările şi apariţiile Tale sfinte, pentru toate 
icoanele Tale făcătoare de minuni! Mărire, laudă şi mulţumire Ţie, Maică de Dumnezeu Născătoare, Fecioară 
Preacurată! Amin!

3.Îţi mulţumim Doamne că pentru a nu cădea cu totul sub stăpânirea celui rău ne-ai dat Sfinţi Îngeri de 
Lumină: Păzitori, Ocrotitori, Îndrumători, Călăuzitori pe drumurile vieţii, pentru noi, pentru Biserici şi locaşuri de 
închinare creştină, pentru sate, oraşe, ţări şi pentru tot Pământul! Vă mulţumim Sfinţilor Îngeri Păzitori, care sunteţi cu 
noi de la Sfântul Botez, că duceţi rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu! Vă mulţumim Sfinţilor Îngeri Păzitori că 
vă rugaţi pentru noi şi sunteţi cu noi în tot timpul şi în tot locul şi ne păziţi de cel rău şi de lucrările lui 
pierzătoare de suflet! Ne rugăm şi noi Lui Dumnezeu să vă întărească şi să vă răsplătească cu Haruri şi cu 
Daruri Sfinte! Amin!

4.Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat Sfinţi şi Sfinte, care prin vieţile lor curate şi bineplăcute Ţie să ne fie şi 
nouă pilde şi Călăuze Luminoase către Împărăţia Cerurilor. Mulţumim tuturor Sfinţilor, care acum se roagă pentru 
noi în Ceruri şi mijlocesc la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, celor care cu umilinţă şi cu pocăinţă 
cer acest lucru! Mulţumim tuturor Sfinţilor, că prin icoanele şi Moaştele lor Sfinte sunt făcători de minuni şi 
ajutători pentru credincioşii care, în necazuri şi în nevoinţe, aleargă cu dragoste şi le cer ajutorul! Ne rugăm 
Bunului Dumnezeu să dăruiască Sfinţilor întărire în toată lucrarea lor bună, Haruri şi Daruri Sfinte, şi să îi 
răsplătească Dumnezeieşte pentru aceasta! Amin!

5.Îţi mulţumim Doamne pentru Sfinţii: Serafimi, Heruvimi, Arhangheli, pentru Sfintele: Începătorii, 
Domnii, Stăpânii, Scaune Cereşti, Puteri Cereşti şi Îngereşti care sunt în slujba Pământului şi a vieţii pe Pământ şi 
care ne apără de tot răul ce vrea să ne cuprindă. Ne rugăm Ţie, Doamne, pentru binecuvântarea, protejarea, şi 
întărirea tuturor Forţelor Binelui care sunt în slujba Păcii, a Luminii, a Iubirii şi a Vieţii pe Pământ! Amin!

6.Ţie Doamne Îţi cerem iertare pentru toate păcatele noastre şi ne rugăm ca acum şi în fiecare clipă a 
vieţii noastre aici şi în veşnicie să fim cu Tine în Iubirea, în Lumina şi în Pacea Ta! Îţi mulţumim Doamne că 
acum Te cobori pe Pământ Cuvântul Lui  Dumnezeu, ne chemi la Şcoala Ta Cerească şi ne dai Învăţătură 
Dumnezeiască pentru învierea şi pentru mântuirea noastră! Doamne Îţi mulţumim pentru toate şi Te iubim, că Tu ne-
ai creat şi ne acoperi cu toate Bunătăţile Tale. Ţie Slavă Îţi aducem acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

