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Vineri, 20 martie, 19:00 si Vineri, 27 martie, 19:00 – Acatistul Cuvioasei Parascheva 
 

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA 
(14 octombrie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condac 1: 

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem 
noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a 
dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i 
cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Icos 1: 

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de 
bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând și fire 
slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune; pentru 
aceasta îți cântăm: 
Bucură-te, înțeleaptă fecioară; 
Bucură-te, porumbiță cuvântătoare; 
Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; 
Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; 
Bucură-te, mângâierea oamenilor; 
Bucură-te, alinarea de suferință; 
Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; 
Bucură-te, întărirea credincioșilor; 
Bucură-te, liman lin și neînviforat; 
Bucură-te, pilda bunei cucernicii; 
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Bucură-te, luminarea celor nepricepuți; 
Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 2: 

Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna proniei cea nevăzută întărește 
neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru 
aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate? Doamne, 
întărește inimile noastre ca să-Ți cântăm în fapte bune cântarea îngerească: Aliluia! 

Icos 2: 

Preacinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori ai luat pe sfinți și 
pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite; fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci 
te-ai învrednicit a intra înăuntrul casei Mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a 
povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta: 
Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre; 
Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos; 
Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății; 
Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu; 
Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici; 
Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor; 
Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților; 
Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor; 
Bucură-te, învingătoarea dușmanilor; 
Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor; 
Bucură-te, mare folositoare a sufletelor; 
Bucură-te, vindecătoarea de răni ale trupurilor; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 3: 

Spre tine pururea nădăjduim; de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând 
și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și 
milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum, îngrozindu-ne marile 
nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii și să cântăm 
lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 3: 

Epivata, văzând lauda pământului ei răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a 
întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-
am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile 
pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea: 
Bucură-te, luminătoarea Moldovei; 
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Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei; 
Bucură-te, învățătoarea părinților tăi; 
Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești; 
Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri; 
Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe; 
Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei; 
Bucură-te, îndreptătoarea mândriei; 
Bucură-te, cinstitoarea fecioriei; 
Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor; 
Bucură-te, osânditoarea dușmanilor; 
Bucură-te, miluitoarea săracilor; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 4: 

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice 
rugăciuni de la noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem 
spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm 
neîncetat: Aliluia! 

Icos 4: 

Celei după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru 
buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului 
zicând: slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îți aducem 
cântarea aceasta: 
Bucură-te, sămânță nerătăcită; 
Bucură-te, trup neobosit; 
Bucură-te, hrană duhovnicească; 
Bucură-te, aur lămurit; 
Bucură-te, foc arzător plevilor; 
Bucură-te, pământ de îndestulare; 
Bucură-te, rodul pocăinței; 
Bucură-te, îmblânzirea relelor cugetări; 
Bucură-te, risipitoare de furtuni; 
Bucură-te, aducătoare de mană; 
Bucură-te, dătătoare de mângâieri; 
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 5: 

Obosiți de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând, că 
nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici 
un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem 
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înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne, ca dimpreună cu tine 
să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia! 

Icos 5: 

Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale 
zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini 
omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget 
împletiturile vicleanului cele amăgitoare, și l-ai rușinat? Pentru aceasta, primește 
următoarea cântare: 
Bucură-te, turnul biruinței; 
Bucură-te, ușa mântuirii; 
Bucură-te, pavăza credinței; 
Bucură-te, lăcașul statorniciei; 
Bucură-te, chipul bunătăților; 
Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; 
Bucură-te, 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, a biruinței frumoasă stâlpare; 
Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului; 
Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 6: 

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale, 
noi nevrednicii? Căci nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale 
lucrări; dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către 
Dumnezeu să primească cântarea: Aliluia! 

Icos 6: 

Ne-au cuprins acum dureri de negrăit, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, 
toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu 
noi; vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău 
ajutor sfânt. Pentru aceasta, ne rugăm ție a ne ajuta, vindecându-ne, ca să cântăm ție: 
Bucură-te, leacul durerii; 
Bucură-te, mâna vindecării; 
Bucură-te, casa ocrotirii; 
Bucură-te, raza mângâierii; 
Bucură-te, cortul îndestulării; 
Bucură-te, rourarea fierbințelii; 
Bucură-te, mântuirea de boli; 
Bucură-te, scăparea celor înspăimântați; 
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Bucură-te, izgonitoarea pagubelor; 
Bucură-te, privighetoare neadormită; 
Bucură-te, stea luminoasă; 
Bucură-te, scară izbăvitoare; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 7: 

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice Preacuvioasa, 
rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, și pentru că 
ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând: 
Aliluia! 

Icos 7: 

Nelegiuirile noastre, mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, 
astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne 
prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze; tu însă, o, preabună Maică, care 
asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să prefacă starea osândirii noastre 
în bunătăți, scoțând din inimile vrăjmașilor noștri toată urâciunea și te vom preamări cu 
laude ca acestea: 
Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți; 
Bucură-te, folositoarea celor asupriți; 
Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi; 
Bucură-te, doveditoarea celor clevetiți; 
Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți; 
Bucură-te, contenire a patimilor; 
Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor; 
Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni; 
Bucură-te, domolire a celor puternici; 
Bucură-te, înlesnire a slăbănogilor; 
Bucură-te, stârpitoare a răutăților; 
Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 8: 

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-și vor 
râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până la sfârșit, pentru 
rugăciunile tale, Preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, precum este 
obișnuit, și noi, nevrednicii, ne vom împărtăși cu el de ale Sale bunătăți, cu care dim-
preună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 8: 

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii 
care ți-aduce spre mulțumire: mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai 
încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după 
pilda Iubitorului de oameni; pentru acestea, grăim către tine: 
Bucură-te, mireasă duhovnicească; 
Bucură-te, cununa adevărului; 
Bucură-te, toiagul biruinței; 
Bucură-te, mărirea monahilor; 
Bucură-te, povățuitoare a obștii; 
Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor; 
Bucură-te, păzitoare a sihaștrilor; 
Bucură-te, pomenitoare a veacurilor; 
Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe; 
Bucură-te, surpătoare a eresurilor; 
Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești; 
Bucură-te, următoare a Cuvântului ceresc; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 9: 

Pe sfânta folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm, pe cinstita 
Parascheva, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci; pentru aceasta mărire a aflat și 
darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icos 9: 

Rău-cugetătorii, prin tine mustrați fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, 
cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a 
chipului măririi, asupra ta, Cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri 
de vindecări; pentru aceasta, ei s-au rușinat, pocăindu-se și noi ne-am veselit, cântându-
ți ție: 
Bucură-te, izbăvitoarea noastră; 
Bucură-te, povățuitoare; 
Bucură-te, îndreptătoare; 
Bucură-te, izgonitoare de rele; 
Bucură-te, aducătoare de bun miros; 
Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor; 
Bucură-te, stârpitoarea insectelor; 
Bucură-te, ferirea de năluciri; 
Bucură-te, risipitoarea de grindină; 
Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase; 
Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune; 
Bucură-te, veselitoarea plugarilor; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 
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Condac 10: 

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, Preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, 
rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar 
fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra 
noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui 
Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10: 

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la 
mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viață monahicească; pentru 
aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu 
a cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții ce te certau cu 
mustrări de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toți 
auzi: 
Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei; 
Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus; 
Bucură-te, patul nevinovăției; 
Bucură-te, scaunul domniilor; 
Bucură-te, sceptrul celor ce conduc; 
Bucură-te, ocrotitoare neobosită; 
Bucură-te, apărătoare neînfruntată; 
Bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc; 
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, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 11: 

Suntem plini de păcate, Îndurate Doamne, și greu se luptă sufletele noastre gândind la 
judecată, căci ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit? 
Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu 
trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăința, care în tot ceasul după păcate ne-a 
cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, 
rugăciunea aceasta, pe lângă care Ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră 
Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună: Aliluia! 

Icos 11: 

Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum, dar, noi 
ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, Preacuvioasă Maică, și nu 
vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost 
înmormântat fără a i se cunoaște nevrednicia sa și pentru care ai cerut prin vedenie să i 
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se mute trupul cel stricat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm, primește rugăciunile și 
lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îți cântăm: 
Bucură-te, smerenie înaltă; 
Bucură-te, fecioară neîntinată; 
Bucură-te, comoară nedeșertată; 
Bucură-te, maică prealăudată; 
Bucură-te, mântuirea cea smerită; 
Bucură-te, lauda celor cinstiți; 
Bucură-te, mângâierea celor nenorociți; 
Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți; 
Bucură-te, buna mea sfătuitoare; 
Bucură-te, preablândă îndreptătoare; 
Bucură-te, a sufletelor veselitoare; 
Bucură-te, grabnică ajutătoare; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 12: 

Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui 
Dumnezeu trimis țării acesteia; că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat; în 
care întristări și nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai 
ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta, 
cu smerenie dobândind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îți cântăm ție: Bucură-
te! și lui Dumnezeu lauda cea cerească: Aliluia! 

Icos 12: 

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de lăcuste, de gândaci și de toată răutatea; izbăvește-ne pe 
noi, Maică, de foc, de grindină și de fulger; izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de 
veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea de-a 
dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne 
în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm: 
Bucură-te, alăută duhovnicească; 
Bucură-te, trâmbiță apostolească; 
Bucură-te, făclie luminoasă; 
Bucură-te, rază cerească; 
Bucură-te, nădejdea oamenilor; 
Bucură-te, izgonirea demonilor; 
Bucură-te, tămăduirea rănilor; 
Bucură-te, feritoarea de răutăți; 
Bucură-te, aducătoarea de bunătăți; 
Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei; 
Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori; 
Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 
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Condac 13: 

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, 
propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu 
și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, 
și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie faptele tale și slava lui 
Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori). 
Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Îngerii din cer cu laude... și Condacul întâi: Preacuvioasei 
noastre Maici... 

Icos 1: 

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de 
bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând și fire 
slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune; pentru 
aceasta îți cântăm: 
Bucură-te, înțeleaptă fecioară; 
Bucură-te, porumbiță cuvântătoare; 
Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; 
Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; 
Bucură-te, mângâierea oamenilor; 
Bucură-te, alinarea de suferință; 
Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; 
Bucură-te, întărirea credincioșilor; 
Bucură-te, liman lin și neînviforat; 
Bucură-te, pilda bunei cucernicii; 
Bucură-te, luminarea celor nepricepuți; 
Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți; 
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 1: 

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem 
noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a 
dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i 
cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Rugăciune către Sfinta Cuvioasă Parascheva 

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața 
Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a 
durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință 
le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții 
și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne 
răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga 
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milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-
Milostiv. 
Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă 
sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca 
din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin. 

Troparul Sfintei Cuvioase Parascheva 

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui 
Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de 
suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă 
Maică Parascheva, duhul tău. 
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Sambata, 21 martie, 19:00 si Sambata, 28 martie, 19:00  – Acatistul Maicii Domnului, 
bucuria celor necajiti 
 

ACATISTUL MAICII DOMNULUI 

Bucuria tuturor celor necăjiti  
Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 
 

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, 
Născătoare de Dumnezeu noi robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-
ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 

O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului 
Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai 
înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care şi primind-o 
Maica Împăratului Aceluia ce împărăţeşte cerul şi pământul, o du la Împăratul 
împăraţilor, Domnul tuturor, la Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere mie iertare de toate 
păcatele mele. Vieţii mele dă-i îndreptare şi, la sfârşitul meu, trecere neîngrozită de 
vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a 
Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de dulceaţa Raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a 
Ierusalimului de Sus cel preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse; de strălucirea 
luminii Treimii celei cu trei străluciri şi de dulcele glas al cântărilor îngereşti. Cărei slave 
şi bucurii mă fă moştean şi părtaş cu toţi sfinţii, că toate le poţi, ca Maica Împăratului 
celui Atotputernic. Şi acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau 
înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care 
aduc ţie cântare de rugăciune aşa: 
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Condacul 1 

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin 
darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de 
maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, 
izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, 
cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! 

Icosul 1 

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de 
Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce 
avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi, cei 
împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă 
strigăm ţie: 
Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi 
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor 
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut 
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei 
Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor 
Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru 
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre 
Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu 
Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă 
Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului 
Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul 
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 2-lea 

Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, 
asupra celor care în genunchi stau şi cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti 
grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriţi, nădejdea celor deznădăjduiţi, 
mângâierea celor întristaţi, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor 
feciorelnici curăţie, celor străini bună povăţuitoare, celor osteniţi sprijinitoare, orbilor 
vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după 
cuviinţă, cu mulţumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Pricina cea neînţeleasă a chinurilor cumplite care vin asupra noastră, căutând noi să o 
înţelegem, către tine alergăm, o, Maică şi Fecioară, mângâiere şi mântuire cerând. Iar tu, 
ca ceea ce eşti bună, învaţă-ne pe noi a alege dintr-însele purtarea de grijă, cea cu 
milostivire, a Fiului tău şi Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor 
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noastre şi spre curăţirea păcatelor noastre cele de multe feluri, şi cu bucurie strigăm ţie: 
Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforaţi 
Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credinţă 
Bucură-te, ceea ce eşti singura Maică a milostivirii 
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi şi în necazuri 
Bucură-te, ceea ce prin necazuri curăţeşti păcatele noastre 
Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti 
Bucură-te, ceea ce ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile acestei lumi deşarte şi trecătoare 
Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deşartă, la cele mai presus de 
lume 
Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui 
Dumnezeu cea cerească 
Bucură-te, ceea ce, chiar şi în suferinţele noastre, ne dai nouă mângâiere şi viaţă plină de 
dar 
Bucură-te, făgăduinţa bunătăţilor celor cereşti 
Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 3-lea 

Cu putere de Sus mă întăreşte Stăpână preabună, pe mine robul tău care sunt 
neputincios sufleteşte şi trupeşte, şi mă învredniceşte de cercetarea şi de purtarea ta de 
grijă, alungând negura mâhnirii şi a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine, fiind 
mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Având nespusă bogăţie de milostivire, tuturor celor necăjiţi le întinzi mână de ajutor, 
tămăduind neputinţele, vindecând bolile şi patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, 
nu trece cu vederea pe robii tăi, care zac pe patul durerii şi strigă ţie: 
Bucură-te, comoara de mult preţ a milei tale 
Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi 
Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre 
Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre 
Bucură-te, puternică ajutătoare a celor neputincioşi 
Bucură-te, apărătoare şi întărire a celor ce slăbesc în credinţă 
Bucură-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, degrab o potoleşti 
Bucură-te, ceea ce, cu puterea rugăciunilor tale, patimile noastre le potoleşti 
Bucură-te, vedere a orbilor şi auzire a surzilor 
Bucură-te, umblare a şchiopilor şi vorbire a muţilor 
Bucură-te, vindecare prin credinţă a celor bolnavi 
Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei, se dau vindecările 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 
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Condacul al 4-lea 

De felurite necazuri, de ispite şi de nevoi sunt cuprinşi robii tăi, ale căror greutăţi nu le 
mai pot răbda; dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, 
ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi, şi 
din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credinţă cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Auzind Preasfânta Fecioară şi Maică cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca „prin 
însuţi sufletul tău va pătrunde sabia”, ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, ştiind că 
bucuria de maică pentru Fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea 
tu, ca ceea ce ştii necazul şi suferinţa întru toate, cunoşti şi întristarea noastră; şi ca ceea 
ce eşti singura Maică a tuturor, auzi-ne şi pe noi, care cu credinţă strigăm ţie: 
Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru 
Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile tale 
Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului tău 
Bucură-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit 
Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate 
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti, cu darul Fiului tău 
Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile 
Bucură-te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi 
Bucură-te, hrana şi păzitoarea pruncilor 
Bucură-te, povăţuitoarea tinerilor 
Bucură-te, Maica celor sărmani 
Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 5-lea 

Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea 
noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în 
Ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii şi al răbdarii, ca şi noi, când suntem în 
cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, 
cântând: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Văzându-te pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru, stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel 
iubit şi cu inima sfâşiată de durere şi suferind asemenea Lui, a zis: „Femeie, iată fiul 
tău!” şi ucenicului „Iată mama ta!”, făcându-ți ţie fii pe toţi cei ce cred în El. Iar noi, ca 
nişte părtaşi ai necazurilor şi ai patimilor Fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată 
nădejdea având-o, cu credinţă strigăm ţie: 
Bucură-te, Maica neamului creştinesc 
Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii 
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Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioşi 
Bucură-te, Mieluşeaua, care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii 
Bucură-te, vas, care ne scoţi nouă bucurie din izvorul nemuririi 
Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi 
Bucură-te, scularea celor căzuţi în păcate 
Bucură-te, ceea ce eşti vindecarea tuturor neputincioşilor 
Bucură-te, că eşti căutarea celor pierduţi 
Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor 
Bucură-te, potolirea a toată întristarea 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 6-lea 

Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul 
tău Acoperământ acoperi pe tot neamul creştinesc; pentru care totdeauna te rogi lui 
Hristos Mântuitorul lumii, şi izbăveşti din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de 
Dumnezeu, care cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu 
credinţă plecăm genunchii înaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm ţie; alungă norul ispitelor 
ce vin asupra robilor tăi, şi cu bucurie să strigăm ţie: 
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru 
Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi te rogi pentru noi 
Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din nevoi 
Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă 
Bucură-te, pom înfrumuseţat, cu care se acoperă mulţi 
Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii 
Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norii 
Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi 
pământeşti 
Bucură-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioşi 
Bucură-te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei aleşi către Cereasca Împărăţie 
Bucură-te, brazdă, care creşti mulţimea îndurărilor 
Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti toate bunătăţile 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 7-lea 

Vrând să arăţi izvoare de minuni de la sfântă icoana ta „Bucuria tuturor celor necăjiţi”, 
ai poruncit, Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârşească înaintea sfintei tale icoane cântări 
de rugăciune, şi primind vindecare să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit 
prin sfântă ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar, 
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tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta, nici noi nu tăinuim minunile şi facerile 
tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire, preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm 
lui: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, 
biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta, 
nu numai o dată într-un an, şi nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-
a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce, cu buna credinţă şi cu 
dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ţie: 
Bucură-te, scăldătoare, în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti 
Bucură-te, pahar, cu care se primeşte bucuria şi mântuirea 
Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă 
Bucură-te, lemn, care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti 
Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă 
Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare 
Bucură-te, baie, care speli întinăciunea păcatului 
Bucură-te, potolirea întristărilor noastre 
Bucură-te, vindecarea bolilor noastre 
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din nevoi 
Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor 
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii noştri 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 8-lea 

Nemernici şi străini de credinţa creştinească sunt aceia care nu se închină chipului tău 
celui întru tot sfânt, căci tu, Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis 
darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt 
chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă sfintei tale icoane îi vindeci şi 
sănătoşi îi faci pe ei. Pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă ţie îi 
tămăduieşti, şi cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru aceste multe ale tale 
faceri de bine, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Toată viaţa noastră pe pământ este plină de durere şi de întristare. Sufletul e bolnav de 
păcate, trupul de dureri se chinuieşte, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele 
noastre ne pedepseşte. Către tine, dar, alergăm, Maica lui Dumnezeu, şi înaintea 
preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm: Umple de bucurie şi de veselie inima noastră 
cea întristată şi cu bucurie să strigăm ţie: 
Bucură-te, povăţuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească 
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ne deschizi nouă uşile Raiului 
Bucură-te, cea preamilostivă, care ne miluieşti pe noi 
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Bucură-te, chivernisitoarea casei, care bine rânduieşti viaţa noastră 
Bucură-te, cea preafericită, care de prooroci ai fost vestită 
Bucură-te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu 
Bucură-te, rugul cel nears 
Bucură-te, zid nestricat 
Bucură-te, izvor purtător de viaţă 
Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită 
Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi 
Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioşilor 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 9-lea 

