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Cuvânt înainte
În volumul de față sunt cuprinse o serie de Acatiste alcătuite de
părintele Ghelasie Gheorghe și părintele Valerian Pâslaru, precum și Micul
Pateric al Sfintei Mânăstiri Frăsinei, al părintelui Ghelasie. Acatistul și
Patericul, ca forme de expresie literară a tainei creștine, vizează trezia, pe
care o atrag prin rugăciuni scurte, însoțite de evanghelicul Bucură-te!, lăsat
nouă de Hristos după Învierea Sa din morți, precum și prin cuvinte ale
părinților îmbunătățiți, care concentrează o experiență de viață și au
puterea duhovnicească de străpungere a inimii.
Poezie în stare pură, versurile Acatistelor închipuie o scară a lui Iacob
pe care suie și se coboară îngerii, sau pe care Dumnezeu se coboară la om,
ca să-l înalțe la Sine. Pe lângă Acatiste închinate Mântuitorului Iisus Hristos,
Sfântului Duh, Maicii Domnului și Sfântului Înger Păzitor, întâlnim în
această carte o serie de Acatiste Praznicale, dar și Acatiste ce ne introduc în
miezul vieții de contemplație și rugăciune, cum sunt Acatistul împăcării şi
iertării celor învrăjbiţi, Acatistul chipului omului, Acatistul rugăciunii
neîncetate, Acatistul pocăinței, Acatistul Sfintei Împărtășanii. Am adăugat în
completarea acestui volum și două acatiste ale unor sfinți, Eftimie cel Mare
și Filimon, reeditate pentru prima oară în colecția de scrieri apărută la
editura Platytera. Imnul icoanei Fiului încheie această doxologie poetică,
revărsată din preaplinul vieții puse sub semnul Învierii.
În Micul Pateric al Sfintei Mânăstiri Frăsinei, părintele Ghelasie ne
introduce în intimitatea unei mânăstiri speciale, numite micul Athos
carpatin. Ne sunt prezentate pe scurt câteva modele de cuvioși părinți ce au
menținut vie flacăra închinării duhovnicești în acest loc binecuvântat de
Dumnezeu: Ilarion și Ștefan, Acachie ieromonahul, Sfântul Ierarh Calinic,
Policarp și Lavrentie, Porfirie, Simeon Combei, Neonil Ștefan, Silvestru
Duhovnicul.
În centru se desprinde figura sfântului Calinic de la Cernica, ce a
instituit regula athonită la mânăstirea Frăsinei, călăuzind pe monahi în
urcușul pe treptele scării duhovnicești: dorul duhovnicesc, iubirea adunării
frățești și îngerescul chip al iubirii curate.
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Vedem realizată o armonioasă împletire între rigorile vieții de obște,
cu lepădarea de sine și cuvenita împlinire a făgăduințelor monahale, și
duhovnicia de răspuns propriu, ce pune pecetea unui specific aparte.
Patericul apare astfel ca icoana de inimă a vieții monahale, în miezul căreia
pulsează taina paternității și filiației duhovnicești. Aceasta constituie un
adevărat laborator al sfințeniei, care este împlinirea menirii omului sau
nunta nașterii sale în veșnicie.
Viața monahală însăși apare ca un legământ la hotarul de taină al
întâlnirii lumii cu Dumnezeu. Întreaga carte respiră de bogăția vieții isihaste
a alcătuitorilor. Și ce e isihia, decât o așezare în locul dragostei de Dumnezeu
și de aproapele, în gest de închinare și slujire jertfelnică, care desființează
logica dominației și adversității, instaurată după căderea omului? Hristos
Însuși ne-a dăruit bucuria înfierii dumnezeiești, despre care atât Acatistele,
cât și Patericul de față mărturisesc cu putere, ca icoane ale ei zugrăvite în
cuvânt.
Florin Caragiu
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Acatistul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS
Se citește în fiecare Duminică și individual după nevoință.
După obișnuitul început se zice:
Tropar
DOAMNE, IISUSE HRISTOASE, DUMNEZEUL nostru, care Cercetezi
Făptura Ta, Căruia-Ți sunt arătate neputințele și patimile noastre, și care
știi și răutatea pizmașului cât este de înverșunată, care Tu Însuți PORȚI
povara slăbiciunilor noastre, ajută-ne să trecem peste viforul și potopul
patimilor și fă-ne vrednici acestei Sfinte Slujbe, să nu pierdem dulceața ei,
ca și noi cu smerenie să-Ți Cântăm: IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU,
miluiește-ne și ne mântuiește!
Condacul 1
Apărătorule Cel mai Mare și DOAMNE, Cel ce ne-ai izbăvit de moartea
cea veșnică, cele de ÎNCHINARE aducem Ție, noi robii Tăi și Zidirea Ta, și ca
Cel ce ai ÎNDURĂRI nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește, ca să-Ți
Cântăm: IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Icosul 1
FĂCĂTORUL Îngerilor-Puterilor de Sus și al întregii Lumi, deschidene nouă nepricepuților Mintea și Limba spre Lauda PREACURATULUI Tău
NUME, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav, ca să grăim:
IISUSE, Cel mai PRESUS de toată Făptura;
IISUSE, Facerea Lumii și începutul ei;
IISUSE, SLAVA Însăși a DUMNEZEIRII;
IISUSE, PUTEREA ce Zidește totul;
IISUSE, VOIA Lui DUMNEZEU TATĂL;
IISUSE, Cel ÎMPREUNĂ cu SFÂNTUL DUH deodată;
IISUSE, CUVÂNTUL ce se face Lume;
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IISUSE, CREATORUL Cerului și Pământului;
IISUSE, Făcătorul Omului, care să Poarte CHIPUL Tău;
IISUSE, Cel ce Te ÎNTRUPEZI apoi în Chipul Omului;
IISUSE, IUBIREA lui DUMNEZEU Însuși;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 2-lea
Văzând pe văduva care plângea, milostivindu-Te, ai Înviat pe Fiul ei
ce-l ducea să-l îngroape; așa Înviază-ne și pe noi, Iubitorule de Oameni, să
Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă, grăia:
DOAMNE, arată-ne pe TATĂL. Iar Tu ai Zis: Atâta vreme fiind cu Mine, nu ai
cunoscut că TATĂL este întru Mine și EU întru TATĂL?
IISUSE, DUMNEZEUL Cel mai înainte de Veci;
IISUSE, FIUL DUMNEZEIRII;
IISUSE, Cel DE-O-FIINȚĂ cu TATĂL și cu SFÂNTUL DUH;
IISUSE, Arătarea TREIMII Celei peste toate;
IISUSE, CHIPUL Tainei ce se Descoperă;
IISUSE, Taina ce se revarsă și în afară;
IISUSE, Care din INIMA Ta de FIU Creezi Lumea;
IISUSE, DARUL IUBIRII adus TATĂLUI;
IISUSE, Bineprimirea și de SFÂNTUL DUH;
IISUSE, DUMNEZEIREA ce trece peste Sine;
IISUSE, Izvorul venit din Veșnicie;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 3-lea
IISUSE, care ai Îmbrăcat cu PUTERE de SUS pe Apostolii Tăi ce
ședeau la Ierusalim, îmbracă-ne și pe noi, cei goi de păcat, cu Însăși Căldura
SFÂNTULUI DUH, ca și noi să Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
IISUSE, mult Îndurătorule, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și
pe cei necredincioși, nu ne trece cu vederea nici pe noi cei asemenea lor,
primind și Cântarea noastră.
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IISUSE, PUTEREA cea fără hotar;
IISUSE, Cel ce Vii cu LUMINA Însăși;
IISUSE, DRAGOSTEA din necuprins;
IISUSE, FIUL DUMNEZEIESC ce Ții în Brațe Lumea;
IISUSE, ce Creezi o Lume ce și ea să te Țină în Brațe;
IISUSE, Care Zidești Făptura ca ALTAR TATĂLUI;
IISUSE, Care Tu Însuți LITURGHISEȘTI;
IISUSE, Care ne faci și pe noi Părtași la aceasta;
IISUSE, Care ne dai Însuși CHIPUL Tău să-L Purtăm;
IISUSE, Care ne Înscrii în IUBIREA Ta nepieritoare;
IISUSE, Care Te DĂRUIEȘTI Tu Însuți;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 4-lea
Gânduri îndoielnice având Petru în sine, se afunda, dar văzându-Te
pe Tine umblând pe Apă, Te-a Cunoscut ca DUMNEZEU Adevărat, și primind
Mâna Ta Mântuitoare a Cântat: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Auzind, DOAMNE, orbul, când treceai pe cale, a strigat: IISUSE,
FIUL lui David, Miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis Ochii. Așa
Luminează și Ochii cei cugetători ai Inimii noastre.
IISUSE, Ziditorul celor de sus;
IISUSE, Ziditorul și celor de jos;
IISUSE, Chipul întregii Făpturi;
IISUSE, CARTEA Însăși a VIEȚII;
IISUSE, Semănătorul DUMNEZEIESC;
IISUSE, Însăși Sămânța;
IISUSE, Însuți Pământul cel Bun;
IISUSE, Care pe Om l-ai ales să fie „Secerător”;
IISUSE, Care Tu Însuți ai luat Chipul Omului;
IISUSE, DUMNEZEU-Om și Omul-DUMNEZEU;
IISUSE, ICOANA ÎMPLINIRII a toate;
IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 5-lea
Precum ne-ai Răscumpărat cu SÂNGELE Cel DUMNEZEIESC, așa ne
scoate și din lanțurile șarpelui ascuns și ale patimilor trupești, desfrânarea
și trândăvia cea rea, să putem Cânta: ALILUIA!
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Icosul al 5-lea
Văzându-Te pe Tine Fiii Evreilor în Chip Omenesc, pe Tine Făcătorul
Însuși și Stăpânul, cu stâlpări Te-au Întâmpinat și cu: Osana, Cântând și noi
asemenea.
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU cu adevărat;
IISUSE, totodată și FIUL Omului;
IISUSE, Care ai pregătit pe Poporul ales;
IISUSE, Care Te-ai Vestit prin Prooroci;
IISUSE, Care ai venit în lume „necunoscut”;
IISUSE, Care Te-ai DESCOPERIT celor Credincioși;
IISUSE, care ai stat printre cei de jos;
IISUSE, care ai câștigat pe cei pierduți;
IISUSE, care Te-ai făcut MÂNTUITORUL Lumii;
IISUSE, ÎMPĂRAT și Slujitor deodată;
IISUSE, ICOANA din Cer și de pe Pământ;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 6-lea
Vestirea și graiurile Proorocilor Împlinindu-se, IISUSE, pe Pământ
Te-ai Arătat, și Tu, Cel neajuns, cu Oamenii ai Viețuit, și durerile noastre leai ridicat și cu Însăși Rănile Tale ne-ai Tămăduit, ca să Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
Răsărit-a în lume LUMINA Adevărului Tău, și s-a izgonit înșelăciunea
diavolească, că idolii nerăbdând TĂRIA Ta au căzut, și noi Mântuire am
dobândit.
IISUSE, Adevărul, ce izgonești înșelăciunea;
IISUSE, LUMINA mai presus de toate luminile;
IISUSE, TĂRIA din care izvorăște toată lumea;
IISUSE, dar și Marea Milostivire;
IISUSE, PÂINEA VIEȚII nepieritoare;
IISUSE, Cel ce ne dai și APA VIE;
IISUSE, care te DĂRUIEȘTI chiar pe Tine;
IISUSE, care ne ridici din păcat;
IISUSE, care nu te împuținezi în IUBIRE;
IISUSE, care treci peste căderea cea amară;
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IISUSE, care redai Chipul cel Dintâi;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 7-lea
Vrând să descoperi Taina cea din Veac ascunsă, ca un MIEL spre
junghiere Te-ai adus, și ca o Oaie fără glas înaintea celor ce o tund. Dar ca
DUMNEZEU din morți ai ÎNVIAT și cu Slavă Te-ai ÎNĂLȚAT, și pe noi ne-ai
ridicat să-Ți Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
O, minune, că Tu, FĂCĂTORUL Însuși, din FECIOARĂ mai presus de
fire Te-ai ÎNTRUPAT, nestricând Pecețile ei, și prin Ușile încuiate cu Trupul
la Apostolii Tăi intrând, pe noi ne-ai încredințat.
IISUSE, CUVÂNTUL Cel din Veșnicie;
IISUSE, CUVÂNTUL Însuși al lui DUMNEZEU;
IISUSE, PUTEREA cea neajunsă;
IISUSE, Înțelepciunea cea mai presus de cuget;
IISUSE, Domnia ce nu se sfârșește;
IISUSE, DUMNEZEU și totodată ÎNTRUPAT;
IISUSE, ÎMPĂRĂȚIA lui DUMNEZEU;
IISUSE, Stăpânirea de SUS;
IISUSE, SLAVA dincolo de toate;
IISUSE, Veșnicia și a noastră,
IISUSE, MÂNTUITORUL nostru Cel Îndurător;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 8-lea
Văzând străină ÎNTRUPAREA lui DUMNEZEU, să ne înstrăinăm și noi
de cele stricăcioase, și Mintea spre cele DUMNEZEIEȘTI să o suim, că pentru
aceasta pe Pământ S-a pogorât ca să ne ÎNALȚE pe noi și să Cântăm:
ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Cu totul ai fost între cele de jos și de cele de SUS nu Te-ai despărțit,
că de Voie pătimind și cu moartea pe moarte biruind, cu ÎNVIEREA ne-ai
dăruit VIAȚA nemuritoare.
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IISUSE, BUCURIA VIEȚII Însăși;
IISUSE, Nemurirea Trupului;
IISUSE, LUMINA Sufletului;
IISUSE, Vederea Minții;
IISUSE, Pătrunderea Cunoștinței;
IISUSE, NUMIREA ce nu se uită niciodată;
IISUSE, Slava ce nu se micșorează;
IISUSE, Dorirea DUMNEZEIASCĂ;
IISUSE, Cel ce nu Te scârbești nici de noi;
IISUSE, Cel ce și pe noi ne faci Părtași la Tine;
IISUSE, Cel ce și nouă ne ești PĂSTORUL Cel Bun;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 9-lea
Îngerii Slăvesc fără încetare NUMELE Tău, IISUSE, cu: SFÂNT, SFÂNT,
SFÂNT, OSANA întru Cei de SUS, iar noi păcătoșii, pe Pământ, cu buze de tină
Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Pe ritorii cei mincinoși îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas, că
nu pricep să spună cum DUMNEZEU Neschimbat Petreci și ca Om deplin,
pentru care și noi minunându-ne ne ÎNCHINĂM.
IISUSE, DUMNEZEUL Cel Dincolo de toate;
IISUSE, Care ești FĂCĂTORUL Lumii;
IISUSE, Care Cobori din DUMNEZEIRE;
IISUSE, Care vrei să fii Împreună cu Făptura Ta;
IISUSE, Care Te Unești și cu Viața noastră;
IISUSE, Care dai Legea, dar și Iertarea;
IISUSE, Mângâietorul celor ce plâng;
IISUSE, ajutorul săracilor;
IISUSE, Care nu ne Judeci după faptele noastre;
IISUSE, Care izgonești de la noi păcatul;
IISUSE, Care ne răscumperi din moarte;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 10-lea
Vrând să Mântuiești lumea, Răsărit al răsăriturilor, venind către apus
la firea noastră întunecată, Te-ai smerit până la moarte, dar NUMELE Tău
nu s-a micșorat, ci se Laudă în Cer și pe Pământ cu mare glas de: ALILUIA!
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Icosul al 10-lea
ÎMPĂRATE Cel preaveșnic, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, curățeștene și pre noi de toată întinăciunea, precum ai curățat pe cei zece leproși, și
ne tămăduiește ca pe Zaheu, vameșul cel iubitor de argint.
IISUSE, COMOARA DUMNEZEIASCĂ;
IISUSE, Bogăția cea neîmpuținată;
IISUSE, Vistieria ce nu se împuținează;
IISUSE, Hrănește-ne și pe noi, cei flămânzi;
IISUSE, adapă-ne și pe noi, cei însetați;
IISUSE, îmbracă-ne și pe noi, săracii;
IISUSE, odihnește-ne și pe noi, cei osteniți de păcat;
IISUSE, fii Limanul scăpării noastre;
IISUSE, fii Cârmaciul Vieții noastre înviforate;
IISUSE, fii liniștirea furtunilor noastre;
IISUSE, o, DUMNEZEUL și MÂNTUITORUL nostru;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 11-lea
Cântare de umilință Ți-aducem și noi, nevrednicii, și ca oarecând
Cananeeanca strigăm: IISUSE, Miluiește-ne, că nu avem Fiică, ci trup, care
este cumplit stăpânit de diavolul, și cu urgie de patimi aprins, ca
tămăduindu-ne să putem Cânta: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
Ca pe Pavel prigonitorul, la GLASUL Cel DUMNEZEIESC Luminat și
nouă ne Luminează Sufletele cele orbite și întunecate, DUMNEZEUL și
FĂCĂTORUL nostru.
IISUSE, Tu ești UNICUL CHIP al DUMNEZEIRII;
IISUSE, Prin Tine ni se Descoperă Adevăratul DUMNEZEU;
IISUSE, UNICUL și Absolutul FIU;
IISUSE, Care prin Tine și pe noi ne faci Fiii lui DUMNEZEU;
IISUSE, ZIDITORUL Cel Unic al Lumii;
IISUSE, STĂPÂNUL Cel Unic a toate;
IISUSE, MÂNTUITORUL Cel UNIC;
IISUSE, Cel care Te Înalți peste toți idolii;
IISUSE, Care Descoperi Adevărata FAȚĂ a lui DUMNEZEU;
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IISUSE, Care ești de acum UNICUL TEMPLU din Cer și de pe Pământ;
IISUSE, UNICA LITURGHIE a VIEȚII;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 12-lea
Dăruiește-ne HAR, Dezlegătorule al tuturor datoriilor noastre, și ne
primește și pe noi ca pe Petru, ce s-a lepădat și apoi s-a Întors la Tine, și ne
Cheamă pe noi ca pe Pavel, ca și noi să Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
Primind ÎNVIEREA Ta, CREDEM și noi asemenea lui Toma, că DOMN
și DUMNEZEU ne ești, Cel ce șezi de-a dreapta TATĂLUI împreună cu
SFÂNTUL DUH, și Care vei VENI iarăși să JUDECI Vii și morții.
IISUSE, DOMNUL și DUMNEZEUL nostru;
IISUSE, Descoperirea CHIPULUI TREIMII DUMNEZEIEȘTI;
IISUSE, MÂNTUITORUL din Cer și de pe Pământ;
IISUSE, Cel la care alergăm și noi, cei smeriți;
IISUSE, Cel de la care și noi Nădăjduim ultima scăpare;
IISUSE, Cel la care ne RUGĂM deznădăjduiți;
IISUSE, Cel la care mai Credem în izbăvire;
IISUSE, Cel la care mai căutăm Înțelegerea;
IISUSE, Cel de la care mai așteptăm Mângâierea;
IISUSE, Cel la care ne mărturisim toată stricăciunea noastră;
IISUSE, Cel ce ne ești DUMNEZEU, și totodată UNIT cu noi;
IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU, miluiește-ne!
Condacul al 13-lea
O, Preadulce și întrutotîndurate IISUSE HRISTOASE, FIUL lui
DUMNEZEU și MÂNTUITORUL Lumii, Primește acum această puțină
RUGĂCIUNE a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și PĂZEȘTE
Moștenirea Ta de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de asuprirea altor
neamuri, de neputințe, de foamete și de toate nevoile și rănile cele
aducătoare de moarte, și mai ales de chinurile cele veșnice, izbăvindu-ne, ca
și noi să Cântăm neîncetat: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul SFÂNTULUI DUH
Ca o încununare a PRAVILEI este Acatistul SFÂNTULUI DUH, Cel ce
VINE să PECETLUIASCĂ și să ADUCĂ ULTIMUL CHIP al tuturor
ÎMPLINIRILOR, ca CHIPUL TREIMII, DUHUL ce Descoperă TAINA
ÎNTREAGĂ a lui DUMNEZEU și a Creației totodată. Se citește barem o dată
pe Săptămână și de cei nevoitori de mai multe ori, sau chiar Zilnic.
După obișnuitul început se zice:
Condacul 1
DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, Preasfinte DUHULE SFINTE, Celui ce ești
adâncul SFINȚENIEI și MILOSTIVIRII, Ție ne închinăm și Te Rugăm, VINO și
Te Sălășluiește și întru noi, Dătătorule de Viață, și ne curățește de toată
întinăciunea, pe noi care îți cântăm: Preasfinte DUHULE SFINTE,
DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Icosul 1
TATĂL DUMNEZEU este Chipul ÎMPĂRATULUI, FIUL este Asemănarea Lui ca STĂPÂNIRE, iar Tu, Preasfinte DUHULE SFINTE, ești FAȚA Lui
ca MAIESTATE, Căreia i se cade toată închinarea.
Preasfinte DUHULE SFINTE, Dumnezeiască DOMNIE;
Preasfinte DUHULE SFINTE, FAȚA cea mai presus de vedere;
Preasfinte DUHULE SFINTE, adâncul Chipului TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, împreună cu FIUL, arătarea DUMNEZEIRII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, descoperirea celor de Taină;
Preasfinte DUHULE SFINTE, mișcarea însăși a Vieții;
Preasfinte DUHULE SFINTE, EGALITATEA din UNICUL absolut;
Preasfinte DUHULE SFINTE, TOTUL din TOTALITATEA în Sine;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ACELAȘI în TREIME;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DRAGOSTEA IUBIRII TATĂLUI;
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Preasfinte DUHULE SFINTE, grăirea cea negrăită;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 2-lea
Știindu-se că noi vom păcătui, JERTFA FIULUI ne-a Creat, MILA Ta,
Preasfinte DUHULE SFINTE, ne-a dat Viață și IERTAREA BINECUVÂNTARII
TATĂLUI ne-a dat Ființă, Tu mai ales făgăduind că ne vei curăți, pentru care
îți cântăm: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
FIUL vrând să Creeze Lumea, Tu, SFINȚENIA în Sine, ai promis că o
vei Sfinți și păcatul se va birui, încât prin Milostivirea Ta am putut Viață să
avem.
Preasfinte DUHULE SFINTE, MILA ce ne-a dat Viață;
Preasfinte DUHULE SFINTE, împreună cu FIUL, CREATORUL nostru;
Preasfinte DUHULE SFINTE, BUNĂTATEA cea dintâi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Mijlocitorul nostru;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel ce ai biruit păcatul de la început;
Preasfinte DUHULE SFINTE, că piedica păcatului ai rupt;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PUTEREA peste răul morții păcatului;
Preasfinte DUHULE SFINTE, TĂRIA Vieții Nemuritoare;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Temelia Ființei noastre create;
Preasfinte DUHULE SFINTE, SFINȚENIA care copleșește totul;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Neclintirea absolută;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 3-lea
TATĂL e „CEL ce ESTE”, FIUL e „CEL ce EXISTĂ”, iar Tu DUHULE
SFINTE, ești „CEL ce FIINȚIALIZEZI”, deodată și în EGALITATEA UNICEI
TREIMI, Căreia îi cântăm și noi: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
IUBIREA TATĂLUI Dumnezeiesc are Taina NAȘTERII FIULUI și
PURCEDEREA Ta, Preasfinte DUHULE SFINTE, fără amestecare, fără
despărțire, totodată.
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FIUL;