2. a) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Slavă şi Mulţumire
Dumnezeule Atoatefăcător Tată Ceresc, slavă, laudă şi mulţumire Îţi aducem pentru frumuseţea şi 

perfecţiunea cu care pe toate le-ai făcut, văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute! Slăvim şi lăudăm Atotputernicia Ta, 
cu care desăvârşit pe toate le-ai întocmit! Slăvim şi lăudăm Înţelepciunea cu care pe toate le stăpâneşti! Slăvim şi 
lăudăm Măiestria cu care toate fiinţează, ca şi cum una ar fi! Îţi mulţumim Ţie, Doamne, pentru Bunătatea cu 
care pe toate le acoperi! Îţi mulţumim pentru Mărinimia şi Frumuseţea darurilor Tale, care se revarsă asupra 
noastră în fiecare clipă! Îţi mulţumim pentru Milostivirea şi Îndurarea Ta faţă de tot ce este viaţă pe Pământ! 
Îţi mulţumim Doamne că ne păzeşti de tot răul!  Îţi mulţumim Doamne că Binecuvintezi puterea noastră cea 
bună, să putem pentru Tine şi Tu pentru noi! Îţi mulţumim Doamne că ne ajuţi când greşim, şi cu dragoste 
părintească ne aduci din căile rătăcite pe calea Ta, atunci când ne rugăm Ţie!  Îţi mulţumim Doamne pentru 
toate Binecuvântările Tale Cereşti! Îţi mulţumim Doamne pentru toate Darurile Tale Sfinte care întreţin viaţa! 
Îţi mulţumim Doamne pentru pâinea cea de toate zilele şi pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre! Îţi 
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mulţumim Doamne că ne-ai făcut după chipul şi asemănarea Ta! Ca un Bun şi Îndurat iartă-ne Doamne, pentru tot 
ce am stricat şi am nesocotit cu ştiinţă şi cu neştiinţă, şi ca pe nişte copii ai Tăi ajută-ne să ne curăţim de tot 
întunericul din noi, şi adu-ne iar pe calea Ta cea mântuitoare, ca acum şi în fiecare clipă a vieţii noastre de aici 
şi din veşnicie să trăim în Lumina, în Pacea şi în Iubirea Ta, acolo unde străluceşte Lumina Feţei Tale! Te 
iubim, Doamne şi Îţi aducem Ţie slavă, laudă şi mulţumire pentru toate! Amin!

 

2. b) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Mulţumire
Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumim că ne-ai dat viaţa şi toate darurile care o însoţesc! Îţi mulţumim că ne 

ajuţi de fiecare dată când Te rugăm! Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările Tale sfinte şi Îţi aducem în dar 
smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri! Tată Ceresc, 
Te rugăm primeşte această puţină rugăciune a noastră şi iartă-ne greşelile făcute de noi în orice fel, cu ştiinţă sau 
cu neştiinţă, de la suflarea vieţii asupra noastră şi până acum! Îţi mulţumim că ne smereşti şi că ne înmulţeşti 
răbdarea şi iubirea sfântă! Îţi mulţumim că ne ajuti să devenim bineplăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile şi 
vorbele noastre! Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi, de la Adam şi Eva şi până acum! Îţi  
mulţumim pentru toate darurile pe care cu atâta dărnicie şi bucurie ni le oferi, în fiecare clipă a vieţii noastre! Îţi  
mulţumim că eşti atât de Iubitor, atât de Bun, atât de Milostiv, atât de Iertător! Doamne facă-se Voia Ta în veci 
peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine! Amin! 
 

2. c) Rugăciune către Tatăl Ceresc - de Mulţumire
Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru că ne-ai adus în lumea aceasta ca într-un Rai 

Preasfânt! Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care cu dărnicie, în fiecare clipă, le reverşi  asupra noastră, a 
familiilor noastre, a celor dragi nouă, asupra pământului întreg! Îţi mulţumim pentru Pământ şi pentru Soare, 
pentru zi şi pentru noapte, pentru simţurile noastre şi pentru sănătate, pentru apă, aer, hrană, îmbrăcăminte, 
adăpost, pentru familiile noastre, pentru prieteni şi pentru duşmani! Îţi mulţumim pentru toate frumuseţile şi 
spendorile lumii acesteia, a căror desăvârşire fac să se oprească respiraţia şi umplu ochii de lacrimi de fericire! 
Îţi mulţumim pentru toate suferinţele pe care le îngădui ca noi să ne răscumpărăm păcatele şi greşelile noastre! Îţi 
mulţumim pentru toate încercările pe care Tu le permiţi, ca să ne întărim şi să mai urcăm, cu fiecare  dintre ele, o 
treaptă spre Împărăţia Ta! Îţi mulţumim pentru toate şi Te rugăm Doamne, dă-ne puterea să le trecem cu bine pe 
toate, să nu ne plângem, să nu ne văităm, să nu cârtim! Iartă-ne Doamne pentru multele noastre păcate! Îţi 
mulţumim că ne ajuţi să ne smerim, să devenim bineplăcuţi Ţie! Îţi mulţumim că ne iubeşti, cu iubirea Ta 
Dumnezeiască, frumoasă, perfectă, pe care dorim să o creştem şi noi în inimile noastre! Te iubim, Îţi mulţumim 
şi Te slăvim Tată Ceresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