Toată dulceaţa cea lumească în viața aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea şi 
bogăţia trec. Frumuseţea şi sănătatea se veştejesc. Prietenii cei de aproape se răpesc de 
moarte. Îndulceşte, dar, necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăţilor, şi bucuria ta 
cea nestricată dă-ne-o nouă, celor ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiţi. Ci tu 
singură, Stăpână, dăruieşte inimii noastre mângâiere, cu razele darului tău. Alungă 
norul necazurilor noastre şi negura mâhnirii, ca să strigăm ţie: 
Bucură-te, că eşti nădejde de bucurie pentru toţi creştinii 
Bucură-te, bucuria şi împăcarea lumii 
Bucură-te, dătătoarea bunătăților cereşti şi pământeşti 
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre 
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască 
Bucură-te, limanul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia 
Bucură-te, singura păzitoare a celor ce, după Dumnezeu, spre tine nădăjduiesc 
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulţimea păcatelor 
Bucură-te, păzitoarea şi întărirea tuturor 
Bucură-te, ocrotitoare şi sfântă adăpostire a tuturor credincioşilor 
Bucură-te, ajutătoarea tuturor celor ce cu credinţă se roagă ţie 
Bucură-te, luminoasă cunoştinţă a darului 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 10-lea 

Domnul Cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veşnic şi din 
neîncetata suferinţă, S-a sălăşluit în pântecele tău cel pururea fecioresc şi pe tine, Maica 
Sa, te-a dăruit celor pieritori, spre ajutor, spre acoperământ şi apărare, ca să fii celor 
mâhniţi mângâiere, celor necăjiţi bucurie, celor deznădăjduiţi nădejde, ceea ce ne 
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izbăveşti de chinul cel veşnic, prin mijlocirea ta, şi către veşnica veselie aduci pe toţi 
care cu credinţă strigă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, şi tuturor celor ce aleargă către 
Acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ţie: apără, acoperă şi păzeşte pe toţi cei 
săraci şi fără de ajutor, şi izbăveşte din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu 
credinţă strigă ţie: 
Bucură-te, stâlpul fecioriei 
Bucură-te, vas ales al curăţiei şi al întregii feciorii 
Bucură-te, cununa cea mărită a celor care cu nevoinţă se luptă împotriva poftelor 
Bucură-te, ceea ce dai veşnică bucurie celor ce se ostenesc în viaţa călugărească 
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de văpaia patimilor 
Bucură-te, ceea ce goneşti negura ispitelor 
Bucură-te, povăţuitoarea întregii feciorii 
Bucură-te, sprijinitoarea curăţiei 
Bucură-te, îndreptarea oamenilor 
Bucură-te, cea prin care din cădere ne-am sculat 
Bucură-te, întărirea cea tare a credinţei 
Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 11-lea 

Cântarea cea cu totul de umilinţă aducem ţie, noi robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, 
apărătoarea cea atotputernică a neamului creştinesc. Potoleşte bolile robilor tăi celor ce 
suspină, îmblânzeşte mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru 
păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate necazurile pe noi, robii tăi, care strigăm pentru 
tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Făclie primitoare de lumină din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă s-a arătat 
nouă preacinstită icoana ta, Stăpână, spre sfinţirea şi mângâierea noastră. Iar noi, cu 
dragoste cinstind-o, şi cu credinţă îngenunchind înaintea ei, strigăm ţie: 
Bucură-te, ceea ce cu puternica ta apărare din toate nevoile ne scoţi pe noi 
Bucură-te, ceea ce din foamete sufletească şi trupească ne izbăveşti pe noi 
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre 
Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veşnică 
Bucură-te, tare ajutătoare în războaie 
Bucură-te, ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri 
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de războiul cel dintre noi 
Bucură-te, ceea ce păzeşti pe cei ce călătoresc pe pământ şi pe ape 
Bucură-te, ceea ce izbăveşti pe cei robiţi 
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Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu, care cu dreptate vine asupra 
noastră 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 12-lea 

Zălog din darurile tale voind să dai neamului creştinesc icoana ta cea făcătoare de 
minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credinţă, 
izvoare de minuni se revarsă. Neputinţele se vindecă şi necazurile se potolesc. Pentru 
aceasta cu bucurie strigăm, pentru tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cântând milele şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toţi te lăudăm, ca 
pe o tare stătătoare a noastră, şi cu umilinţă venim la Tine, ceea ce te rogi pentru noi. Şi 
cerem ție să înalţi mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viaţa aceasta, şi după 
moartea noastră, să nu se depărteze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigăm ţie: 
Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moartea noastră 
Bucură-te, ceea ce rânduieşti sfârşit dulce şi cu pace din viaţa aceasta, tuturor celor ce 
nădăjduiesc spre tine 
Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea şi apărarea noastră în ziua Judecăţii 
Bucură-te, îmblânzirea Dreptului Judecător 
Bucură-te, ceea ce ne izbaveşti din gheena cea veşnică 
Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor 
Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos 
Bucură-te, uşa Raiului 
Bucură-te, pod care duci la Ceruri 
Bucură-te, adăpostire şi bună apărare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor 
Bucură-te, bucuria îngerilor 
Bucură-te, mărirea şi mângâierea tuturor drepţilor 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

Condacul al 13-lea  

(acest Condac se rostește de trei ori) 

O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce, spre bucuria Cerului şi a 
pământului ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor 
robilor tăi. Primeşte această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate 
nevoile. Vindecă neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată 
răutatea şi întristarea. Dăruieşte-ne sănătate, şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte din 
munca cea veşnică, pe cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Apoi se rostesc iarăși: 
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Icosul 1 

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de 
Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce 
avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi, cei 
împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă 
strigăm ţie: 
Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi 
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor 
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut 
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei 
Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor 
Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru 
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre 
Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu 
Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă 
Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului 
Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul 
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu 
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiţi! 

şi 

Condacul 1 

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin 
darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de 
maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, 
izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, 
cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! 

Apoi, se citesc aceste 

Rugăciuni către Maica Domnului 

O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai presus decât 
heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor 
celor necăjiţi; dă-ne mângâiere şi nouă, celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine altă 
scăpare şi ajutor nu avem. 

Tu singură eşti mijlocitoarea bucuriei noastre, şi ca Maica lui Dumnezeu şi Maica 
milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Că 
nimeni din cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este ruşinat. 
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Auzi-ne şi acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu 
lacrimi ne rugăm ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, 
întru această vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de 
veşnica şi nesfârşita bucurie, întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin. 

Împărăteasa mea cea preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, prietena 
sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi ocrotirea celor necăjiţi; vezi nevoia mea şi 
necazul meu. Ajută-mă, că sunt neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. 

Ştii nevoia mea, uşurează-mă de ea precum voieşti căci nu am alt ajutor afară de tine, 
nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe tine, o, Maică a 
lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. 
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Duminica, 22 martie, 10:00 – Acatistul Domnului si Mantuitorului nostru Iisus  
Hristos urmat de primul Paraclis al Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu 

 

ACATISTUL DOMNULUI SI MINTUITORULUI 
NOSTRU IISUS HRISTOS 

 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 
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Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 

Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

 

Condac 1: 

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea 
veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări 
nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne! 

Icos 1: 

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea 
și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui 
surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea: 
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; 
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor; 
Iisuse preadulce, slava patriarhilor; 
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; 
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor; 
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor; 
Iisuse prealine, bucuria călugărilor; 
Iisuse preamilostive, dulceața preoților; 
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Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; 
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor; 
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria; 
Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 2: 

Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și, precum atunci, milostivindu-Te, ai 
înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu 
păcatele, Iubitorule de oameni, și Te milostivește spre mine, care-ți cânt: Aliluia! 

Icos 2: 

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe 
Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: Atâta vreme ai fost cu Mine și n-ai cunoscut că Tatăl 
este întru Mine și Eu întru Tatăl? De aceea, Ție, Celui ce ești necuprins, cu frică Îți grăim: 
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci; 
Iisuse, Împăratul cel preaputernic; 
Iisuse, Stăpânul cel îndelung-răbdător; 
Iisuse, Mântuitorul cel preamilostiv; 
Iisuse, Păzitorul meu cel preabun; 
Iisuse, curățește păcatele mele; 
Iisuse, ridică fărădelegile mele; 
Iisuse, iartă nedreptățile mele; 
Iisuse, Nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine; 
Iisuse, Ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine; 
Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine; 
Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 3: 

Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi, care ședeau în Ierusalim, 
îmbracă-mă și pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui 
Sfânt, și-mi dă să-Ți cânt cu dragoste: Aliluia! 

Icos 3: 

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei 
necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de 
mult preț, primește cântarea aceasta: 
Iisuse, puterea cea nebiruită; 
Iisuse, mila cea fără de sfârșit; 
Iisuse, frumusețea cea prealuminată; 
Iisuse, dragostea cea nebiruită; 
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Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; 
Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul; 
Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; 
Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; 
Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; 
Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; 
Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; 
Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 4: 

Vifor de gânduri îndoielnice având înăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te, Iisuse, 
fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat și, primind 
mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia! 

Icos 4: 

Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-
mă; și chemându-l i-ai deschis ochii. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai 
inimii mele, ai celui ce grăiesc: 
Iisuse, ziditorul celor de sus; 
Iisuse, răscumpărătorul celor de jos; 
Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt; 
Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor; 
Iisuse, mângâierea sufletului meu; 
Iisuse, luminătorul minții mele; 
Iisuse, veselia inimii mele; 
Iisuse, sănătatea trupului meu; 
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; 
Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă; 
Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul; 
Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 5: 

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul Legii cu sângele cel izvorâtor 
din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate și din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat, prin 
patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvia cea rea, pe cei 
care-Ți cântăm: Aliluia! 

Icos 5: 

Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile și, 
cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui, strigând: Osana! 
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Iar noi aducem Ție cântare, grăind: 
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat; 
Iisuse, Fiul lui David; 
Iisuse, Împăratul cel preaslăvit; 
Iisuse, Mielul cel nevinovat; 
Iisuse, Păstorul cel prealuminat; 
Iisuse, păzitorul prunciei mele; 
Iisuse, îndreptătorul tinereților mele; 
Iisuse, lauda bătrâneților mele; 
Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea; 
Iisuse, viața mea de după moarte; 
Iisuse, liniștea mea la judecata Ta; 
Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atuncea; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 6: 

Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, 
pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-
ai ridicat, de unde, cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a-Ți cânta: Aliluia! 

Icos 6: 

Răsărit-a în lume lumina adevărului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească, 
Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi dobândind mântuire, 
mulțumire Îți aducem, cântând așa: 
Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea; 
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile; 
Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor; 
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă; 
Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine, cel flămând; 
Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat; 
Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat; 
Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul; 
Iisuse, dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele; 
Iisuse, Cel ce afli pe cei care Te caută, află și sufletul meu; 
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă; 
Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fărădelegile mele; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 7: 

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, 
Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu din morți ai 
înviat și cu slavă la ceruri Te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-Ți cântăm: Aliluia! 
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Icos 7: 

Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul; că din Fecioară, mai presus de 
fire, S-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pecețile, și la apostoli prin ușile 
încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne, cu credință strigăm: 
Iisuse, Cuvântul cel necuprins; 
Iisuse, Cuvântul cel nevăzut; 
Iisuse, puterea cea neajunsă; 
Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget; 
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris; 
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii; 
Iisuse, împărăția cea nebiruită; 
Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit; 
Iisuse, tăria cea preaînaltă; 
Iisuse, puterea cea veșnică; 
Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă; 
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 8: 

Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și 
mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a 
pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei care-I cântăm Lui: Aliluia! 

Icos 8: 

Cu totul era între cei de jos, și dintre cei de sus nicicum nu S-a despărțit Cel negrăit, 
când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o, iar cu 
învierea Sa, a dăruit viață celor ce-I cântă: 
Iisuse, bucuria inimii; 
Iisuse, tăria trupului; 
Iisuse, lumina sufletului; 
Iisuse, repejunea minții; 
Iisuse, bucuria cunoștinței; 
Iisuse, nădejdea cea aleasă; 
Iisuse, pomenirea cea preaveșnică; 
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri; 
Iisuse, slava mea cea preaînaltă; 
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine; 
Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine; 
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 
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Condac 9: 

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, 
strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi, păcătoșii, pe pământ, cu buze de tină, cântăm: 
Aliluia! 

Icos 9: 

Pe retorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas când voiesc a vorbi 
despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu; că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel 
neschimbat ești și viețuiești ca om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, 
cu credință grăim: 
Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic; 
Iisuse, Împăratul împăraților; 
Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor; 
Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți; 
Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde; 
Iisuse, mângâierea celor ce plâng; 
Iisuse, slava săracilor; 
Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele; 
Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta; 
Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea; 
Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii; 
Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 10: 

Vrând să mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră 
cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea, s-a preaînălțat numele Tău mai 
mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi: Aliluia! 

Icos 10: 

Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne de toată 
întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai 
tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm Ție cu 
umilință acestea: 
Iisuse, vistierul cel nestricat; 
Iisuse, bogăția cea neîmpuținată; 
Iisuse, hrana cea tare; 
Iisuse, băutura cea nesecată; 
Iisuse, îmbrăcămintea săracilor; 
Iisuse, folositorul văduvelor; 
Iisuse, apărătorul celor lipsiți; 
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Iisuse, ajutătorul celor osteniți; 
Iisuse, îndreptătorul celor străini; 
Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare; 
Iisuse, liniștea celor învăluiți; 
Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 11: 

Cântare cu totul de umilință aduc Ție eu, nevrednicul, și strig Ție ca și cananeeanca: 
Iisuse, miluiește-mă, că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu 
patimi și cu urgie fiind aprins, și dă-mi tămăduire mie, celui ce-Ți cânt: Aliluia! 

Icos 11: 

Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintru întunericul necunoștinței, Pavel, care 
mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, 
și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele 
întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc Ție: 
Iisuse, Împăratul meu cel preatare; 
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic; 
Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte; 
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăvit; 
Iisuse, Îndreptătorul meu cel preabun; 
Iisuse, Păstorul meu cel preaîndurat; 
Iisuse, Stăpânul meu cel preamilostiv; 
Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilosârd; 
Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile; 
Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele; 
Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte; 
Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 12: 

Dăruiește-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine, cel 
ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine, și mă cheamă pe 
mine, trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, și mă auzi pe 
mine, cel care-Ți cânt Ție: Aliluia! 

Icos 12: 

Slăvind întruparea Ta, Te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, 
Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și vei judeca viii și morții. Atunci mă învrednicește 
șederii celei de-a dreapta pe mine, cel ce zic: 
Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă; 
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Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă; 
Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă; 
Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă; 
Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă; 
Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă; 
Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine; 
Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă; 
Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine; 
Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă; 
Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului; 
Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 13: 

O, preadulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum 
această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește 
moștenirea Ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra 
noastră, de neputințe și de foamete, de toate supărările și rănile cele aducătoare de 
moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care cântăm Ție: Aliluia! (Acest 
Condac se zice de trei ori) 

După aceasta se zice iarăși Icosul întâi: Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor... Și 
Condacul întâi: Apărătorule cel mai mare și Doamne... 

Icos 1: 

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea 
și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui 
surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea: 
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; 
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor; 
Iisuse preadulce, slava patriarhilor; 
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; 
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor; 
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor; 
Iisuse prealine, bucuria călugărilor; 
Iisuse preamilostive, dulceața preoților; 
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; 
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor; 
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria; 
Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 
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Condac 1: 

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea 
veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări 
nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne! 

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de 
întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile 
Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, 
curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață 
făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care 
potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, 
cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel 
pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să 
mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața 
Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată 
în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă 
povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu 
am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi 
mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute 
spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu 
lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, 
Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc 
cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi 
așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai 
înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să 
nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea 
duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu 
ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se 
vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna 
celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei 
străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin. 
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PARACLISUL PREASFINTEI NASCATOARE DE 
DUMNEZEU  

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. 

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. 

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. 

 

Apoi Psalmul 142: 

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

Dumnezeu este Domnul, si S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine intru numele 
Domnului.(de 3 ori) 

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea: 

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, 
și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, 
milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii 
tăi deșerți, că pe tine, singură nădejde te-am câștigat. 

Slavă... Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și 
smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, 
milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii 
tăi deșerți, că pe tine, singură nădejde te-am câștigat. 
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Și acum...Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, 
nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din 
atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, 
stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. 

Apoi Psalmul 50: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, 
şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă 
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie 
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi 
biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a 
născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale 
înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei 
şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-
se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile 
mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte 
întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l 
lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. 
Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. 
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va 
vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa 
lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă 
bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul 
Tău viţei.  

Cântarea 1, Glasul al 8-lea: 

Irmosul: 

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: 
Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. (se repeta dupa fiecare tropar) 

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului 
și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă. 

Asupririle chinurilor mă tulbură și de multe necazuri se umple sufletul meu; alină-le, 
Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană. 

Slavă..., 
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Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog Fecioară, izbăvește-mă din 
nevoi, că, la tine scăpând, acum îmi tind și sufletul și gândul meu. 

Și acum... 

Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeiești și purtării tale de grijă 
învrednicește-mă tu, Maica lui Dumnezeu, ca ceea ce ești bună și Născătoarea Celui 
bun. 

Cântarea a 3-a: 

Irmosul: 

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine 
mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, 
Unule Iubitorule de oameni. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. (se repeta dupa fiecare tropar) 

Folositoare și acoperământ vieții mele te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fe-
cioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și 
credincioșilor întărire, una întru tot lăudată. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și viforul scârbelor mele, că tu, mi-
reasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu 
fericită. 

Slavă..., 

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăților, bogăția facerii de 
bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca una care ai născut pe Hristos Cel puternic în-
tru tărie, una preacurată. 

Și acum... 

Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, tu, Fecioară, ajută-mi; cer 
ajutorul tău, Fecioară, că pe tine te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și 
necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană. 

Următoarele stihiri se zic după Cântarea a 3-a și a 6-a: 

Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la 
tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. 
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Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cum-
plit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. 

Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dinadinsul 
strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu, stăpână: Vino degrab și ne izbăvește pe 
noi din nevoi, ceea ce ești singura grabnic folositoare. 

Cântarea a 4-a: 

Irmosul: 

Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit 
Dumnezeirea Ta. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe 
Domnul-Îndreptătorul, dumnezeiască mireasă. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie, ceea ce ai născut pe Cel milostiv și 
pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. 

Slavă... 

Îndulcindu-ne, preacurată, cu harurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te 
pe tine Maica lui Dumnezeu. 

Și acum... 

Nădejde și întărire și zid de scăpare nemișcat câștigându-te pe tine, ceea ce ești întru tot 
lăudată, de tot necazul ne izbăvim. 

Cântarea a 5-a: 

Irmosul: 

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-
o nouă, Iubitorule de oameni. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Umple, Preacurată, de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce 
ai născut pricina veseliei. 
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Izbăvește-ne pe noi din nevoi, Născătoare de Dumnezeu, curată, ceea ce ai născut 
Izbăvirea cea veșnică și Pacea care covârșește toată mintea. 

Slavă..., 

Risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea 
ce ai născut Lumina cea dumnezeiască și veșnică. 

Și acum... 

Tămăduiește, curată, neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale, și sănă-
tate, cu rugăciunile tale, dăruiește-mi. 

Cântarea a 6-a: 

Irmosul: 

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut 
sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, 
din stricăciune scoate-mă. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Cum a mântuit de moarte și de putrejune firea mea care era ținută de moarte și de pu-
trejune, pe Sine Însuși dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului 
tău, să mă izbăvească și de răutățile vrăjmașului. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Pe tine te știu folositoare și păzitoare prea tare vieții mele, Fecioară, care risipești tulbu-
rarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor; de aceea mă rog totdeauna: Izbăvește-
mă de stricăciunea chinurilor mele. 

Slavă..., 

Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită 
și desfătare întru necazuri; de lumina ta pururea ne bucurăm, o, stăpână; și acum ne iz-
băvește din nevoi și din chinuri. 

Și acum... 

Acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog ție, celei bune, 
care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din 
stricăciunea durerilor. 
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Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la 
tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. 

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cum-
plit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. 

Ceea ce ești păzitoarea creștinilor nebiruită, și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu 
trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor; ci sârguiește ca o bună spre 
ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine: Grăbește spre rugăciune și te 
nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de 
Dumnezeu. 

Prochimen, glasul al 4-lea: 

Pomeni-voi numele Tău în tot neamul și neamul.(de 3 ori) 

Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. 

Slavă... 

Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea greșelilor noastre. 

Și acum... 

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor 
noastre. 

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, 
curățește fărădelegile noastre. 

Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea 
robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor; 
acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii, pururea fiind 
biruiți; mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea și folositoarea 
credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos. 

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci, 
cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos. 