Preasfinte DUHULE SFINTE, PURCEDEREA în Sine;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Martorul NAȘTERII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, care Odihnești în NAȘTEREA FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ADÂNCUL DUMNEZEIRII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Brațele care Primesc NAȘTEREA;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Revărsarea IUBIRII TATĂLUI în FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Purtătorul Adâncurilor TATĂLUI în

Preasfinte DUHULE SFINTE, Curgerea TATĂLUI în FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Bucuria TATĂLUI în FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Vederea TATĂLUI în Ochii FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Asemănarea TATĂLUI în FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 4-lea
Nu este grăire pentru Taina Dumnezeirii, dar Tu, Preasfinte DUHULE
SFINTE, ne Grăiești cele peste fire, ca și noi să ne facem Părtași la acestea,
pentru care cântăm: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Cum să putem Numi pe Cel mai presus de Nume? Dar Tu, Preasfinte
DUHULE SFINTE, care ești NUMIREA cea de Taină, ne dăruiești și nouă
NUMIRILE Cele de Taină.

primi;

Preasfinte DUHULE SFINTE, Glasul celor negrăite;
Preasfinte DUHULE SFINTE, NUMELE Cel mai presus de Nume;
Preasfinte DUHULE SFINTE, adâncul Cel neajuns;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cuprinsul Cel necuprins;
Preasfinte DUHULE SFINTE, măreția Cea neînchipuită;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Înfățișarea ce nu se poate înfățișa;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Chipul pe care noi nu-l putem vedea;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Descoperirea ce doar prin Tine vine;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Împărtășirea de Taină;
Preasfine DUHULE SFINTE, Lumina pe care doar prin Tine o putem

Preasfinte DUHULE SFINTE, Înțelegerea ce doar prin Tine se
cunoaște;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
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Condacul al 5-lea
Dumnezeu TATĂL este Cel NENĂSCUT, Izvorul; FIUL este Cel
NĂSCUT, Apa; iar Tu ești PURCEDEREA, Curgerea, ca TREIMEA în Sine,
căreia cântăm: ALILUIA!
Icosul al 5-lea
Dumnezeu TATĂL este CHIPUL, FIUL este ASEMĂNAREA-Cuvântul
și Tu ești FAȚA ce Poartă CHIPUL și ASEMĂNAREA.
Preasfinte DUHULE SFINTE, Aripile DUMNEZEIEȘTI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Aripile Lumii;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Bogăția din TREIME;
Preasfinte DUHULE SFINTE, INIMA TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, SÂNGELE FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, BĂTAIA INIMII Întregii TREIMI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, CHIPUL PÂINII TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Pomul FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Puterea TATĂLUI și Virtutea FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ZIUA TATĂLUI și LUMINA FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Veșmântul TREIMII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 6-lea
IUBIREA este NAȘTERE; TATĂL NAȘTE permanent pe FIUL și FIUL
RENAȘTE permanent pe TATĂL, și Tu PURCEZI de asemenea, ca Taina
negrăită, căreia cântăm: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
IUBIREA TATĂLUI Curge mereu în FIUL și a FIULUI în TATĂL, fiecare
făcându-se ÎMPĂRTĂȘIRE, pe care Tu o PORȚI mai presus de grăire.
Preasfinte DUHULE SFINTE, PURTĂTORUL IUBIRII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DRAGOSTEA Însăși;
Preasfinte DUHULE SFINTE, AMINTIREA Veșnică;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ÎMPĂRTĂȘIREA IUBIRII în Sine;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ARHIEREUL Cel împreună cu FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, de o Egală Cinste;
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Preasfinte DUHULE SFINTE, care ARĂȚI pe TATĂL și pe FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel ce Încapi Absolutul;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ÎNRUDIREA Însăși;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DEOFIINȚA în Sine;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 7-lea
FIUL a Conceput Creația, în care a Revărsat CHIPUL Său de CUVÂNT,
pe care Tu Primind-o, de asemenea ai Revărsat CHIPUL Tău, încât și noi
avem toate ale Tale, prin care și noi cântăm: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
Tu, Cel ce ești VIAȚA, prin CHIPUL Tău de DUH, ca PROVIDENȚĂMÂNA DUMNEZEIASCĂ, pe toate le Ții și le ocârmuiești.
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel ce ești PECETEA a toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel ce ești Deschiderea a toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, MÂNĂ de DUMNEZEU Însuși;
Preasfinte DUHULE SFINTE, SUFLAREA Veșniciei;
Preasfinte DUHULE SFINTE, VIUL necuprins;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel ce toate în BRAȚE le Ții;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PECETEA și din Inima noastră;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DRAGOSTEA din noi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, SFINȚENIA din noi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, „DARUL” DUMNEZEIESC din toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 8-lea
Nu este Înfățișare care să-ți Arate CHIPUL Tău de DUH, cel ce ești
ADÂNCUL în Sine, care Te descoperi însă prin Cele ale FIULUI, care este
ARĂTAREA CHIPULUI TATĂLUI, Căruia cântăm și noi: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
CHIPUL Tău negrăit și nevăzut este în ICOANA LUMINII FIULUI, al
Celui ce descoperă VOIA TATĂLUI.
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Preasfinte DUHULE SFINTE, ce descoperi NUMELE Cel mai Mare;
Preasfinte DUHULE SFINTE, care ești NUMELE Cel mai SFÂNT;
Preasfinte DUHULE SFINTE, GLASUL TATĂLUI către FIUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, CUVÂNTUL FIULUI către TATĂL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ÎMBRĂȚIȘAREA DUMNEZEIRII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, VEDEREA TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, AUZIREA CUVÂNTULUI FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, MÂNA BINECUVÂNTĂRII TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, SCRISUL din CARTEA CUVÂNTULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, MĂSURA fără de sfârșit a TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, CUPRINDEREA fără hotare a FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 9-lea
Tatăl este DUMNEZEU și FIUL ASEMĂNAREA, iar Tu, Preasfinte
DUHULE SFINTE, ești LOCAȘUL în care și noi suntem și cântăm: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Prin Tine, DUHUL VIEȚII, suntem și noi Locașuri de Făpturi, pe care
păcatul stricându-le, Tu, după ÎNVIEREA FIULUI, VII să le REÎNNOIEȘTI.
Preasfinte DUHULE SFINTE, ce COBORI de SUS;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Biruitorul păcatului;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Încununarea JERTFEI FIULUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel care ne redai Chipul;
Preasfinte DUHULE SFINTE, care reverși iarăși HARUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel care COBORI în LIMBI de FOC;
Preasfinte DUHULE SFINTE, prin Tine iarăși Primim PUTEREA de SUS;
Preasfinte DUHULE SFINTE, MILOSTIVIRE ce nu se mai micșorează;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel ce ne redai LUMINA;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel care ne Readuci CUVÂNTUL;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUHUL din noi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 10-lea
Toate în Cer și pe Pământ sunt prin ÎNFĂPTUIREA Ta de DUH, și în
fiecare din noi este acest CHIP ce ne UNEȘTE cu DUMNEZEU, cântând:
ALILUIA!
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Icosul al 10-lea
Tu ai GRĂIT prin Prooroci, Tu ai fost Înțelepciunea celor Aleși, prin
CHIPUL Tău de DUH sunt toate DARURILE și Frumusețile dinlăuntru și
dinafară.
Preasfinte DUHULE SFINTE, LUCRĂTORUL DUMNEZEIESC;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Cel care ÎNFĂPTUIEȘTI totul;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Care ÎNDEPLINEȘTI VOIA TATĂLUI;
Preasfinte DUHULE SFINTE, LITURGHISITORUL IUBIRII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, cu FIUL LUCRAREA Mântuirii;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUHUL din toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUHUL prin care Primim Iertarea;
Preasfinte DUHULE SFINTE, UNIREA cea din Sine și dinafară;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PLINĂTATEA TREIMII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DĂTĂTORULE a toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUHUL VIEȚII Cel Deplin;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 11-lea
MILA Ta este pentru noi, cei păcătoși, CHIPUL Tău Cel mai Dorit, că
fără acesta nu am avea Viață și nici Mângâierea în amarnicele noastre
suferințe, Tu fiind MÂNGÂIETORUL, Căruia cântăm: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
Tu ești SFINȚENIA în Sine, Care ai PUTEREA să treci peste
păcătoșenia noastră, încât cu frică și cutremur Chemăm NUMELE Tău, dar
și cu NĂDEJDEA MILEI nemăsurate.
Preasfinte DUHULE SFINTE, SFINȚENIA DEPLINĂ;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Focul mistuitor;
Preasfinte DUHULE SFINTE, pe cât de SFÂNT, pe atât de BUN;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Adâncul ÎNDURĂRII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PĂTRUNZĂTOR în adâncul nostru;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ce toată necurăția o arzi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, topești toate spurcăciunile;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PECETEA Nemuririi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Ție ne Închinăm, PREABUNULE;
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Preasfinte DUHULE SFINTE, Te Rugăm, fi-ne MILOSTIV;
Preasfinte DUHULE SFINTE, nu ne lăsa în moarte;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 12-lea
Tu ești DUHUL PREASFÂNT, Tu ești DUHUL PUTERII, Tu ești
BOGĂȚIA DARURILOR ce le Reverși prin HAR, Tu ești ICOANA VIEȚII, și prin
Tine cântăm TREIMII DUMNEZEIEȘTI: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
Tu ești DUHUL BISERICII lui HRISTOS, Tu ești Împreună cu FIUL, în
LITURGHIA IUBIRII TATĂLUI, Tu ești PURTĂTORUL celor de SUS.
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUHUL Cel PREASFÂNT;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ADÂNCUL ieșit și în afară;
Preasfinte DUHULE SFINTE, Arătarea EVANGHELIEI Lui HRISTOS;
Preasfinte DUHULE SFINTE, LUCRĂTORUL Cel din HAR;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PREZENȚA Nevăzută;
Preasfinte DUHULE SFINTE, VINO și în noi;
Preasfinte DUHULE SFINTE, prin Tine ne UNIM cu Cele de SUS;
Preasfinte DUHULE SFINTE, ICOANA din toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEU din toate;
Preasfinte DUHULE SFINTE, PUTEREA Nebiruită a VIEȚII;
Preasfinte DUHULE SFINTE, FOCUL Veșniciei ce nu mai arde;
Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCĂ DOMNIE, miluiește-ne!
Condacul al 13-lea
O, Preasfinte DUHULE SFINTE, DUMNEZEIASCA DOMNIE, VINO cu
LIMBILE de FOC de DUH și ne Dăruiește Bucuria cea de Taină, în care TATĂL
DUMNEZEU și FIUL se ARATĂ, o, PREABUNULE și MÂNGÂIETORULE, ca și
noi să cântăm: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul NAŞTERII DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS
Prăznuire la 25 decembrie.
După obişnuitul început se zice:
Condacul 1
Tu, Doamne, ai ales dintre toate neamurile o Preacurată Fecioară şi
din ea s-a născut cu trupul Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, pentru care
noi, robii Tăi, îţi aducem, Stăpâne, cântare de mulţumire: Tu, însă, având
nespusă milostivire, izbăveşte-ne din toate necazurile, pe noi, cei care
cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi,
slavă Ţie!
Icosul 1
Mulţime de îngeri s-a adunat la Betleem să vadă Naşterea cea
negrăită şi văzând pe Ziditorul lor culcat în iesle ca un prunc s-au mirat, şi
cu frică mare s-au închinat Celui Născut şi Celei ce L-a născut, cântând:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai născut din Tatăl mai înainte
de veci;
Slavă Ţie, Cel ce pe toate le-ai făcut împreună cu Tatăl şi cu Duhul;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mântuieşti pe cei pierduţi;
Slavă Ţie, că ai luat chip de rob;
Slavă Ţie, Povăţuitorul celor rătăciţi;
Slavă Ţie, Mântuitorul celor ce pier;
Slavă Ţie, Cel ce ai dărâmat peretele vrajbei;
Slavă Ţie, că ai prefăcut în Cer peştera de pe Pământ;
Slavă Ţie, că ai făcut pe Fecioara care Te-a născut Prestol de
heruvimi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, slavă
Ţie!
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Condacul al 2-lea
Văzând îngerii cei netrupeşti pe Stăpânul lor luând trup din
Preacurata Fecioară, s-au spăimântat şi au zis: preaslăvită şi nepătrunsă este
pentru noi această Taină, şi cu frică au cântat: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Toată făptura cea înţelegătoare s-a spăimântat, şi mulţumind cântă
taina Naşterii Tale, Stăpâne, iar puterile cereşti se bucură, glăsuind: Slavă
întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi Pământul cu oamenii se bucură, iar noi
cântăm neîncetat:

Ţie!

Slavă Ţie, Cel ce eşti slăvit întru cele de sus ca Dumnezeu;
Slavă Ţie, Cel ce ai făcut pace pe Pământ;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai împăcat cu Tatăl;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai arătat nouă pe Pământ;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai întrupat în chip negrăit din Fecioară;
Slavă Ţie, Cel ce ai strălucit ca o stea;
Slavă Ţie, că prin aceasta pe magi i-ai chemat la închinare;
Slavă Ţie, Cel ce ai primit darurile lor cu milostivire;
Slavă Ţie, Cel ce ai învăţat toată făptura să slujească Ţie;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai înţelepţit şi pe noi să-Ţi cântăm Ţie;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai unit pe noi cu Tine;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai mântuit pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, slavă
Condacul al 3-lea

Puternic întru tărie, Dumnezeu al păcii şi Tată al bunătăţilor, ai venit
pe pământ să mântuieşti lumea ce pierea în necazuri. Acum Tu Te naşti la
Betleem ca un prunc, din Fecioara care s-a arătat Maică şi Mijlocitoare a
mântuirii tuturor celor ce slăvesc întruparea Ta, cu cântarea: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având pe Maica Ta cea Preacurată, rugătoare neîncetată, veselindune, cântăm Taina întrupării Tale, Stăpâne, şi Naşterea din Fecioară
bineplăcută lui Dumnezeu, grăind:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai născut în chip negrăit din Fecioară;
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Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat nouă adâncul iubirii Tale de oameni;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai iubit pe noi în chip nespus;
Slavă Ţie, Cel ce ai căutat oaia pierdută;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai bucurat cu Îngerii de găsirea ei;
Slavă Ţie, Cel ce ai pus-o pe umerii Tăi;
Slavă Ţie, Cel ce ai dus-o la Tatăl;
Slavă Ţie, Cel ce ai făcut cu oamenii şi cu îngerii o singură turmă;
Slavă Ţie, Cel ce ai izbăvit lumea din înşelăciune;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat nouă marea şi negrăita milă;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai iubit pe noi mai mult decât toată zidirea;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, slavă
Ţie!
Condacul al 4-lea
Furtună de gânduri îndoite având mai înainte neprihănitul Iosif,
acum înlăuntrul peşterii Dumnezeieşti vede cele preaslăvite. Văzând însă că
un om se naşte din Fecioară, a înţeles din lucrare că este Dumnezeu
adevărat şi de aceea s-a închinat, cântând: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind păstorii pe îngerul ce le-a vestit că S-a născut Mântuitorul
lumii în cetatea lui David, au alergat în grabă şi L-au văzut pe Acesta în iesle
ca un miel nevinovat, din pântecele Fecioarei născut, în iesle culcat şi au
slujit cu bunăcuviinţă Celei ce a născut şi în faţa lui Iosif cu frică au stat; și
povestind cele spuse lor, închinându-se Celui Născut au zis:
Slavă Ţie, Mielul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne-ai arătat nouă minuni
negrăite;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai învrednicit pe noi să ascultăm cântare
îngerească;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai învăţat să Te slăvim împreună cu îngerii;
Slavă Ţie, Cel ce ai înţelepţit pe îngeri şi pe oameni să-Ţi cânte Ţie;
Slavă Ţie, Cel ce ai făcut bucurie pe Pământ şi în ceruri;
Slavă Ţie, că pentru Tine se bucură cele cereşti cu cele pământeşti;
Slavă Ţie, că prin Tine se unesc cele pământeşti cu cele cereşti;
Slavă Ţie, Cel ce ai arătat neputincioasă puterea diavolului;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de chinurile aceluia;
Slavă Ţie, bucuria negrăită a celor ce cred în Tine;
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Ţie!