3.a) Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de Slavă şi de Mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule  Preasfânt,  Preaplin  de  Iubire,  Multîndurător,  Multiertător, 

Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe Pământ! Slăvit să fii în veci 
de toată Creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi românii de aici şi de pretutindeni! Slăvit să fii de toţi 
binecredincioşii creştini din toată lumea!  Slăvit să fii de cei care Te-au căutat şi Te-au găsit! Doamne Iisuse 
Hristoase Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Iubirea Ta Sfântă pentru noi, păcătoşii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru 
Jertfa Ta de iubire pentru noi oamenii! Te slăvim şi Îţi  mulţumim pentru tot Ajutorul Tău Sfânt, pentru viaţa 
trecătoare şi pentru cea veşnică! Te slăvim şi Îţi mulţumim că ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim copiii Tăi 
asemenea Ţie! Cu inimile smerite slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Amin!
 

3. b) Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de Mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Îţi mulţumim că  eşti  Dumnezeul  nostru  Multrăbdător,  Multîndurător, 

Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire! Îţi mulţumim că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii, prin 
Patimile Tale, prin Moartea şi prin Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne-ai răscumpărat păcatele şi ne-ai 
dăruit viaţa veşnică! Îţi mulţumim, Doamne, că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumim, Doamne, că ne chemi la 
şcoală cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de răbdare, de iubire, de  iertare, de rugăciune vie! Îţi 
mulţumim, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după 
moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de 
iubire, de fapte bune şi de milostivire! Îţi mulţumim, Doamne, că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să 
învingem răul printr-o viaţă curată, cum ne-ai arătat Tu, acum două mii de ani, că ar trebui să fie viaţa omului pe 
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Pământ! Îţi mulţumim că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt cu Tine, cât şi pe cei care 
se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă! Îţi mulţumim că eşti tot timpul cu noi! Îţi 
mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt! Te iubim Doamne, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
 

3. c) Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de Mulţumire
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase nu vom şti niciodată să-Ţi mulţumim pentru marea Ta iubire 

de oameni, care Te-a făcut să Te întrupezi cu adevărată fire omenească, pentru răscumpărarea păcatelor noastre. 
Ca acestea să dobândească ispăşire, Tu, Doamne Iisuse, ai hotărât să iei păcatele noastre asupra Ta, să fii 
responsabil de ele, să primeşti vinovăţia în locul nostru! Tu să devii “păcatul” “unicul păcătos!” Tu Sfinţenia 
Absolută, Iubirea, Nevinovăţia, Puritatea, Adevărul, Dreptatea, Umilinţa,  să  devii  păcatul,  murdăria, 
prostia,  necurăţia,  blasfemia,  minciuna,  orgoliul,  zgârcenia şi toate păcatele! Doi torenţi porniţi unul de la 
începutul lumii şi celălalt de la sfârşitul ei, cu şuvoaiele întunecate, noroioase, urât mirositoare, ducând toate 
păcatele de la Adam până la antiHrist, păcatele cu gândul, cu pofta, cu fapta, cu cuvântul, toate păcatele s-au 
prăvălit asupra Ta, Doamne, un ocean de murdării şi Tu ai devenit sălaşul lor! Doamne, Te-ai răstignit şi i-ai 
mântuit pe toţi păcătoşii de la Adam până la sfârşitul lumii! Între ei eram şi eu, cu toate păcatele mele, ingrat, 
arogant, încăpăţânat, fără pocăinţă, gata să alunec din nou şi Tu nu m-ai lepădat! Cum nu ne înghite Pământul 
pentru că zi de zi punem alte păcate pe umerii Tăi, Tu Victimă Sfântă a Dreptăţii Divine pentru cei vinovaţi? 