Prefacerea celor necăjiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, Năs-
cătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, 
singura folositoare a credincioșilor. 
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Cântarea a 7-a: 

Irmosul: Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii, vă-
paia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Când ai vrut să tocmești mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălășluit în pântecele 
Fecioarei, pe care ai arătat-o folositoare lumii. Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților 
noștri. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Maică preacurată, roagă pe Domnul milei, pe Care L-ai născut, să izbăvească de păcate 
și de întinăciune sufletească pe cei ce strigă cu credință: Binecuvântat ești, Dumnezeul 
părinților noștri. 

Slavă..., 

Comoară de mântuire și izvor de curăție, turn de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce Te-a 
născut pe Tine ai arătat-o celor ce strigă: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. 

Și acum... 

De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperă-
mântul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți, Născătoare de Dumnezeu, 
care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. 

Cântarea a 8-a: 

Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați 
întru toți vecii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la tine, Fecioară, pe cei care cântă 
și te preaînalță întru toți vecii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Tămăduiește neputința sufletului meu și durerile chinurilor mele, Fecioară, ca să te slă-
vesc, curată, în veci. 

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. 
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Bogăție de tămăduiri verși, Fecioară, celor ce te laudă cu credință și preaînalță nașterea 
ta cea de negrăit. 

Și acum… 

Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea te lăudăm întru toți 
vecii. 

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și 
preaînălțându-L întru toți vecii. 

Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți 
vecii. 

Cântarea a 9-a: 

Irmosul: 

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei 
izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel 
ce a șters toată lacrima de pe fața tuturor. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut 
grija păcatului. 

Slavă..., 

Cu strălucirea luminii tale luminează, Fecioară, negura neștiinței și o izgonește de la cei 
ce cu credință te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu. 

Și acum... 

Pe mine, care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduiește-mă, Fecioară, și mă în-
toarce din boală în sănătate. 

Catavasia: 

O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta 
ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi 
mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești. 
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Apoi: 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și 
prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii 
și mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu 
Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 
Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea: 

Pentru toți care scapă cu credință întru acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce 
ești bună; că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi și în neca-
zuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului Celui de sus. Pentru 
aceea cădem înaintea ta, să ne izbăvești pe noi, robii tăi, din toate nevoile. 

Stih: Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul... 

Tuturor necăjiților bucurie și asupriților folositoare și flămânzilor dătătoare de hrană, 
străinilor mângâiere, celor învăluiți adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioși 
acoperământ și sprijinire, toiag bătrâneților tu ești Preacurată, Maica Dumnezeului 
Celui de sus; pentru aceea, ție ne rugăm: Grăbește și miluiește pe robii tăi. 

Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. 

Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucu-
ră-te, ceea ce ai crescut Strugurele cel de taină; bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears; 
bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea 
credincioșilor; bucură-te, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână. 

Slavă..., Și acum...: 

Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; 
bucură-te, scăpare; bucură-te, ceea ce ești sfeșnic de aur; bucură-te, Preacurată, care ești 
slava creștinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai; bucură-
te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, 
bucuria tuturor. 

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a 
izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. 

Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu; la 
tine scap, ceea ce ești plină de daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi 
ajută. 

Stăpâna și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii 
folositoare, către Cel ce S-a născut din tine, o, stăpâna lumii, fii mijlocitoare. 
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Cântăm cu osârdie acum cântare de bucurie ție, celei întru tot lăudată, Născătoare de 
Dumnezeu. Cu Înaintemergătorul și cu toți sfinții, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, 
ca să ne mântuiască pe noi. 

Toate oștile îngerești, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți 
sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe 
noi. 

Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de 
tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădejdea creștinilor. 

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru... 

Și troparele, glasul al 6-lea: 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, 
miluiește-ne pre noi. 

Slavă..., 

Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici 
pomenii fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de 
vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul 
mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu 

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu 
pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Luni, 23 martie, 19:00 – Acatistul Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil 
 

ACATISTUL SFINTILOR ARHANGHELI MIHAIL SI 
GAVRIIL 
(8 noiembrie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condac 1: 

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de 
praznic, care ne acoperim cu aripile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne 
izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere 
al darului! 

Icos 1: 

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de 
Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție: 
Bucură-te, făptură a Minții celei ce a făcut lumea; 
Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină; 
Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire; 
Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii; 
Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu; 
Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu; 
Bucură-te, apărătorule de foc al cerului; 
Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice; 
Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare; 
Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulțumitor; 
Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit; 
Bucură-te, prin care satana s-a surpat; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 2: 
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Pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o 
dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat: «Să stăm bine și să 
luăm aminte», cântând Sfintei Treimi: Aliluia! 

Icos 2: 

Gavriil, al minților celor ascunse și al tainelor Celui Preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând 
mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor 
spunându-le. Pentru aceasta, cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție: 
Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute; 
Bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu; 
Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței; 
Bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu; 
Bucură-te, că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă; 
Bucură-te, că întru această știință înveți pe față pe oameni; 
Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești; 
Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare; 
Bucură-te, arătarea multor neștiințe; 
Bucură-te, că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie; 
Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria; 
Bucură-te, prin care întristarea a fost îndepărtată afară; 
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! 
  

Condac 3: 

Proorocului Daniel mai mult decât tuturor proorocilor ai arătat taina cea străină a 
venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a iconomiei, preamare Gavriile; și pe el l-ai 
înțelepțit a cânta cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 3: 

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în 
războaie pururea te-ai arătat; și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile 
străine; pentru aceea mărim puterea ta, zicând: 
Bucură-te, cel ce ești mai puternic decât focul; 
Bucură-te, cel ce ești mai ascuțit decât văpaia; 
Bucură-te, cel ce ai înecat oștile egiptenilor; 
Bucură-te, cel ce ai învins cetele canaanenilor; 
Bucură-te, că pe Moise și Aaron i-ai întărit; 
Bucură-te, că pe Isus al lui Navi îndrăzneț l-ai făcut; 
Bucură-te, cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat; 
Bucură-te, cel ce pe Simion al amoreilor l-ai lovit; 
Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului; 
Bucură-te, pază a marelui Moise; 
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Bucură-te, prin care se pierd cei rău-credincioși; 
Bucură-te, prin care dreptcredincioșii se înalță; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 4: 

Mihaile, căpetenie a îngerilor, roagă, cu solirile tale, pe Dumnezeu pentru noi care 
prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le 
petrecem și ne învrednicește ca, viața cea mai bună dobândind, lui Dumnezeu 
împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! 

Icos 4: 

Venit-ai de la Cel Preaînalt, Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim 
bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea sterpăciunii lor; pentru care, bucurându-ne, ție 
cu credință îți grăim: 
Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase; 
Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie; 
Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori; 
Bucură-te, naștere plăcută lui Dumnezeu, a celor fără de copii; 
Bucură-te, că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită; 
Bucură-te, că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui; 
Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci; 
Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc; 
Bucură-te, laudă a multor părinți; 
Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune; 
Bucură-te, prin care crește neamul omenesc; 
Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește; 
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! 

Condac 5: 

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna lumii venind în biserica Domnului, trimis 
ai fost, o, Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o spre 
a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 5: 

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o, 
Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înaintemergător; de aceea, într-acest fel 
grăim ție: 
Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat; 
Bucură-te, cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut; 
Bucură-te, cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit; 
Bucură-te, străină mângâiere a Agarei celei ce plângea; 
Bucură-te, stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus; 
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Bucură-te, norul cel aurit, care pe Israel în cale îl acopereai; 
Bucură-te, că pe cei întâi-născuți ai evreilor i-ai păzit; 
Bucură-te, că pe cei întâi-născuți ai egiptenilor i-ai omorât; 
Bucură-te, laudă strălucită a evreilor; 
Bucură-te, îngrădire tare a Legii; 
Bucură-te, că pe popor din Egipt ai scos; 
Bucură-te, că pe el la pământ bun l-ai adus; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 6: 

Când S-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea Lege evreilor, prin 
slujirea și mijlocirea ta, mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit și l-ai învățat 
să cânte: Aliluia! 

Icos 6: 

Lui Zaharia celui sfințit care, odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și 
mântuire pentru popor, i-ai vestit, o, Gavriile, nașterea dumnezeiescului 
Înaintemergător. De aceea, de bunele tale vestiri spăimântându-ne, grăim ție acestea: 
Bucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri preaminunate; 
Bucură-te, cel ce pe îngerul Tatălui l-ai arătat; 
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, cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței; 
Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii; 
Bucură-te, vestitorul începerii Darului; 
Bucură-te, vestirea zorilor zilei; 
Bucură-te, semnul mântuirii oamenilor; 
Bucură-te, temelia împărăției cerurilor; 
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! 

Condac 7: 

Dumnezeu Cuvântul, vrând mai înainte a Se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, 
o, Gavriile, a încredințat-o și slujitor al acesteia te-a ales pe tine; iar tu, cugetând în sineți 
la minunea aceasta, cântai așa: Aliluia! 

Icos 7: 

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat, Mihaile arhanghele, 
arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de 
minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat; de aceea grăim ție: 
Bucură-te, stingerea focului celui nepotolit; 
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Bucură-te, ațâțarea văpăii celei pururea vii; 
Bucură-te, scăparea tinerilor feciori; 
Bucură-te, păzire a trupurilor celor neîntinate; 
Bucură-te, că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte; 
Bucură-te, că tu pe Daniel proorocul l-ai împuternicit; 
Bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum proorocul; 
Bucură-te, că pe el în grabă l-ai dus la Babilon; 
Bucură-te, învingerea cea tare a lui Ghedeon; 
Bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madiam; 
Bucură-te, prin care se întăresc credincioșii; 
Bucură-te, prin care se înfricoșează tiranii; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 8: 

Străină minune, văzându-te pe tine Balaam vrăjitorul, și în urmă, David proorocul, la 
tine, o, fericite Mihaile, în grabă căzând, s-au închinat: unul de frică încremenind, iar 
celălalt lui Dumnezeu grăind: Aliluia! 

Icos 8: 

Ca un purtător de fulger atotstrălucit și atotvoios ai venit către cea plină de dar, 
Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și noi, bucurându-ne, te 
fericim pe tine, cântându-ți: 
Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite; 
Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult; 
Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut; 
Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate; 
Bucură-te, înalt descoperitorule al întrupării Cuvântului; 
Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu; 
Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar: «Bucură-te»; 
Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu «Bucură-te» toată întristarea; 
Bucură-te, stea care ai vestit Soarele; 
Bucură-te, luminătorule, care ne-ai arătat lumina cea neapropiată; 
Bucură-te, prin care lumea s-a luminat; 
Bucură-te, prin care întunericul s-a desființat; 
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! 

Condac 9: 

Nașterea Mântuitorului o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau, Gavriile, 
bucurându-te; și la închinarea Lui pe magi, ca o stea luminoasă, i-ai condus și pe toți i-ai 
înțelepțit a cânta Celui născut așa: Aliluia! 
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Icos 9: 

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule 
de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le 
și îndemnându-le a cânta ție: 
Bucură-te, cetatea poporului celui nou; 
Bucură-te, tăria neamurilor creștine; 
Bucură-te, cel ce pe apostoli de multe ori i-ai întărit; 
Bucură-te, cel ce pe martiri tari i-ai făcut; 
Bucură-te, că pe Petru din legături și 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 ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri; 
Bucură-te, întărire puternică a cuvioșilor; 
Bucură-te, sprijin luminat al ierarhilor; 
Bucură-te, prin care se lățește credința; 
Bucură-te, prin care se micșorează rătăcirea; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 10: 

Sfârșitul a toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei 
trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se, cu frică vor sta înaintea 
judecătorului nepărtinitor, cântând împreună cu tine cântarea: Aliluia! 

Icos 10: 

Totdeauna numele tău, o, Gavriile, purtătorule de lumină, arată luminat înălțimea 
rânduielii tale, căci, după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor 
vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea, cu laude te fericim, grăind: 
Bucură-te, prin care logodnicul în taină s-a învățat; 
Bucură-te, prin care Fecioara de dânsul a fost luată; 
Bucură-te, cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus; 
Bucură-te, cel ce ai vestit mântuirea lumii; 
Bucură-te, că logodnicului Iosif i-ai descoperit taina; 
Bucură-te, că pe Iisus în Egipt L-ai scăpat; 
Bucură-te, cel ce pe Hristos din Egipt înapoi L-ai chemat; 
Bucură-te, cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret; 
Bucură-te, cel ce pe credincioșii magi, taina i-ai învățat; 
Bucură-te, că pe dânșii de Irod i-ai scăpat; 
Bucură-te, prin care Iisus a fost păzit; 
Bucură-te, prin care Irod a fost luat în râs; 
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! 
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Condac 11: 

Deasupra pietrei mormântului celui primitor de Viață, șezând îmbrăcat în alb și ca 
fulgerul strălucind, Gavriile, învierea lui Hristos ai binevestit femeilor, zicând lor «nu 
plângeți» și cântând cântarea: Aliluia! 

Icos 11: 

Făclie lumii ești, Mihaile arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le 
către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile 
amăgitoare pe toți care grăiesc: 
Bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor; 
Bucură-te, făcătorule al multor feluri de minuni; 
Bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor; 
Bucură-te, grabnică scăpare a celor din robie; 
Bucură-te, cel ce ai apărat Mănăstirea Dochiarului; 
Bucură-te, că pe aceasta o ai izbăvit de năvălirea saracinilor; 
Bucură-te, scăparea tânărului celui afundat; 
Bucură-te, arătarea aurului celui ascuns; 
Bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă; 
Bucură-te, cel ce pe apă faci minuni; 
Bucură-te, înfrumusețătorul Bisericii creștine; 
Bucură-te, ajutătorul Bisericii acesteia; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 12: 

Dar dumnezeiesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și 
celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață arată-te ajutător și mai ales păzește-ne 
pe noi, cei ce în biserica ta cântăm: Aliluia! 

Icos 12: 

De la tine, o, îngere al darului, învățându-ne a cânta în psalmi laude de bucurie 
dumnezeieștii întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, 
mărindu-te, așa-ți grăim: 
Bucură-te, bucuria celor întristați; 
Bucură-te, păzitorul celor asupriți; 
Bucură-te, bogăția nefurată a săracilor; 
Bucură-te, liman de mântuire al celor ce înoată; 
Bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor; 
Bucură-te, laudă preamărită a preoților evlavioși; 
Bucură-te, întăritorule al mănăstirilor; 
Bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia; 
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Bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc; 
Bucură-te, preabunule aducătorule de bucurie al sufletelor; 
Bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor; 
Bucură-te, bună povățuire a călugărilor; 
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! 

Condac 13: 

O, dumnezeieștilor căpetenii ale îngerilor, Mihaile și Gavriile, care stați aproape de 
scaunul lui Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca banul văduvei primindu-le, de 
gheenă ne izbăviți pe noi, ca împreună cu voi să cântăm: Aliluia! Acest Condac se zice 
de trei ori. 

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Arhanghele Mihaile, mai-marele... și Condacul întâi: Pe 
căpeteniile îngerilor... 

Icos 1: 

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de 
Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție: 
Bucură-te, făptură a Minții celei ce a făcut lumea; 
Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină; 
Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire; 
Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii; 
Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu; 
Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu; 
Bucură-te, apărătorule de foc al cerului; 
Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice; 
Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare; 
Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulțumitor; 
Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit; 
Bucură-te, prin care satana s-a surpat; 
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii! 

Condac 1: 

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de 
praznic, care ne acoperim cu aripile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne 
izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere 
al darului! 

Tropar :Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, ca 
prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei 
netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din 
nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.  
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Marti, 24 martie, 19:00 – Acatistul Sf. Ioan Botezatorul 
 

ACATISTUL SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL 
(7 ianuarie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condac 1: 

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și 
fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate 
nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite 
Înaintemergătorule! 

Icos 1: 

Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane prorocule, că strălucind cu 
dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu 
fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa: 
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; 
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; 
Bucură-te, cădere de pierire demonilor; 
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți; 
Bucură-te, lumina necuprinsă de ochii omenești; 
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor; 
Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii; 
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor; 
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor; 
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; 
Bucură-te, prin care se luminează făptura; 
Bucură-te, prin care se gonește necazul; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 
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Condac 2: 

Văzând toți prealuminata vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu 
nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mana de creștetul 
Stăpânului, ai grăit așa: Aliluia! 

Icos 2: 

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lauda, numele tău, dumnezeiescule 
Ioane prorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare 
aducem ție așa: 
Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite; 
Bucură-te, plinirea a multă lumină; 
Bucură-te, lauda dumnezeiască a sfinților lui Hristos; 
Bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu; 
Bucură-te, cunoștința fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi; 
Bucură-te, sănătate preaminunată îimpărțită credincioșilor; 
Bucură-te, minune mult mărită de îngeri; 
Bucură-te, cel ce ești rana demonilor de mult plâns; 
Bucură-te, lumina mai strălucită decât soarele; 
Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc; 
Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor; 
Bucură-te, povața și lumina orbilor; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 3: 

Putere din cer, Ioane prorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și 
uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că 
luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 3: 

Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un 
apărător al credincioșilor, și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, și întru pomenirea ta 
daruri ca acestea aducem ție: 
Bucură-te, făcătorule de multe minuni; 
Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă; 
Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași; 
Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite; 
Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul; 
Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonești de la noi; 
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor; 
Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate; 
Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor; 
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Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos; 
Bucură-te, prin care se luminează lumea; 
Bucură-te, prin care s-a gonit vicleșugul; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 4: 

Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea 
ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane prorocule și botezătorule; căci, ca o făclie 
purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! 

Icos 4: 

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce 
prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, grăind ție așa: 
Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse; 
Bucură-te, scaun de nematerialnic foc; 
Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți; 
Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi; 
Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepților; 
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, și frumusețea oamenilor; 
Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată; 
Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi; 
Bucură-te, stea mai luminată decât soarele; 
Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur; 
Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților; 
Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 5: 

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, ai iesit din 
pustie ca un Înaintemergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, 
sfinte, și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință; pentru aceea cântăm lui 
Dumnezeu așa: Aliluia! 

Icos 5: 

Văzut-au fiii oamenilor, prorocule, cinstita mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul 
și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa: 
Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos; 
Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor; 
Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor; 
Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor; 
Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; 
Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu; 
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Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire; 
Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire; 
Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat; 
Bucură-te, comoara darului cea preacinstită; 
Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici; 
Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 6: 

Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se, Ioane prorocule, Irodiada purtându-l se 
minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; și acum ca un înger petreci și cu oamenii 
vorbești, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 6: 

Prorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine 
după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, pâna când au văzut pe Acela botezat, și 
cântând au grăit către tine unele ca acestea: 
Bucură-te, mărgăritar de mult preț; 
Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite; 
Bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor; 
Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor; 
Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor; 
Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți; 
Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor; 
Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii; 
Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor; 
Bucură-te, vindecătorul orbilor și al schiopilor; 
Bucură-te, piatra scumpă de mult preț; 
Bucură-te, făclie mult-luminoasă; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 7: 

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce 
ești mai cinstit decât toți pământenii, și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se 
spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cânta lui 
Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 7: 

Arătat-a făptura nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul 
Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc 
către tine unele ca acestea: 
Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești; 
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Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești; 
Bucură-te, luminarea și lauda sfintelor; 
Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor; 
Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină; 
Bucură-te, crin cu bun miros; 
Bucură-te, vedenie înfricoșătoare; 
Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele; 
Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor; 
Bucură-te, scara cea cu bună-suire a credincioșilor; 
Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos; 
Bucură-te, prin care se închină cele de sus; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 8: 

Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane prorocule, s-a 
spăimantat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, 
și îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 8: 

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin 
tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te măresc 
cu tocmita cântare așa: 
Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor; 
Bucură-te, vas cinstit al Domnului; 
Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului; 
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană; 
Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții; 
Bucură-te, că ai înflorit rodul curăției; 
Bucură-te, că izvorăști raiul înțelepciunii; 
Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie; 
Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase; 
Bucură-te, prin care ne-am luminat toți; 
Bucură-te, prin care s-au mântuit credinciosii; 
Bucură-te, că izvorăști luminarea dreptei credințe; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 9: 

Înfricoșatu-s-a Elisabeta, daca a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la 
închinare, și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-
ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 9: 

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înțelegând dezlegarea celor 
nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa: 
Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite; 
Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit; 
Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie; 
Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici; 
Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori; 
Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni; 
Bucură-te, că luminezi ochii inimilor; 
Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele; 
Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros; 
Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune; 
Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor; 
Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 10: 

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască 
pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către 
Dumnezeu, și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cântă Lui: Aliluia! 