Slavă Ţie, dulceaţa nespusă a celor ce Te iubesc pe Tine;
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, slavă
Condacul al 5-lea

Steaua cea mult strălucitoare vestind Naşterea lui Hristos, a fost
văzută de magii cei iubitori de stele şi, conducându-se de ea, au ajuns la Cel
Neajuns, L-au văzut pe Cel Nevăzut şi, bucurându-se, I-au cântat: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzând împăraţii caldeeni în mâinile Fecioarei pe Împăratul
împăraţilor ce stătea ca pe un tron de Heruvimi şi socotind a fi Stăpânul,
chiar dacă a primit chip de rob, s-au grăbit a-I aduce daruri: aur, precum
unui Împărat a toate, tămâie, precum lui Dumnezeu, smirnă, precum unui
muritor şi, închinându-se, I-au cântat:
Slavă Ţie, Cel ce ai răsărit tuturor lumină;
Slavă Ţie, Cel ce prin stea ne-ai chemat să ne închinăm Ţie;
Slavă Tie, Cel ce ai mustrat mânia de fiară a lui Irod;
Slavă Ţie, Cel ce ai arătat la vedere uneltirea lui zadarnică;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de înşelăciunea acestuia;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai învăţat să ne închinăm Ţie, Soarelui dreptăţii;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat toate cu lumina cunoştinţei;
Slavă Ţie, Cel ce prin Naşterea Ta ai lepădat închinarea la idoli;
Slavă Ţie, Cel ce ai nimicit stăpânirea vrăjmaşului până la sfârşit;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai învăţat să ne închinăm Ţie împreună şi Tatălui
şi Duhului;
Slavă Ţie, Cel ce pentru noi ai zdrobit capul şarpelui amăgitor;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de veşnica moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce pentru noi Te-ai întrupat, Slavă
Ţie!
Condacul al 6-lea
Vestirile Dumnezeieşti cele pentru Tine, Mântuitorule, împlininduse, pe Pământ Te-ai arătat şi acum în peşteră sărăcăcioasă Te-ai născut, din
Curata Fecioară. Tu, bogat fiind, pentru noi de bună voie ai sărăcit, pentru
ca oamenii să se îmbogăţească şi să-Ţi cânte cu credinţă: Aliluia!
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Icosul al 6-lea
Răsărit-ai din Fecioara şi din Maica Ta Neispitită de nuntă, Iisuse,
luminând precum soarele și alungând minciuna întunericului, iar demonii
nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, toţi s-au cutremurat, şi iadul văzând
minunea, s-a temut, iar noi cu mulţumire îţi cântăm:

Ţie!

Slavă Ţie, Mântuitorul lumii;
Slavă Ţie, Sfărâmătorul demonilor;
Slavă Ţie, Cel ce ai înfricoşat cu naşterea Ta pe începătorul minciunii;
Slavă Ţie, Cel ce ai zdrobit închinarea la idoli;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat toate cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu;
Slavă Ţie, Cel ce ai izgonit întunericul necunoştinţei;
Slavă Ţie, Cel ce ca o Piatră ai izvorât tuturor apa mântuirii;
Slavă Ţie, Cel ce ai potolit setea lui Adam şi a lui David;
Slavă Ţie, că prin Naşterea Ta precum un soare toate le-ai luminat;
Slavă Ţie, Cel ce ai înconjurat Pământul cu razele luminii harului;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat nouă, pe Pământ, făgăduinţa;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit pe noi de blestemul părintesc;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, slavă
Condacul al 7-lea

Vrând să ne descoperi taina cea din veac ascunsă, din toată zidirea ai
ales slujitori ai tainei, Mântuitorule. De la îngeri pe Gavriil, de la oameni pe
Fecioara, din ceruri Steaua, de pe Pământ peştera, unde ai binevoit să Te şi
naşti, iar noi, minunându-ne de înţelepciunea Ta cea negrăită, cântăm:
Aliluia!
Icosul al 7-lea
Făptură nouă Te-ai arătat, luând trup, Ziditorule al tuturor; din
pântece fără sămânţă ai răsărit şi păstrându-l nestricat ne-ai arătat pe
Mijlocitoarea mântuirii, iar noi cântăm:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne-ai dat nouă Mamă pe Maica
milostivirii ce Te-a născut;
Slavă Ţie, că pe aceasta şi după Naştere ai păstrat-o Fecioară;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mântuieşti pe Adam;
Slavă Ţie, Cel ce ai potolit lacrimile Evei;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mântuieşti toate;
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Ţie!

Slavă Ţie, Cel ce ai rupt zapisul păcatelor noastre;
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat chipul smereniei;
Slavă Ţie, Cel ce pentru noi ai sărăcit;
Slavă Ţie, că prin sărăcia Ta pe noi ne-ai îmbogăţit;
Slavă Ţie, că ne-ai îmbrăcat cu haina mântuirii;
Slavă Ţie, că prin iubirea Ta pe noi ne-ai mântuit;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, Slavă
Condacul al 8-lea

Văzând străină şi preaslăvită Naşterea Ta ce s-a săvârşit în peşteră,
să ne înstrăinăm mai mult din lumea cea deşartă şi mintea la cele
Dumnezeieşti să o suim. Că pentru aceasta s-a arătat Dumnezeu pe Pământ
în chip smerit ca să-i ridice la Ceruri pe cei ce cântă Lui: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Tot eşti iubire, tot eşti dulceaţă pentru cei ce Te iubesc pe Tine,
Hristoase Dumnezeule, şi coborârea Ta Dumnezeiască o slăvim, că din
Fecioară Curată Te-ai născut pe Pământ, ca să ne ridici la ceruri pe noi, cei
ce îţi cântăm:

Ţie!

Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce pe Pământ Te-ai născut;
Slavă Ţie, Cel ce în chip negrăit Te-ai întrupat din Fecioară;
Slavă Ţie, că Te-ai arătat nouă;
Slavă Ţie, că departe fiind, pe noi la Tine ne-ai chemat;
Slavă Ţie, că eşti a noastră bucurie nespusă;
Slavă Ţie, dulceaţa inimilor noastre;
Slavă Tie, că prin Naşterea Ta lumina mântuirii ne-ai strălucit;
Slavă Ţie, Cel ce ai vărsat lacrimi pentru mântuirea noastră;
Slavă Ţie, că prin acestea focul patimilor noastre 1-ai stins;
Slavă Ţie, că de necurăţia patimilor ne-ai spălat;
Slavă Ţie, că din moarte ne-ai izbăvit;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce pentru noi Te-ai întrupat, Slavă
Condacul al 9-lea

Toată înţelepciunea şi toată mintea îngerească şi omenească nu pot
să priceapă Taina Naşterii Tale negrăite, totuşi, Preabunule Stăpâne,
primeşte dragostea şi credinţa noastră şi ne mântuieşte pe noi, care cântăm:
Aliluia!
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Icosul al 9-lea
Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem nedumeriţi, ca pe nişte peşti fără
de glas, neştiind ce să spună despre întruparea Ta, Stăpâne, că fiind
Dumnezeu desăvârşit Te-ai arătat şi om desăvârşit şi din Fecioară neispitită
de nuntă cum Te-ai născut? Noi, însă, nepunând la îndoială această Taină,
cu o singură credinţă Te slăvim, cântând:

Ţie!

Slavă Ţie, Ipostasul înţelepciunii lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, negrăită Bucurie a tuturor;
Slavă Ţie, că pe înţelepţi i-ai arătat neînţelepţi;
Slavă Ţie, că pe cei ce Te-au ispitit i-ai ruşinat;
Slavă Ţie, că toată împletitura de basme ai stricat;
Slavă Ţie, că pe toţi i-ai luminat cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu;
Slavă Ţie, că în toate cu înţelepciune ai lucrat;
Slavă Ţie, că pe mulţi cu pricepere i-ai luminat;
Slavă Ţie, că nouă calea mântuirii ne-ai arătat;
Slavă Ţie, că eşti adânc neajuns de milostivire;
Slavă Ţie, că eşti noian de bunătăţi şi de iubire de oameni;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, Slavă
Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiască lumea ce se află pe calea pierzării, ca un Prunc
se naşte din Fecioara şi în scutece în iesle se înfaşă, dezlegând legăturile cele
multe ale păcatelor noastre: El este Fiul lui Dumnezeu şi se arată Fiu al
Fecioarei! Și pe toate cu înţelepciune le tocmeşte ca să mântuiască pe cei ce
cântă Lui: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Peretele şi stâlpul răutăţii celei potrivnice lui Dumnezeu şi rod al
fărădelegii s-a arătat Irod, vrând să ia viaţa Pruncului Iisus şi pe pruncii cei
nevinovaţi i-a secerat cu sabia, precum spicele necoapte ale ţarinii, iar noi,
lepădând orice răutate a inimilor noastre, să-L proslăvim pe Cel ce a venit
să ne mântuiască, şi să-I cântăm:
Slavă Ţie, Cel ce uneltirea lui Irod zadarnică ai arătat-o;
Slavă Ţie, că pruncii ucişi de acesta cu îngerii i-ai numărat;
Slavă Ţie, pierzătorul răutăţii;
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Slavă Ţie, învăţătorul smereniei şi îndreptătorul celor rătăciţi;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat tuturor lumina dreptăţii;
Slavă Ţie, Cel ce ai învăţat pe toţi smerenia şi blândeţea;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai învăţat a Te cunoaşte pe Tine;
Slavă Ţie, că prin Naşterea Ta ai sfinţit pântecele ce Te-a născut;

Ţie!

Slavă Ţie, Cel ce ai primit daruri de la magi şi de la păstori;
Slavă Ţie, că şi pe cele necuvântatoare le-ai învăţat a sluji Ţie;
Slavă Ţie, Cel ce ai sfinţit toată făptura;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, Slavă
Condacul al 11-lea

Toată cântarea pe care vrem să o aducem, cu vrednicie, întrupării
Tale, se biruieşte şi mai lesne este să tăcem. Căci dacă Ţi-am aduce cântări
nenumărate, precum nisipul mării, împărate Preasfânt, nimic nu facem cu
vrednicie. Deci cu frică îţi cântăm: Aliluia!
Icosul la 11-lea
Lumină Neînserată strălucind din Fecioara Te-au văzut pe Tine cei
ce şedeau în întunericul şi în umbra morţii, Mântuitorul nostru, şi s-au
luminat cu focul Dumnezeirii Tale şi Ţie, Dătătorule de lumină, Ţi-au cântat:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Lumina cea neapusă;
Slavă Ţie, Soarele dreptăţii, că prin naşterea Ta toate le-ai luminat;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai luminat cu multa lumină a cunoştinţei Tale;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izvorât nouă râul harului cel nesecat;
Slavă Ţie, Cel ce ai adăpat cu îndestulare pe cei însetaţi de mântuire;
Slavă Ţie, că celor ce Te iubesc pe Tine le-ai arătat uşoare jugul şi
sarcina Ta;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai uşurat de greutatea păcatelor noastre;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de munca vrăjmaşului;
Slavă Ţie, că prin venirea Ta pe Pământ toate le-ai bucurat;
Slavă Ţie, că ne-ai mângâiat pe noi prin facerea din nou a lumii;
Slavă Ţie, că Te-ai arătat hotar al nădejdilor noastre;
Slavă Ţie, că, fiind vrăjmaşi cu Tatăl nostru, ne-ai împăcat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, Slavă
Ţie!
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Condacul al 12-lea
Cel ce ai venit să dai Har şi să dezlegi păcatele tuturor, prin
întruparea Ta, Mântuitorule, prin aceasta iartă greşelile noastre şi rupe
zapisul păcatelor noastre, iar noi, Naşterea Ta cea nespusă slăvind, vom
cânta neîncetat: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând întruparea Ta, Te lăudăm, Te binecuvântăm şi ne închinăm
Ţie, Mântuitorul nostru, şi credem că Domn şi Dumnezeu eşti, mântuindu-i
pe toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine şi Naşterea Ta negrăită din Fecioară o
proslăvesc şi cântă aşa:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti închinat întru cei de sus,
împreună cu Tatăl şi cu Duhul;
Slavă Ţie, Cel ce eşti slăvit de mulţimile celor pământeşti şi al celor
cereşti;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai descoperit Taina cea din veac ascunsă;
Slavă Ţie, că prin Tine ni s-a arătat nouă iubirea cea negrăită;
Slavă Ţie, împodobitorul a toată făptura;
Slavă Ţie, Mântuitorul nostru Cel Preamilostiv;
Slavă Ţie, Cel ce întăreşti sceptrurile celor ce pe Pământ cu smerenie
împărăţesc;
Slavă Ţie, Cel ce eşti Bisericii temelie şi întărire;
Slavă Ţie, podoaba şi mântuirea tuturor credincioşilor;
Slavă Ţie, Cel ce îi împodobeşti pe ierarhii şi preoţii evlavioşi cu
înţelepciune şi mărire;
Slavă Ţie, că eşti trupurilor noastre Doctor şi Vindecare;
Slavă Ţie, că eşti Podoaba și Mântuitorul sufletelor noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, Slavă
Ţie!
Condacul al 13-lea
O, Preadulce şi Preabunule Iisuse, Mântuitorul nostru, Ziditorule şi
Stăpâne, Primeşte acum această neînsemnată rugăciune şi mulţumită a
noastră, precum ai primit închinarea şi darurile magilor, şi ne păzeşte pe
noi, robii Tăi, de tot necazul, şi ne dăruieşte iertare păcatelor şi ne izbăveşte
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de chinurile cele veşnice pe noi, cei ce cu credinţă slăvim naşterea Ta din
Fecioară şi cântăm Ţie: Aliluia!
(Acest condac se repetă de trei ori.)
Se zic apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
Troparul Naşterii Domnului
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina
cunoştinţei, că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se
închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de
sus, Doamne, Slavă Ţie!
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Acatistul BOTEZULUI DOMNULUI
Prăznuire la 6 ianuarie.
După obişnuitul început se zice:
Condacul 1
Pe Tine, Împăratul cerului şi al Pământului, Luminătorul nostru,
văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoşat şi tot
Pământul s-a înfiorat, îngerii s-au mirat şi toată făptura s-a bucurat. La
păcătos şi la vameşi ai venit ca să speli cu ape păcatele oamenilor. Iar noi,
nevrednicii, cu mulţumire îţi cântăm: Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce
în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat, Slavă Ţie!
Icosul 1
Veniţi în grabă astăzi, puteri îngereşti, văzând pe Stăpânul Hristos
venit la repejunile Iordanului să cureţe păcatul lui Adam şi cunoscând
Dumnezeiasca taină cu frică proslăviţi marea Sa coborâre, că Dumnezeu s-a
făcut om şi neştiind de păcat vine ca un Miel al lui Dumnezeu să ridice
păcatele la toată lumea. Pentru aceasta, cei ce proslăviţi Dumnezeiasca
arătare a lui Hristos, cântaţi Lui ca şi la Betleem, aceste laude:
lume;

Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, că din cer, de la Tatăl, ai venit în această

Slavă Ţie, Dumnezeule Cel Preaînalt, care Te-ai coborât chiar până la
chipul de rob;
Slavă Ţie, Mântuitorul lumii, căci ca un om ai venit la Ioan să te
botezi;
Slavă Tie, Luminătorul făpturii, căci ca un nou Adam, păcatele lui
Adam cel căzut ai purtat;
Slavă Ţie, Lumina cea fără de început, care la Iordan ai vrut să
strălucească lumina cea mare a cunoştinţei la toată lumea;
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Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, care ai dorit să dăruieşti oamenilor în
Arătarea Ta prealuminoasa dimineaţă a harului;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să scapi lumea de vechea înşelăciune;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat nouă marea taină a credinţei;
Slavă Ţie, Cel ce ai săvârşit pentru noi minuni mari cu ape multe;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat cerurile şi tot Pământul cu lumina
învăţăturilor Tale;
Slavă Ţie, Cel ce pe faraon cel gândit 1-ai înecat în repejunile
Iordanului;
Slavă Ţie, Cel ce ai adus oamenii, prin apele botezului, la viaţa
veşnică;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea întreagă ai luminat, slavă Ție!
Condacul al 2-lea
Văzând cu Duhul Dumnezeiescul Înaintemergător venirea Ta în
lume, Hristoase, a venit la Iordan şi luminat a grăit oamenilor: S-a apropiat
Izbăvirea noastră. Siliţi-vă să-L întâmpinaţi pe Dânsul şi cu buze neîntinate
să-I cântăm: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Gând ceresc având întru sine, Luminătorul lumii, marele
Înaintemergător, a grăit către oameni: Curăţiţi-vă, pentru că vine Hristos să
izbăvească lumea din stricăciune şi să dezlege blestemul lui Adam cel întâi
zidit. Să se bucure pustia Iordanului şi precum crinul să înflorească, iar
Pământul să se bucure acum. Pregătiţi căile Domnului şi drepte faceţi
cărările Dumnezeului nostru şi cântaţi cu veselie unele ca acestea:
lumii;

Slavă Ţie, Lumina cea nespusă, care ai fost vestită de Luminătorul

Slavă Ţie, Cuvânt nepătruns, care ai fost prezis de glasul
Înaintemergătorului Tău;
Slavă Ţie, Foc curăţitor, căci cu lucrarea Ta se stinge toată necurăţia;
Slavă Ţie, Izvor binecuvântat, prin care toată firea omenească se
sfinţeşte;
Slavă Ţie, Făcătorul cerului şi al Pământului, care ai binevoit a Te
boteza de către rob;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut, care ai binevoit să Te arăţi la Iordan;
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Slavă Ţie, Împăratul Adevărului, că Înaintemergătorul s-a temut săŢi dezlege cureaua încălţămintei;
Slavă Ţie, Stăpânul făpturii, că tot neamul omenesc s-a veselit de
Botezul Tău;
Slavă Ţie, Dumnezeule Preaveşnic, că Arătarea Ta luminează şi
înţelepţeşte pruncii;
Slavă Ţie, Lumina lumii, că venirea Ta luminează şi înţelepţeşte orbii;
Slavă Ţie, că întru lumina Ta vom vedea lumina;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 3-lea
Înţelegând Înaintemergătorul puterea Dumnezeirii Tale, Hristoase,
cu frică privindu-Te venind la Iordan, se bucură cu duhul şi saltă arătânduTe cu mâna şi grăieşte oamenilor: Acesta este Cel ce izbăveşte lumea din
stricăciune. Acesta este Cel ce ne liberează din necazuri. Acesta este Cel ce
din robi ne face fiii lui Dumnezeu. Acesta, în locul întunericului, luminează
pe oameni cu apa Dumnezeiescului Botez. Acesta este Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce ridică păcatele lumii, pe Acesta întâmpinându-L, să-I cântăm: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având bogăţie de milostivire, ai venit, Iisuse, la păcătoşi şi la vameşi,
la râul Iordanului, pentru că nu ai mai răbdat să vezi neamul omenesc
muncindu-se de diavolul, ci ai venit ca să-1 întrebi iarăşi pe Adam: „Unde
eşti? Nu te ascunde de mine. Vreau să te văd dacă eşti gol şi dezbrăcat şi
astfel să te învredniceşti să nu te mai ruşinezi”. Pentru aceasta propovăduim
marea Ta coborâre, cântându-Ţi unele ca acestea:
Slavă Ţie, Păstorul Cel Bun, că ai voit să cauţi oaia cea rătăcită;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut, căci ai venit să o porţi pe aceasta pe
umerii Tăi;
Slavă Ţie, Milostivire Nemăsurată, că Te-ai pogorât la omul cel căzut;
Slavă Ţie, Iubire Nespusă, că ai scos pe oameni din deznădejde;
Slavă Ţie, Cel ce întăreşti mâinile slăbănogite ale bolnavilor;
Slavă Ţie, Cel ce vindeci picioarele slăbănogite ale şchiopilor;
Slavă Ţie, Cel ce veseleşti pustia însetată precum câmpia Libanului;
Slavă Ţie, Cel ce pustia Iordanului precum Carmelul ai înfrumuseţat-o;
Slavă Ţie, Rouă de viaţă dătătoare;
Slavă Ţie, că eşti Multîndurat precum trestia care se pleacă;
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Slavă Ţie, Cel ce ai venit să cauţi şi să mântuieşti pe cel pierdut;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să-1 chemi pe Adam cel izgonit;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea
întreagă ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 4-lea
Furtună de gânduri îndoite avea întru sine Înaintemergătorul, când
Tu, Hristoase, Împărate, ai venit ca un om la râul Iordanului şi ai vrut să
primeşti botezul ca un rob, zicând: întinde mâna ta şi te atinge de capul Meu,
şi frica 1-a cuprins, săvârşind cele poruncite. Cuprins a fost de tremur
Înaintemergătorul, zicând: De ce ai venit la rob, Doamne, neavând păcate?
Cum să botez pe Cel ce poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe
Luminătorul lumii? Cum să atingă robul cu mâna pe Stăpânul? Eu trebuie să
fiu botezat de Tine, ca să-Ţi cânt: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind Domnul, Iubitorul de oameni, înălţimea smeritelor cuvinte
ale Înaintemergătorului şi văzând temerea lui, i-a zis: O, bunule Ioane, dacă
vrei să fii smerit în faţa Mea, totuşi, lasă frica, pentru că trebuie să-Mi
slujeşti, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea, ca prin Mine să
se cureţe păcatele oamenilor. Iar noi, înţelegând acest cuvânt al Tău, îţi
cântăm:
Slavă Ţie, Hristoase, Lumina cea adevărată, că mila şi dreptatea s-au
întâlnit întru Tine;
Slavă Ţie, Împăratul adevărului, că dreptatea şi pacea s-au sărutat
întru Tine;
Slavă Ţie, Preadulce Iisuse, că adevărul Tău a strălucit pe Pământ, la
Betleem;
Slavă Ţie, Mântuitorule Atotmilostiv, că dreptatea Ta din cer a venit
la Iordan;
Slavă Ţie, Curăţirea noastră, că apele botezului ne fac mai albi decât
zăpada;
Slavă Ţie, Lumina noastră, că prin repejunile harului zideşti inimă
curată întru noi;
Slavă Ţie, Cel ce prin coborârea Ta, cerurile le-ai plecat, iar capul Tău
ai vrut să-L pleci sub mâna Înaintemergătorului;
Slavă Ţie, că acoperind Cele de Sus ale Tale, în apele Iordanului ai
binevoit să Te afunzi;
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Slavă Ţie, Doamne al puterilor, de Care se tem şi se cutremură toate,
şi Care ai poruncit Înaintemergătorului să lase frica cea mare;
Slavă Ţie, Părinte al îndurărilor, că la Tine milostivirea este
nemăsurată şi necercetată şi cu ea ai acoperit păcatele lumii;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai născut din Fecioara, Mântuitorul nostru,
cercetează-ne pe noi cu îngăduinţa Ta cea nespusă;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai arătat la toată lumea, Hristoase Dumnezeul
nostru, sfinţeşte-ne pe noi cu arătarea Ta Dumnezeiască;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai Botezat şi
lumea toată ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 5-lea
Fiind Şuvoi izvorâtor din Dumnezeu, de har şi bunătate, în repejunile
Iordanului ai intrat, ca prin ape să curăţeşti păcatul omenesc: frică s-a făcut
văzând pe Făcătorul cerului şi al Pământului, dezbrăcându-se la râu şi
primind botezul de la rob. Puterile îngereşti s-au mirat, râul Iordan şi-a
întors apele înapoi, neputând suferi focul ce mânca apele lui, şi nici să spele
pe Cel Curat şi să şteargă pe Cel fără de păcat. Pentru aceasta veseleşte-te,
Iordane, bucuraţi-vă, izvoare şi bălţi, toate adâncurile mării; că astăzi s-a
sfinţit firea apelor, liberându-se de stăpânul întunericului ce se ascunsese
acolo. Şi toată făptura veselindu-se, cântă cu noi: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Pe Tine, Stăpânul lumii, văzându-Te Dumnezeiescul Ioan, dezbrăcat
şi afundat în ape, ca să îneci păcatele lumii şi golătatea lui Adam iarăşi să o
îmbraci în haina măririi, s-a cutremurat cu duhul şi a grăit către Tine, Mielul
lui Dumnezeu, care curăţeşti păcatele lumii: „Nu îndrăznesc să mă ating de
creştetul Tău, Tu însuţi mă sfinţeşte şi mă luminează, pentru că Tu eşti Viaţa
şi Lumina şi Pacea lumii”. Totuşi după cuvântul Tău, cu frică şi-a pus dreapta
sa pe Dumnezeiescul Tău creştet şi botezându-Te şi pe Tine, fără de păcat
fiind, cu bucurie Ţi-a cântat aşa:
lumii;