Primeşte  mulţumiri  Doamne Iisuse,  că  în  Ghetsimani  ne-ai  dat  pilda şi  harul     rugăciunii  : umilită, 
adevărată,  perfectă - în genunchi,  resemnată,  fiebinte,  statornică,  îndelungată - rugăciunea Ta durează mai 
mult de trei ore, în pofida oboselii, dezgustului, tristeţii interioare, şi  dezinteresată ai spus: Fie Doamne 
Voia Ta, şi nu a mea! întru toate conformă Voinţei Lui Dumnezeu. Ne-ai învăţat că toate ale noastre 
trebuie aşezate la picioarele Bunului Dumnezeu, Tatăl nostru. Văzându-Te îngenunchiat în faţa Lui, cu fruntea 
la pământ cerşind cu lacrimi şi sudori de sânge iertare, oare e cu putinţă ca Părintele Tău să nu mă ierte pentru 
meritele Tale, pe mine, pe care Tu mă înveţi să suport povara vieţii, să mă rog pentru duşmani şi prin Sfânta 
Împărtăşanie verşi în sufletul meu forţele mântuitoare din agonia Ta? Ne-ai învăţat să ne îndreptăm spre Tine, 
să priveghem, să ne rugăm, să nu Te lăsăm singur, să Te iubim, să jerfim distracţiile noastre, să lăsăm deoparte 
somnul, indiferenţa, egoismul; să fim ai Tăi, să veghem cu Tine, să ne rugăm cu Tine. Noi     suntem     cei     aleşi  ! 
Noi     suntem     prietenii  ! Noi     suntem     acei     ucenici     preascumpi     ai     Tăi  : Petru, Iacob şi Ioan! Noi     suntem     cei     care     am   
stat     la     masă     cu     Tine     Doamne  , care am     făcut     atâtea     făgăduinţe     şi     jurăminte     că   Te vom iubi - şi NOI DORMIM!! E 
cumplit să iubeşti intens până la moarte şi să nu Te poţi face iubit de cei pentru care mori! Pentru atâta prisos 
de  dragoste,  Doamne,  eşti  răspătit  cu  josnicii  şi  ingratitudini,  mai  dureroase  chiar  decât  Patimile  de  pe 
Golgota! Să căutăm în inimile noastre glasul Domnului: strigăt de poruncă, suspin de rugăciune, cuvânt de 
dojană  şi  întotdeauna  glas  de  iubire: Privegheaţi  şi  vă  rugaţi! Domnul  în  agonie  veghează  şi  se  roagă 
neîntrerupt pentru noi, pe toate altarele unde Îl ţintuieşte pe veci nemărginita Lui Iubire. Să nu fim noi cei 
indiferenţi  care-L resping,  care  luaţi  de  valurile  vieţii  L-au uitat!  Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi 
Răscumpărătorul păcatelor noastre, ÎŢI MULŢUMIM din inimile noastre plecate, cu toată dragostea şi cu  toată 
dorinţa de a împlini în toate Voia Ta! Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt, Multîndurător, Multiertător şi 
Preaplin de Iubire! Amin!

4. a) Rugăciune de cinstire a Sfântului Duh (147+148)
Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porţilor tale, a 

binecuvântat pe fiii tăi, în tine. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat, Cel ce trimite 
cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară negura ca 
cenuşa, Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi? Va trimite cuvântul Lui şi le va 
topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob, îndreptările şi judecăţile Sale lui 
Israel. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor. Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi-L 
pe El întru cele înalte! Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui! Lăudaţi-L pe El soarele 
şi luna! Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina! Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, 
să laude Numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în 
veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi  toate 
adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, 
pomii cei roditori  şi  toţi  cedrii. Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; împăraţii 
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pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, să 
laude Numele Domnului, că numai Numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Amin!