Icos 10: 

Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit întru războaie, ca, prin folosirea ta cea 
nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmașilor; iar noi, fiind mântuiți grăim către tine unele 
ca acestea: 
Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor; 
Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor; 
Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război; 
Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină; 
Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină; 
Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc; 
Bucură-te, că izvorăști râul vindecării; 
Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate; 
Bucură-te, steaua care luminezi lumea; 
Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate; 
Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor; 
Bucură-te, povața și lumina orbilor; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 
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Condac 11: 

Prorocule sfinte Botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, 
de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu 
săvârșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui 
Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 11: 

Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane prorocule, cu înfricoșătoarele și 
luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste 
aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea: 
Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor; 
Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi; 
Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți; 
Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți; 
Bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor; 
Bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor; 
Bucură-te, că celor ce înoată tu le ești povățuitor; 
Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi; 
Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte; 
Bucură-te, pacea vieții celei nestricăcioase; 
Bucură-te, țarină a pomilor celor înfloriți; 
Bucură-te, rădăcina din odrasla pururea vie; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 12: 

Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie 
prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui 
Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 12: 

Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un 
rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorule sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce 
te laudă pe tine cu fierbințeală și-ți cântă așa: 
Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț; 
Bucură-te, izvorul cel preafrumos și preabogat; 
Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor și oamenilor; 
Bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor; 
Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor; 
Bucură-te, pecetea celor două Testamente; 
Bucură-te, că izbăvești din nevoi pe cei robiți; 
Bucură-te, că biruiești pe cei protivnici credincioșilor; 



	   62	  

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe; 
Bucură-te, mirul celor cu bun dar; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 13: 

Sfinte Ioane prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, 
primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din 
chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
(Acest condac se zice de trei ori.) 

Apoi se zice iarăși Icosul întâi și Condacul întâi. 

Icos 1: 

Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane prorocule, că strălucind cu 
dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu 
fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa: 
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; 
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; 
Bucură-te, cădere de pierire demonilor; 
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți; 
Bucură-te, lumina necuprinsă de ochii omenești; 
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor; 
Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii; 
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor; 
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor; 
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; 
Bucură-te, prin care se luminează făptura; 
Bucură-te, prin care se gonește necazul; 
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! 

Condac 1: 

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și 
fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate 
nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite 
Înaintemergătorule! 

Troparul, glasul al 4-lea 

Prorocule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine 
nu ne pricepem noi cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celei ce te-a născut și 
amuțirea părintelui tău s-a dezlegat la mărita și cinstita nașterea ta, și întruparea Fiului 
lui Dumnezeu lumii se propovăduiește.  
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Miercuri, 25 martie, 10:00 – Acatistul Buneivestiri 
 

ACATISTUL BUNEIVESTIRI 
(25 martie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condac 1: 

Apărătoare Doamnă, pentru biruință, mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, 
Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-
ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Icos 1: 

Îngerul cel întîistătător din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-
te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, Întrupat, s-a 
înspăimântat și i-a stat înainte, grăind către dânsa unele ca acestea: 
Bucură-te, cea prin care răsare bucuria 
Bucură-te, cea prin care piere blestemul 
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut 
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei 
Bucură-te, înălțime, întru care anevoie se suie gândurile omenești 
Bucură-te, adâncime, care nu te poți vedea lesne cu ochii îngerești 
Bucură-te, că ești scaun Împăratului 
Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate 
Bucură-te, steaua, care arăți Soarele 
Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări 
Bucură-te, cea prin care se înnoiește făptura 
Bucură-te, cea prin care Prunc Se face Făcătorul 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 
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Condac 2: 

Știindu-se pe sine sfânta întru curăție, a zis lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău 
glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu; că naștere cu zămislire fără sămânță, 
cum îmi spui? Cântând: Aliluia! 

Icos 2: 

Înțelesul cel greu de pătruns căutând Fecioara să-l înțeleagă, a grăit către cel ce slujea: 
Din pântece curat, cum este cu putință să Se nască Fiu, spune-mi? Iar el cu frică a zis: 
Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus 
Bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere 
Bucură-te, începătura minunilor lui Hristos 
Bucură-te, capul poruncilor Lui 
Bucură-te, scara Cerului, pe care S-a pogorât Dumnezeu 
Bucură-te, pod care-i treci la Cer pe cei de pe pământ 
Bucură-te, minune, care de îngeri ești mult slăvită 
Bucură-te, ceea ce ești rană de mult plâns a diavolilor 
Bucură-te, ceea ce ai născut Lumina cea neapusă 
Bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut 
Bucură-te, ceea ce covârșești mintea celor înțelepți 
Bucură-te, ceea ce luminezi gândurile celor credincioși 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 3: 

Puterea Celui de Sus a umbrit-o atunci, spre zămislire, pe cea care nu știa de nuntă; și 
pântecele ei cel cu bună roadă, ca o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere 
mântuire, când vor cânta așa: Aliluia! 

Icos 3: 

Având Fecioara primit în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul 
acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și, cu săltări în pântece, ca și cum 
ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu: 
Bucură-te, vița mlădiței celei ne-veștejite Bucură-te, câștigarea rodului celui fără de 
moarte 
Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni 
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieții noastre 
Bucură-te, brazdă care ai crescut înmulțirea milelor 
Bucură-te, masă care porți îndestularea milostivilor 
Bucură-te, ceea ce înflorești Raiul desfătării 
Bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor 
Bucură-te, tămâia rugăciunii celei primite 
Bucură-te, curăția a toată lumea 
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Bucură-te, voia cea bună a lui Dumnezeu către noi, cei muritori 
Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!   

Condac 4: 

Vifor de gânduri necredincioase având în sine, înțeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se la 
tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu, ceea ce ești fără de 
prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia! 

Icos 4: 

Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup și, alergând la Acela ca la 
un păstor, L-au văzut ca pe un miel fără de prihană în brațele Mariei, pe care lăudând-o, 
au zis: 
Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului 
Bucură-te, staulul oilor cuvântătoare 
Bucură-te, ceea ce ești chinuire pentru vrăjmașii cei nevăzuți 
Bucură-te, ceea ce deschizi ușile Raiului 
Bucură-te, că cele cerești se bucură cu cele pământești 
Bucură-te, că cele pământești dănțuiesc împreună cu cele cerești 
Bucură-te, gura apostolilor cea fără de tăcere 
Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri 
Bucură-te, temeiul cel tare al credinței 
Bucură-te, cunoștința harului cea luminoasă 
Bucură-te, cea prin care s-a golit iadul 
Bucură-te, cea prin care ne-am îmbrăcat cu slavă 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 5: 

Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o magii, au mers pe urma luminii ei; și, 
ținând-o ca pe o făclie, cu dânsa căutau pe puternicul Împărat; și, ajungând la Cel 
neajuns, s-au bucurat cântându-I: Aliluia! 

Icos 5: 

Au văzut pruncii haldeilor în brațele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mâna; și, 
cunoscându-L a le fi Stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-I sluji Lui și 
a-i cânta celei binecuvântate: 
Bucură-te, Maica stelei celei neapuse 
Bucură-te, raza zilei celei de taină 
Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii 
Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii 
Bucură-te, ceea ce ai aruncat dintru dregătorie pe tiranul cel fără de omenie 
Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni 
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Bucură-te, ceea ce ne-ai izbăvit din slujirea cea idolească 
Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate 
Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc 
Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia patimilor 
Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși 
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 6: 

Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, săvârșind 
prorocia Ta; și, mărturisindu-Te tuturor pe Tine, Hristoase, au lăsat pe Irod ca pe un 
mincinos, că nu știa să cânte: Aliluia! 

Icos 6: 

Strălucind Tu în Egipt, Lumina adevărului, ai izgonit întunericul minciunii. Că idolii 
lui, Mântuitorule, nerăbdând tăria Ta, au căzut; iar cei ce s-au izbăvit de dânșii cântau 
către Născătoarea de Dumnezeu: 
Bucură-te, îndreptarea oamenilor 
Bucură-te, căderea demonilor 
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii 
Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească 
Bucură-te, mare care ai înecat pe faraonul cel netrupesc 
Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață 
Bucură-te, stâlp de foc care povățuiești pe cei dintru întuneric 
Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul 
Bucură-te, hrană și potir cu mană 
Bucură-te, slujitoarea bucuriei celei sfinte 
Bucură-te, pământul făgăduinței 
Bucură-te, izvorâtoare de miere și lapte 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 7: 

Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înșelător, Te-ai dat lui ca un prunc, dar Te-ai 
făcut cunoscut lui și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea 
Ta cea nespusă, cântând: Aliluia! 

Icos 7: 

Arătat-a făptură nouă arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuți de Dânsul, 
răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg, precum a fost; ca noi, 
văzând minunea, să o lăudăm, grăind: 
Bucură-te, floarea nestricăciunii 
Bucură-te, cununa înfrânării 



	   68	  

Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul Învierii 
Bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească 
Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii 
Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se odihnesc 
Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece pe Îndreptătorul celor rătăciți 
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul celor robiți 
Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept 
Bucură-te, iertarea multor greșiți 
Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală 
Bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 8: 

Văzând naștere minunată, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la Cer; că 
pentru aceasta Preaînaltul Dumnezeu pe pământ S-a arătat Om smerit, vrând să tragă la 
înălțime pe cei care-I cântă: Aliluia! 

Icos 8: 

Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de Sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel 
necuprins; că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din 
Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea: 
Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput 
Bucură-te, ușa tainei celei de cinste 
Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necredincioși 
Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși 
Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a Celui ce este pe heruvimi 
Bucură-te, sălașul cel preaslăvit al Celui ce este pe serafimi 
Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una 
Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea 
Bucură-te, cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii 
Bucură-te, cea prin care s-a deschis Raiul 
Bucură-te, cheia Împărăției lui Hristos 
Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 9: 

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării lui Hristos; că pe Cel 
neapropiat, ca Dumnezeu, L-a văzut Om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și 
auzind de la toți: Aliluia! 
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Icos 9: 

Pe oratorii cei mult-vorbitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas, despre tine, 
Născătoare de Dumnezeu; că nu se pricep să spună în ce chip și Fecioară ai rămas, și ai 
putut naște. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință cântăm: 
Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu Bucură-te, comoara rânduielii Lui 
Bucură-te, ceea ce îi arăți pe filosofi neînțelepți 
Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători 
Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliți 
Bucură-te, că s-au veștejit făcătorii de basme 
Bucură-te, ceea ce ai risipit vorbele cele încâlcite ale atenienilor 
Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor 
Bucură-te, ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței 
Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte 
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască 
Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!   

Condac 10: 

Vrând să mântuiască lumea, Împodobitorul tuturor a venit la ea, așa cum Însuși 
făgăduise; și, Păstor fiind, ca un Dumnezeu, pentru noi S-a arătat om ca și noi. Căci, cu 
asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia! 

Icos 10: 

Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la 
tine; că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine, Curată, sălășluindu-Se în 
pântecele tău și învățând pe toți să îți cânte: 
Bucură-te, turnul fecioriei 
Bucură-te, ușa mântuirii 
Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles 
Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc 
Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliți întru rușine 
Bucură-te, că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte 
Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor 
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Semănătorul curăției 
Bucură-te, cămara nunții celei fără de sămânță 
Bucură-te, ceea ce ai unit cu Domnul pe cei credincioși 
Bucură-te, ceea ce între fecioare singură ai fost hrănitoare de prunc 
Bucură-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfinților 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 
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Condac 11: 

Împărate sfinte, de Ți-am aduce cântări și psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu 
plinim cum se cuvine, căci se biruiește toată cântarea care se îndreaptă către mulțimea 
milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ți cântă: Aliluia! 

Icos 11: 

Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, o vedem pe Preasfânta 
Fecioară; că, aprinzând în sine Focul cel netrupesc, pe toți îi îndreptează spre cunoștința 
cea dumnezeiască ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta: 
Bucură-te, raza Soarelui celui înțelegător 
Bucură-te, raza Luminii celei neapuse 
Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele 
Bucură-te, ceea ce îi îngrozești pe vrăjmași ca un tunet 
Bucură-te, că dintru tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină 
Bucură-te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe 
Bucură-te, ceea ce te-ai arătat icoană a cristelniței 
Bucură-te, ceea ce curățești întinăciunea păcatului 
Bucură-te, baie, care speli conștiința 
Bucură-te, pahar, care dai gust bucuriei 
Bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos 
Bucură-te, viața veseliei celei de taină 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 12: 

Vrând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datoriilor omenești a 
venit Singur la cei ce se îndepărtaseră de harul Lui și, rupând zapisul, aude de la toți 
cântarea: Aliluia! 

Icos 12: 

Cântând nașterea ta, te lăudăm toți, ca pe o biserică însuflețită, Născătoare de 
Dumnezeu; că, locuind în pântecele tău Domnul, Care ține toate cu mâna, a sfințit, a 
slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte: 
Bucură-te, locașul lui Dumnezeu-Cuvântul Bucură-te, sfântă care ești mai mare decât 
toți sfinții 
Bucură-te, chivot poleit cu Duhul 
Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată 
Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși 
Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților cuvioși 
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii 
Bucură-te, zidul cel nebiruit al Împărăției 
Bucură-te, cea prin care se înalță biruințele 
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Bucură-te, cea prin care cad vrăjmașii 
Bucură-te, tămăduirea trupului meu 
Bucură-te, mântuirea sufletului meu 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!   

Condac 13: 

O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, 
primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să fie pe 
toți cei care-ți cântă: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori) 

Apoi iarăși se citește Icosul întâi și Condacul întâi:   

Icos 1: 

Îngerul cel întîistătător din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-
te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, Întrupat, s-a 
înspăimântat și i-a stat înainte, grăind către dânsa unele ca acestea: 
Bucură-te, cea prin care răsare bucuria 
Bucură-te, cea prin care piere blestemul 
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut 
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei 
Bucură-te, înălțime, întru care anevoie se suie gândurile omenești 
Bucură-te, adâncime, care nu te poți vedea lesne cu ochii îngerești 
Bucură-te, că ești scaun Împăratului 
Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate 
Bucură-te, steaua, care arăți Soarele 
Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări 
Bucură-te, cea prin care se înnoiește făptura 
Bucură-te, cea prin care Prunc Se face Făcătorul 
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Condac 1: 

Apărătoare Doamnă, pentru biruință, mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, 
Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-
ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai 
presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toată făptura; mirarea cea mare a 
îngerilor, propovăduirea prorocilor, podoaba cea aleasă a arhanghelilor, întărirea cea 
tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoarea cea tare a 
călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioarelor, veselia cea lină 
a maicilor, înțelepciunea și învățătura pruncilor, cârmuitoarea săracilor și a văduvelor; 
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îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiți; liniște celor de pe 
mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare neostenită celor rătăciți, mergere ușoară 
celor călători, odihnă bună celor osteniți, acoperământ și scăpare celor asupriți; nădejde 
celor fără de nădejde, ajutătoare celor lipsiți; celor săraci bogăție neîmpuținată, celor 
întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie; 
celor păcătoși mântuire către Dumnezeu; tuturor creștinilor ocrotire tare, ajutătoare 
nebiruită și folositoare. 

Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție noi, robii tăi, 
Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasa a Luminii celei înțelegătoare și 
preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață 
tuturor, ceea ce ești slăvită de cele cerești, minte îngerească, stea cu totul luminoasă și 
mai sfântă decât toți sfinții; împărăteasa împăraților, Stăpâna tuturor făpturilor, 
Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, palat al Preasfântului Duh, tron 
de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ceresc, purtător al Cuvântului lui 
Dumnezeu, căruța cea în chipul focului; odihna Dumnezeului celui viu, zămislirea 
negrăită a trupului lui Hristos, cuibul Vulturului ceresc, turtureaua cea cu bună glă-
suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adâncul 
milelor, picătura care risipești mânia lui Dumnezeu, adâncimea cea nemăsurată, taina 
cea negrăită, minunea cea neștiută, minune nespusă; 

Biserică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacurilor; tămâia 
cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, Rai sufletesc, odrasla 
pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoasă, care ai înflorit nouă veselia 
cerească, strugurele mântuirii noastre, paharul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres 
de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat; solitoarea legii, începătura credinței 
celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ereticilor, sabia mâniei lui 
Dumnezeu împotriva tuturor celor nelegiuiți; îngrozire diavolilor, biruință în războaie, 
păzitoare adevărată tuturor creștinilor și lumii încredințată mântuire. 

O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe 
noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să 
ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și 
tot poporul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de 
toate năpastele, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor 
neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, de toate durerile și tot necazul. Ca 
să nu fie împuținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu 
dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce 
te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi aducătoare de 
roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate 
nevoile, Stăpână preamilostivă, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, pe cei ce sunt în 
primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspinarea lor; ci 
ne înnoiește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulțumire, aflându-te pe tine 
ajutătoare. Milostivește-te, Doamnă Preacurată, spre ajutorul poporului celui 
binecredincios. 
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Nădejdea noastră, adună pe cele risipite: pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei 
căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe 
cei tineri îi învață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc; dar, mai 
ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile. 

O, milostivă și preaîndurată Împărăteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de 
Dumnezeu, pururea Fecioară, miluiește cu mijlocirea ta poporul drept-credincios și 
toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe 
ea cu cinstitul tău acoperământ și roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai 
presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra 
împotriva vrăjmașilor ce se luptă împotriva noastră. Miluiește și mântuiește prin ru-
găciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, pe (Înalt) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitropolitul) nostru 
(N), pe toți ortodocșii arhierei, preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc și pe tot 
poporul drept-credincios care se închină icoanei tale. 

Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul 
păcatelor și ne luminează ochii inimii spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar 
la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei care s-au mutat întru 
dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, împreună cu îngerii, cu arhanghelii și 
cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu; și prin 
rugăciunea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos, și cu 
bucurie în locașurile îngerești să se desfăteze. 

Că tu ești, Doamnă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pământenilor; tu ești nădejdea și 
folositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea 
cea fierbinte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre 
îmblânzirea Stăpânului. Și, cu a ta mijlocire, îndrăznim să ne apropiem de sfântul altar, 
de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși suntem nevrednici. Pentru 
aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna 
ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică 
îl sărutăm, așteptând, Doamnă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să 
ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfârșit, și să stăm fără de rușine în ziua Ju-
decății de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeului nostru, slăvindu-L pe El împreună cu 
Cel fără de început al Lui Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Lui 
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. 
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!   Pentru rugăciunile 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor 
sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! 
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Miercuri, 25 martie, 18:00 – Acatistul Sf. Cruci 

 

ACATISTUL SFINTEI CRUCI 
(14 septembrie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condac 1: 

O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, 
veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și 
acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!” 

Icos 1: 

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare și, 
văzând-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire, se 
spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea: 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a lumii; Bucură-te, slava Bisericii; 
Bucură-te, că izvorăști tămăduiri cu îndestulare; 
Bucură-te, că luminezi marginile lumii; 
Bucură-te, lemn de viață mirositor și vistieria minunilor; 
Bucură-te, preafericită și de daruri dătătoare; 
Bucură-te, că ești dumnezeiesc așternut picioarelor; 
Bucură-te, că te-ai așezat spre închinarea tuturor; 
Bucură-te, pahar plin de curată băutură; 
Bucură-te, luminător al strălucirii celei de sus; 
Bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea; 
Bucură-te, prin care este închinat Ziditorul; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 2: 
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Văzându-se Elena pe sineși întru dorire, a zis împăratului cu îndrăznire: „Lucrul cel 
preadorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele”. Căutând însă arma cea 
biruitoare pentru tine, precum zici, cântă: Aliluia! 

Icos 2: 

Cunoștința cea necunoscută mai înainte împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei ce 
slujeau: „Din sânurile pământului siliți-vă în grabă a afla și Crucea a mi-o da”, către 
care privind cu frică a zis, cântând așa: 
Bucură-te, semnul adevăratei bucurii; 
Bucură-te, izbăvirea vechiului blestem; 
Bucură-te, comoară, pentru zavistie în pământ ascunsă; 
Bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită; 
Bucură-te, Cinstită Cruce cu împătrite raze în chipul focului; 
Bucură-te, scară pe înălțime rezemată, mai înainte oarecând arătată; 
Bucură-te, lumina îngerilor cea cu alinare închipuită; 
Bucură-te, rana demonilor cea mult suspinată; 
Bucură-te, odor veselitor al Cuvântului; 
Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, apărătoare a deznădăjduiților; 
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 3: 

Puterea Lemnului s-a arătat atunci, spre adevărata încredințare a tuturor, și pe cea fără 
de glas și moartă spre viață a sculat-o: înfricoșătoare privire celor ce vor a culege 
mântuire, când cântă așa: Aliluia! 