Slavă Ţie, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat asupra Ta păcatele

Slavă Ţie, Mântuitorule Milosârde, care ai binevoit să îneci în apele
Iordanului păcatele oamenilor;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai spălat pe noi de întinăciunea păcatelor;
Slavă Ţie, Cel ce ai dezlegat blestemul lui Adam;
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Slavă Ţie, că prin Dumnezeiasca Ta arătare pe toţi oamenii i-ai
bucurat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău în Iordan toată lumea ai luminat;
Slavă Ţie, că pentru noi chip de rob ai luat;
Slavă Ţie, că prin sărăcia Ta pe noi ne-ai îmbogăţit;
Slavă Ţie, că prin smerenia Ta stăpânirea vrăjmaşului până la capăt
ai dărâmat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău, Împărăţia lui Dumnezeu în chip vădit
ai început să o zideşti pe Pământ;
Slavă Ţie, că la Iordan, calea mântuirii tuturor oamenilor ai arătat;
Slavă Ţie, că Lumina vederii de Dumnezeu acolo a luminat;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 6-lea
Propovăduitorul minunat şi Înaintemergătorul Ioan multe le grăia
oamenilor veniţi la dânsul, ca să-Ţi gătească Ţie calea, Doamne, totuşi a
tăcut în faţa Ta, când ai venit la Iordan, deoarece Tu însuţi i-ai spus: „Dacă
vorbeşti celor nelegiuiţi şi celor păcătoşi, botează-Mă repede, în tăcere”. Nu
se cuvine ca gura omului să grăiască cu glas despre Cel ce a venit, Cuvântul
lui Dumnezeu, şi despre taina ce s-a săvârşit, pentru că îngerii lui Dumnezeu
cu frică I-au stat înainte şi toată făptura s-a cutremurat. Pentru aceasta, şi
noi, în tăcere adâncă şi cu multă cucernicie, îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 6-lea
La Iordan a strălucit lumii întregi lumină mare şi taină înfricoşată, că
Tu, Stăpâne Hristoase, botezându-Te de către Ioan, cu grabă ai ieşit din apă,
scoţând împreună cu Tine lumea, şi cerul Ţi s-a deschis, ca precum, de
demult, Adam a închis cerul pentru toţi, tot aşa oamenii, din nou, împreună
cu Tine să dobândească intrarea în locaşurile raiului şi cu dragoste să-Ţi
cânte aşa:
Slavă Ţie, Împăratul păcii, Cel ce ai dărâmat peretele cel din mijloc al
vrajbei;
Slavă Ţie, Dătătorule de milostivire, Cel ce ai deschis raiul cel închis
prin neascultare;
Slavă Ţie, că la Iordan cerul cel închis prin păcat iarăşi ni l-ai arătat
deschis.
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Slavă Ţie, că atunci ai făgăduit să ne arăţi îngerii ce urcă şi coboară
din ceruri;
Slavă Ţie, că prin coborârea Ta cerurile până la Pământ s-au plecat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău Pământul până la ceruri s-a înălţat;
Slavă Ţie, că prin deschiderea cerului tainele negrăite ale lui
Dumnezeu întregii lumi s-au arătat;
Slavă Ţie, că prin arătarea lumii cereşti Preasfântă şi Dumnezeiască
binecuvântare tuturor credincioşilor s-a dat;
Slavă Ţie, Cel ce în vremea lui Ilie cerurile le-ai încuiat, nu ne încuia
nouă uşile milostivirii Tale;
Slavă Ţie, Cel ce la Iordan cerurile le-ai deschis, deschide-ne şi nouă
uşile Cămării Tale Dumnezeieşti;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat în Botezul Tău adâncul iubirii Tale de
oameni, scoate din adâncul păcatului pe cei deznădăjduiţi;
Slavă Ţie, Cel ce ai ridicat până la al treilea cer pe aleşii Tăi, ridică-ne
în locaşurile cereşti pe noi, cei căzuţi în adâncul păcatului;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 7-lea
Vrând, Doamne, Iubitorule de oameni, să mântuieşti lumea ce pierea
în păcate, ne-ai descoperit marea taină a Dumnezeieştii şi întreitei arătări,
şi precum la începutul fiinţării lumii Duhul lui Dumnezeu, ca un dătător de
viaţă, se purta deasupra apelor, aşa şi la botezul Tău, Doamne, când în râul
Iordanului ai vrut să înnoieşti şi să luminezi neamul omenesc şi toată
făptura ce suspina împreună cu noi, Acelaşi Duh Sfânt iarăşi s-a pogorât din
ceruri în chip de porumbel şi a stat deasupra Ta, ca peste un nou Adam, ca
să petreacă de acum în oamenii înnoiți în baia de apă, şi cu putere de sus
fiind îmbrăcaţi, întru înnoirea duhului, să meargă şi să cânte lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 7-lea
Făptură nouă ai arătat, Stăpâne al făpturii, la Botezul Tău primit de
la Ioan, căci precum în timpul lui Noe ai înecat păcatele celei dintâi lumi, aşa
şi în apele Iordanului iarăşi ai înecat păcatele întregii lumi, zidită din nou cu
foc şi Duh şi apă, săvârşind o minunată înnoire şi renaştere. Cu Duh ai zidit
din nou sufletele, cu apă ai sfinţit trupul, povăţuind omul şi astfel în chip
tainic, din apă, zideşti împreună cu Duhul Biserica cea cu mulţi fii, ca să-Ţi
cântăm totdeauna aşa:
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Slavă Ţie, Ziditorul făpturii, Cel ce ai plecat cerurile şi Te-ai coborât
la Iordan;
Slavă Ţie, Mântuitorul lumii, Cel ce ai deschis cerurile şi ne-ai arătat
nouă Duhul lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, Atotbunule, că Duhul Tău cel Sfânt ne învaţă dreptatea pe
Pământ;
Slavă Ţie, Cel ce prin apă şi prin Duh ai înnoit firea noastră cea
învechită prin păcat;
Slavă Ţie, Cel ce prin focul Dumnezeirii, în repejunile Iordanului, neai dăruit lumina cunoştinţei;
Slavă Ţie, Hristoase, că prin Pogorârea Duhului Tău cel Sfânt ne-ai
făcut părtaşi la firea cea Dumnezeiască;
Slavă Ţie, că prin Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii ai descoperit
oamenilor adevărata vedere a lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, că prin pogorârea Duhului lui Dumnezeu asupra Ta, duhul
tăriei şi al înţelepciunii, al vederii şi smereniei şi duhul temerii de
Dumnezeu ai vărsat asupra noastră;
Slavă Ţie, că în repejunile Iordanului capetele balaurilor le-ai ars;
Slavă Ţie, că prin arătarea Duhului lui Dumnezeu în chip de
porumbel după blândeţile acestuia ne-ai chemat pe noi la curăţie
feciorească;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
toată lumea ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 8-lea
Înfricoşătoare şi minunată este arătarea Sfîntei Treimi la Iordan: mai
întâi Fiul Cel Preaiubit s-a arătat în trup, botezându-se de către robul Său,
îndată Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel, apoi Preadumnezeiescul Părinte a glăsuit din ceruri, mărturisind: „Acesta este Fiul Meu Cel
Iubit, întru care am binevoit”. O, mare, şi preaslăvită taină: Din cer a tunat
Domnul şi Cel de Sus şi-a deschis glasul său, ca să se împlinească proorocia
părintelui David: „Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul Slavei a tunat,
Domnul pe ape multe. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru
strălucire”. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm cu nevrednice buze, din adâncul
sufletului: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cu totul eşti întru cele înalte, Iisuse, totdeauna şezând în ceruri cu
Tatăl, dar nici de cele de jos nu Te desparţi, născut fiind cu trupul, în
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Betleem, din Curată Fecioară, și acum la Iordan Te arăţi întregii lumi, ca pe
cei ce şedeau întru întuneric şi în umbra morţii să-i luminezi cu lumina
Arătării Tale Dumnezeieşti. Pentru aceasta luminaţi fiind cu lumina arătării
Treimice să-Ţi cântăm Ţie, Dumnezeului Celui ce Te-ai arătat şi pe Pământ
ai fost văzut şi lumea ai luminat:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti închinat întru cei de sus
împreună cu Tatăl şi cu Duhul;
Slavă Ţie, Fiul Tatălui, Cel ce eşti cântat de Înaintemergătorul întru
cei de jos;
Slavă Ţie, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi eşti propovăduit de
glasu-I din ceruri;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi şi de toată lumea eşti numit
Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, că arătându-Te în apele Iordanului, Lumina cea neapusă a
Treimii în Botezul Tău ne-ai descoperit;
Slavă Ţie, Cel ce ai fost botezat de mâna robului şi pe noi, robii Tăi
fiind, prin această baie, din nou ne-ai făcut fiii lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, Izvorul vieţii şi al nemuririi, care iarăşi ne-ai adus pe noi,
cei născuţi din apă şi din Duh, la starea fericită a raiului;
Slavă Ţie, Făcătorul cerului şi al Pământului, care prin botezul Tău de
foc vii să faci un cer nou şi un pământ al dreptăţii;
Slavă Ţie, Răsăritul răsăriturilor, Cel ce prin Botezul Tău ai luminat
pe cei ce dormeau în întunericul şi în umbra morţii;
Slavă Ţie, Lumină din Lumină, că Lumina cea nevăzută a Duhului Tău
a strălucit în sufletele noastre;
Slavă Ţie, Împărate fără de început, că prin apele curate ale Botezului
Tău ai spălat păcatul strămoşesc;
Slavă Ţie, Stăpânul făpturii, că pe oamenii cei însetaţi i-ai adăpat din
destul;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
toată lumea ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 9-lea
Toată firea îngerilor s-a mirat de marea taină a Dumnezeieştii Tale
arătări: că pe Adam, cel stricat prin păcat, 1-ai înnoit în repejunile
Iordanului, şi capetele nevăzuţilor balauri, ce se încuibaseră acolo, le-ai
zdrobit cu Botezul Tău şi astfel adâncul beznei diavolului 1-ai deschis ca, de
acolo, să ne scoţi pe noi şi să începi a zidi împăraţia Ta, care nu este din
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lumea aceasta şi despre care a proorocit David, zicând: „Împărăţia Ta este
împărăţie a tuturor veacurilor şi Stăpânirea Ta în fiecare neam şi neam”, pe
care şi noi proslăvind-o, îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Grăitorul de Dumnezeu şi îngerul Dumnezeiesc, Marele Înaintemergător, prezis a fost de Maleahi proorocul, că numai el, unul, dintre
oameni s-a învrednicit, Doamne, ca la botezul Tău să vadă venirea Duhului
şi să audă glasul Părintelui, mărturisind din ceruri că Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, ca să fie primit propovăduitor al Arătării Dumnezeieştii Treimi.
Acela a mărturisit oamenilor într-o zi de dimineaţă, zicând: „Am văzut Duhul
pogorându-se din Cer ca un porumbel, şi a şezut deasupra Lui. Şi eu am
văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu”. Iar noi, pricepând
această mărturie, proslăvim Dumnezeiasca Ta Arătare, Hristoase, cântând:
Slavă Ţie, Dumnezeul Preaveşnic, că eşti mărturisit de glasul
Înaintemergătorului;
Slavă Ţie, Miel Nevinovat, că prin arătarea Duhului Sfânt eşti
mărturisit din ceruri;
Slavă Ţie, Putere Preaînaltă, că prin deschiderea porţilor cereşti
deasupra Iordanului ne-ai deschis porţile închise ale raiului;
Slavă Ţie, veşnică Milostivire, că prin Botezul Tău ai arătat oamenilor
o nouă lume;
Slavă Ţie, Împăratul lumii, care ai vestit pe Pământ pace şi mântuire;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, că ai strălucit în inimile noastre lumina
dreptăţii Tale;
Slavă Ţie, că prin arătarea Sfântului Duh, la botezul Tău ne-ai
învrednicit să intrăm cu sufletul curat în cereasca Ta cămară;
Slavă Ţie, că pe Tatăl ceresc la Botezul Tău ni 1-ai arătat, ca toţi cei
ce credem în Tine cu dreptate să fim fiii Lui;
Slavă Ţie, că prin Duh şi prin foc ai luminat firea noastră cea înnegrită
prin păcat;
Slavă Ţie, că prin apă şi prin Duh ai curăţit prealuminat trupul nostru
neputincios şi stricat de patimi;
Slavă Ţie, Dumnezeule, că arătându-Te în trup, toată lumea ai înnoit
în repejunile Iordanului;
Slavă Ţie, că luând asupra Ta păcatele lumii, păcatul strămosesc l-ai
înecat în apele Botezului;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea toată ai luminat, slavă Ţie!
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Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti firea noastră cea căzută şi sărăcită, Hristoase
Mântuitorule, ai venit la râul Iordan, la păcătoşi şi la vameşi, şi ai primit
Botezul de la Ioan, ca să iei asupră-Ţi, acolo, în ape, greutatea păcatelor
oamenilor, şi ca un miel al lui Dumnezeu să fii gata să mergi de bună voie la
Jertfă şi să răscumperi păcatele lumii cu scump sângele Tău. Pentru aceasta
Te-ai şi afundat în apele Iordanului ca, îngropându-Te acolo, să Te găteşti
pentru botezul morţii, despre care, mergând spre patimă, ai zis: „Cu botez
mă voi boteza şi cât mă chinuiesc până se vor împlini acestea”. Pentru care
şi noi cu mulţumire îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate Preaveşnic, Iisuse Hristoase! Tu ai venit la Iordan pentru a
Te arăta la toată lumea, ca să dezlegi, ca un Judecător Atotmilostiv, osânda
lui Adam cel întâi zidit, singur ispitind inimile tuturor să dai viaţă nouă,
oamenilor. Pentru aceasta cu mâna luând lopata cea curăţitoare, aria
întregii lumi cu înţelepciune ai curăţit-o, despărţind, precum păstorul, oile
de capre, învredniceşte-ne şi pe noi, cei botezaţi în numele Preasfintei
Treimi, să fim mântuiţi şi aşezaţi de-a dreapta Ta, şi bineplăcută să-ţi fie
această cântare:
Slavă Ţie, Arhiereule, că trecând cerurile, prin Botezul Tău Pământul
1-ai luminat;
Slavă Ţie, Păstorul cel Mare al oilor, că la turma Ta ai venit la Iordan;
Slavă Ţie, că întemeind Pământul pe ape, 1-ai înnoit la apele
Iordanului cu harul Duhului;
Slavă Ţie, că întărind cerul a doua oară deasupra apelor, ai zidit un
cer nou, Biserica Ta, în apele Botezului Tău;
Slavă Ţie, Izvorul vieţii noastre, că la izvoarele mântuirii ai chemat
pe oamenii Tăi însetaţi;
Slavă Ţie, Propovăduitorule al veşnicului adevăr, că setea noastră
cea duhovnicească ai potolit-o fără preţ şi fără argint;
Slavă Ţie, că bogat fiind în milostivire, din preamultă dragoste Te-ai
jertfit pentru noi;
Slavă Ţie, că pe noi cei morţi în păcate, vii ne-ai făcut în apele
botezului;
Slavă Ţie, că Te-ai îngropat în apele Iordanului, ca şi noi să ne
îngropăm prin botez întru moartea şi învierea Ta;
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Slavă Ţie, căci cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat ca şi cu o haină, ca
şi noi să ne îmbrăcăm cu Tine în hainele luminoase ale dreptăţii şi curăţiei;
Slavă Ţie, că peretele cel din mijloc al vrajbei cu Trupul Tău l-ai
dărâmat, ca şi pe noi, cei ce suntem pe mare, departe, să ne apropii de Tine;
Slavă Ţie, că pe toţi oamenii i-ai împăcat în unul Trupul Tău, ca şi pe
noi cei străini şi pribegi să ne zideşti în Una şi Dumnezeiasca Biserică;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, care în Iordan Te-ai botezat şi
lumea ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 11-lea
Cântare nouă să-Ţi cânte Ţie, Hristoase, toată făptura, că din Fecioară
Te-ai născut şi în Iordan Te-ai botezat. Oamenii duhovniceşte să se
veselească, proslăvind sărbătoarea strălucitei noastre luminări şi, împreună
cu Dumnezeiescul Grigore, să cântăm zicând: „Este timpul înnoirii – să ne
înnoim de sus, ziua rezidirii –, să ne îmbrăcăm în Noul Adam, ziua luminării
– să ne luminăm Dumnezeieşte”, ca întru înnoirea duhului să începem a
umbla şi cu îngerii totdeauna să cântăm cântarea cerească: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Luminoasă şi Strălucitoare Lumină eşti, Hristoase, Lumina Veşnică a
Unuia Născut din Tatăl! Preacinstitul Tău Trup s-a aprins în mijlocul
Iordanului ca un luminător, Tu ai strălucit precum Soarele şi ai dăruit lumii,
prin Botezul Tău, lumina cea mare şi nevăzută a harului şi adevărului,
luminând pe tot omul ce vine în lume, ca oamenii ce şedeau în întuneric şi
în umbra morţii să vadă lumină mare şi să meargă după ea. Luminează-ne,
aşadar, şi pe noi, cei ce rătăcim în întunericul păcatului, ca, înnoindu-ne şi
urcându-ne la înălţime cerească, să-Ţi cântăm aşa:
cu foc;