 
4. b) Rugăciune către Sfântul Duh - de mulţumire

Doamne, Dumnezeule Duhule Sfânt Îţi mulţumim că eşti Mângâietor, de-Viaţă-Făcător, Dătătorul 
tuturor bunătăţilor! Te chemăm Doamne,  vino şi Te sălăşluieşte întru noi, curăţeşte inimile noastre şi fă-Ţi 
lăcaş în ele! Îţi mulţumim Doamne, pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru toate 
darurile care întreţin viaţa! Îţi mulţumim că ne iubeşti, că ne aperi de cel viclean şi rău! Îţi mulţumim că ne 
luminezi cu lumina Ta necreată şi ne descoperi din tainele Tale, Doamne! Îţi mulţumim că eşti cu noi şi în noi 
şi ne dai putere să le ducem pe toate, bune şi mai puţin bune! Îţi mulţumim pentru puterea de viaţă pe care o sufli 
asupra noastră! Şi noi Te iubim Doamne, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

5. a) Rugăciune către Maica Domnului - de laudă sfântă 
Preamărită, Prealăudată, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, lăudată şi 

Preamărită să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor!  Lăudată şi Preamărită să fii de toţi Sfinţii, pe 
care Tu cu iubire i-ai ajutat, i-ai îndrumat şi i-ai binecuvântat! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei spre care 
priveşti cu milă şi cu iubire sfântă! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei pe care i-ai vindecat şi i-ai ajutat şi 
care mii de mulţumiri Ţi-au înălţat! Lăudată şi Preamărită să fii întotdeauna, Maică Multmilostivă şi Grabnic 
Ajutătoare! Lăudată şi Preamărită să fii, cu toţi Cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a 
Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Maică Sfântă Te iubim 
şi Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Amin!

5. b) Rugăciune către Maica Domnului - de laudă sfântă
Preamărită, Prealăudată, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, lăudată şi 

Preamărită să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor!  Lăudată şi Preamărită să fii de toţi Sfinţii, pe 
care Tu cu iubire i-ai ajutat, i-ai îndrumat şi i-ai binecuvântat! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei spre care 
priveşti cu milă şi cu iubire sfântă! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei pe care i-ai vindecat şi i-ai ajutat şi care 
mii  de  mulţumiri  Ţi-au înălţat!  Lăudată şi Preamărită să  fii  întotdeauna,  Maică  Multmilostivă  şi Grabnic 
Ajutătoare! Lăudată şi Preamărită să fii, cu toţi Cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a 
Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Maică Sfântă Te iubim 
şi Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Amin! 

5. c) Rugăciune către Maica Domnului - de mulţumire
Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumim că ne eşti şi nouă Mamă 

Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumim pentru toate iconele Tale făcătoare de minuni şi pentru tot 
Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumim Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate, 
pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumim că nu ne laşi pradă celui rău, ci 
ne aperi şi ne acoperi cu Acoperământul Tău Sfânt! Iartă-ne Măicuţă pentru multele noastre păcate şi Te rugăm 
ajută-ne să ne pocăim pentru toate greşelile noastre din această viaţă! Îţi mulţumim că Te rogi pentru noi şi că 
duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi 
mulţumim Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familiile noastre, dar şi a celor care-L 
caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumim Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă 
şi pentru tot ajutorul Tău! Şi noi Te iubim, Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

6. Rugăciune către Sfinţii Arhangheli - de mulţumire
Sfinţilor Arhangheli vă mulţumim că sunteţi alături de noi la greu şi ne ajutaţi în lupta împotriva răului 

şi duceţi rugăciunile noastre la Preabunul Dumnezeu! Mai Marilor Voievozi ai Oştirilor Cereşti, vă mulţumim 
că ne acoperiţi cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti şi ne păziţi pe noi cei care cădem cu 
dinadinsul! Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Sfintele Puteri Cereşti aproape de 
Tronul Preasfintei Treimi, vă rugăm să primiţi  mulţumirile noastre pentru tot ajutorul vostru şi al Oştirilor 
voastre Cereşti şi să ne ajutaţi să biruim în lupta noastră continuă împotriva răului! Ne rugăm Preasfintei 
Treimi să vă dea daruri sfinte, ca pentru Voievozii Cereşti, binecuvântare sfântă, Har şi putere Dumnezeiască 
multă, ca întotdeauna să ieşiţi biruitori în lupta cu întunericul! Amin!