Icos 3: 

Având Elena arma cea nebiruită, a alergat către fiul său, iar el, săltând îndată, Crucea 
cea prea mare cunoscând-o, se bucura, și cu săltările ca și cu niște cântări, zicea către 
dânsa unele ca acestea: 
Bucură-te, Cinstită Cruce, vasul luminii; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, vistierul vieții; 
Bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului; 
Bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare; 
Bucură-te, masă care ții ca pe o Jertfă pe Hristos; 
Bucură-te, viță ce porți Strugurele cel copt care dă vinul cel tainic; 
Bucură-te, că păzești sceptrele împăraților; 
Bucură-te, că zdrobești capetele balaurilor; 
Bucură-te, strălucită cunoștință a credinței; 
Bucură-te, păzitoarea a toată lumea; 
Bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori; 
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Bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 4: 

Dumnezeiasca râvnă întru sineși luând Elena, cu osârdie a căutat și a aflat Crucea care 
în pământ era ascunsă și pe cer împăratului se arătase, pe care lăudând-o a zis: Aliluia! 

Icos 4: 

În chipul soarelui s-a arătat Crucea în lume, și toți de luminare umplându-se, și ca spre 
o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți, în mâinile cele sfinte, 
înălțată, pe care lăudând-o au zis: 
Bucură-te, raza Soarelui celui gândit; 
Bucură-te, izvorul Mirului celui nedeșertat; 
Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei; 
Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului; 
Bucură-te, că înălțându-te, împreună acum, pe noi ne înalți; 
Bucură-te, că închinându-te, pe suflete le sfințești; 
Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită; 
Bucură-te, tăria nevoitorilor cea preaiubită; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, mustrarea evreilor; 
Bucură-te, lauda credincioșilor; 
Bucură-te, prin care s-a surpat iadul; 
Bucură-te, prin care a răsărit Darul; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 5: 

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit privindu-l toți, la acoperământul lui acum să alergăm, 
și ca pe o armă ținându-l, printr-însul să biruim taberele vrăjmașilor și, pipăind pe Cel 
nepipăit, cu bucurie să cântăm Lui: Aliluia! 

Icos 5: 

Văzut-a lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul Crucii cu stele, întru 
care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperit lemnul Crucii și a zis 
către dânsul unele ca acestea: 
Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit; 
Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat; 
Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor; 
Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni; 
Bucură-te, sceptrul ceresc al împărăteștii oști; 
Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști; 
Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor; 
Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor; 
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Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți; 
Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți; 
Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos; 
Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 6: 

Scară până la cer s-a făcut Crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către 
înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetele îngerilor, lăsând pe 
cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt și știind ei a cânta: Aliluia! 

Icos 6: 

Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, 
iar portarii iadului, nesuferind raza Ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de 
dânșii, acum, văzând Crucea, cântă așa: 
Bucură-te, învierea celor omorâți; 
Bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc; 
Bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului; 
Bucură-te, câștigarea desfătării raiului; 
Bucură-te, toiag care ai afundat oastea egipteană; 
Bucură-te, că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat; 
Bucură-te, lemn însuflețit, a tâlharului mântuire; 
Bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mireasmă; 
Bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul; 
Bucură-te, pecetea pe care oamenii au luat-o; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, ușa tainelor; 
Bucură-te, prin care se revarsă râuri dumnezeiești; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 7: 

Moise, voind a izbăvi din stricăciune preamult truditul neam, te-ai dat lui ca un toiag, 
dar te-ai arătat lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a înspăimântat, Cruce Cinstită, 
de tăria ta, cântând: Aliluia! 

Icos 7: 

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe Cruce S-a 
pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-
a dezlegat, ca puterea Crucii văzând-o, toți acum să cânte: 
Bucură-te, ridicarea celor căzuți; 
Bucură-te, îndreptarea celor robiți de patimile lumești; 
Bucură-te, înnoirea Învierii lui Hristos; 
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Bucură-te, dumnezeiască desfătare a monahilor; 
Bucură-te, copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii; 
Bucură-te, Lemn de prooroci vestit a fi pe pământ sădit; 
Bucură-te, ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor; 
Bucură-te, apărare tare a cetății; 
Bucură-te, a Dreptului Judecător arătare; 
Bucură-te, a greșiților osândire; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, sprijinirea sărmanilor; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, îmbogățirea săracilor; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 8: 

Străină minune văzând, nouă viață să viețuim, mintea la cer înălțând-o, că pentru 
aceasta Hristos pe Cruce S-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i ridica spre El pe cei 
ce cântă Lui: Aliluia! 

Icos 8: 

Tot a venit din înălțime, avându-și Dumnezeirea, singur Cuvântul cel mai înainte de 
veacuri și născându-Se din Fecioară Maică și lumii arătându-Se om smerit și Crucea 
primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui: 
Bucură-te, Cinstită Cruce, arma păcii; 
Bucură-te, semnul călătorilor; 
Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc; 
Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce prigonesc; 
Bucură-te, sad bine rodit, nemuritor și de viață purtător; 
Bucură-te, floare, care ai înflorit mântuirea noastră; 
Bucură-te, că unești pe cele de pe pământ cu cele de sus; 
Bucură-te, că luminezi inimile celor de jos; 
Bucură-te, prin care stricăciunea s-a stricat; 
Bucură-te, prin care mâhnirea s-a pierdut; 
Bucură-te, bogăția bunătăților celor înmiite; 
Bucură-te, lauda credincioșilor cea de mii de ori numită; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 9: 

Acăzut tabăra demonilor cea cu tot felul de săgeți întrarmată și neamul evreilor s-a 
rușinat, văzând ei că, de către toți, cu dor Crucea este închinată și că de-a pururea 
izvorăște tămăduiri celor ce cântă: Aliluia! 

Icos 9: 

Râurile cugetelor celor de rea-credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase; 
căci, cu adevărat, nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi, 
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Învierea slăvind-o, cântăm: 
Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu; 
Bucură-te, adâncimea Proniei Lui; 
Bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori; 
Bucură-te, pierderea nebunilor în stele cititori; 
Bucură-te, că arăți Învierea lui Hristos; 
Bucură-te, că pătimirile Lui le înnoiești; 
Bucură-te, ceea ce călcarea de poruncă a celor dintâi zidiți ai dezlegat-o; 
Bucură-te, ceea ce intrările Raiului le-ai deschis; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, cea de toți cei dreptcredincioși cinstită; 
Bucură-te, a neamurilor celor necredincioase potrivnică; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, doctorul celor ce bolesc; 
Bucură-te, de-a pururea ajutătoare a celor ce se roagă ție; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 10: 

Lumea vrând a o mântui, Împodobitorul lumii la dânsa S-a pogorât în chip de negrăit 
și, întrupat fiind, Crucea a suferit, și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea, 
și izbăvindu-ne pe noi, de la toți aude: Aliluia! 

Icos 10: 

Zid nebiruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o, purtătoare de viață Cruce, că 
Făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te, își întinde mâinile – străină auzire 
– și pe toți învață a cânta: 
Bucură-te, temeiul dreptei credințe; 
Bucură-te, biruința creștinilor; 
Bucură-te, că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt; 
Bucură-te, că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit; 
Bucură-te, că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit; 
Bucură-te, că tu cuvintele cele de prooroci vestite le-ai împlinit; 
Bucură-te, că ai purtat pe Mântuitorul tuturor; 
Bucură-te, că ai stricat pe stricătorul sufletelor; 
Bucură-te, prin care cu îngerii ne-am unit; 
Bucură-te, prin care cu lumina ne-am strălucit; 
Bucură-te, că cinstindu-te, ție ne închinăm; 
Bucură-te, că strigând ție glăsuim; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 11: 

Cântarea toată se micșorează, vrând a lăuda mulțimea minunilor tale, fiindcă de-ți vom 
aduce ție, o, preacinstită Cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de 
cele ce ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia! 
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Icos 11: 

Strălucire de lumină dătătoare, celor ce sunt întru întuneric se dăruiește Crucea aceasta 
de viață dătătoare. Că lumina cea nematerialnică a primit-o și spre cunoștință 
dumnezeiască pe toți povățuiește și, înălțându-se acum, mintea noastră o înalță a cânta 
acestea: 
Bucură-te, luminătorul ce te arăți celor ce sunt întru întuneric; 
Bucură-te, stea care luminezi lumea; 
Bucură-te, fulger care orbești pe ucigașii lui Hristos; 
Bucură-te, trăsnet care slăbești pe cei necredincioși; 
Bucură-te, că ai strălucit cetele dreptmăritorilor; 
Bucură-te, că ai risipit templele idolilor; 
Bucură-te, cea al cărei chip din cer s-a arătat; 
Bucură-te, cea al cărei dar vicleșugurile le-a gonit; 
Bucură-te, ceea ce însemnezi omorârea trupului; 
Bucură-te, ceea ce omori pornirea patimilor; 
Bucură-te, Lemn pe care Hristos S-a răstignit; 
Bucură-te, Lemn prin care toată lumea s-a mântuit; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 12: 

Har voind Hristos a da oamenilor, mâinile pe lemn Își întinde și neamurile toate 
împreună le cheamă, și Împărăția cerurilor o dă tuturor celor ce cu vrednicie și cu 
credință cântă cântare: Aliluia! 

Icos 12: 

Cântând cântarea ta, te lăudăm cu dor pe tine, Lemnul Domnului, ca pe un însuflețit. 
Că pe tine pironindu-Se cu trupul Cel ce stăpânește peste puterile cele de sus, ne-a 
sfințit, ne-a mărit și ne-a învățat a zice acestea: 
Bucură-te, Cinstită Cruce, arma cea înțelegătoare; 
Bucură-te, sfântă privire a sfinților; 
Bucură-te, înainte-propovăduirea proorocilor și a drepților; 
Bucură-te, purtătoare de lumină, meșteșugire a lui Hristos; 
Bucură-te, frumusețea și cununa dreptcredincioșilor cârmuitori; 
Bucură-te, stăpânirea și întărirea cuvioșilor preoți; 
Bucură-te, podoaba cea prealăudată a adevărului; 
Bucură-te, începutul cel preabun al mântuirii; 
Bucură-te, strălucirea cea luminată a tuturor; 
Bucură-te, izgonirea agarienilor; 
Bucură-te, făclie a luminii celei nestricate; 
Bucură-te, veselia sufletului meu; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 
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Condac 13: 

O, întru tot cântat Lemn pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul cel mai sfânt decât toți 
sfinții, primind rugăciunile noastre, de toată primejdia pe toți izbăvește-ne și de 
chinurile veșnice scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de 
trei ori.) 
Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Îngerii din cer... și Condacul întâi: O, de trei ori fericită... 

Icos 1: 

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare și, 
văzând-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire, se 
spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea: 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a lumii; Bucură-te, slava Bisericii; 
Bucură-te, că izvorăști tămăduiri cu îndestulare; 
Bucură-te, că luminezi marginile lumii; 
Bucură-te, lemn de viață mirositor și vistieria minunilor; 
Bucură-te, preafericită și de daruri dătătoare; 
Bucură-te, că ești dumnezeiesc așternut picioarelor; 
Bucură-te, că te-ai așezat spre închinarea tuturor; 
Bucură-te, pahar plin de curată băutură; 
Bucură-te, luminător al strălucirii celei de sus; 
Bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea; 
Bucură-te, prin care este închinat Ziditorul; 
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor! 

Condac 1: 

O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, 
veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și 
acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!” 

După aceea se citește această 

Rugăciune către Domnul Hristos 

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, 
întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce pentru 
păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și 
cu fărădelegile noastre cele rele. De aceea, ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite să 
ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață 
făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, să câștigăm și noi asemenea Ție, 
pentru dragostea Ta, precum Tu, Cel Milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, 
întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit 
nemulțumitorii evrei. 
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Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea Ta, precum ai 
făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta, 
cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai. De aceea 
întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte, Crucea Ta cu 
deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfânta Ta 
Maică, ucenicii Tăi și mironosițele femei. 

Dă-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău, și iartă 
păcatele noastre pentru sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință împreună cu el 
în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești. Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, 
precum se roagă Ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și-i 
învrednicește pe ei de Împărăția Ta ca să vadă lumina Ta și să mărească slava Ta. Ne 
închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: mărire ei pentru dragostea Ta. 

Bucură-te, Preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând 
asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ținut Rodul vieții 
Ce ne-a mântuit din moartea păcatului. 

Bucură-te, toiagul cel tare care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească 
ce ai deschis ușa Raiului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii Tăi surpați 
jos, iar pe prietenii Tăi împărățind în ceruri, pe vrăjmașii Tăi biruiți de puterea Ta, iar pe 
creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea Ta. O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai 
pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și câtă necinste ai răbdat 
pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea, cum 
putem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară 
grele chinurile, văzând pe Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește Lui de 
mare cinste? Rușine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc 
oamenii sau de ispitele ce ni le aduc diavolii, trupul și gândurile noastre cele rele, sau 
pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, 
deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El, pentru ca să-L 
slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim 
cu mai multă mărire întru Împărăția Lui cea veșnică. Și, de vreme ce este așa, 
înmulțește-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și 
să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla. 
Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei 
lumina, legați de nu ne vei dezlega, fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei 
preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu bogata și 
dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o mărim, 
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Troparul Sfintei Cruci 

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; biruință 
binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește 
poporul Tău.  
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Joi, 26 martie, 18:00 – Acatistul Sf. Nicolae 

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE 
(6 decembrie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă..., 

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici 
pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de 
vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul 
mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum..., 
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Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu 
pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mân-
tuirea neamului creștinesc. 

Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condac 1 

Cel care verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât 
toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca acela care ai 
îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, ca să cânt ție: Bucură-
te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Icos 1 

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea 
voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a 
poruncit ca să-i elibereze pe dânșii. Pentru aceea, ei au fost cuprinși de bucurie și de 
frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae: 
Bucură-te, capul cel sfințit; 
Bucură-te, cel care ai sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale; 
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor; 
Bucură-te, ajutătorul celor credincioși; 
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei; 
Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege; 
Bucură-te, cel care ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt; 
Bucură-te, cel care ai pierdut viforul mulțimii zeilor; 
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Bucură-te, cel care ești dimpreună vorbitor cu îngerii; 
Bucură-te, izgonitorul demonilor; 
Bucură-te, glasul dumnezeieștilor cuvinte; 
Bucură-te, cel care ai astupat gurile ereticilor; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 2 

Pe pământ, al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor, 
că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fărădelegii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu 
eresul și toată lumea ai voit să o cureți de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o 
lumina, ca un părinte și învățător. Pentru aceea, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 2 

Vrând dimineața Avlavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legați din temniță 
spre tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și, îngrozindu-l pe el, ai 
zis: „Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere”. Pentru aceea și 
noi grăim ție, Nicolae mărite: 
Bucură-te, mare făcătorule de minuni; 
Bucură-te, grabnic ajutătorule; 
Bucură-te, cald folositorule; 
Bucură-te, cercetătorul celor necăjiți; 
Bucură-te, limanul cel lin al celor înviforați; 
Bucură-te, mângâierea celor care plâng; 
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi; 
Bucură-te, povățuitorul celor orbi; 
Bucură-te, bogăția săracilor; 
Bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților; 
Bucură-te, cununa Bisericii; 
Bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 3 

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am înspăimântat, că de bucurie și de frică fiind 
cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep. Ci tu, prin rugăciunile tale cele treze, 
luminează-mi mintea ca să cânt lui Dumnezeu dimpreună cu tine: Aliluia! 

Icos 3 

Arhanghelii cu îngerii se minunează, părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu, 
apostolii și prorocii se laudă cu tine, oamenii cei dreptcredincioși spre tine au nădejde. 
Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, grăiesc ție, Sfinte Nicolae: 
Bucură-te, cel care împreună-locuitor ești cu îngerii; 
Bucură-te, cel care aduci întristare diavolilor; 
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Bucură-te, cel care ești slujitor asemenea lui Grigorie Teologul în preoție; 
Bucură-te, cu Ioan Gură de Aur dimpreună vorbitorule; 
Bucură-te, prietenul marelui Vasile; 
Bucură-te, că dimpreună cu dânșii tai eresurile; 
Bucură-te, cel care porți o credință cu dânșii; 
Bucură-te, că faci minuni spre împăcare; 
Bucură-te, că tu cureți lumea de mulțimea zeilor; 
Bucură-te, cel care ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu în 
Biserică; 
Bucură-te, că rușinând pe Arie înșelătorul la sobor, l-ai învins; 
Bucură-te, că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 4 

O, mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea voia tatăl lor să le dea, 
din pricina sărăciei, la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul 
tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta, minunându-se, 
au cântat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! 

Icos 4 

Ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, preafericite, bătrânului noaptea, întru 
ascuns, trei legături de galbeni ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în 
păcat. Pentru aceea auzi de la toți: 
Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu; 
Bucură-te, primirea mai înainte a cunoștinței Lui; 
Bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu; 
Bucură-te, hrana și bucuria celor care aleargă către tine; 
Bucură-te, pâine pentru hrană neîmpuținată celor lipsiți; 
Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor care viețuiesc în lipsă pe pământ; 
Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor; 
Bucură-te, limpede cugetare a celor necăjiți; 
Bucură-te, că ești blând ascultător celor neputincioși; 
Bucură-te, dulceața a toată lumea; 
Bucură-te, mirele celor trei fete; 
Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele, prin rugăciunile tale; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 5 

Către biserica ta mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de 
agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși 
erau întristați, n-au încetat însă a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua 
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praznicului tău, spre seară, l-ai pus pe el înaintea lor, și văzând ei această minune cu 
tine cântare de bucurie lui Dumnezeu cântau: Aliluia! 

Icos 5 

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică. Iar tu, 
părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira în acel ceas. 
Pentru aceea, cu dânșii grăim ție, Nicolae, ca unui bun păstor: 
Bucură-te, ierarhul Domnului; 
Bucură-te, luminată propovăduire a creștinătății; 
Bucură-te, cel care porți nume de biruință; 
Bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare; 
Bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești; 
Bucură-te, îndreptătorul drept-credincioșilor; 
Bucură-te, prădarea păgânătății; 
Bucură-te, doctorul cel fără de plată; 
Bucură-te, că în dar luând, în dar împarți tămăduiri; 
Bucură-te, al celor neputincioși bun păstor; 
Bucură-te, cel care izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești; 
Bucură-te, desfătarea a toată lumea; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 6 

Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea 
nașterii tale, că ai supt numai din sânul drept și de la sânul maicii tale te-ai cunoscut 
făcător de minuni. Pentru aceea și acum cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 6 

De împresurările diavolești izbăvește-i pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel 
care cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea, și acum 
dăruiește vindecări neputințelor noastre, ierarhe, ca să te lăudăm pe tine, zicând: 
Bucură-te, Nicolae; 
Bucură-te, făcătorule de minuni; 
Bucură-te, ierarhe; 
Bucură-te, preacuvioase; 
Bucură-te, preafericite; 
Bucură-te, cel care ești cu nume mare; 
Bucură-te, preamărite; 
Bucură-te, hrănitorul postitorilor; 
Bucură-te, învățătorul înfrânării; 
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți; 
Bucură-te, că altceva nu știm să grăim fără numai „bucură-te!”; 
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Bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 7 

Având vicleană cunoștință, Arie a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a 
intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, degrab 
alergând către Stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară 
cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, Celui Care ți-
a dat ție această putere: Aliluia! 

Icos 7 

Mai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui 
fără de Dumnezeu învățătură și, ca pe un al doilea Iuda surpându-l, l-ai lăsat. Pentru 
aceea și noi grăim ție neîncetat: 
Bucură-te, întâistătătorule pe scaunul Mirelor; 
Bucură-te, mare ierarh al Lichiei; 
Bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare; 
Bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire; 
Bucură-te, chimval bine răsunător; 
Bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi; 
Bucură-te, că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie; 
Bucură-te, zicea ție Constantin; 
Bucură-te, a grăit ție Avlavie; 
Bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele; 
Bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile; 
Bucură-te, că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 8 

Minune dumnezeiască te-ai arătat, fericite, celor care alergau la biserica ta, de 
Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri izbăvindu-i, părinte, pe 
cei care după Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea, cântând: Aliluia! 