Slavă Ţie, Luminătorul lumii, că ai venit să ne botezi cu Duh Sfânt şi

Slavă Ţie, Mântuitorul celor păcătoşi, că ai binevoit să ne scoţi din
adâncul păcatului;
Slavă Ţie, Lumina Cea fără de început şi Pururea Fiitoare, că ai curăţit
întinăciunea sufletelor noastre în apele Botezului;
Slavă Ţie, Lumina care întrece orice strălucire, că în strălucirile
sfinţilor Tăi îi luminezi pe cei credincioşi;
Slavă Ţie, Strălucirea Slavei Tatălui, că prin arătarea Ta ai izgonit
întunericul nevederii;
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Slavă Ţie, Cel ce locuieşte întru Lumina cea nepătrunsă, că prin
Botezul Tău a strălucit Lumina vederii de Dumnezeu;
Slavă Ţie, Lumină din Lumină, că ai strălucit întru întuneric, ca să ne
curăţești de întunericul păcatelor;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, Cel ce ne-ai vestit nouă dimineaţa
mântuirii, întru lumina faptelor bune, învaţă-ne pe noi;
Slavă Ţie, Lumina Cea Neînserată, care a strălucit la Iordan, întru
lumina Ta revarsă peste noi strălucirea Luminaii celei neapuse a Sfîntei
Treimi;
Slavă Ţie, Chipul Cel Prealuminos al Tatălui, dă-ne viaţa cea
minunată şi neîmbătrânitoare în baia naşterii din nou;
Slavă Ţie, Biruitorul morţii, din veşnica moarte izbăveşte-ne pe noi;
Slavă Ţie, începătorul vieţii, îndreptează-ne pe noi la viaţa veşnică;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea toată ai luminat, slavă Ţie.
Condacul al 12-lea
Harul Dumnezeiesc şi mântuitor s-a arătat astăzi tuturor oamenilor
în Botezul Tău, Hristoase, Mântuitorule; căci ai venit la Iordan, Unule, să
curăţeşti păcatele oamenilor şi să zdrobeşti capetele balaurilor ce se
încuibaseră acolo, dăruind harul botezului care dezleagă sufletele şi
trupurile noastre. Ca noi cu smerenie şi sârguinţă să alergăm la preacuratul
izvor şi să scoatem apa vieţii, că harul Duhului şi darurile tainice şi Duhul
cunoaşterii se dau în chip nevăzut tuturor celor ce o scot cu credinţă,
Mântuitorule, ca toţi să-Ţi cânte cu mulţumire: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând, Hristoase, Arătarea Ta mântuitoare, proslăvim toţi Botezul
Tău de la Ioan, în apele Iordanului, ne închinăm negrăitei Tale îngăduinţe
faţă de omul căzut, şi credem cu Înaintemergătorul că Tu cu adevărat eşti
Mielul lui Dumnezeu, care ai luat asupra Ta în apele Iordanului, păcatele a
toată lumea, ca să le speli şi să le răscumperi cu Preacurat Sângele Tău.
Pentru aceasta ne rugăm Ţie: Poartă şi nenumăratele noastre păcate şi nu
ne lipsi pe noi în această mare şi luminată zi să-Ţi cântăm cu mulţumire şi
inimă curată unele ca acestea:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, că ne-ai strălucit în apele Iordanului
lumină spre luminarea întregii lumi;
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Slavă Ţie, Preaveşnic Dumnezeu, că ne-ai arătat în Botezul Tău mare
har şi iubire pentru toţi oamenii;
Slavă Ţie, Mântuitorul celor rătăciţi, că ai venit să cauţi în repejunile
Iordanului pe cei pierduţi pe cale;
Slavă Ţie, Biruitorul morţii, că ai binevoit să dăruieşti viaţă nouă şi
curată, nu după trup, ci întru înnoirea duhului;
Slavă Ţie, Stăpânul vieţii şi al morţii, că ai tocit boldul morţii şi prin
Arătarea Ta ne-ai dăruit viaţă nesfârşită;
Slavă Ţie, Făcătorul cerului şi al Pământului, că prin Botezul Tău
cerul şi Pământul s-au veselit pe malurile Iordanului;
Slavă Ţie, împăratul celor ce împărăţesc, că împărăţia lumii acesteia
de aici începe să odrăslească în Împărăţia Ta;
Slavă Ţie, Doamne al celor ce stăpânesc, că cerurile astăzi se deschid
tuturor celor ce vor să se mântuiască şi toată firea noastră începe să se
curăţească;
Slavă Ţie, Mântuitorul nostru, că ai venit la Iordan să ne mântuieşti
pe noi, nu după faptele dreptăţii, ci după mare mila Ta;
Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, că ai sfinţit firea apelor; adapă şi
sufletul cel însetat cu apa cucerniciei, după mare mila Ta;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu, hrăneşte
inima mea cu arătarea cuvintelor Tale;
Slavă Ţie, Dumnezeule Atotputernic, care singur faci minuni, aprinde
sufletul meu cel rece cu înţelegerea minunilor Tale;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi
lumea toată ai luminat, slavă Ţie!
Condacul al 13-lea
Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai venit la
Iordan ca să ridici păcatele întregii lumi, primeşte această neînsemnată
rugăciune ce Ţi-o aducem din toată inima, şi ne luminează pe noi, cei ce
şedem în întunericul păcatelor, cu mântuitorul Tău Botez primit de la Ioan,
ca să ne mântuim prin Tine de bolile sufleteşti si trupeşti, să începem a păşi
drept întru înnoirea vieţii şi să-Ţi cântăm cu toţi sfinţii: Aliluia! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din
Tatăl, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Care luminezi toate, Care
nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria şi ai venit în lumea
aceasta pentru mântuirea noastră, Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul
omenesc muncit de diavolul, şi pentru aceasta în luminata zi a Dumnezeieştii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătoşi şi la vameşi ca să Te botezi
de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în
apele Iordanului păcatele întregii lumi şi, ca un Miel al lui Dumnezeu, să le
iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Teai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul
Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea
noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ţi-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că
ai împlinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi spre junghiere Te-ai
gătit, după cum Tu însuţi ai grăit: „Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru
că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-L primesc” şi, astfel, în această
prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru
aceasta toate puterile cereşti se bucură şi toată făptura se veseleşte,
aşteptând slobozire din stricăciune zicând: „A venit luminarea, s-au arătat
harul şi izbăvirea, lumea se luminează şi oamenii se umplu de bucurie. Să se
veselească acum cerul şi Pământul şi toată lumea să se bucure, râurile să
salte, izvoarele, lacurile, adâncurile şi mările să dănţuiască, că prin
Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi
adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi şi toţi să
cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniţi cu mintea la
Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la
Iordan. Hristos îngroapă în apă păcatele noastre. Hristos merge să caute
oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai”. Această taină Dumnezeiască
păzind, iubitorule de oameni. Doamne, învredniceşte-ne pe noi, cei ce
însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de
viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul
de acum în curăţie şi feciorie, în dreptate şi cucernicie, aşteptând nădejdea
cea fericită şi arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului
nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea
Ta milostivire şi cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia naşterii din nou, ca
îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în Împărătia Ta,
unde ne învredniceşte să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău
Nume cu Părintele Tău fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă
Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Acatistul ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI
Se prăznuieşte la 2 februarie.
După obişnuitul început:
Condacul 1
Astăzi aleasa Maică merge acum de la Betleem la Ierusalim, iar
Dumnezeiescul Prunc Iisus în braţele Ei ca pe un nor uşor este purtat. Iar
noi, nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei şi pe Maica Fecioară
Preasfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm Celei Binecuvântate:
Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi!
Icosul 1
Cetele cereşti, plecate spre pământ, văd pe cel Unul Născut, pe
Făcătorul lor şi Stăpânul a toată făptura în braţele Fecioreşti ale Maicii celei
neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc şi bucurânduse, cântă Lui şi împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:
Vino, Împăratul cerului şi al pămânlului, în cetatea Marelui Împărat,
Sionul cel sfânt;
Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălţimile cereşti în biserica pământească şi făcută de mâini;
Vino, Fiule, Unule Născut, şi Te sălăşluieşte cu oamenii pe pământ;
Vino, Mielul Cel nevinovat şi Dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel
ce locuieşte în ceruri;
Vino, Preacurată Porumbiţă, Mireasă fără de bărbat a Sfântului Duh;
Vino, Mieluşea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos;
Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui
Dumnezeu Tatăl;
Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a întregii lumi;
Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu
noi!
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Condacul al 2-lea
Preasfânta Fecioară pe Sine s-a văzut fiind curată după Naşterea lui
Iisus şi nu i-a trebuit curăţire, pentru că Hristos a trecut precum o rază de
soare printr-un diamant, nestricând curăţia feciorească a Preacuratei Maicii
Sale. Totuşi, fiind smerită şi nemândrindu-se de neprihănirea curăţiei Sale,
atunci când s-au împlinit zilele legiuite de curăţire, a plecat de la Betleem,
împreună cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi au adus pe Dumnezeiescul Prunc, la
Ierusalim, înaintea Domnului şi împreună I-au cântat cu bucurie: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Văzându-te pe tine, printre veacuri, Fecioară, că porţi în mâinile tale
pe Dumnezeu întrupat, Isaia proorocul a glăsuit: „Domnul va şedea pe nor
uşor”. Iar tu, o, Maică a lui Dumnezeu, mergând la Ierusalim şi purtând
Dumnezeiescul Prunc în braţele tale, cugetai: „Cum, fiind Mamă, am rămas
Fecioară?” Totuşi, văzând că această naştere a fost mai presus de fire, cu
cutremur ai grăit întru sine: „Cum să Te numesc pe Tine, Fiul Meu? Dacă Te
numesc om, văd că eşti mai presus decât omul, fecioria Mea păstrând-o
nestricată, pentru că zămislirea Ta a fost Dumnezeiască. Dacă Te numesc
Dumnezeu, văd că întru toate eşti asemenea omului, afară de păcat. Pentru
aceasta Te propovăduiesc pe Tine Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Noi,
însă, întâmpinând venirea Ta, Hristoase, pe cea Curată, o cinstim cântând aşa:
Vino, Curată Fecioară, că ai născut curat pe curatul Dumnezeu;
Vino, Maica fără bărbat a lui Emanuel, care nu ai cunoscut nunta;
Vino, Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, că de a ta curăţie s-a
minunat Gavriil;
Vino, Ceea ce eşti mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, că
ţie ţi s-a închinat firea îngerilor;
Vino, Ţarină nesemănată, că ne-ai răsărit nouă Spicul Vieţii;
Vino, Rug nears, că întru Naştere nu te-a ars focul Dumnezeirii;
Vino, încăpere neîncăpută la care nu pot să privească cei cu câte şase
aripi şi cei cu ochi mulţi;
Vino, Masă cu chip de foc, pe care pământenii nu se pricep să te laude
după cuviinţă;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu
noi!
Condacul al 3-lea
Fiind purtată de putere Dumnezeiască ai venit la Sfânta cetate
Ierusalim, Preasfântă Fecioară, ca o zi luminoasă, arătându-L întregii lumi
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pe Hristos, Soarele Dreptăţii. Pentru aceasta în chip vădit Te-ai arătat
Prestol de Heruvimi, înălţat prin slava feciorească, căci în mâna ta porţi pe
Împăratul Slavei, în faţa căruia stau în chip nevăzut Serafimii cei cu câte şase
aripi, împreună cu toate puterile cereşti, cântând: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având Fecioara pântece primitor de Dumnezeu, a venit la biserică,
ţinând în mâna sa pe Dumnezeiescul Prunc Hristos, şi, plecând genunchii
înaintea Domnului, cu bucurie şi cu bunăcuviinţă a grăit: „O, Părinte
Preaveşnic, acesta este Fiul Tău, pe care L-ai trimis să se întrupeze dintru
Mine pentru mântuirea oamenilor. Acesta este Rodul pântecelui meu,
zămislit întru mine prin Duhul Tău cel Sfânt. Acesta este întâiul meu Născut.
Primeşte Cuvântul Tău Cel întrupat dintru mine, primeşte de la mine pe Fiul
Tău, pe care Ţi-L aduc, ca prin Trupul şi Sângele Lui, primit de la Mine, să
răscumpere neamul omenesc”. Iar noi, pricepând această tainică rugăciune,
Preacurată, cântăm Fiului Tău şi Dumnezeului nostru aşa:
Vino, Preadulce Iisuse, pogorând pe pământ blând şi smerit precum
ploaia pe pământ curat.
Vino, Viaţă Preadulce, precum picătura ce picură pe pământ,
arătându-Te nevăzut în întruparea Ta;
Vino, Mântuitorule atotmilostiv, să cauţi şi să mântuieşti pe cei
pierduţi;
Vino, Păstorule preabun, Cel ce ai voit să porţi pe umerii Tăi oile
rătăcite;.
Vino, Doctorul celor fără de nădejde, Cel ce ai binevoit să porţi bolile
şi neputinţele noastre;
Vino, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ai voit să iei asupră-Ţi toate
păcatele lumii;
Vino, Domnul Slavei, purtat pe nor uşor, că ai gonit ademenirile
întunericului;
Vino, Împăratul păcii, Cel ce şezi pe tronul lui David, a cărui împărăţie
nu este din lumea aceasta;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi!
Condacul al 4-lea
Luând întru sine furtună de gânduri îndoite marele Arhiereu al lui
Dumnezeu, Zaharia, s-a tulburat văzând pe Sfânta Fecioară cu Pruncul la un
loc cu femeile necurate, înaintea uşilor bisericii, cerând curăţirea cea după
lege; a dus-o în Sfânta Sfintelor şi a înţeles cu duhul că această Maică şi după
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naştere este Fecioară Curată. Pentru aceasta a aşezat-o în locul fecioarelor,
unde femeilor ce au bărbat nu li se cuvine să stea, şi, întâmpinând-o, cu frică
şi cu bucurie a cântat lui Dumnezeu, Cel ce s-a arătat: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind Zaharia minunatele tale cuvinte în faţa lui Dumnezeu,
Preacurată, şi văzând că vrei să aşezi copilul tău preaiubit în braţele lui de
Arhiereu al lui Dumnezeu, precum în înseşi mâinile lui Dumnezeu, şi
împreună cu acesta ai adus jertfa, după cum spune legea, doi pui de
porumbel, s-a umilit cu inima şi cu credinţă şi cu frică a primit pe
Dumnezeiescul Prunc, zicând aşa:

legea;

Vino, Cel Vechi de zile, care de demult ai dat lui Moise legea în Sinai;
Vino, Prunc Tânăr, că ai intrat acum în biserică, vrând să împlineşti