475



 
7. Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor - de mulţumire

Sfânte Înger Păzitor, care eşti cu mine de la Sfântul Botez,  îţi mulţumesc că eşti cel mai apropiat 
prieten dat mie de Bunul Dumnezeu! Îţi mulţumesc că mă păzeşti, mă ocroteşti şi mă povăţuieşti tot timpul să 
urmez calea spre Împărăţia Cerurilor, pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus! Îţi mulţumesc că eşti cu mine ziua şi 
noaptea, în tot locul şi în tot timpul, la necaz şi la bucurie! Îţi mulţumesc că duci rugăciunile mele şi mijloceşti 
pentru  mine  la  Bunul  Dumnezeu!  Îţi mulţumesc pentru  tot  ajutorul  tău  şi  mă  rog  Lui  Dumnezeu  să  îţi 
răsplătească Dumnezeieşte pentru aceasta! Amin!

8. Rugăciune dată de Domnul Iisus Hristos
Adu-Ţi aminte, Doamne, de milele Tale, că din veac sunt, şi nu pomeni păcatele mele cele cu ştiinţă şi 

cu neştiinţă lucrate, şi pentru numele Tău mare pomeneşte-mă Tu după bunătatea Ta şi curăţă păcatul meu, că 
mult este. Caută spre mine, că părăsit şi sărac sunt, iar necazurile inimii mele s-au înmulţit, dar vezi smerenia 
mea şi mă iartă, Doamne, şi păzeşte sufletul meu, că în Tine nădăjduiesc eu!

Cuprins
  Data Nr. Pag Nume
     1     1 Rugăciunile începătoare

476



  6 aug    2     1 Acatistul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos
   3     5 Acatistul Sfintei Fecioare Maria la Icoana Rădăcinii