Icos 8 

Ca acela care ai îndrăznire către Hristos, Nicolae, fiindcă turma Lui o păzești de lupii cei 
văzuți și nevăzuți și de la cei care scapă sub acoperământul tău nu te întorci, și nouă, 
celor care suntem învăluiți de gânduri și de lucruri viclene, întinde-ne mână de ajutor, 
părinte, ca să te lăudăm pe tine, zicând: 
Bucură-te, Nicolae prealăudate; 
Bucură-te, întărirea Mirelor; 
Bucură-te, podoaba Lichiei; 
Bucură-te, cârmuitorul cel bun; 
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Bucură-te, că dimpreună cu îngerii salți; 
Bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești; 
Bucură-te, că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului; 
Bucură-te, că pe Arie, diavolul cel întrupat, l-ai surpat; 
Bucură-te, cel care dăruiești bun miros; 
Bucură-te, cel care respingi mirosul cel rău; 
Bucură-te, albeală ce speli patimile; 
Bucură-te, roșeală ce acoperi păcatele; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 9 

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, părinte. Care cântare îți vom cânta? 
Sau cu ce cununi te vom încununa? Că de ne vom aduce aminte de voievozi, ne 
minunăm; de Vasile, ne mirăm; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce să grăim; de 
toți doar ne minunăm și dimpreună cu tine lui Dumnezeu, Celui Care ți-a dat ție cele 
preamărite, laudă Îi trimitem, cântând cântarea: Aliluia! 

Icos 9 

Văzând Stăpânul a toate neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe 
tine te-a dat mustrător nebuniei lui. Dar tu, părinte, de la masa învățăturii 
dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe noi cu aluatul Ortodoxiei ne miluiește, ca 
să cântăm ție: 
Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou; 
Bucură-te, sabie ascuțită ce tai nedumnezeirea; 
Bucură-te, întărirea credincioșilor; 
Bucură-te, omorârea celor fără de lege; 
Bucură-te, cel care ai luat Duhul Sfânt ca un porumbel; 
Bucură-te, cel care îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc; 
Bucură-te, porumbelul Domnului; 
Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean; 
Bucură-te, cel care dăruiești celor legați slobozire; 
Bucură-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu; 
Bucură-te, că deschizi gurile ortodocșilor; 
Bucură-te, că legi limbile celor vicleni; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 10 

Auzit-am pe Vasile acela grăind și înaintea tuturor spunând minunile tale pe care le-ai 
făcut cu dânsul, părinte, și minunându-ne, am preamărit puterea cea dată ție de 
Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei care te roagă pe tine și pentru 
toți te rogi lui Dumnezeu și Stăpânului, cântând: Aliluia! 
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Icos 10 

Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu 
auzul tău, precum i-ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-ne mână de ajutor, Nicolae, 
precum ai dat celor care fuseseră învăluiți în mare, ca să grăim ție acestea: 
Bucură-te, al doilea Moise; 
Bucură-te, tablă duhovnicească; 
Bucură-te, haina preoției; 
Bucură-te, mai înainte arătătorul dreptății; 
Bucură-te, întunecătorul nedreptății; 
Bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe; 
Bucură-te, cel care îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu; 
Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie; 
Bucură-te, că ai stins văpaia cea diavolească; 
Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit; 
Bucură-te, că ai afundat pe satana ca pe plumb, în adânc; 
Bucură-te, mărgăritar mult-luminos; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 11 

Tu ești păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea 
duhovnicească și din izvorul Raiului o adapi pe ea. Pentru aceea, împreună cu 
tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 11 

Pom al Raiului fiind, fericite, că ai stâlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă-
ne nouă sub umbra acelora totdeauna a ne umbri, ca să grăim ție: 
Bucură-te, viețuitorule în lăcașul Celui Preaînalt; 
Bucură-te, cel care ai înecat pe fiii diavolești; 
Bucură-te, păzitorul rânduielii tale; 
Bucură-te, mitropolite; 
Bucură-te, că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie; 
Bucură-te, maica mulțimii popoarelor pământului; 
Bucură-te, rana mulțimii diavolilor; 
Bucură-te, părinte și învățătorule; 
Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat; 
Bucură-te, cel care ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune 
duhovnicească; 
Bucură-te, cel care ai rușinat căruntețile lui Arie cele urâte; 
Bucură-te, că prin tine ne-am învățat a ne închina Ziditorului în Treime; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 
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Condac 12 

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat 
mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletele noastre cele rătăcite și ne învață a cânta cu tine 
lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 12 

Cu inima ne-am înspăimântat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce să 
grăim, fără numai acestea: 
Bucură-te, cel care ești mai mare între preoți; 
Bucură-te, cel care ești întâistătător pe scaunul Mirelor; 
Bucură-te, împreună-șezătorule pe scaun cu Apostolii; 
Bucură-te, cel care ești lumină înaltă; 
Bucură-te, cel care ai surpat înălțările gândurilor celor diavolești ale lui Arie cel bârfitor; 
Bucură-te, rădăcina dumnezeiescului pom; 
Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei; 
Bucură-te, pomul cel sădit de îngeri; 
Bucură-te, cel care ai încuiat pe îngerul satanei întru adânc; 
Bucură-te, liman lin al celor învăluiți; 
Bucură-te, bun cârmuitor al corabiei celei duhovnicești; 
Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 13 

O, preaminunate părinte Nicolae, plângem și alergăm către al tău sprijin, aducând 
ție acum această puțină rugăciune, ca să ne izbăvești de chinul cel de veci prin 
rugăciunile tale, ierarhe prealăudate, și să ne învrednicești veșnicei Împărății, ca 
dimpreună cu tine să cântăm cântarea lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac de zice de trei 
ori.) 

Apoi iarăși se spun Icosul 1 și Condacul 1: 

Icos 1 

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea 
voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a 
poruncit ca să-i elibereze pe dânșii. Pentru aceea, ei au fost cuprinși de bucurie și de 
frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae: 
Bucură-te, capul cel sfințit; 
Bucură-te, cel care ai sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale; 
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor; 
Bucură-te, ajutătorul celor credincioși; 
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei; 
Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege; 
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Bucură-te, cel care ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt; 
Bucură-te, cel care ai pierdut viforul mulțimii zeilor; 
Bucură-te, cel care ești dimpreună vorbitor cu îngerii; 
Bucură-te, izgonitorul demonilor; 
Bucură-te, glasul dumnezeieștilor cuvinte; 
Bucură-te, cel care ai astupat gurile ereticilor; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Condac 1 

Cel care verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât 
toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca acela care ai 
îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, ca să cânt ție: Bucură-
te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! 

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae 

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor care aleargă cu credință 
către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le 
ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le 
ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de 
venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de 
sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau 
în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește 
și pe noi, cei care cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor, 
și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, pentru ca prin mijlocirea 
ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără 
de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și 
de partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin. 

Troparul Sfantului Ierarh Nicolae 

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei 
tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele 
bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele 
noastre. 
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Duminica, 29 martie, 10:00 – Acatistul Domnului si Mantuitorului nostru Iisus  
Hristos urmat de al doilea Paraclis al Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu 

ACATISTUL DOMNULUI SI MINTUITORULUI 
NOSTRU IISUS HRISTOS 

 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

 

Condac 1: 

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea 
veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări 
nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne! 

Icos 1: 

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea 
și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui 
surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea: 
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; 
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor; 
Iisuse preadulce, slava patriarhilor; 
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; 
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor; 
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor; 
Iisuse prealine, bucuria călugărilor; 
Iisuse preamilostive, dulceața preoților; 
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; 
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor; 
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria; 
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Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 2: 

Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și, precum atunci, milostivindu-Te, ai 
înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu 
păcatele, Iubitorule de oameni, și Te milostivește spre mine, care-ți cânt: Aliluia! 

Icos 2: 

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe 
Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: Atâta vreme ai fost cu Mine și n-ai cunoscut că Tatăl 
este întru Mine și Eu întru Tatăl? De aceea, Ție, Celui ce ești necuprins, cu frică Îți grăim: 
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci; 
Iisuse, Împăratul cel preaputernic; 
Iisuse, Stăpânul cel îndelung-răbdător; 
Iisuse, Mântuitorul cel preamilostiv; 
Iisuse, Păzitorul meu cel preabun; 
Iisuse, curățește păcatele mele; 
Iisuse, ridică fărădelegile mele; 
Iisuse, iartă nedreptățile mele; 
Iisuse, Nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine; 
Iisuse, Ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine; 
Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine; 
Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 3: 

Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi, care ședeau în Ierusalim, 
îmbracă-mă și pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui 
Sfânt, și-mi dă să-Ți cânt cu dragoste: Aliluia! 

Icos 3: 

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei 
necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de 
mult preț, primește cântarea aceasta: 
Iisuse, puterea cea nebiruită; 
Iisuse, mila cea fără de sfârșit; 
Iisuse, frumusețea cea prealuminată; 
Iisuse, dragostea cea nebiruită; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; 
Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul; 
Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; 
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Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; 
Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; 
Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; 
Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; 
Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 4: 

Vifor de gânduri îndoielnice având înăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te, Iisuse, 
fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat și, primind 
mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia! 

Icos 4: 

Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-
mă; și chemându-l i-ai deschis ochii. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai 
inimii mele, ai celui ce grăiesc: 
Iisuse, ziditorul celor de sus; 
Iisuse, răscumpărătorul celor de jos; 
Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt; 
Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor; 
Iisuse, mângâierea sufletului meu; 
Iisuse, luminătorul minții mele; 
Iisuse, veselia inimii mele; 
Iisuse, sănătatea trupului meu; 
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; 
Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă; 
Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul; 
Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 5: 

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul Legii cu sângele cel izvorâtor 
din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate și din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat, prin 
patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvia cea rea, pe cei 
care-Ți cântăm: Aliluia! 

Icos 5: 

Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile și, 
cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui, strigând: Osana! 
Iar noi aducem Ție cântare, grăind: 
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat; 
Iisuse, Fiul lui David; 
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Iisuse, Împăratul cel preaslăvit; 
Iisuse, Mielul cel nevinovat; 
Iisuse, Păstorul cel prealuminat; 
Iisuse, păzitorul prunciei mele; 
Iisuse, îndreptătorul tinereților mele; 
Iisuse, lauda bătrâneților mele; 
Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea; 
Iisuse, viața mea de după moarte; 
Iisuse, liniștea mea la judecata Ta; 
Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atuncea; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 6: 

Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, 
pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-
ai ridicat, de unde, cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a-Ți cânta: Aliluia! 

Icos 6: 

Răsărit-a în lume lumina adevărului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească, 
Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi dobândind mântuire, 
mulțumire Îți aducem, cântând așa: 
Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea; 
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile; 
Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor; 
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă; 
Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine, cel flămând; 
Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat; 
Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat; 
Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul; 
Iisuse, dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele; 
Iisuse, Cel ce afli pe cei care Te caută, află și sufletul meu; 
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă; 
Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fărădelegile mele; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 7: 

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, 
Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu din morți ai 
înviat și cu slavă la ceruri Te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-Ți cântăm: Aliluia! 
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Icos 7: 

Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul; că din Fecioară, mai presus de 
fire, S-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pecețile, și la apostoli prin ușile 
încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne, cu credință strigăm: 
Iisuse, Cuvântul cel necuprins; 
Iisuse, Cuvântul cel nevăzut; 
Iisuse, puterea cea neajunsă; 
Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget; 
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris; 
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii; 
Iisuse, împărăția cea nebiruită; 
Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit; 
Iisuse, tăria cea preaînaltă; 
Iisuse, puterea cea veșnică; 
Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă; 
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 8: 

Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și 
mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a 
pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei care-I cântăm Lui: Aliluia! 

Icos 8: 

Cu totul era între cei de jos, și dintre cei de sus nicicum nu S-a despărțit Cel negrăit, 
când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o, iar cu 
învierea Sa, a dăruit viață celor ce-I cântă: 
Iisuse, bucuria inimii; 
Iisuse, tăria trupului; 
Iisuse, lumina sufletului; 
Iisuse, repejunea minții; 
Iisuse, bucuria cunoștinței; 
Iisuse, nădejdea cea aleasă; 
Iisuse, pomenirea cea preaveșnică; 
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri; 
Iisuse, slava mea cea preaînaltă; 
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine; 
Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine; 
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 
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Condac 9: 

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, 
strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi, păcătoșii, pe pământ, cu buze de tină, cântăm: 
Aliluia! 

Icos 9: 

Pe retorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas când voiesc a vorbi 
despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu; că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel 
neschimbat ești și viețuiești ca om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, 
cu credință grăim: 
Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic; 
Iisuse, Împăratul împăraților; 
Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor; 
Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți; 
Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde; 
Iisuse, mângâierea celor ce plâng; 
Iisuse, slava săracilor; 
Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele; 
Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta; 
Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea; 
Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii; 
Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 10: 

Vrând să mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră 
cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea, s-a preaînălțat numele Tău mai 
mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi: Aliluia! 

Icos 10: 

Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne de toată 
întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai 
tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm Ție cu 
umilință acestea: 
Iisuse, vistierul cel nestricat; 
Iisuse, bogăția cea neîmpuținată; 
Iisuse, hrana cea tare; 
Iisuse, băutura cea nesecată; 
Iisuse, îmbrăcămintea săracilor; 
Iisuse, folositorul văduvelor; 
Iisuse, apărătorul celor lipsiți; 
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Iisuse, ajutătorul celor osteniți; 
Iisuse, îndreptătorul celor străini; 
Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare; 
Iisuse, liniștea celor învăluiți; 
Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 11: 

Cântare cu totul de umilință aduc Ție eu, nevrednicul, și strig Ție ca și cananeeanca: 
Iisuse, miluiește-mă, că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu 
patimi și cu urgie fiind aprins, și dă-mi tămăduire mie, celui ce-Ți cânt: Aliluia! 

Icos 11: 

Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintru întunericul necunoștinței, Pavel, care 
mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, 
și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele 
întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc Ție: 
Iisuse, Împăratul meu cel preatare; 
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic; 
Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte; 
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăvit; 
Iisuse, Îndreptătorul meu cel preabun; 
Iisuse, Păstorul meu cel preaîndurat; 
Iisuse, Stăpânul meu cel preamilostiv; 
Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilosârd; 
Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile; 
Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele; 
Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte; 
Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 12: 

Dăruiește-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine, cel 
ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine, și mă cheamă pe 
mine, trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, și mă auzi pe 
mine, cel care-Ți cânt Ție: Aliluia! 

Icos 12: 

Slăvind întruparea Ta, Te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, 
Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și vei judeca viii și morții. Atunci mă învrednicește 
șederii celei de-a dreapta pe mine, cel ce zic: 
Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă; 
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Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă; 
Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă; 
Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă; 
Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă; 
Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă; 
Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine; 
Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă; 
Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine; 
Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă; 
Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului; 
Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 

Condac 13: 

O, preadulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum 
această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește 
moștenirea Ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra 
noastră, de neputințe și de foamete, de toate supărările și rănile cele aducătoare de 
moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care cântăm Ție: Aliluia! (Acest 
Condac se zice de trei ori) 

După aceasta se zice iarăși Icosul întâi: Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor... Și 
Condacul întâi: Apărătorule cel mai mare și Doamne... 

Icos 1: 

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea 
și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui 
surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea: 
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; 
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor; 
Iisuse preadulce, slava patriarhilor; 
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; 
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor; 
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor; 
Iisuse prealine, bucuria călugărilor; 
Iisuse preamilostive, dulceața preoților; 
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; 
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor; 
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria; 
Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! 
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Condac 1: 

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea 
veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări 
nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne! 

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de 
întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile 
Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, 
curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață 
făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care 
potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, 
cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel 
pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să 
mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața 
Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată 
în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă 
povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu 
am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi 
mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute 
spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu 
lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, 
Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc 
cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi 
așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai 
înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să 
nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea 
duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu 
ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se 
vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna 
celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei 
străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin. 
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AL DOILEA PARACLIS AL PREASFINTEI 
NASCATOARE DE DUMNEZEU  

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. 
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. 
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru  
 

Apoi Psalmul 142: 

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

Dumnezeu este Domnul, si S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine intru numele 
Domnului.(de 3 ori) 

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, 
și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivește-
te spre noi; grăbește, că pierim sub mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, 
că pe tine, singură nădejde te-am câștigat. 
Slavă..., acelaș tropar;  

Și acum... 

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. 
Că de n-ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau 
cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu 
izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. 
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Apoi Psalmul 50: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, 
şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă 
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie 
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi 
biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a 
născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale 
înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei 
şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-
se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile 
mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte 
întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l 
lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. 
Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. 
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va 
vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa 
lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă 
bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul 
Tău viţei.  

Canonul de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu 

Cântarea 1:  

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: 
Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. (se repeta dupa fiecare tropar) 

Pe moartea ce se sălbăticise de demult, prin nașterea ta, stăpână, o ai surpat; pentru 
aceasta, grăim ție: Bucură-te, mântuirea celor robiți; bucură-te, înnoirea tuturor, 
stăpână. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi 

Noi întru tine ne lăudăm și prin mijlocirea ta scăpăm din cursele cele de multe feluri ale 
diavolului; pentru aceasta, grăim către tine, Născătoare de Dumnezeu: Bucură-te, 
căderea diavolilor și întărirea noastră a credincioșilor. 

Slavă..., 

Tatăl a binevoit și Fiul S-a pogorât prin umbrirea Sfântului Duh în pântecele tău, 
preanevinovată stăpână a lumii. 
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Și acum... 

Bucură-te, grăim ție, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești folositoarea tuturor celor ce 
sunt în nevoi și a tuturor celor ce scapă sub acoperământul tău, stăpână. 

Cântarea a 3-a: 

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe 
mine mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor 
întărire, Unule Iubitorule de oameni. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Moise, proorocul de demult, te-a închipuit pe tine, zicând: Rug însuflețit și nears ești, 
Fecioară, ceea ce ai în pântece focul Dumnezeirii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi 

Fiul tău ascultând rugăciunea ta, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Se milostivește 
spre sufletele noastre, ca un iubitor de oameni. 

Slavă..., 

Pe Unul din Treime ai născut, Maică prealăudată, cu nespusă minune, pe Care L-a 
lăudat adunarea pruncilor, strigând: Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele 
Domnului. 

Și acum... 

Știindu-te pe tine a fi Maică lui Dumnezeu, ne rugăm ție să ne izbăvești pe noi de 
greșelile noastre cele de voie și cele fără de voie. 

Cântarea a 4-a: 

Irmosul: 

Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit 
Dumnezeirea Ta. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Cu strigare fără încetare striga către tine bolnavul cel slăbănogit în boala cea fără de 
vindecare, pe care, auzindu-l, l-ai vindecat, preanevinovată stăpână. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi 
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Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele său l-ai scos din mâna diavolului cu 
puterea ta cea atotstăpânitoare. 

Slavă..., 

Auzind puterea ta, cu care ai izbăvit pe mulți din primejdii, Preacurată Născătoare de 
Dumnezeu, grăim către tine: Ceea ce ai născut pe Cel slăvit în Treime, roagă-te să ne 
mântuiască de partea cea de-a stânga. 

Și acum... 

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, tu ești scăparea noastră din amărâtul păcat al 
lui Adam cel dintâi zidit. 

Cântarea a 5-a: 

Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta... 

Miuiește-mă, Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia căreia i se umflase tot 
trupul, că nu am altă nădejde sau ajutor afară de tine. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Să știi, Doamna mea, că pentru păcatele mele te supăr și, pentru că S-a întrupat Fiul lui 
Dumnezeu întru tine și pentru noi făcându-Se om, pentru aceea am năzuit la tine eu, 
ticălosul, să mă miluiești. 

Slavă..., 

Stăpâna îngerilor, Maica săracilor și ajutorul celor străini, la cunoștința ta, la ajutorul tău 
și la acoperământul tău scap, ca să mă miluiești. 

Și acum... 

Milostivește-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai milostivit spre cele două 
fecioare curate, trimițându-le lor cununi din cer. 

Cântarea a 6-a: 

Irmosul: 

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut 
sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, 
din stricăciune scoate-mă. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  
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Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Marie, Domnul este cu tine, a strigat Aglaida și 
a izgonit pe diavolul, care-i făcea supărare în tot ceasul. 