Vino, că sălăşluire având Cerul, ai vrut să umpli biserica pământească
de slava cerească;
Vino, că întrupându-Te din Fecioară ai dorit să îndumnezeieşti firea
omenească;
Vino, că Te-ai coborât până la chipul de rob, ca pe noi, robii păcatului,
să ne faci robii Adevărului Dumnezeiesc;
Vino, că eşti Strălucirea Ipostasului Părintesc, ca pe noi să ne arăţi fiii
Tatălui Ceresc;
Vino, împlinitorul legii, care ai adus lui Dumnezeu pui de porumbel,
ca noi să zburăm la ceruri mai curaţi decât aceştia;
Vino, Dătătorule de milostivire, care milă voieşti, iar nu jertfă, ca şi
noi să Te ungem cu untdelemnul milei;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu
noi!
Condacul al 5-lea
Steaua cea de Dumnezeu luminată a strălucit când a venit la biserică
Simeon, purtat de Duhul Sfânt. Acestuia, tânăr cu Duhul, dar îmbătrânit cu
trupul, fiind drept şi credincios, trăind în credinţă şi aşteptând mângâierea
lui Israel, i s-a făgăduit prin Duhul Sfânt să nu vadă moartea, până când nu
va vedea pe Hristos Domnul, venind în trup. Și, privind pe Preacurata
Fecioară şi pe Pruncul ţinut de dânsa în braţe, a văzut Simeon harul lui
Dumnezeu şi, cunoscând cu Duhul că Acesta este Mesia Cel aşteptat, în grabă
s-a apropiat de Dânsul şi, dând mulţumire lui Dumnezeu, cu frică şi cu
bucurie I-a cântat din inimă: Aliluia!
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Icosul al 5-lea
Văzând bătrânul Simeon în mâinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om,
purtat în chip de Prunc, s-a umplut de nespusă bucurie şi, uitându-se pe
sine, a grăit cu bucurie: „Te doresc pe Tine, Dumnezeul părinţilor şi Doamne
al milei, la Tine privesc, Cel ce cuprinzi toate cu Cuvântul Tău, pe Tine Te
întâmpin, Cel ce stăpâneşti viaţa şi moartea, pe Tine Te aştept, Cel ce uneşti
cerul şi pământul. După Tine flămânzesc morţii ce aşteaptă învierea. După
Tine însetează cei ce pătimesc şi aşteaptă mângâiere şi Ţie îţi cântă aşa:
Vino, Cel aşteptat de toţi proorocii, să ne cercetezi cu mântuirea Ta;
Vino, Cel dorit de toate neamurile, să ne luminezi cu învăţătura Ta;
Vino, Mântuitorul nostru, ca să izbăveşti pe Adam şi pe Eva de păcat
şi de vechiul blestem;
Vino, Cel ce Te-ai arătat pe pământ, Mântuitorul nostru, ca să
vieţuieşti cu oamenii şi să-i scoţi din întuneric şi din umbra morţii;
Vino, Luminătorul nostru, ca să binevesteşti anul plăcut Domnului;
Vino, Izbăvitorul nostru, ca să-i slobozeşti pe cei zdrobiţi cu inima;
Vino, Păstorule şi învăţătorule, ca să propovăduieşti robilor
dezrobirea şi celor orbi vederea;
Vino, Ziditorule şi Stăpâne, să vesteşti celor umiliţi mântuire şi
tuturor oamenilor iertare;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu
noi!
Condacul al 6-lea
Propovăduitor minunat al venirii lui Hristos s-a arătat purtătorul de
Dumnezeu Simeon, când, mai ales, umplându-se de Duhul Sfânt, primul
dintre oameni L-a cunoscut pe Ziditorul său, venit cu trup, şi primul a
mărturisit Dumnezeirea Lui, cântându-I în numele tuturor celor ce trăim pe
pământ: „Ţie ne închinăm, pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru; Ţie ne
rugăm pentru că Tu eşti biserica noastră; Ţie îţi slujiim, că Tu eşti Făcătorul
legii. Tu eşti Unul Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine şi alt Fiu
deofiinţă cu Tatăl. Prin Tine noi trăim şi ne mişcăm şi fiinţăm. Tu eşti mai
frumos decât toţi fiii oamenilor, pentru că Tu eşti Dumnezeu şi om. Pentru
aceasta se bucură acum cerul, pentru că a miluit Domnul pe poporul său şi
saltă temeliile pământului şi cei ce se află în iad, că s-a arătat celor morţi
învierea, văzând acum pe Mântuitorul lumii şi cântându-I: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Astăzi a strălucit la toată lumea lumina adevărului, că Preasfânta
Fecioară a dat cu preacuratele sale mâini, bătrânului Simeon, pe
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Dumnezeiescul Prunc, ca pe un cărbune făcător de viaţă, de la jertfelnicul
Domnului, zicând: „Primeşte, cinstite bătrâne, pe Domnul tău, primeşte
vistieria nesecată şi puterea cea neajunsă. Spală necurăţia şi te înnoiește şi
te luminează de la Soarele Dreptăţii. Să nu ardă deci focul harului pe domnul
meu, ci mai mult, să-1 lumineze, căci Acesta curăţă păcatele şi toată
fărădelegea ta, ca să fii început al curăţirii întregii lumi şi astfel te vei
dezbrăca de toate cele vechi ca să te îmbraci în toate cele noi”. Iar noi,
pricepând această vestire milostivă, să-I cântăm Preacuratei unele ca
acestea:
Vino, Fecioară, că strălucind de curăţie cerească, ne-ai răsărit lumina
cea neînserată;
Vino, Împărăteasă a preaminunatei lumi cereşti, care ne-ai ridicat pe
noi în locaşurile cele de sus;
Vino, Tainic Rug, prin care, din înălţimile cereşti, s-a aprins focul
Dumnezeirii în toată lumea;
Vino, Nor purtător de lumină, prin care Dumnezeiescul Prunc Hristos
s-a adus spre mântuirea tuturor;
Vino, Masă de Foc a Nevăzutului Împărat;
Vino, Chivot Ceresc, care ai încăput pe Hristos;
Vino, Palat al Duhului Sfânt;
Vino, Mireasă Neprihănită a Împăratului Cel fără de moarte;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu
noi!
Condacul al 7-lea
Vrând Sfântul bătrân Simeon să primească o nouă curăţire, precum
Isaia cel de demult, s-a închinat Preacuratei Maicii lui Dumnezeu şi,
atingându-se de Dumnezeieştile ei picioare, a zis: „Foc duci, curată, mă tem
să iau în braţe Pruncul Cel ce stăpâneşte lumea. Tu, însă, cu mâinile Tale,
precum cu nişte aripi îngereşti luminează-mă, dându-mi pe Cel ce Heruvimii
cei înaripaţi se înfricoşează să-L poarte”. Astfel Simeon, întinzându-şi mâna,
L-a primit în cinstitele sale braţe şi cu bucurie a cântat: Aliluia!
Icosul al 7-lea
O nouă şi preaslăvită minune s-a săvârşit astăzi: bătrânul Simeon
primeşte în mâini stricăcioase pe Ziditorul omului, pentru ca Dumnezeu să
trăiască cu oamenii, iar omul să devină ceresc. Primind pe Cel dorit şi
văzând împlinirea făgăduinţelor, Simeon, precum grâul cel copt, a cerut
slobozirea de trup şi la apusul vieţuirii sale a cântat cu bucurie: „Au văzut
ochii mei mântuirea Ta, ca pe o taină ascunsă din veac. Acum, însă,
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slobozeşte, Stăpâne, pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, de această
legătură trupească către viaţa cea neîntinată şi neîmbătrânitoare, ca,
plecând de aici, să duc veste de bucurie despre venirea Ta în lume”. Pentru
aceasta îţi cântăm:
Vino, Iisuse, Dătătorul vieţii, că ai dăruit viaţă şi înviere tuturor
credincioşilor Tăi;
Vino, Stăpâne, Biruitorul morţii, că ai slobozit din veşnica moarte pe
poporul Tău;
Vino, Împăratul cel fără de moarte, că din întunericul şi din umbra
morţii ai slobozit pe cei legaţi din veac;
Vino, Preadulce Viaţă, că porţile raiului, iarăşi le-ai deschis lui Adam,
spre viaţa veşnică;
Vino, Mire Preadorit, că sufetul meu tânjeşte şi doreşte curţile
Domnului;
Vino, Lumină Sfântă, că Te-a aflat sufletul meu, plângându-şi
păcatele;
Vino, Dumnezeule preaveşnic, că aproape este mântuirea Ta pentru
cei ce se tem de Tine;
Vino, Mântuitorule Preabun, că prin cuvântul Tău ai adus pacea mult
dorită;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu
noi!
Condacul al 8-lea
Străine cuvinte auzind de la bătrânul minunat, Iosif şi Preacurata
Fecioară s-au mirat de cele spuse, 1-au văzut pe Simeon proorocind despre
Prunc, dar nu ca despre un Prunc, ci ca despre Cel Vechi de zile şi, rugânduse la Dumnezeu, ca la Cel ce are putere asupra vieţii şi asupra morţii şi Care
poate să-1 sloboade la o altă viaţă şi, punând toate acestea în inima lor, au
cântat cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cu totul fiind întru Dumnezeu, Sfântul bătrân Simeon s-a umplut de
duh proorocesc şi a vorbit despre Dumnezeiescul Prunc că va ajunge chiar
şi la iad să dea tuturor celor legaţi iertare, orbilor vedere şi nu va vorbi ca
alţii. Şi, întorcându-se la Maria, Mama lui Iisus, a proorocit: „Iată, Acesta este
pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va
ridica împotriviri. Şi prin sufletul Tău, o, Maică, fără de moarte, va trece
sabie, când vei vedea pe Fiul tău bătut în cuie pe cruce, ca să se descopere
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gândurile din multe inimi, întru iertarea păcatelor lor”. Iar noi, înţelegând
această proorocie, îi cântăm Preacuratei:
Vino, Maică şi Fecioară, care întru naşterea ta feciorească nu ai simţit
durerile naşterii;
Vino, Maica Mielului şi a Păstorului, care vei suferi dureri
înfricoşătoare lângă Crucea Fiului tău;
Vino, Bucuria noastră, care împreună cu Fiul tău pătimind, cu toată
lumea te vei bucura de arătarea Slavei Sale;
Vino, Mângâiere în necazuri, care fiind încercată precum aurul în foc
eşti grabnic ajutătoare celor ce sunt ispitiţi;
Vino, Cea Preaveselă, care ai vrut să bucuri pe Eva, cea care a adus
femeilor mâhnire;
Vino, Preaslăvită, care ai dorit ca prin durerile tale să liberezi lumea
de toate durerile;
Vino, Fecioară, mai Cinstită decât toată făptura, care prin naşterea ta
ai înnoit toată zidirea cea văzută;
Vino, Maică mai Sfântă decât toţi Sfinţii, care prin întâmpinarea ta ai
unit pe îngeri cu oamenii;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu
noi!
Condacul al 9-lea
Toată firea îngerilor s-a minunat de marea coborâre a lui Dumnezeu
faţă de om, zicând: minune preaslăvită, neînţeleasă şi nespusă vedem astăzi,
că Cel ce 1-a făcut pe Adam încape în braţele bătrânului. Pline sunt marginile
lumii de mila Lui, plină este făptura de lauda Lui, plină este omenirea de
îngăduinţa Lui. Cele cereşti, cele pământeşti şi cele de dedesubt sunt pline
de bunătatea Lui, sunt pline de darurile şi binefacerile Lui. Plin este cerul şi
pământul de slava Lui! Pentru aceasta toate neamurile bateţi din palme,
cântându-I: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Grăitorul şi văzătorul de Dumnezeu Simeon, deşi a spus multe şi a
lăudat pe Preanevinovata Maica a lui Dumnezeu, care a născut lumii pe
Dumnezeu şi omul, Mântuitorul sufletelor noastre, totuşi nu a putut să o
laude cu vrednicie pe cea pe care minţile cele mai presus de lume nu se
pricep să o cânte. Totuşi, cuprins de iubire, a slăvit-o zicând: Preasfântă şi
minunată Cămară a lui Dumnezeu, tu eşti începutul şi sfârşitul prăznuirii
noastre. Tu ne-ai răsărit Lumina Soarelui, tu ne-ai deschis Izvorul iubirii de
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oameni a Fiului tău. Pomenirea ta este mai presus de orice cuvânt şi mărirea
ta întrece neputinţa noastră. Te rugăm, pomeneşte-ne neîncetat pe noi, cei
ce te lăudăm şi îţi cântăm:
Vino, Bucuria noastră nesfârşită, care ai arătat lumii întregi bucuria
lui Hristos;
Vino, Dulceaţa noastră cea pururea fericită, care ţii în mâinile Tale
focul Dumnezeirii;
Vino, Lumină pururea strălucitoare, care ai luminat biserica lumii
vechi cu lumina harului;
Vino, Făclie nestinsă, care întru întâmpinarea ta ai luminat sufletele
credincioşilor cu lumina lui Hristos;
Vino, că porţi cu mâinile Focul Ceresc, ca prin tine să se aprindă în
locul cel sfânt frumuseţea şi sfinţenia;
Vino, Lumină Neînserată, că ai născut în chip nestricat, fiind Pururea
Fecioară, ca prin tine să se vestească mântuirea până la marginile
pământului;
Vino, Chivot însufleţit şi Dumnezeiesc, că prin tine se arată întregii
lumi harul cel mare şi mântuitor;
Vino, Cortul lui Dumnezeu şi al oamenilor, că prin tine Dumnezeul
dumnezeilor împărăţeşte în Sion peste toţi oamenii;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi!
Condacul al 10-lea
Propovăduitoare a mântuirii s-a arătat Ana, cea insuflată de
Dumnezeu, că nu se depărta de biserica Domnului, slujind ziua şi noaptea în
post şi în rugăciuni. Aceasta ieşind cu dreptul Simeon, în întâmpinarea
Pruncului Iisus, a mărturisit că El este Ziditorul cerului şi al pământului. Şi,
îmbrăţişând pe Hristos, L-a sărutat şi Duhul s-a sălăşluit întru ea şi a grăit:
„Tu eşti Dumnezeu şi Fiul Omului, Fiul împărăţiei şi al umilinţei. Tu auzi şi
taci, vezi şi eşti nevăzut, eşti pretutindenea şi ascuns”. Şi a grăit şi alte
proorocii despre Pruncul adus, pentru cei ce așteptau izbăvirea în
Ierusalim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate Preaveşnic şi Cuvântul lui Dumnezeu, Tu acum în trup Teai arătat lumii întregi, ca un Prunc în biserică, purtat în braţe de Fecioara
Maria, Maica Ta, ca să petreci cu oamenii şi celor ce sunt din Adam să le
vesteşti mântuirea. Adevărul Tău s-a pogorât din cer, mila Ta ne-ai trimis-o
nouă şi harul Tău împărăţeşte pe pământ pentru că ai venit să cauţi şi să
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mântuieşti pe cei pierduţi. Pentru aceasta pe nimeni să nu îndepărtezi, de la
nimeni nu Te întorci, precum s-a întâmplat cu Uza, de demult, când s-a atins
de Chivotul Legământului Tău şi a fost lovit de moarte. Acum însă
desfrânata îţi cade la picioare şi devine neprihănită, cea cu scurgerea de
sânge se atinge de Tine şi se vindecă, vameşii şi păcătoşii stau împreună cu
Tine şi se fac prietenii Tăi, căci ai chemat la Tine pe toţi cei trudiţi şi împovăraţi.
Pentru aceasta cu bucurie şi noi Te întâmpinăm şi îţi cântăm aşa:
Vino, o, Hristoase, Împăratul tuturor, şi scoală-Te întru întâmpinarea
noastră;
Vino, Iisuse, Doctorul inimilor noastre, şi ieşi întru ajutorul şi
mântuirea noastră;
Vino, Păstorul nostru Cel bun, care Te-ai întrupat să cauţi oile
pierdute şi caută-ne şi pe noi, cei rătăciţi;
Vino, Mângâietorule bun, Care ai căutat şi ai găsit drahma cea
pierdută şi află şi sufletele oamenilor pierduţi;
Vino, Atotbunule şi Iubitorule de oameni, şi ne primeşte şi pe noi în
braţele Tale părinteşti;
Vino, Atotmilostive şi îndurate, şi ne sălăşluieşte şi pe noi în cămările
Tale cereşti;
Vino, Mângâietorul celor întristaţi ca să ne aperi şi să ne cârmuieşti
pe noi, cei ce plutim pe marea acestei vieţi deşarte;
Vino, Mântuitorul celor rătăciţi, mântuieşte-ne şi ne scoate pe noi cei
ce ne înecăm în viforul păcatului;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi!
Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă au adus arătării Tale, Hristoase, purtătorul de
Dumnezeu Simeon şi dreapta Ana, arzând cu duhul şi propovăduind cu buze
de bucurie venirea Ta în lume tuturor celor ce aşteptau izbăvirea. Iar
cărturarii şi fariseii, auzind astfel de mărturisiri despre Prunc, s-au mâniat
şi mai mult, 1-au învinuit pe Zaharia, ca pe un vădit călcător de lege, că pe
Maria a aşezat-o în locul unde şedeau fecioarele, pentru care îndată 1-au şi
ucis cu pietre. Iar Pruncul Iisus a fost dus în Egipt, din pricina lui Irod, ca şi
acolo, spre mărturie veşnică, Domnul să fie cunoscut egiptenilor şi să I se
aducă cântare: Aliluia!
Icosul al 11-Iea
Lumină spre descoperirea neamurilor ai fost, Hristoase, Soarele
dreptăţii, pe nor uşor purtat, precum Simeon astăzi a proorocit că vei fi
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începătură de nou har, din Egipt şi până la marginile lumii, că Tu eşti Izvorul
Vieţii şi Lumina oamenilor, pentru că lumina luminează întru întuneric şi
întunericul nu o cuprinde. Cu această lumină a Dumnezeirii Tale luminează
şi întunericul sufletelor noastre, pentru ca toţi să aprindem în inimă lumina
virtuţilor împreună cu Simeon şi cu Ana şi să-Ţi cântăm Ţie şi Preasfintei
Maicii Tale unele ca acestea:
Vino, Iisuse, Lumina lumii, pentru ca în lumina Sfinţilor Tăi să ne
luminezi pe noi;
Vino, Hristoase Mântuitorule, care locuieşti întru Lumina cea
nepătrunsă, pentru ca în lumina Feţei Tale să ne îndumnezeim;
Vino, Soarele Dreptăţii, pentru ca în zilele Tale să strălucească
adevărul şi pacea pe pământ;
Vino, Lumină Sfântă, pentru ca să ajungă în inimile noastre focul
credinţei şi iubirii Tale;
Vino, Împărate ceresc, pentru ca binecuvântată şi prealuminată să fie
venirea Ta;
Vino, Ziditorule şi Stăpâne, pentru ca având aprinsă făclia curăţiei să
ieşim întru întâmpinarea Ta;
Vino, Lumină lină şi neînserată, pentru ca în linişte şi în pace să trăim
toate zilele vieţii noastre;
Vino, Fiule, Unule Născut al lui Dumnezeu şi Cuvinte, pentru ca întru
bucurie şi frică să lucrăm a noastră mântuire;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi!
Condacul al 12-lea
Vechea biserică a legii cu nou har s-a umplut când ai intrat într-însa,
Hristoase, ca un Prunc purtat în braţe, ca să se plinească proorocia lui Agheu
care zice: „Va veni Cel dorit de toate neamurile şi voi umple de slavă templul
acesta şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi
şi în locul acesta voi împărţi pacea”. Pentru aceasta să se înfrumuseţeze cu
lumina Ta Dumnezeiască şi Biserica noastră ce se găteşte să Te primească
luminat ca pe un Mire; iar pe noi ne învredniceşte în curăţie să ieşim întru
întâmpinarea Ta şi cu veselie să-Ţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând, o, Maica lui Dumnezeu, venirea întru întâmpinarea ta a
întregii lumi în Biserica Domnului, lăudăm nespusa ta curăţie feciorească,
ne închinăm Soarelui dreptăţii, Hristos, ce a răsărit dintru tine, îl privim
împreună cu Simeon şi îl primim în braţele noastre. Împreună cu Ana
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mărturisim Dumnezeirea Lui, cu Iosif îi aducem în dar doi pui de porumbel,
adică sufletul şi trupul nostru şi, precum fecioarele înţelepte, luminat
înfrumuseţăm candelele sufletelor noastre şi făclii aprinse de fapte bune îi
dăruim lui Hristos, Lumina Cea Adevărată, ce s-a arătat lumii; iar astăzi,
împletind precum florile coroana de cântări, îţi aducem aceste laude:
Vino, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca sub acoperământul
Fecioriei Tale să ne păzeşti pe noi întru curăţie şi feciorie;
Vino, Palat purtător de Lumină al Stăpânului, ca prin darul tău să ne
faci pe noi locaş al Duhului Sfânt;
Vino, Fecioară mai luminoasă decât dimineaţa, ca să fim şi noi fii ai
zilei până la sfârşitul vieţii;
Vino, Soare care porţi pe Tatăl Luminii, ca şi pe noi să ne luminezi cu
darul tău;
Vino, Sfântă Slujitoare a măreţei taine, ca să ne înveţi a sluji cu
sfinţenie pe Fiul tău şi Dumnezeu;
Vino, Bună Ajutătoare a toată lumea, ca să ne păzeşti nevătămaţi de
lume, de trup şi de diavol;
Vino, o, Fecioară Marie, ca să luminezi sufletele noastre întunecate
de patimi;
Vino, o, Pruncă Minunată, ca să călăuzeşti spre mântuire această
lume orbită de păcate;
Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi!
Condacul al 13-lea
O, Întrutotcântată Maică şi Fecioară, care ai adus în locul cel Sfânt al
Sfinţilor pe Cuvântul cel mai presus decât toţi Sfinţii, întru întâmpinarea
noastră şi pentru mântuirea lumii; primeşte această rugăciune a noastră,
acoperă-ne şi ne păzeşte pe noi de tot necazul şi întristarea şi ne izbăveşte
de toate cursele vrăjmaşului. Tu, Cea fără de prihană, Ceea ce eşti Uşă
Dumnezeiască, deschide-ne nouă, celor ce dorim mântuirea, uşile cereşti,
ca, izbăvindu-ne prin Tine de veşnica muncă, să cântăm întru întâmpinarea
Domnului în văzduh: Aliluia! (de trei ori)
Apoi se zic Icosul 1: „Cetele cereşti, plecarea spre...”, şi Condacul 1:
„Astăzi Aleasa Maică merge...”.
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Rugăciunea I-a către Domnul nostru IISUS HRISTOS
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, Unule Născut şi Cuvântul lui
Dumnezeu, care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în
ghicitură, şi mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din
Preasfânta Fecioară Maria şi în a patruzecea zi, în Locul cel Sfânt, întru
întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca un Prunc, purtat în braţele
dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât de
proslăvită şi de prealuminată este aducerea Ta în braţele Născătoarei de
Dumnezeu în biserica Domnului şi întâmpinarea Ta de către bătrânul
Simeon! Astăzi cerurile se veselesc şi pământul se bucură de venirea Ta,
Dumnezeule, de venirea Dumnezeului şi Împăratului nostru. De demult
Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut să-Ţi vadă Faţa
Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prealuminoasă a
întâmpinării Tale, Tu Te-ai arătat pe Tine Om, strălucind de nespusă Lumină
Dumnezeiască, ca împreună cu Simeon să Te vedem Faţă catre faţă, să Te
pipăim cu mâinile şi să Te primim în braţele noastre ca să Te cunoaştem pe
Tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă
coborârea Ta şi marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit
acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat. Că Tu
prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoşii noştri din raiul desfătării în
lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit şi iarăşi ne-ai deschis locaşurile cereşti
şi ai prefăcut plânsul nostru întru bucurie, iar Adam nu se mai ruşinează
pentru neascultare şi nici nu se va mai ascunde de la Faţa Ta, fiind chemat
de Tine, pentru că Tu ai venit acum ca să iei asupră-Ţi păcatele lui, să-1 speli
cu sângele Tău şi să-1 îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba
veseliei şi să-1 înfrumuseţezi pe el, ca pe un mire. Iar pe noi, pe toţi, care
prăznuim Dumnezeiasca Ta întâmpinare, învredniceşte-ne, ca împreună cu
fecioarele înţelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu
candelele credinţei, iubirii şi curăţiei, aprinse şi să privim cu ochii credinţei
Dumnezeiasca Ta Faţă, să Te purtăm în inimi, în toate zilele vieţii noastre,
ca să ne fii nouă Dumnezeu şi noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita şi
înfricoşata zi a venirii Tale, când toţi sfinţii vor ieşi în văzduh pentru marea
Ta întâmpinare, învredniceşte-ne şi pe noi să Te vedem şi astfel pururea cu
Domnul vom fi. Slavă milosârdiei Tale, slavă Împărăţiei Tale, slavă purtării
Tale de grijă, Unule, Iubitorule de oameni, că a Ta este Împărăţia şi puterea
şi slava împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi
Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii, vecilor.
Amin.
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Rugăcinea a II-a a
Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de DUMNEZEU
O, Preasfântă Fecioară, care strălucesti prin curăţie Cerească,
Porumbiţă Preablândă, Mieluşea Neprihănită, Ajutătoare bună a lumii,
Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, Tu eşti începutul şi mijlocul şi sfârşitul
bucuriei noastre de acum, că dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii,
Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai adus în sfintele Tale braţe în a
patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea noastră şi spre bucuria
şi mântuirea întregii lumi. Pentru aceasta Te fericim şi Te proslăvim, pentru
că Tu eşti Cortul lui Dumnezeu şi prin Tine s-a sălăşluit între noi, pentru ca
să fim poporul Lui. Tu eşti Uşa Cerească vestită de Iezechiel, prin care iarăşi
ni s-a deschis intrarea în locaşurile raiului. Tu eşti Scara cea înaltă văzută
de Iacob, prin care Dumnezeu s-a pogorât pe pământ. Tu eşti Podul care
duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta Te rugăm să priveşti spre noi, ca
Ceea ce ai intrat în Locul cel Sfânt, purtând pe mâini Focul Dumnezeiesc,
Binecuvântată. Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să
ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei. În Locul cel Sfânt ai venit pentru
curăţirea cea după lege, Ţie netrebuindu-Ţi curăţire, Fecioară Curată, şi prin
aceasta învaţă-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire şi curăţie şi cum să
purtăm nevoinţa fecioriei, că Tu, fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit
la biserică, laolaltă cu femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăţi fiind
biserica lui Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul Tău, Hristos
Dumnezeul nostru, învredniceşte-ne şi pe noi să iubim mai mult în lumea
aceasta bisericile Fiului Tău, să le cercetăm în toate zilele vieţii noastre, și
acolo să vedem frumuseţea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem
o zi în curţile Domnului, decât să locuim în locaşurile păcătoşilor. Dăruieştene şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi, în braţele
inimii noastre, pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, ca să fim părtaşi pururea
Preacuratului Său Trup şi Sânge şi ajută-ne să ne păzim în frica lui
Dumnezeu şi să nu întinăm biserica trupului nostru. Şi aşa întâmpinând
totdeauna, o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele
noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea
întâmpinare în văzduh a Domnului şi aşa vom slăvi şi vom cânta împreună
cu toţi sfinţii pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
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Acatistul INTRĂRII DOMNULUI în IERUSALIM
După obişnuitul început:
Condacul 1
Alesule Împărat al Sionului de Sus, Blândule Biruitor şi Dreptule
Izbăvitor, Cel ce întru cele de sus eşti purtat de Heruvimi şi cântat de
Serafimi, Te vedem acum pe mânz de asin intrând în Ierusalim, la patima
cea de voie. Pentru acesta ne închinăm coborârii Tale celei negrăite şi cu
stâlpări şi ramuri de copaci Te întâmpinăm în smerenie şi cu pruncii îţi
cântăm: „Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!”
Icosul 1
Cetele Arhanghelilor şi ale îngerilor au văzut, cu frică şi cu cutremur,
din înălţimile cereşti, intrarea Ta în Ierusalim, la patima cea de bună voie,
Hristoase Mântuitorule. În chip nevăzut Te-au urmat cu Apostolii şi cu
pruncii evreilor au cântat: „Osana întru cei de Sus” şi au zis unele ca acestea:
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, că ai cercetat şi ai
săvârşit mântuirea poporului Tău;
Binecuvântat eşti, Stăpâne Hristoase, că ai venit şi ai dăruit prin
Cruce mântuirea fiilor Tăi;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam din adâncurile
iadului;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să slobozeşti pe Eva din mâhnirea
cea de demult;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai binevestit pace lui Israel şi mântuire
neamurilor;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai vestit Noul Legământ prin curgerea
Sângelui Tău;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!
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Condacul al 2-lea
Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în
Betania cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare, iar Lazăr, fiind
unul din cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă îţi slujea, Dătătorule a
toate. Maria, însă, partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru
învierea fratelui ei şi luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, Ţi-a
uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei şi cu iubire,
din preaplinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Înţelesul cel greu de pătruns al venirii Tale la patima cea de voie
neputând să-l priceapă, Iuda, voind să Te vândă, s-a tulburat, și văzând că
Maria îţi unge cu mir picioarele Tale, Doamne, a zis: „De ce s-a făcut această
risipă? Mirul acesta se putea vinde cu trei sute de dinari şi să fie daţi
săracilor”. Dar el a zis aceasta, nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru ca
era fur. Tu, însă, Doamne, ştiind că în curând vei suferi moarte, ai îndreptățit
pe această femeie, zicând: „Să o lăsăm, că pentru ziua îngropării Mele l-a
păstrat”. Pentru aceasta, cinstind venirea Ta la patima cea de bunăvoie, îţi
cântăm aşa:
Binecuvântat eşti, Doamne, că la cină ai fost gătit de Maria pentru
îngropare;
Binecuvântat eşti, Iisuse, că ai fost osândit la moarte de către Iuda, în
sufletul lui, încă fiind în Betania;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit în Betania, în casa păcii, ca să
primeşti ungere cu mir de la Maria;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit la Ierusalim, la patima de bunăvoie,
ca să vesteşti lumii întregi iubirea;
Binecuvântat eşti, Cel ce pe Lazăr l-ai sculat din morţi, ca venirea Ta
să fie cu putere;
Binecuvântat eşti, Cel ce însuţi Te-ai sculat din mormânt, ca intrarea
Ta să fie cu tărie;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!
Condacul al 3-lea
Având cu adevărat putere Dumnezeiască, Stăpâne Hristoase, foarte
de dimineaţă, ai plecat din Betania şi, apropiindu-Te de Betania, ai trimis pe
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doi din ucenicii Tăi, zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi acolo veţi
găsi un asin şi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a şezut
vreodată, şi dezlegându-l să Mi-l aduceţi, şi dacă va întreba cineva: „Pentru
ce îl dezlegaţi?”, veţi zice că Domnului îi trebuie, şi să cântaţi: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Plecând ucenicii au adus asinul şi mânzul şi şi-au pus hainele peste
acesta. Tu, însă, Dumnezeu fiind, purtat de Heruvimi, pentru noi Te-ai aşezat
pe mânzul asinei şi, ca un Împărat blând, cu pace ai săvârşit intrarea în
cetatea Părintelui Tău David. Pentru aceasta şi noi Te întâmpinăm cu aceste
laude:
Binecuvântat eşti, Cel ce împreună cu Tatăl, întru cele înalte şezi pe
tron, dar ai binevoit să stai şi pe mânzul asinei;
Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri eşti închinat de Puterile înalte, iar
pe pământ ai primit închinare de la prunci;
Binecuvântat eşti, Cel ce împărăţeşti cu tărie veacurile şi ai venit cu
slavă în Ierusalim;
Binecuvântat eşti, Cel ce priveşti la cei smeriţi şi cu blândeţe ai venit
întru ale Tale;
Binecuvântat eşti, Cel ce, şezând pe asin necuvântator, ai vrut să
dezlegi necuvântarea cea de demult;
Binecuvântat eşti, Cel ce întru cele de jos primind micşorarea, sus, în
Ceruri, ai şezut împreună cu Tatăl şi cu Duhul;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!
Condacul al 4-lea
Furtună de gânduri îndoite îmi tulbură mintea şi cum voi putea cânta
cu vrednicie taina coborârii Tale, Doamne, că, având tron Cerul, ai şezut pe
mânzul asinei, ca să-l cauţi pe om, vrând să dezlegi necuvântarea lui cea mai
dinainte, ca să se plinească cele spuse de Zaharia, proorocul, care zice:
„Bucură-Te foarte, fiica Sionului, veseleşte-Te fiica Ierusalimului, căci iată
Împăratul Tău vine la Tine drept biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul
asinei”. Pentru aceasta preaslăvim intrarea Ta cu pace, călare pe mânz, în
Ierusalim şi din adâncul sufletului Îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind mulţimile care au venit la prăznuire, că Tu, Doamne, intri în
Ierusalim, s-au adunat împreună şi îşi aşterneau hainele lor pe cale, alţii
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tăiau ramuri de copaci şi mergând în urma Ta cântau: Osana, Fiul lui David!
Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Donmului! Binecuvântată este
Împărăţia ce vine întru numele Domnului şi tatălui nostru David! Osana,
întru cei de sus! Pentru aceasta şi noi în această zi de înainte prăznuire,
purtând semnele învierii Tale, ramuri de copaci, ca unui Biruitor al morţii îi
cântăm:
Binecuvântat eşti, Împăratul lui Israel, Care ai venit să cauţi o
împărăţie care nu este din lumea aceasta;
Binecuvântat eşti, Fiul lui David, Cel ce nu ai vrut să frângi trestia
plecată;
Binecuvântat eşti, Păstorul cel Bun, care ai venit să cauţi oaia cea
pierdută;
Binecuvântat eşti, Mielule fără răutate, care ai voit să Te aduci Jertfă
pe Tine însuţi;
Binecuvântat eşti, Stăpâne al făpturii, care ai fost întâmpinat cu
iubire de zidirea Ta;
Binecuvântat eşti, Împăratul Slavei, care ai fost întâmpinat de ucenici
cu slavă împărătească şi proslăvit de prunci;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana
întru cei de sus!
Condacul al 5-lea
Fiind din veac îmbrăcat în frumuseţe şi tărie Dumnezeiască, Doamne,
ai venit cu slavă în Sion şi Te-ai urcat pe muntele Măslinilor, ca să se
împlinească proorocia lui Naum: „Iată, că pe munţi sunt picioarele celui ce
binevesteşte, ale celui ce vesteşte pacea! Prăznuieşte Iuda sărbătorile Tale
şi împlineşte făgăduinţele Tale!” şi să se împlinească iarăşi altă proorocie a
părintelui Tău David: „Văzut-au Dumnezeule, alaiul Tău, alaiul Dumnezeului
Meu, celui întru sfinţi”. Când însă, Te-ai apropiat de poalele muntelui
Măslinilor, mulţimea ucenicilor a început să se bucure şi să laude pe
Dumnezeu cu mare glas, proslăvindu-Te îndoit, pentru minunile ce le-a
văzut la Tine, zicând; „Binecuvântat este Împăratul, Cel ce vine întru numele
Domnului! Pace pe pământ şi slavă întru cei de sus!” Pentru aceasta şi noi
astăzi, ca un Nou Israel, ca o limbă a bisericii bucurându-ne, cântăm:
Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzând fariseii că bucuria poporului se înmulţeşte foarte şi ucenicii
Tăi strigă cu mare glas, mâniindu-se pe Tine, Cel ce Te-ai coborât din munte,
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Ţi-au zis: „Învăţătorule, opreşte-i pe ucenicii Tăi”. Tu, însă, Doamne, le-ai
răspuns: „Dacă aceştia vor tăcea, atunci pietrele vor vorbi”, aşa cum a
proorocit profetul Avacum, zicând: „Căci piatra cea din zid strigă şi grinda din
căpriorii casei îi răspunde”. Pentru aceasta şi noi având sufletele şi inimile reci
precum piatra, totuşi, după cuvântul Tău nu încetăm a Te lăuda aşa:
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, căci ai venit la
Ierusalim să mântuieşti pe cei păcătoşi;
Binecuvântat eşti, Hristoase Mântuitorul nostru, Cel ce ai vestit
credincioşilor Tăi că eşti aproape de noi;
Binecuvântat eşti, Fiul Tatălui, Cel ce ai venit ca prin Jertfa Crucii Tale
să împaci cele cereşti cu cele pământeşti;
Binecuvântat eşti, Fiul Omului, Cel ce ai venit să vesteşti lumii întregi
marea iubire a Tatălui Ceresc;
Binecuvântat eşti, Împărate al Celor ce împărăţesc, că Împărăţia Ta
este Împarăţie veşnică;
Binecuvântat eşti, Stăpâne al Stăpânitorilor, că Împărăţia Ta este în
tot neamul;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana
întru cei de sus!
Condacul al 6-lea
Propovăduitorii puterii Tale Dumnezeieşti, Doamne, fiind cu Tine în
Betania, au mărturisit în Ierusalim că pe Lazăr din mormânt l-ai ridicat.
Pentru aceasta şi poporul Te-a întâmpinat, auzind că ai săvârşit această
minune, şi oamenii grăiau unul către altul: „De ce aşteptăm şi nu ieşim întru
întâmpinarea Fiului lui David, cu stâlpări şi cu ramuri de finic, ca să se
împlinească Scriptura: Mă voi urca în finic să rup ramurile lui, pentru că
Acesta este finicul dreptăţii şi despre El a grăit David: Dreptul ca finicul va
înflori”. Şi aşa, cu ramuri în mâini Ţi-a cântat poporul: Osana, dar cu toate
acestea, mai apoi, cu săbii şi cu ciomege au ieşit la Tine, ca la un tâlhar, că
nu ştiau să cânte: Aliluia!
Icosul la 6-lea
Strălucind în toată slava şi frumuseţea, când Te-ai apropiat de
cetatea lui Dumnezeu, Sionul, cetatea Marelui Împărat, ai văzut, Doamne, de
pe înălţimile Eleonului, toate clădirile templului şi alte zidiri ale cetăţii că
erau frumoase foarte. Atunci ai plâns pentru sfânta cetate, Doamne, precum
plânge un tată iubitor pentru fiii săi şi cu lacrimi ai zis: „Dacă ai fi cunoscut
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şi tu, măcar în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse
sunt de ochii tăi”. Și îndată ai mai zis că vor veni peste tine zile, când
duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora
din toate părţile, şi te vor face una cu pământul cu fiii tăi, şi nu vor lăsa piatră
pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Iar noi, văzânduTe ca un Bun Păstor, care se întristează pentru oile sale, îţi cântăm:
Binecuvântat eşti, Păstorule cel Mare, care ai venit să cauţi oaia cea
pierdută;
Binecuvântat eşti, Arhiereule al bunătăţilor ce vor să fie, care ai
binevoit să pătimeşti pentru neputinţele noastre;
Binecuvântat eşti, Mijlocitorul Legământului celui nou, care ai dorit
să mântuieşti din veşnica moarte pe oamenii cei căzuţi;
Binecuvântat eşti, Judecătorule Atotdrept, pentru că Drept eşti şi
drepte sunt judecăţile Tale;
Binecuvântat eşti, Mântuitorule Atotmilostiv, pentru că milostiv ai
fost şi cu mila Ta umpli tot pământul;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 7-lea
Vrând să izbăveşti neamul omenesc din robia vrăjmaşului, Isuse, ai
venit la Ierusalim, ca să se împlinească Scriptura care zice: „S-a arătat
Domnul dumnezeilor în Sion”. Şi intrând acolo, s-a cutremurat tot oraşul, iar
unii, ieşind în întâmpinarea Ta, au strigat cu glas mare: „Osana, Fiul lui
David”, alţii, mirându-se, s-au întrebat: „Cine este acesta?" O, nebunilor
bătrâni şi falşilor învăţători! Toate casele cetăţii propovăduiesc minunile
Tale. Toată Iudeea este plină de binefacerile Tale, iar ei se întreabă: „Cine
este acesta?”. Lazăr abia a înviat şi nu văd cine l-a scos din moarte? Abia a
ieşit din curtea lui Iair şi nu văd cine este Cel ce a înviat pe fiica acestuia şi
nu vor să-Ţi cânte ca unui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Minunat Te-ai arătat, Iisuse, când ai intrat cu slavă în Ierusalim şi
îndată, ca un Arhiereu, ai cercetat templul sfânt. În casa Tatălui Tău ai venit
cu putere, ca să se împlinească cele spuse de sfântul prooroc Avacum: „Dar
Domnul este în templul Său cel sfânt, pământul întreg să tacă înaintea Lui”;
şi îndată ai izgonit pe cei ce vindeau şi cumpărau acolo, zicând: „Casa Mea,
casă de rugăciune este; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari”, ca să se
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împlinească o altă Scriptură: „Râvna casei Tale m-a mâncat”. Iar noi,
înfricoşându-ne de mânia Ta cea dreaptă, Doamne, Te rugăm să locuieşti în
casa Ta, în toate zilele vieţii noastre, să privim la frumuseţea Ta şi, cercetând
biserica Ta cea sfântă, să Te Slăvim aşa:
Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri nu locuieşti în biserici făcute de
mâini omeneşti, dar în biserică pământească ai intrat cu slavă;
Binecuvântat eşti, Cel ce locaşul slavei Tale iubindu-1 pe pământ,
biserica ai întărit-o în faţa grijilor lumeşti;
Binecuvântat eşti, Doamne al puterilor, că ai iubit sălaşul Tău mai
mult decât sălaşul păcătoşilor;
Binecuvântat eşti, Împăratul slavei, că mai bună este o zi în locaşurile
Tale decât o mie în locaşurile pacătoşilor;
Binecuvântat eşti, Cel mare în Sion, pentru că sfânt şi înfricoşător
este numele Tău;
Binecuvântat eşti, Cel ce locuieşti în Ierusalim, că sfântă este biserica
ta şi minunat eşti întru dreptatea Ta;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 8-lea
Mare şi preaslăvită minune ai săvârşit, Hristoase, când, pe
neaşteptate, ai intrat în biserica Ta şi acolo pe şchiopii şi orbii ce au venit la
Tine i-ai vindecat, ca un Dătător de lumină şi Doctor milostiv, că „adevărul
merge înaintea Ta”, precum a grăit David şi, astfel, ai izvorât tuturor, în
această mare zi de înainte prăznuire, bucurie, adevăr, lumină şi viaţă, cum a
spus mai înainte proorocul Sofonie: „Bucură-Te foarte, fiica Sionului, că
Domnul a înlăturat Judecăţile rostite împotriva ta. Domnul este în mijlocul
tău şi nu vei mai vedea nici o nenorocire. Domnul Dumnezeul Tău este cu
tine şi te va înnoi, spune Domnul: şi voi mântui pe cel strâmtorat şi pe cel
lepădat îl voi primi”. Pentru aceasta şi noi, veselindu-ne în această zi de
sărbătoare, îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cu totul ai fost iubire, Preadulce Iisuse, pentru aceasta îţi aduce laudă
preaiubitul Israel din gura celor ce sug şi a pruncilor fără răutate, în timp ce
bătrânii şi învăţătorii hulesc pe Dumnezeu, întrebând cine este Acesta.
Pruncii teologhisesc, cântându-Ţi: „Osana Fiul lui David”, şi cu stâlpări şi cu
ramuri de copaci Te întâmpină în templu, prevestind astfel învierea Ta din
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morţi. Învredniceşte-ne şi pe noi, cei stăpâniţi de mândrie, să fim precum
pruncii, fără răutate, că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor, ca din
inimă curată, împreună cu dânşii, să-Ţi aducem aceste laude:
Binecuvântat eşti, Cel cântat întru cele de Sus de Serafimi, dar care ai
primit cântare de la pruncii cei fără de răutate;
Binecuvântat eşti, Cel purtat întru cele înalte de Heruvimi, Care de
inimile curate eşti purtat ca un Dumnezeu pe pământ;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să ridici cortul cel căzut al lui David,
pentru ca iarăşi să luminezi cortul lăuntric al sufletelor noastre;
Binecuvântat eşti, Cel ce casa Ta ai făcut-o casă de rugăciune, pentru
ca şi pe noi, care aveam sufletele peşteri stricate de tâlhari, să ne faci iarăşi
casă curată a Duhului Sfânt;
Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri eşti slujit de mii şi mii de îngeri şi
mulţimile toate stau înaintea Ta;
Binecuvântat eşti, că mulţimile de copii Ţi-au cântat pe pământ şi
popoarele Te-au întâmpinat;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 9-lea
Mulţimea toată de cărturari şi arhierei, văzând, Iisuse, minunile pe
care le-ai săvârşit în templu şi pe copii cântând: „Osana, Fiul lui David”, s-au
tulburat şi Ţi-au zis: „Auzi ce spun aceştia?”. Tu, însă, le-ai zis: „Au niciodată
nu aţi auzit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit Lauda?” Noi,
însă, mirându-ne de împietrirea şi cruzimea inimilor lor, cântăm, precum
copiii întru nevinovăţia inimii, cântarea îngerească: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult grăitori nu pot să-Ţi aducă mulţumire vrednică
pentru micşorarea Ta cea negrăită, Hristoase, căci acum de bunăvoie ai
venit la Ierusalim, ca să rabzi crucea; pentru aceasta ai ascuns celor înţelepţi
Dumnezeirea Ta şi ai descoperit-o pruncilor, care, cu inimă curată, au simţit
mai mult decât părinţii lor că Tu eşti cu adevărat Hristos. Învredniceşte-ne
şi pe noi să mărturisim cu suflete curate şi buze neîntinate Dumnezeiască
Slava Ta şi să-Ţi cântăm aşa:
Binecuvântat eşti, Cel ce prin cuvintele Tale ai luminat şi ai înţelepţit
pe prunci, luminează şi înţelepţeşte gândurile şi inimile noastre;
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Binecuvântat eşti, Cel ce prin săvârşirea minunilor Tale ai mărturisit
Dumnezeirea Ta, deschide şi ochii noştri să pricepem minunile din legea Ta;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai păstorit pe Israel, păstoreşte-ne şi pe noi
întru blândeţea duhului la loc cu verdeaţă;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai păzit pe Iacob, sălăşluieşte-ne întru
curăţia inimii la loc cu ape liniştite;
Binecuvântat eşti, Împăratul păcii, să strălucească adevărul Tău în
toate zilele până se va lua luna;
Binecuvântat eşti, Soare al Dreptăţii, să lumineze lumina Ta cât va
străluci soarele;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti neamurile, Hristoase Dumnezeul nostru, ai ales
pe unii dintre elinii care au venit să se închine la praznic, ca să Te vadă pe
Tine. Pentru aceasta venind ei la Filip au grăit: „Vrem să-L vedem pe Iisus”.
Acela, împreună cu Andrei, Ţi-au spus Ţie, Tu însă le-ai răspuns că nu a venit
încă ceasul, ca să se preaslăvească întru aceasta Fiul Omului. Întru ale Tale
ai venit şi ai Tăi nu Te-au primit şi la moarte Te-au osândit, şi grăuntele de
grâu nu aduce roadă, dacă nu moare sub brazdă; astfel şi Tu, prin moartea
Ta, ai adus multă roadă întru neamuri, ca să se împlinească cele spuse mai
înainte de Isaia proorocul că „Te-ai arătat celor ce nu Te caută”. Pentru
aceasta veniţi, neamuri, şi vedeţi astăzi pe Împăratul Cerului, Care şade pe
tron înalt, Care a intrat în Ierusalim, stând pe mânzul asinei, ca toţi cu o
singură gură şi o singură inimă să-I cântăm: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Tu eşti Împăratul Cel Veşnic, blând, drept, biruitor şi Mângâietorul
nostru! Tu ai venit la Ierusalim în această zi, şezând pe un blând mânz de
asin, ca să potoleşti iuţimea cea de cal a pământenilor. Pentru aceasta
blândeţea Ta să fie chibzuită povaţă pentru toţi oamenii şi să cunoască ei că
Tu Te uiţi la cel blând, la cel tăcut şi la cel ce se teme de cuvintele Tale.
„Pentru aceasta vor preface săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare
şi nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia”. Noi, însă, fiind blânzi
cu duhul şi smeriţi cu cugetul, îl primim cu bunăcuviinţă pe Stăpânul Cel
Preablând, care a venit să frângă mândria celui viclean şi întru blândeţea
duhului îi cântăm:
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Binecuvântat eşti, Cel ce Te-ai urcat în Sion, ca să binevesteşti pace
lui Israel;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai propovăduit Ierusalimului, ca să vesteşti
mântuire neamurilor;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să binevesteşti celor sărmani anul
plăcut Domnului şi să vindeci pe toţi cei zdrobiţi cu inima;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să vesteşti robilor dezrobirea şi săi slobozeşti întru bucurie pe toţi cei apăsaţi;
Binecuvântat eşti, că ai adunat pe cei împovăraţi de păcate, precum
cloşca puii sub aripi, ca să-i mântuieşti prin Cruce;
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit la îngropare, ca un grăunte de grâu
căzut în pământ, ca să-i înnoieşti prin înviere pe cei căzuţi în adâncurile
iadului;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă „Osana” îţi aducem cu pruncii cei nevinovaţi,
Hristoase, şi cântându-Ţi: „Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă”, îţi
gătim sfântă, curată şi duhovnicească prăznuire cu stâlpări şi ramuri de
copaci, pentru că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor
noastre, aşa cum ai făgăduit zicând: „Nu vă voi lăsa orfani, ci iarăşi voi veni
la voi. Căci cine Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi pe el şl Mă voi arăta lui,
şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el”. Fie
binecuvântată intrarea Ta! Vino şi Te aşează pe tronul minţii noastre, aşa
cum ai stat pe mânzul asinei, şi împărăţeşte peste inimile noastre şi
dezleagă toată necuvântarea patimilor noastre, ca precum copiii cei de
demult, cu stâlpările pururea înflorite ale curăţiei, să-Ţi cântăm iarăşi:
Aliluia!
Icosul al 11-lea
Astăzi dumnezeiescul templu s-a luminat cu lumină cerească, când
1-ai cercetat, Hristoase, şi l-ai curăţat de vânzătorii cei lumeşti, şi împreună
cu el s-a luminat întreaga sfântă cetate, aşa cum mai înainte a spus Isaia:
„din Sion va ieşi legea şi slava Domnului din Ierusalim”, că ai venit spre
patimă şi ai adus lumină şi bucurie şi iubire prin Crucea Ta, Hristoase. De
aceea ai spus ucenicilor Tăi înainte de patimă: „încă puţin timp este lumina
cu voi, mergeţi cât aveţi lumină, ca întunericul să nu vă cuprindă. Credeţi în
lumină ca să fiţi fiii luminii”. Aceasta ai spus, o, Doamne, pentru ca în timpul
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patimilor Tale lumina credinţei să nu se stingă în ucenicii Tăi şi să nu umble
în întunericul necredinţei, neştiind pe unde merg, iar toţi cei ce cred în Tine
să-Ţi cânte:
Binecuvântat eşti, Isuse, Soarele Dreptăţii, Cel proslăvit şi pururea
fericit de credincioşii Tăi;
Binecuvântat eşti, Lumină lină şi neînserată, că ai venit şi ai intrat în
Ierusalim;
Binecuvântat eşti, Hristoase, Lumina lumii, că lumea vicleană Te
urăşte;
Binecuvântat eşti, Cel ce locuieşti întru lumina cea neînserată, care
ai venit să luminezi lumea cu strălucirea învierii Tale;
Binecuvântat eşti, Lumina cea prea dulce şi pururea vie ce Te-ai
arătat în Sion, ca să luminezi întunericul sufletului meu;
Binecuvântat eşti, Sfeşnic prealuminos şi arzător, care iarăşi aprinzi
sfeşnicul cel stins al meu;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 12-lea
Harul Tău dă-ni-1 nouă, Isuse, precum l-ai dat, mai înainte, pruncilor
evreieşti, care Ţi-au cântat „Osana” şi au cunoscut Dumnezeirea Ta. Şi acum,
în aceste preacinstite zile, fii iarăşi aproape de noi, Doamne, mai ales de cei
ce cheamă numele Tău în duhul blândeţii şi al păcii, al smereniei şi al iubirii.
Învredniceşte-ne şi pe noi să simţim harul venirii Tale, ca pacea
Dumnezeiască, ce întrece toată mintea, să cerceteze inimile noastre şi astfel,
luminând sufletele noastre, întru umilinţă şi cu veselie să-Ţi cântăm
cântarea: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând venirea de voie la Ierusalim, spre patima şi coborârea Ta cea
negrăită, ne închinăm, Hristoase, cinstitei Crucii Tale şi bucurându-ne cu
pruncii evreieşti Te întâmpinăm cu stâlpări şi ramuri de copaci gătindu-Ţi
prăznuire. Te proslăvim şi credem că Tu eşti cu adevărat Mesia, Hristos, Cel
ce ai venit şi iarăşi vei veni să Judeci viii şi morţii. Nu vei veni pe mânz de
asin, ci ca un Împărat al împăraţilor şi Domn al celor ce stăpânesc, al cărui
nume este „Cuvântul lui Dumnezeu”, urmându-Ţi nu copiii, ci toată oastea
cerească cântând cu glas de tunet: Aliluia! Mântuirea, cinstea, şi puterea şi
slava este a Domnului nostru, că a împărăţit Domnul Cel Atotputernic. Cei
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ce aşteptăm această venire slăvită şi coborârea Ta din Sionul Ceresc, de la
Dumnezeu, proslăvim în Sionul pământesc venirea Ta către jertfa pentru
toată lumea, cântându-Ţi aşa:
Binecuvântat eşti, Fiul Tatălui, Cel ce l-ai încununat pe om cu slavă şi
acum vii să Te încununezi cu coroană de spini, pentru ca să faci roditoare
firea noastră cea purtătoare de spini;
Binecuvântat eşti, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii,
şi prin Sângele Tău ne faci pe noi, cei căzuţi, mai albi decât zăpada;
Binecuvântat eşti, Mire al sufletelor şi al trupurilor noastre, cel ce ai
ieşit din palatul Tău, pentru ca nimeni să nu se ascundă de iubirea Ta;
Binecuvântat eşti, Păstorul Cel Bun, care ai intrat acum în staulul
oilor, pentru ca nimeni să nu le ia din mâinile Tale;
Binecuvântat eşti, Învăţătorul nostru, Care nu ai încetat să Te rogi
pentru Sion până la jertfirea Ta pe cruce, ca pe prietenii Tăi să-i mângâi la
Cină cu cuvântul şi cu iubirea;
Binecuvântat eşti, Mântuitorul nostru, Care, în pătimirea Ta, ai
binevoit să Te îmbraci în veşmânt roşu, ca pe noi să ne îmbraci în veşmântul
mântuirii şi cu haina veseliei să ne împodobeşti;
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana,
întru cei de sus!
Condacul al 13-lea
O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Teai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim spre patima cea de bună voie.
Primeşte această puţină rugăciune a noastră, adusă cu stâlpări şi ramuri de
fapte bune, ca în aceste preacinstite zile să umblăm pe urmele preacuratelor
Tale picioare şi în liniştea şi blândeţea duhului, în umilinţă şi în curăţia
inimii să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământeşti.
Învredniceşte-ne să ne împărtăşim, fără de osândă, de bucuria Sfintei Tale
învieri, aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul Ceresc să ne unim
cu Tine în veci şi să cântăm împreună cu toţi Sfinţii cântarea îngerească:
Aliluia! (de trei ori).
Apoi se zic: Icosul 1: „Cetele Arhanghelilor şi ale...” şi Condacul 1:
„Alesule Împărat al Sionului de Sus...”.
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Rugăciune
Doamne, Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti întru cele
înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Care
în zilele venirii Tale în trup ai binevoit pentru a noastră mântuire a şedea
pe mânzul asinei şi ai primit cântarea pruncilor, ai venit în Sfânta Cetate a
Ierusalimului, mai înainte cu şase zile de patima cea de bunăvoie, ca să
mântuieşti lumea prin Cruce, prin îngroparea şi învierea Ta! Şi precum
atunci oamenii, care şedeau în întuneric şi în umbra morţii, având ramuri
de copaci şi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David,
mărturisindu-Te, aşa şi pe noi, care, acum în această zi de înainte prăznuire,
purtăm în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieşte. Şi
precum acele popoare şi copiii Ţi-au adus „Osana”, învredniceşte-ne şi pe
noi să Te slăvim în psalmi şi cântări duhovniceşti, cu suflete curate şi buze
neîntinate, în aceste zile ale patimilor Tale şi să dobândim, fără de osândă,
a ne împărtăşi de bucuria Sfintei învierii Tale şi să cântăm şi să proslăvim
Dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu
Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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Acatistul SFINTELOR PATIMI
ale DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS
După obişnuitul început:
Condacul 1
Apărătorul cel mare şi Domn al cerului şi al pământului, pe Tine,
Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a
schimbat, cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat, iar noi,
nevrednicii, închinăciune de mulţumire aducând patimilor pe care le-ai
răbdat pentru noi, cu tâlharul strigăm Ţie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Icosul 1
Cel ce Dumnezeu fiind, om Te-ai făcut şi pe omul cel omorât de
păcate cu Trupul şi Sângele Tău cel făcător de viaţă 1-ai înviat, Cel ce atâta
dragoste ne-ai arătat încât pentru noi patimile cele înfricoşătoare le-ai
răbdat, primeşte de la noi aceste laude:
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru
neamul pământesc ai binevoit a pătimi;
Iisuse, Cel ce în trup ca al nostru Te-ai îmbrăcat şi cu moartea Ta
stăpânirea morţii ai stricat;
Iisuse, Cel ce cu tainele Tale lumea ai răscumpărat;
Iisuse, Cel ce ai iertat pe cei ce Te chinuiau, iartă-mă pe mine,
păcătosul;
Iisuse, Cel ce tămăduieşti pe cei bolnavi de păcate, dă-mi alinare prin
pocăinţă;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 2-lea
Văzându-Te pe Tine îngerul în grădina Ghetsimani, în rugăciuni
nevoindu-Te până la sudoare de sânge, stând înaintea Ta, Te întărea, când
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Te îngreunau ca o sarcină păcatele noastre. Căci Tu pe Adam ridicându-l, lai adus înaintea Tatălui, plecându-ţi genunchii şi rugându-Te. Pentru
aceasta cu smerenie, cu credinţă şi cu dragoste îţi cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Înţelegerea cea neînţeleasă a pătimirii Tale celei de voie n-au înţeleso evreii. Pentru aceea, când Te căutau pe Tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor:
„Eu sunt”, iar ei, deşi au căzut la pământ, după aceea legându-Te, Te-au dus
la judecată. Dar noi căzând înaintea Ta, cu umilinţă şi cu dragoste strigăm
Ţie:
Iisuse, Cel ce eşti Lumina lumii, Care ai fost urât de lumea cea
vicleană;
Iisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, Care ai fost prins
de stăpânitorii întunericului;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte, Care de fiul
pierzării ai fost dat la moarte;
Iisuse, Cel ce Te dăruieşti tuturor în dar, Care ai fost vândut pentru
treizeci de arginţi;
Iisuse, în Care nu este vicleşug, Care de vânzătorul Iuda cu vicleşug
ai fost sărutat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstgnit, mântuieşte-ne!
Condacul al 3-lea
Cu puterea Dumnezeirii Tale ai arătat dinainte lepădarea cea de trei
ori a ucenicului Tău. Dar el, deşi s-a lepădat de Tine cu jurământ, după aceea,
când Te-a văzut în casa Arhiereului pe Tine, Domnul şi învăţătorul lui, a
plâns cu amar. Caută dar şi spre noi, Doamne, şi inima noastră cea împietrită
umple-o de dragostea Ta, iar ochilor noştri dă-le lacrimi de pocăinţă, ca să
spălăm păcatele noastre, strigând către Tine: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având cu adevărat stăpânire ca un Arhiereu în veac, după rânduiala
lui Melhisedec, ai stat înaintea arhiereului Caiafa cel fără de lege, Tu, Cel ce
eşti Domnul şi Stăpânul tuturor, primind chinuri de la robii Tăi, însă de la
noi primeşte această rugăciune:
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Iisuse, Cel ce eşti dorirea tuturor, dacă pentru frică Apostolul Petru
de Tine s-a lepădat, nu mă lepăda pe mine, păcătosul, ci mă mântuieşte;
Iisuse, Cel ce eşti fară de preţ, dar cu preţ ai fost vândut, scapă-mă şi
pe mine de vrăjmaşi;
Iisuse, Cel ce eşti dorirea tuturor, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Arhiereule, cel ce în Sfânta Sfintelor ai intrat, curăteşte-mă şi
pe mine cu sfânt Sângele Tău de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti;
Iisuse, Cel ce pentru noi ai răbdat a fi legat, având putere a lega şi
dezlega toate, dezleagă-mă şi pe mine de păcatele mele cele grele;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 4-lea
Evreii, cu viforul uciderii de Hristos suflând şi de glasul tatălui
minciunii, diavolul cel ucigător de oameni, ascultând, Te-au lepădat pe Tine,
Care eşti Calea, Adevărul şi Viaţa cea adevărată. Iar noi pe Tine, Hristoase,
puterea lui Dumnezeu în care sunt tăinuite toate vistieriile înţelepciunii,
mărturisindu-Te, strigăm către Tine: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind Pilat blândeţea graiurilor Tale, Te-a dat ca pe un vrednic de
moarte spre răstignire, deşi singur a mărturisit că nici o vină n-a aflat întru
Tine; mâinile şi-a spălat, însă inima şi-a întinat-o, iar noi, minunându-ne de
taina Patimii Tale celei de voie, cu umilinţă strigăm către Tine:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu şi al Fecioarei, Care muncit ai fost de fiii
celor fărădelege;
Iisuse, Cel ce îmbraci cerul cu nori şi dai podoabă crinilor, Care gol ai
fost şi batjocorit;
Iisuse, Cel ce vindeci rănile păcatelor, Care ai fost rănit de făptură;
Iisuse, Împăratul tuturor, Care, în loc de dragoste şi mulţumire,
chinuri aspre ai primit de la fiii lui Israel;
Iisuse, Care pentru noi ai fost chinuit, batjocorit şi rănit, tămăduieşte
rănile sufletelor şi trupurilor noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 5-lea
Cu porfiră însângerată, ţesută din preascump sângele Tău, Te-ai
îmbrăcat, Iisuse, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Ştiu, ca şi
77