  1 ian    4     9 Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare
  2 ian    5   13 Acatistul Sfântului Serafim de Sarov
  7 ian    6   17 Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul
10 ian    7   20 Acatistul Sfântului Ierarh Teofan Zăvorâtul
17 ian    8   24 Acatistul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare
19 ian     9   28 Acatistul Sfântului Cuvios Macarie cel Mare - Egipteanul
21 ian   10   32 Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul
24 ian  11   35 Acatistul Sfintei Cuvioase Xenia
25 ian  12   39 Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul
27 ian  13   42 Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur
30 ian  14   46 Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan
  1 feb  15   50 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Trifon
 8  feb    16       54 Acatistul Sfinţilor Mucenici Teodor Tiron şi Teodor Stratilat
10 feb  17   58 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie
29 feb  18   62 Acatistul Sfântului Ioan Casian
 9 mar  19   66 Acatistul Sfinţilor Patruzeci de Mucenici
17 mar   20   70 Acatistul Sfântului Cuvios Alexie, omul Lui Dumnezeu
  1 apr  21   73 Acatistul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca
11 apr  22   77 Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica
12 apr  23   81 Acatistul Sfântului Mucenic Sava Gotul de la Buzău
14 apr  24   85 Acatistul Sfintei Cuvioase Muceniţe Tomaida
14 apr  25   89 Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin
15 apr  26   93 Acatistul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului
20 apr  27   97 Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I Scitul
23 apr  28 101 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
24 apr  29 104 Acatistul Sfinţilor Ierarhi Iorest şi Sava Mitropoliţii Ardealului
  5 mai  30 108 Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Irina
10 mai  31 112 Acatistul Sfântului Apostol Simon Zilotul
12 mai  32 116 Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic
15 mai  33 120 Acatistul Sfântului Părinte Pahomie cel Mare
21 mai  34 123 Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
27 mai  35 127 Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul
  2 iun  36 131 Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
  4 iun  37 135 Acatistul Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel: Zotic, Atal, Kamasie şi Filip
  6 iun  38 138 Acatistul Sfântului Părinte Visarion
15 iun  39 142 Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul de la Slătioara 
19 iun  40 146 Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare
22 iun  41 150 Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti
29 iun  42 153  Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 
  1 iul  43 157 Acatistul Sfinţilor Cosma şi Damian doctori fără-de-arginţi
  1 iul  44 161 Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuţi
  8 iul  45 164 Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul doctori fără-de-arginţi
12 iul  46 169 Acatistul Sfintei Mironosiţe Veronica
12 iul  47 172 Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Paisie Aghioritul
12 iul  48 177 Acatistul Sfintelor Preacuvioase Maici Olimpiada şi Eupraxia
14 iul  49 181 Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul
17 iul  50    185 Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Marina
18 iul  51 189 Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor
20 iul  52 193 Acatistul Sfântului Prooroc Ilie
22 iul  53 197 Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena
26 iul  54 201 Acatistul Sfântului Cuvios Ioanichie, Schimonahul din Valea Chiliilor
26 iul  55 205 Acatistul Sfântului Cuvios Moise Ungurul
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27 iul  56 209 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon
 5 aug  57 213 Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ
 7 aug  58 217 Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla
16 aug  59 220 Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni
27 aug   60 225 Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie
28 aug  61 228 Acatistul Sfântului Moise Etiopieanul
30 aug  62 232 Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam Mitropolitul Moldovei
30 aug  63 236 Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului
30 aug  64 240 Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Alexandru din Svir
  9 sep  65 244 Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana
  9 sep  66 248 Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie de la Verona
14 sep  67 252 Acatistul Sfintei Cruci
15 sep  68 256 Acatistul Sfântului  Mare  Mucenic Nichita Gotul
22 sep  69 259 Acatistul Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi
24 sep  70 263 Acatistul Sfintei Muceniţe Tecla cea întocmai cu Apostolii
24 sep  71 267 Acatistul Sfântului Preacuvios Părinte Siluan Athonitul
26 sep  72 272 Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan
27 sep  73 276 Acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul Mitropolitul Ţării Româneşti
  2 oct  74 279 Acatistul Sfântului Mucenic Ciprian
  6 oct  75 283 Acatistul Sfântului Apostol Toma
14 oct  76 287 Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
21 oct  77 291 Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi al Mucenicului Oprea
21 oct  78 295 Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Ioan din Galeş şi Măcinic din Sibiel
26 oct  79 299 Acatistul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir
27 oct  80 303 Acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov
27 oct  81 306 Acatistul Sfântului Mucenic Nestor
28 oct  82 310 Acatistul Sfântului Teofil Sfânt nebun pentru Hristos
  8 nov  83 314 Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
  8 nov  84 318 Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail
  8 nov  85 322 Acatistul milostivirii Sfântului Arhanghel Evgudiil
  8 nov  86 326 Acatistul Sfinţilor Arhangheli
  9 nov  87 330 Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie
11 nov  88 334 Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie
12 nov  89 338 Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei
14 nov  90 342 Acatistul Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului
16 nov  92 345 Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei
23 nov  93 349 Acatistul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
25 nov  94 352 Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina
25 nov  95 356 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie
26 nov  96 360  Acatistul Sfântului Cuvios Stelian
28 nov  97 364  Acatistul Sfântului Preacuvios Părinte Arsenie Boca
30 nov  98 367  Acatistul Sfântului Apostol Andrei
  3 dec  99 371 Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica  
  4 dec 100 374 Acatistul Sfintei Muceniţe Varvara
  5 dec 101 378 Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Sava cel Sfinţit
  6 dec 102 382 Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae
  7 dec 103 386 Acatistul Sfintei Muceniţe Filofteea
  7 dec 104 389 Acatistul Sfântului Ierarh Ambrozie
12 dec 105 393 Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon
14 dec 106 396 Acatistul Sfintei Mari Proorociţe Virginia
15 dec 107 400 Acatistul Sfântului Mucenic Elefterie
17 dec 108 404 Acatistul Sfântului Prooroc Daniel
18 dec 109 408 Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest
18 dec 110    412 Acatistul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul
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23 dec 111 416 Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constantinopolului
24 dec 112    420 Acatistul Sfintei Muceniţe Eugenia
26 dec 113 424 Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana
27 dec 114 428 Acatistul Sfântului Arhidiacon Ştefan
            115 431 Acatistul Sfinţilor Români din închisori
            116 436 Acatistul Sfinţilor Români
            117 441 Acatistul Tuturor Sfinţilor
            118 445 Acatistul Sfintei Lumini a Tronului Divin
            119 448 Acatistul Sfintei Smerenii Creştine
  1 dec 120 452 Acatistul Ţării Sfinte Ortodoxe România
            121 456 Paraclisul Sfinţilor Apostoli