Cu dinadinsul grăim către tine, Maica lui Dumnezeu, să mă miluiești și să mă acoperi 
sub acoperământul tău, când va ședea Fiul tău pe scaunul cel înfricoșător. 

Slavă..., 

Cu cântări întreite cântăm ție: bucură-te, ceea ce ai născut Lumina lumii; bucură-te, ceea 
ce ne mântuiești de primejdiile noastre; bucură-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul 
nostru. 

Și acum... 

Cum te vom lăuda, Maica lui Dumnezeu, și cu ce buze te vom săruta sau cu ce ochi vom 
căuta la chipul tău cel zugrăvit, fiind împilați cu necurățiile noastre? Ci numai grăim ție: 
Miluiește-ne, Maica milostivirii. 

Condacul, glasul al 3-lea: 

Partenie, pustnicul, cel ce mergea la Muntele Sinai de se închina sfântului rug, 
aducându-și aminte de minunea nașterii tale, cea întru tot lăudată, grăia către tine: 
Bucură-te minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor. 

Icosul: 

Spre nevoință să ne sârguim și dezmierdările lumești toate să le urâm și la Domnul 
pururea să gândim și de Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă nouă ușa milostivirii Sale, 
precum a făcut de demult și cu alți păcătoși: a dat iertare tuturor păcatelor lor, 
slăbănogului pe care l-a vindecat sufletește și trupește, vameșului căruia i-a dat iertare 
de păcate, și altora mulți. Deci să ne sârguim și noi să-I aducem lacrimi vrednice de 
pocăință și să strigăm Lui: Milostive, primește pe Născătoarea de Dumnezeu, care se 
roagă pentru noi, pe care o laudă îngerii din cer, și noi, pe pământ, cu buze de tină 
grăim către dânsa: Bucură-te, minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului 
tuturor. 

Prochimen, glasul al 8-lea: 

Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul 
meu. (de 3 ori) 

Stih: Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. 

Slavă... 

Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea greșelilor noastre. 
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Și acum... 

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor 
noastre. 

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, 
curățește fărădelegile noastre. 

Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea 
robilor tăi, că nevoile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor; acoperământ 
nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii, pururea fiind biruiți; 
mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii. Nădejdea și ajutătoarea credincioșilor, 
nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos. 

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; ci, 
cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos. 

Prefacerea celor mâhniți, izbăvirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, 
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, 
singura folositoare a creștinilor. 

Cântarea a 7-a: 

Irmosul: 

Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii, văpaia 
cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Pe Mângâietorul tuturor născând, Maică prealăudată, curată ai rămas ca și înainte de 
naștere; pentru aceasta grăim: Bucură-te, Maică, care nu știi de mire; pe tine te 
binecuvântăm întru toți vecii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Fecioară ai fost mai înainte de naștere și întru naștere iarăși ai fost fecioară și după 
naștere iarăși fecioară ai rămas; pentru aceasta pe tine te binecuvântăm întru toți vecii. 

Slavă..., 

Învăluindu-ne întru această lume și căzând în noroiul păcatelor noastre, scăpând către 
tine, Stăpână, grăim ție: Vino degrab și ne scoate pe noi din adâncul răutăților noastre, 
că pe tine te binecuvântăm întru toți vecii. 

Și acum... 
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La tine este scăparea noastră și întru tine ne-am pus nădejdea; tu ne ajută nouă, că poți 
toate câte le voiești, Maica Făcătorului tuturor, și pe tine te binecuvântăm întru toți 
vecii. 

Cântarea a 8-a: 

Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați 
întru toți vecii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Pe împărăteasa cerului și a pământului, care a născut neispitită de nuntă pe Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, și pe care o laudă oștirile îngerești, lăudați-o și preaînălțați-o întru toți 
vecii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Daniel proorocul, de demult, a închipuit nașterea ta, Preacurată Născătoare de 
Dumnezeu, că ai purtat în pântecele tău pe Făcătorul cerului și al pământului, pe Care 
născându-L ai rămas nestricată; pe tine te preaînălțăm întru toți vecii. 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. 

Pe Dumnezeu, Cuvântul cel din Dumnezeu, Care S-a pogorât în pântecele tău prin 
umbrirea Sfântului Duh, L-ai născut fără de stricăciune; pe tine te preaînălțăm întru toți 
vecii. 

Și acum... 

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am câștigat; ajutătoare te avem întru 
primejdiile noastre pe tine și mântuire desăvârșită sufletelor; pe tine te preaînălțăm 
întru toți vecii. 

Cântarea a 9-a: 

Irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim petine Fecioară curată, noi 
cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  

Isaia, de demult, dănțuind a grăit: Iată, Fecioara în pântece va lua și va naște Fiu. Pentru 
aceasta grăim ție: Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântecele tău pe Cel mai înainte de toți 
vecii; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.  
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Proorocul David te-a lăudat oarecând în cartea Psalmilor, arătându-te Maica 
Făcătorului tuturor, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre. 

Slavă..., 

Ce limbă omenească te va lăuda pe tine după vrednicie, ceea ce ești mai cinstită decât 
heruvimii? Pentru aceasta, cu glas și fără încetare, strigăm ție: Bucură-te, ceea ce de 
îngeri ești mult lăudată, Domnul este cu tine. 

Și acum... 

Roagă-te cu dinadinsul către Milostivul Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, care greșim în 
tot ceasul, ca să ne fie nouă milostiv în ziua judecății. 

Apoi: 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și 
preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii 
și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu 
Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Cu ce flori duhovnicești vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a arătat scară 
cerească, prin care am aflat lesne-suirea către Dumnezeu? Deci toți să ne adunăm și să o 
lăudăm, grăind: Bucură-te, Preacurată, prin care am aflat har; bucură-te, că prin tine s-a 
dat tuturor bucurie; bucură-te, nădejdea sufletelor noastre, prin care noi toți ne 
mântuim. 

Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, pe care o laudă 
îngerii în ceruri cu cântări fără încetare, strigând: Bucură-te, mărirea noastră; bucură-te, 
mântuirea pământenilor; bucură-te, ceea ce ești scaun Împăratului nostru! Deci și noi, 
păcătoșii, către dânsa să grăim: Roagă-te, Preacurată, către Cel pe care L-ai născut fără 
stricăciune, să mântuiască sufletele noastre. 

Slavă..., Și acum..., glasul al 8-lea: 

Veniți toți pământenii să facem prăznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbăvește pe 
noi din mâinile diavolului cel ce urăște binele, precum a izbăvit pe femeia care se ruga 
ei și a înviat-o de și-a spovedit păcatul. Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te lenevești și 
nu strigi către Maica lui Dumnezeu: Doamnă atotstăpânitoare, ceea ce ai născut cu 
nespusă minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roagă-L să ne mântuiască 
pe noi. 

Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu 

O, preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această 
puțină rugăciune a mea, din buzele mele cele întinate, și o du Fiului tău și Dumnezeului 



	   112	  

nostru, Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră; Care pentru noi, 
păcătoșii, S-a răstignit și S-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fărădelegea mea este mai 
grea decât toate fărădelegile, totuși tâlharii și desfrânații pe care Iubitorul de oameni, 
pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire; și, cu 
toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii Sale. Cum 
să nu mă primească, dar, și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te 
deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar cele pe care le ceri de la 
Fiul tău le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare creștinilor. Pentru 
aceasta, pe tine te binecuvântăm și te preaînălțăm în vecii vecilor. Amin. 
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Luni, 30 martie la orele 19:00, Acatistul Sf. M. Mc. Pantelimon 

ACATISTUL SFANTULUI MARE MUCENIC SI 
TAMADUITOR PANTELIMON  

(27 iulie) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condacul 1 

Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, 
care prin nestrămutată credinţă s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului 
Împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre şi cerem să ne asculte durerile şi cu 
puterea ce-i este dată de la Dumnezeu ca un doctor fără de arginţi, să ne cerceteze 
degrab şi să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbăviţi cu platoşa bunătăţii 
sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântăm: Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule 
Pantelimoane! 

Icosul 1 

Din pruncie ţi-ai păstrat sufletul curat, Mucenice, căci maica ta cu mare grijă ţi-a sădit în 
inimă credinţa în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae stropind-o cu apa 
cea vie, pe care şi el o avea de la Împăratul cel nemuritor, ai părăsit păgânătatea şi ţi-ai 
deschis larg sufletul să primeşti pe Hristos, pentru care îţi cântăm: 
  Bucură-te, Sfinte cu adâncă judecată; 
  Bucură-te, că dreaptă ţi-a fost credinţa urmată; 
  Bucură-te, al pieritorilor zei dispreţuitor; 
  Bucură-te, al blândului Iisus următor; 
  Bucură-te, că după Domnul ai însetat; 
  Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat; 
  Bucură-te, că n-ai ţinut la bogăţii pământeşti; 
  Bucură-te, cel ce ţi-ai adunat comori cereşti; 
  Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinţilor; 
  Bucură-te, ajutătorul năpăstuiţilor; 
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  Bucură-te, podoaba creştinilor cea nepreţuită; 
  Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 2-lea 

De mic rămas fără mamă, Sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învăţătură păgânească şi la 
meşteşugul vindecărilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neînfrântă ai rămas în 
mijlocul vânturilor vrăjmaşe şi nu ai găsit alinare până ce n-ai aflat calea Dumnezeului 
Celui adevărat, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Adânc fiind rănit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolae şi ai întâlnit pe 
copilul muşcat de viperă, atunci întâia oară te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la 
Care a şi venit mântuirea, căci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul şi 
te-ai împărtăşit cu trupul şi cu sângele Domnului; pentru aceasta te lăudăm aşa: 
  Bucură-te, tinereţe închinată lui Hristos; 
  Bucură-te, nădejdea bolnavilor cea cu folos; 
  Bucură-te, cel ce ştii să înalţi la ceruri rugăciuni; 
  Bucură-te, cel ce peste noi reverşi minuni; 
  Bucură-te, că Domnul putere ţi-a dat; 
  Bucură-te, cel ce copilul ai înviat; 
  Bucură-te, bucuria multor îndureraţi; 
  Bucură-te, uimirea multor învăţaţi; 
  Bucură-te, ostaş neînvins al lui Hristos; 
  Bucură-te, că ai aprins credinţa creştină în inimile multora; 
  Bucură-te, întoarcerea multor rătăciţi; 
  Bucură-te, mângâierea celor amărâţi; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 3-lea 

Deşi cu trup omenesc pe pământ, sufletul ţi l-ai înălţat spre cer. Pentru aceasta, cu 
dreptate te privesc credincioşii ca pe o stea cerească, de unde vine raza mântuirii în 
toate necazurile; drept care împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Râvnă multă ai pus, Sfinte, ca să întorci de la închinarea la idoli către Domnul chiar pe 
tatăl tău, dar el tot păgân a rămas, până ce a văzut tămăduirea pe care ai dat-o, în 
numele lui Hristos, unui orb şi atunci, împreună cu acela, a primit botezul. Pentru 
aceasta primeşte de la noi laude ca acestea: 
  Bucură-te, cercetător al durerilor; 
  Bucură-te, vindecător al orbilor; 
  Bucură-te, cel ce dai lumină ochilor trupeşti şi celor sufleteşti; 
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  Bucură-te, sfărâmător al curselor diavoleşti; 
  Bucură-te, al sufletului tău vânător; 
  Bucură-te, al doctorilor doctor; 
  Bucură-te, că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu; 
  Bucură-te, că în tine nădăjduim şi noi; 
  Bucură-te, stăvilar al potrivnicilor; 
  Bucură-te, lauda îngerilor; 
  Bucură-te, a păgânilor mirare; 
  Bucură-te, bucuria mamei tale; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane!  

Condacul al 4-lea 

Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai arătat Nicomidiei şi apoi întregii lumi, 
căci oricine aleargă la tine cu credinţă găseşte alinare, fiind împuternicitul şi alesul 
Domnului, Căruia pentru darul ce ţi-a dat Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Ca fulgerul s-a răspândit vestea bunătăţii şi a minunilor tale, Sfinte, făcând să se 
îngrijoreze învăţătorii păgâni, care îndată au cerut împăratului pierderea ta, ca a unuia 
ce eşti părtaşul lui Hristos, iar tu neabătut ai rămas în credinţă; pentru care îţi cântăm: 
  Bucură-te, cel ce ţi-ai împărţit moştenirea săracilor; 
  Bucură-te, cel ce prin case şi închisori milostenie şi tămăduiri aduci celor necăjiţi; 
  Bucură-te, îngrozirea păgâneştilor conducători; 
  Bucură-te, că deşertăciunea păgânească vrei să omori; 
  Bucură-te, cel ce împăratului ai fost împotrivitor; 
  Bucură-te, că Hristos în luptă ţi-a fost întăritor; 
  Bucură-te, că mulţime de chinuri ţi-ai pregătit; 
  Bucură-te, cel ce cu răbdare chinurile ai suferit; 
  Bucură-te, că mulţi, privindu-te, cu tine au crezut; 
  Bucură-te, cel ce Domnului noi mucenici ai făcut; 
  Bucură-te, cel ce simţi bucurie în chinuri; 
  Bucură-te, cel de la care moştenim frumoase pomeniri; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane!  

Condacul al 5-lea 

Cele ce pentru păgâni erau de preţ pentru tine erau fără de preţ; şi cele fără de preţ 
pentru ei erau de mare preţ la tine; căci ai dispreţuit dregătoriile şi bogăţiile vremelnice 
cu care erai ispitit, pentru a câştiga bunătăţile nepieritoare de la Dumnezeu, Căruia Îi 
cântăm: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 
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Neînduplecat văzându-te, împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn, cu fiare să 
fii sfâşiat şi cu făclii ars, dar nepieritorul Împărat neatins te-a păstrat, spre uimirea 
tuturor; de care lucru şi noi minunându-ne, cântăm: 
  Bucură-te, că ai dovedit împăratului puterea lui Dumnezeu; 
  Bucură-te, că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău; 
  Bucură-te, că păgânătatea de ruşine a rămas; 
  Bucură-te, că vrăjmaşii ţi-au cerut noi torturi într-un glas; 
  Bucură-te, Sfinte, care ţi-ai pus trupul spre chinuri; 
  Bucură-te, cel pătruns de credinţă adâncă; 
  Bucură-te, că, gândindu-te la Domnul, te-ai mângâiat; 
  Bucură-te, că Hristos în chipul lui Ermolae ţi S-a arătat; 
  Bucură-te, că fiarele cu care erai sfâşiat ca ceara s-au muiat; 
  Bucură-te, că de pe lemnul chinurilor sănătos ai fost slobozit; 
  Bucură-te, că făcliile cu care erai ars s-au stins; 
  Bucură-te, că înfocată credinţă în inimile multora ai aprins; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 6-lea 

Pe gânduri ai pus pe 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 iscodit noi chinuri, pe care tu 
primindu-le încrezător în puterea lui Dumnezeu, cântai: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

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: 
  Bucură-te, floarea nădejdilor către Dumnezeu; 
  Bucură-te, în boli şi în necazuri izbăvitorul nostru; 
  Bucură-te, pentru noi, păcătoşii, al lui Dumnezeu îmblânzitor; 
  Bucură-te, al rugăciunilor noastre către Domnul purtător; 
  Bucură-te, tare sprijinitor al copiilor noştri; 
  Bucură-te, îndestularea cea bună a caselor noastre; 
  Bucură-te, rouă ce inimile răcoreşti; 
  Bucură-te, cel ce de asupriri ne izbăveşti; 
  Bucură-te, vindecarea celor ce de la oameni nu-şi găsesc alinare; 
  Bucură-te, că din valurile deznădejdilor prin tine aflăm izbăvire; 
  Bucură-te, cel ce văpaia plumbului ai răcorit; 
  Bucură-te, cel ce cunună neveştejită ţi-ai pregătit; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 7-lea 
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Zile de-a rândul ai fost chinuit, Sfinte, dar acestea mai multă răsplătire ţi-au adus şi 
mulţumirea mai mult ţi-a crescut, când cu chinurile tale, dor mare ai aprins în inimile 
multora, să părăsească zeii şi să treacă la Hristos, cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Piatră ţi-au legat de gât, Pantelimoane, şi în mare ai fost aruncat, dar Stăpânul mărilor şi 
pe tine, şi piatra a făcut-o uşoară şi plutitoare, căci ai mers pe luciul apei, ieşind la mal. 
Deci şi noi 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; 
  Bucură-te, al adâncului mării stăpânitor; 
  Bucură-te, plutitor deasupra apelor; 
  Bucură-te, vieţuitor deasupra ispitelor; 
  Bucură-te, tinere plin de mireasmă duhovnicească; 
  Bucură-te, dobânditor de slavă cerească; 
  Bucură-te, liman al celor îngreuiaţi; 
  Bucură-te, mulţumirea celor îndureraţi; 
  Bucură-te, răspânditorule al credinţei; 
  Bucură-te, iubitorule al umilinţei; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 8-lea 

Nici tinereţea, nici nevinovăţia şi nici puterea minunilor tale, n-au schimbat inimile 
chinuitorilor, ci mai rău sporind în mânie, îţi iscodeau alte pătimiri, crezând că pot pune 
lumina sub obroc; iar tu făclie mai luminoasă te arătai, spre bucuria lui Dumnezeu 
cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăţi şi cinstiri lumeşti, dar ca pe nişte curse în calea către 
cer judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor şi neliniştiţi te-au privit, dorind să-ţi 
vadă trupul sfâşiat; dar Stăpânul tuturor gurile fiarelor a închis; pentru care îţi cântăm: 
  Bucură-te, cel ce eşti cu nevinovăţie încununat; 
  Bucură-te, că pentru nevinovăţie la chinuri ai fost dat; 
  Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat; 
  Bucură-te, că Dumnezeu minunat te-a arătat; 
  Bucură-te, lumină ce sub obroc nu s-a putut pune; 
  Bucură-te, vieţuitor plin de fapte bune; 
  Bucură-te, cel ce bunătăţile lumeşti curse le socoteşti; 
  Bucură-te, că te-ai făcut asemenea oştilor cereşti; 
  Bucură-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor; 
  Bucură-te, că fiarele s-au făcut asemenea mieilor; 
  Bucură-te, că vrăjmaşii doreau să te piardă; 
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  Bucură-te, că Hristos nevătămat te-a păzit; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 9-lea 

Văzând tăria ta, Sfinte, mulţi din păgâni au crezut în Hristos, pentru care lucru 
împăratul de mânie a fost cuprins, iar tu, Pantelimoane, te veseleai pentru vânări de noi 
suflete, cu care şi noi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Şi pe roată cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfărâmat, lovind pe mulţi necredincioşi şi 
vrăjitor socotindu-te, ai mărit pe preotul Ermolae, dascălul tău. Atunci cu trei ostaşi te-
au însoţit, Sfinte, spre a-l aduce împăratului care şi lui îi dorea sfârşitul. Deci pentru 
noua jertfă ce prin tine se pregăteşte grăim: 
  Bucură-te, propovăduitorul dumnezeieştii credinţe; 
  Bucură-te, cel ce înfrunţi mâniile aprinse; 
  Bucură-te, că pe roată ai fost chinuit; 
  Bucură-te, că de creştinătate eşti preamărit; 
  Bucură-te, cel ce ai fost socotit vrăjitor; 
  Bucură-te, căci cu Hristos te-ai arătat biruitor; 
  Bucură-te, al lui Ermolae de mucenicie vestitor; 
  Bucură-te, căci cu dascălul tău eşti pătimitor; 
  Bucură-te, că ucenici ai lui Ermolae, Erimp şi Ermocrat s-au arătat; 
  Bucură-te, că la moartea lor pământul s-a cutremurat; 
  Bucură-te, cel ce Treimii pe pământ ai slujit; 
  Bucură-te, că prin vindecări doctor al Domnului te-ai dovedit; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 10-lea 