proorocul, ştiu cu adevărat, pentru ce-Ţi sunt înroşite hainele Tale; eu,
Doamne, cu păcatele mele Te-am rănit pe Tine, însă Ţie Celui ce ai fost rănit
pentru mine, îţi strig cu credinţă: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzăndu-Te pe Tine cu Duhul mai înainte grăitorul de Dumnezeu
Isaia, plin de răni şi fără de cinste, înspăimântat fiind, a strigat: „Văzutu-Lam pe El şi nu avea chip, nici frumuseţe”. Iar noi, privindu-Te răstignit pe
Cruce, cu credinţă strigăm:
Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slavă şi cu cinste pe
om L-ai încununat;
Iisuse, Cel spre a Cărui faţă îngerii a căuta nu pot, pălmuit ai fost peste
faţă de zidirea Ta;
Iisuse, Care cu trestia ai fost bătut peste cap, pleacă-mi spre smerenie
capul meu;
Iisuse, Cel ce ochii Tăi prealuminaţi cu sânge i-ai avut întunecaţi,
întoarce ochii noştri spre jertfa Ta, ca să nu vadă deşertăciunile lumii;
Iisuse, Care ai fost bătut şi în toate mădularele dureri ai suferit, fămă întreg şi sănătos;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 6-lea
Propovăduitor al nevinovăţiei Tale s-a arătat Pilat, arătând
poporului că nimic vrednic de moarte nu se află întru Tine, dar iudeii ca
nişte fiare sălbatice văzând Sângele Tău, scrâşneau din dinţi strigând:
„Răstigneşte-L, răstigneşte-L”, iar noi sărutăm preacuratele Tale răni,
cântând: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Strălucit-ai în privelişte, spre mirarea îngerilor şi a oamenilor. Pilat
pentru Tine a grăit: „Iată Omul”. Veniţi dar cu toţii, lui Iisus, Celui ce pentru
noi a fost batjocorit, să ne închinăm şi să-I strigăm:
Iisuse, Făcătorul şi Judecătorul tuturor, Care ai fost judecat şi chinuit
de făpturile Tale;
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dat;