122        461 Acatistul Sfântului Înger Păzitor (I)
123       465 Acatistul Sfântului Înger Păzitor (II)
124        469 Rugăciuni de mulţumire
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	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Visarion şi Sofronie

	Rugăciunile începătoare  			     	                        		 21 octombrie
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3






	Condac 1
	Icos 1
		 	     Condac 13   	    (de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)
	Condac 1
	Icos 1
		   		Condac 13   	(de 3 ori)  (apoi icos 1 şi condac 1)
	Rugăciunile începătoare 				                                           27 octombrie
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5


	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12




	Condac 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4






	Rugăciune către Sfântul Teofil

	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Condac 6
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Icos 9
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12

	Rugăciunile începătoare 				                                 8 noiembrie
	Condac 1
	               (Pomelnic)  		              Icos 1
	Condac 2
	Icos 2

	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	                  Condac 13	                  (se citeşte de 9 ori)

	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12

	Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4






	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12

	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Icos 9
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 8
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Rugăciune

	Condac 1
	Icos 1
	Icos 2
	Icos 3

	Icos 4
	Icos 5
	Icos 6
	Icos 7
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 12
	Rugăciune către Preacuviosul Părinte Arsenie

	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12






	Rugăciunile începătoare 					                                   4 decembrie
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Rugăciune


	Rugăciunile începătoare                              -făcător de minuni-      	                                      5 decembrie
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Condac 1
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Condac 12
	Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae
	Condac 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12



	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2

	Icos 2
	Icos 3

	Icos 4
	Condac 5

	Icos 5
	Icos 6
	Condac 7

	Icos 7
	Condac 9
	Icos 9
	Icos 10
	Condac 12
	Rugăciune către Sfânta Mare Proorociţă Virginia

	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3





	Condac 1
	Icos 1
	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3

	Icos 3
	Condac 4

	Icos 4
	Condac 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12
	Rugăciunea Sfântului Modest - se zice pentru animale
	Condac 1
	Icos 1

	Condac 2
	Icos 2
	Condac 3
	Icos 3
	Condac 4
	Icos 4
	Condac 5
	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6
	Condac 7
	Icos 7
	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Condac 10
	Icos 10
	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
	Icos 12



	Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constantinopolului
	Rugăciunile începătoare 			                    	                                  23 decembrie


	Condac 1

	Icos 1
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	Condac 11
	Icos 11
	Condac 12
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	Rugăciune către Sfinţii români
	Condac 1
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	Icos 9
	Condac 10
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	Condac 11

	Condac 12
	Icos 12
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	Condac 8
	Icos 8
	Condac 9
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	Icos 11
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	Icos 1
	Condac 2

	Icos 2
	Condac 3

	Icos 3
	Condac 4

	Icos 4
	Condac 5

	Icos 5
	Condac 6
	Icos 6

	Condac 7

	Icos 7
	Condac 8

	Icos 8
	Condac 9
	Icos 9
	Icos 10
	Condac 11

	Icos 11
	Condac 12

	Icos 12
	Condac 13	( de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)


	Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea harului smereniei sfinte
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