Zadarnice au fost chinurile păgânilor, Sfinte, căci drumul ţi-a fost drept către Hristos; 
pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tămăduirilor ce-l verşi tuturor celor ce cu 
credinţă vin la tine cu rugăciuni şi cu care cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Cine nu te va lăuda, văzându-te cu ochii minţii, că ai fost împins şi lovit ca un 
răufăcător, spre marginea Nicomidiei, unde ţi se hotărâse tăierea capului, şi 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 toate ai suferit; 
  Bucură-te, că, în chinuri, Domnului slavă dădeai; 
  Bucură-te, că Împărăţia cerească cu dor o căutai; 
  Bucură-te, că numele din Pandoleon ţi-a fost schimbat; 
  Bucură-te, că glas din cer Pantelimon te-a chemat; 
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  Bucură-te, că după nume eşti multmiluitor; 
  Bucură-te, că după fapte eşti mult-îndurător; 
  Bucură-te, că faţa ca de înger ţi s-a făcut; 
  Bucură-te, că chinuitorii în lături s-au abătut; 
  Bucură-te, că spre lovire călăii ai îndemnat; 
  Bucură-te, că abia îndrăznind capul ţi-au tăiat; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 11-lea 

Cu durere drept-credincioşii au privit sfârşitul tău, Pantelimoane; căci tu le-ai fost 
flacără nestinsă a dreptei credinţe, miluitor al celor lipsiţi şi vindecător al celor bolnavi, 
dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulţimea 
ce te cheamă în rugăciuni şi, izbăvind-o de dureri, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Senin la suflet şi blând la chip ţi-ai primit sfârşitul, trecând astfel în Împărăţia cerească, 
unde eşti întâmpinat de Sfânta Treime şi aşezat de-a dreapta Sa, mărit de sfinţi şi de 
puterile cereşti, pentru care laudă ca aceasta îţi aducem: 
  Bucură-te, mireasmă ce până la cer te-ai ridicat; 
  Bucură-te, că duhul tău Treimii l-ai încredinţat; 
  Bucură-te, mult-plânsule de credincioşii pământului; 
  Bucură-te, mult-lăudatule de puterile cereşti; 
  Bucură-te, a lui Ermolae, Erimp şi Ermocrat bucurie; 
  Bucură-te, cu înaintaşii mucenici împreună-vieţuire; 
  Bucură-te, că de pământ nicidecum nu te-ai depărtat; 
  Bucură-te, că în rugăciuni pe orice credincios ai ascultat; 
  Bucură-te, albină ce te-ai îmbogăţit în fapte bune; 
  Bucură-te, că ai fost încoronat cu nepieritoare cununi; 
  Bucură-te, piatră la temelia creştinătăţii; 
  Bucură-te, înfrângător al păgânătăţii; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 12-lea 

Lupta cea bună ai luptat, credinţa ai păstrat, mulţumindu-ţi sufletul, că 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 mulţumim lui Dumnezeu, 
cântând: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Şi după moarte ai săvârşit minuni, Pantelimoane, căci în loc de sânge lapte a curs din 
grumazul tău şi măslinul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor, s-a umplut 
de roade; de aceea iarăşi auzi de la noi: 
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  Bucură-te, bucuria Tatălui; 
  Bucură-te, lauda Fiului; 
  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, alesule al Tatălui ceresc; 
  Bucură-te, cel ce linişteşti sufletele; 
  Bucură-te, cel ce îmblânzeşti cugetele; 
  Bucură-te, cel ce scapi de urgia duşmanilor; 
  Bucură-te, cel ce înlături norul suspinelor; 
  Bucură-te, cel ce primeşti gândurile şi puterile; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul al 13-lea 

Sfinte Mare Mucenice şi tămăduitorule, Pantelimoane, ţie îţi vărsăm durerile noastre de 
multe feluri şi tu fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne eşti 
mijlocitor, auzind suspinuri înăbuşite în noapte, în zi, în pat de suferinţă, în călătorii, fii 
celor ce se roagă ţie, după nevoile fiecăruia: celor neliniştiţi, liniştitor, celor asupriţi 
apărător, celor în primejdii izbăvitor, celor învăluiţi în păcate scutitor, rătăciţilor 
îndrumător, bolnavilor deplin vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soţilor 
întăritor în căsnicie, celor porniţi cu răutate îmblânzitor şi ne întăreşte în faţa 
necazurilor, căci suntem slabi şi istoviţi, Sfinte, şi astfel cu puterea ta, descătuşaţi de 
amărăciunile noastre, să petrecem în mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest 
condac se zice de trei ori.) 

Apoi iarăşi se zice Icosul 1: Din pruncie ţi-ai păstrat sufletul curat..., Condacul 1: 
Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie îngerească..., 

Icosul 1 

Din pruncie ţi-ai păstrat sufletul curat, Mucenice, căci maica ta cu mare grijă ţi-a sădit în 
inimă credinţa în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae stropind-o cu apa 
cea vie, pe care şi el o avea de la Împăratul cel nemuritor, ai părăsit păgânătatea şi ţi-ai 
deschis larg sufletul să primeşti pe Hristos, pentru care îţi cântăm: 
  Bucură-te, Sfinte cu adâncă judecată; 
  Bucură-te, că dreaptă ţi-a fost credinţa urmată; 
  Bucură-te, al pieritorilor zei dispreţuitor; 
  Bucură-te, al blândului Iisus următor; 
  Bucură-te, că după Domnul ai însetat; 
  Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat; 
  Bucură-te, că n-ai ţinut la bogăţii pământeşti; 
  Bucură-te, cel ce ţi-ai adunat comori cereşti; 
  Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinţilor; 
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  Bucură-te, ajutătorul năpăstuiţilor; 
  Bucură-te, podoaba creştinilor cea nepreţuită; 
  Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită; 
  Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane! 

Condacul 1 

Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, 
care prin nestrămutată credinţă s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului 
Împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre şi cerem să ne asculte durerile şi cu 
puterea ce-i este dată de la Dumnezeu ca un doctor fără de arginţi, să ne cerceteze 
degrab şi să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbăviţi cu platoşa bunătăţii 
sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântăm: Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule 
Pantelimoane! 

Troparul Sfântului Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon, glasul al 3-lea: 

Purtătorule de chinuri, Sfinte şi tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe Milostivul 
Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. 
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Marti, 31 martie la orele 19:00, Acatistul Sf. M. Mc. Efrem cel Nou 

ACATISTUL SFANTULUI MARE MUCENIC EFREM CEL 
NOU 
(5 mai) 

Rugăciunile începătoare 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

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

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 
precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin 

Troparele de umilință 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un 
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-
ne pe noi. 

Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi 
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește 
pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți 
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. 

Și acum...,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca 
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești 
mântuirea neamului creștinesc. 
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Crezul sau Simbolul Credintei 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 
pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. 
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  Care pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; 
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor 
Şi viata veacului ce va să fie. 
Amin. 

Condacul 1 

Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, 
iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, 
plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte 
Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Icosul 1 

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului 
Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, 
preafericit te numim și îți strigăm ție: 
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat 
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat 
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie 
Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie 
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu 
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău 
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință 
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință 
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței 
Bucură-te, rana și surparea necredinței 
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși 
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 
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Condacul al 2-lea 

Viața ta sfântă și sfârșitul preafericit au fost neștiute de oameni, dar prin descoperirea 
sfintelor tale moaște, Preafericite Efrem, te-ai făcut cunoscut până la marginile 
pământului, îndemnându-i pe toți să laude dumnezeiasca iconomie și să cânte 
Preasfintei Treimi: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Dobândind noi cunoștința dumnezeiască a vieții tale întru Domnul, prin arătarea 
sfintelor tale oseminte, lăudăm pe Cel care te-a proslăvit prin mulțime mare de minuni, 
Preafericite Efrem. Prin ele, tu dăruiești mângâiere celor care îți cântă cu umilință: 
Bucură-te, că lui Hristos-Dumnezeu Îi ești slujitor 
Bucură-te, că al luminii nematerialnice ești văzător 
Bucură-te, următor plin de sârg al nevoinței pustnicești 
Bucură-te, fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești 
Bucură-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiască insuflare 
Bucură-te, floare sfântă răspândind tainică înmiresmare 
Bucură-te, înțelepte care ai lepădat deșertăciunea cea lumească 
Bucură-te, căci în chip tainic ai văzut lumea cea cerească 
Bucură-te, căci mulțime de înviforări ai potolit 
Bucură-te, că dorirea cea bună a duhului ți-ai hrănit 
Bucură-te, că prin dragostea ta sfântă pavăză ne ești 
Bucură-te, că înșelăciunile diavolești tu le stârpești 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 3-lea 

Prin sfintele tale arătări, ai descoperit celor ce te-au văzut, o, Sfinte Efrem, mucenice al 
Domnului, slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea 
minunilor umpli de nădejde pe toți cei ce strigă Domnului cu credință: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Ai strălucit odinioară pe colina neprihăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfântă 
viețuire, iar acum, Sfinte, sfințești cu sfintele tale moaște mănăstirea ta, care se veselește 
duhovnicește și îți strigă: 
Bucură-te, luminător preastrălucit al isihiei 
Bucură-te, chip al cumpătării și trezviei 
Bucură-te, căci veselești mințile cele credincioase 
Bucură-te, că amesteci cugetele inimilor necredincioase 
Bucură-te, că veșmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate 
Bucură-te, căci cu pecetea mucenicească faptele ți-s încrustate 
Bucură-te, căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare 
Bucură-te, că ai râvnit să dobândești cununile nepieritoare 
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Bucură-te, far străluminat ce ne scoți la neclătit liman 
Bucură-te, cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean 
Bucură-te, că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare 
Bucură-te, cupă veșnic primitoare a Întreitului Soare 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 4-lea 

Risipind tulburarea și aducând încredințare, te-ai arătat cinstitei egumene și i-ai 
descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. Iar ea, 
văzându-te, s-a umplut de dumnezeiască insuflare și a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Egumena, căreia i te-ai arătat, întru tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi 
vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta, îți cântăm 
unele ca acestea: 
Bucură-te, Mare Mucenice din ceata călugărilor 
Bucură-te, cel proslăvit întru soborul sfinților 
Bucură-te, căci ai viețuit în chipul îngeresc 
Bucură-te, că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc 
Bucură-te, cunună aurită a sfintei tale mănăstiri 
Bucură-te, pom pururea neveștejit, plin de sfintele rodiri 
Bucură-te, că pe colina neprihăniților ai viețuit întru nevoință 
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință 
Bucură-te, că ai sfărâmat puterea celui pizmaș și dușmănos 
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos 
Bucură-te, că sufletele întinate de păcat le curățești 
Bucură-te, că mulțimea credincioșilor o veselești 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 5-lea 

Prin uimitoare minuni și prin mulțimea arătărilor tale, tu descoperi tuturor, în vis ori în 
stare de trezie, slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem. Pentru 
aceasta, privind cu bucurie către slava ta, strigăm Celui care te-a înveșmântat în lumină: 
Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Racla cu sfintele tale moaște revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se 
închine în sfântă mănăstirea ta și-ți cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efrem. De aceea, 
copleșiți fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat, strigăm către tine cu 
credință: 
Bucură-te, cel care ne ești izvor de tămăduire 
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Bucură-te, că suferinzilor le ești neîncetată izbăvire 
Bucură-te, că te arăți celor ce dorm, dar și celor ce veghează 
Bucură-te, că vii degrabă la cei ce după ajutorul tău însetează 
Bucură-te, că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău 
Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău 
Bucură-te, că tu tămăduiești de bolile ce nu au vindecare 
Bucură-te, că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare 
Bucură-te, că prin pronia de sus, multor credincioși te-ai arătat 
Bucură-te, că îi umpli de bucurie pe cei care ți s-au rugat 
Bucură-te, căci cortului ceresc îi ești locuitor 
Bucură-te, preafierbinte și minunat ocrotitor 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 6-lea 

Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără 
de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru 
aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la sfântă mănăstirea ta și dobândesc har 
din belșug prin sfintele tale moaște, cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucind ca un alt soare, te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din Cer, pe colina 
neprihăniților. Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui 
Hristos, prin descoperirea sfintelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să îți aducă 
dulce cântare: 
Bucură-te, stâlp al pătimirilor mucenicești 
Bucură-te, viță a dreptarelor dumnezeiești 
Bucură-te, sfeșnic al luminii lui Hristos 
Bucură-te, cel nou arătat nouă, celor de jos 
Bucură-te, scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului 
Bucură-te, că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul teoforului 
Bucură-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicești 
Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc li te împotrivești 
Bucură-te, că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească 
Bucură-te, cel ce preamărești bunătatea dumnezeiască 
Bucură-te, cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului 
Bucură-te, tu, care abați turbarea vrăjmașului 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 7-lea 

În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, purtătorule de 
Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară 
sfântă, Părinte Efrem, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia! 
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Icosul al 7-lea 

Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminând-o cu dumnezeieștile raze 
ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu râvnă mijlocirea ta cea caldă îi izbăvești din 
asuprirea întunecatelor patimi. Pentru aceea, și noi, Sfinte Părinte Efrem, îți strigăm fără 
de încetare: 
Bucură-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcești 
Bucură-te, căci amarele mâhniri tu risipești 
Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri 
Bucură-te, izbăvire a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri 
Bucură-te, că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următor 
Bucură-te, atlet preaiscusit și mucenic al Împăratului tuturor 
Bucură-te, că nevoința cu lupta mucenicească ai împreunat 
Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne-ai arătat 
Bucură-te, că întunericul patimilor tu îl risipești 
Bucură-te, că în inima drepților bucurie zămislești 
Bucură-te, că sângeroșilor păgâni le-ai biruit nebunia 
Bucură-te, că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 8-lea 

Harul pe care-l dăruiești, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor se 
revarsă asupra lor în chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a 
răspândit în toată Attica, iar noi, care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi 
strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască, nu te îndepărtezi nici o clipă de 
mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mare Mucenice Efrem, arătându-te în felurite chipuri celor 
cu inima curată și dăruind har îmbelșugat celor ce cu râvnă îți cântă ție: 
Bucură-te, slavă a călugăriei 
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei 
Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite 
Bucură-te, că ești părtaș al firii îndumnezeite 
Bucură-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilință 
Bucură-te, surâs de bucurie izvorât din aspră nevoință 
Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge 
Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge 
Bucură-te, viață înveșmântată cu monahicească haină 
Bucură-te, mireasmă bună a viețuirii fără de prihană 
Bucură-te, stea care pe colina neprihăniților răsare 
Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 
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Condacul al 9-lea 

Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi, îi tămăduiești pe cei îndrăciți și faci să înceteze 
mulțimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu și din 
împrejurimi, se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe 
tine și cântând Celui care te-a încununat: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

O, preaminunate Părinte Efrem, când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o 
slavă care nu era din lumea aceasta și a auzit dumnezeieștile tale cuvinte, a mărturisit 
tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru acestea toate, după cuviință îți 
cântăm: 
Bucură-te, slava călugărilor din vremea de acum 
Bucură-te, că spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum 
Bucură-te, că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale ești 
Bucură-te, căci cu Sfinții Îngeri dimpreună locuiești 
Bucură-te, că i-ai tămăduit pe cei cuprinși de noianul durerii 
Bucură-te, că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii 
Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap 
Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat 
Bucură-te, potir ceresc ce te pogori în revărsări de har 
Bucură-te, nestemată dată firii omenești în dar 
Bucură-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor 
Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 10-lea 

Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te 
prin locașul tău, Sfinte Părinte Efrem, și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales 
drept sfântul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strigă 
către Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul smereniei, dăruiești 
mângâiere inimilor celor credincioși, iar din racla cu sfintele tale moaște răspândești 
minunată mireasmă tuturor celor care, cu capetele plecate, îți cântă cu evlavie: 
Bucură-te, mir al smereniei preabinemirositor 
Bucură-te, că turmei tale îi ești dumnezeiesc păstor 
Bucură-te, Rai ce răspândește ale nestricăciunii bune-nmiresmări 
Bucură-te, chiparos înalt al sfintei nepăsări 
Bucură-te, că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit 
Bucură-te, că prin chinurile mucenicești Hristos te-a proslăvit 
Bucură-te, că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat 
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Bucură-te, că din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat 
Bucură-te, că întinăciunea sufletelor noastre tu o curățești 
Bucură-te, că răutatea credincioșilor degrabă o pârjolești 
Bucură-te, că tu în toată vremea dăruiești tămăduire 
Bucură-te, că ne ocrotești fără de contenire 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 11-lea 

Noroadele credincioșilor de pretutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate 
sfintele tale moaște, căci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a ținut tăinuite în 
pământ și nestricate de curgerea atâtor ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, și noi 
ne închinăm înaintea Împăratului Vieții, zicând: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos, păzești mănăstirea de toată nevoia și 
necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem, căci iat-o alergând spre 
dobândirea darului tău și strigând cu umilință către tine: 
Bucură-te, zidul nostru nesurpat 
Bucură-te, al credincioșilor turn nestrămutat 
Bucură-te, păzitorul de nădejde al mănăstirii tale 
Bucură-te, căci pe copii îi ții sub ocrotirea trezviei tale 
Bucură-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguință 
Bucură-te, tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoință 
Bucură-te, cel ce cererile credincioșilor plinești 
Bucură-te, că rugămințile copiilor tăi le primești 
Bucură-te, că ne dăruiești toate bunătățile 
Bucură-te, că alungi de la noi toate răutățile 
Bucură-te, că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat 
Bucură-te, că prin tine mângâiere mare am aflat 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 12-lea 

Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte Efrem, 
iar racla cu sfintele tale moaște veselește sufletele noastre și ne sfințește chiar și 
trupurile, nouă, celor sărmani, ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudându-ți luptele în cântările noastre, Părinte Mucenice Efrem, slăvim darul de care 
te-ai învrednicit și, apropiindu-ne de sfintele tale moaște, îți cerem să ne ocrotești până 
în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăți în toată 
vremea, îți aducem această cântare: 
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Bucură-te, cel ce ești asemenea cu toți sfinții 
Bucură-te, cel ce te numeri dimpreună cu mucenicii 
Bucură-te, căci ai dobândit cununile netrecătoare 
Bucură-te, că ai cuprins lumina Întreitului Soare 
Bucură-te, apărător neprețuit al celor ce trăiesc în mănăstire 
Bucură-te, temelia nou arătată Bisericii, vrednicule de cinstire 
Bucură-te, că mulțimi de credincioși ai umplut de veselie 
Bucură-te, că tu înalți sufletele, întărindu-le în curăție 
Bucură-te, că tu mă slobozești de grijile pierzătoare 
Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare 
Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire 
Bucură-te, cel ce mă izbăvești dintru mâhnire 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul al 13-lea 

O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, împreună-locuitorule cu 
sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-
ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest 
condac se zice de trei ori.) 

Apoi se zic din nou Icosul 1 și Condacul 1: 

Icosul 1 

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului 
Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, 
preafericit te numim și îți strigăm ție: 
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat 
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat 
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie 
Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie 
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu 
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău 
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință 
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință 
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței 
Bucură-te, rana și surparea necredinței 
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși 
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși 
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

Condacul 1 
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Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, 
iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, 
plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte 
Părinte Efrem, de-a pururi fericite! 

  

Rugăciune către Sfântul Mucenic Efrem 

O, Sfinte Părinte Efrem, căzând înaintea ta cu umilință, ridicăm acum glasul nostru spre 
tine. Cum se cuvine oare să te numim: minunat următor al Domnului Hristos, mare 
nevoitor și pustnic, cuvios părinte, mare mucenic, preot al Dumnezeului Celui 
Preaînalt, izvorâtor de mir, făcător de minuni, grabnic ajutător, mare tămăduitor de 
multe feluri de boli, slobozitor din multe necazuri și primejdii, mângâietor în 
deznădejde sau ajutător întru toate nevoile? Cu adevărat, toate aceste numiri le porți 
dintru darul Duhului Sfânt și de aceea te rugăm să nu ne treci cu vederea, ci degrabă 
venind întru întâmpinarea noastră, mijlocește-ne mare milă de la Domnul și 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și fie ca prin puterea minunată a rugăciunilor și a 
predicilor tale să dobândim întărire în a purcede și noi pe calea cea strâmtă ce duce spre 
Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. 

 

Troparul Sfântul Mucenic Efrem 

Ai stralucit ca soarele pe Colina Neprihanitilor si ai urcat la Domnul pe calea martiriului, 
dandu-ti sufletul sub loviturile necredinciosilor, Sfinte Parinte Efrem, Mare Mucenic al 
lui Hristos. Pentru aceasta, ai facut ca dumnezeiescul har sa se reverse neincetat spre cei 
ce cu evlavie iti striga tie: slava Celui Ce ti-a daruit putere, slava Celui Ce ti-a daruit harul 
tamaduirilor, slava Celui Care da tuturor tamaduiri prin tine. 

 

 