Iisuse, dătătorul înţelepciunii, Care celor fără de minte răspuns nu ai

Iisuse, Păstorul Cel Bun, Cel ce ai fost batjocorit de oameni, umple
inima noastră de dragostea Ta;
Iisuse, întru Care se înalţă toată făptura, Care pe Cruce ai fost înălţat;
Iisuse, Cel ce izvorăşti apa vieţii, Care cu oţet şi fiere ai fost adăpat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 7-lea
Vrând să izbăveşti pe om din robia vrăjmaşului, Te-ai smerit pe Tine
înaintea vrăjmaşilor Tăi, Iisuse, şi ca un miel fără de glas, spre junghiere ai
fost adus, răni pretutindeni răbdând, ca întru totul să-L vindeci pe omul cel
căzut, care îţi cântă: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Îndelungă răbdare ai avut, când ostaşii Te batjocoreau, după porunca
judecătorului nedrept, cu răni cumplite chinuind Preacurat Trupul Tău,
Care s-a umplut în întregime de Sânge; pentru aceasta cu lacrimi de umilinţă
strigăm Ţie:
Iisuse, Iubitorule de oameni, Care de oameni cu spini ai fost
încununat;
Iisuse, Cel fără de patimă, care grele patimi ai răbdat, ca pe noi
oamenii din patimi să ne izbăveşti;
Iisuse, Mântuitorul nostru, mântuieşte-ne pe noi, cei vrednici de
toate muncile;
Iisuse, sprijinitorul şi întăritorul nostru, care ai fost părăsit de toţi,
întăreşte-ne pe noi, robii Tăi;
Iisuse, bucuria noastră, Cel ce tare ai fost necăjit de toţi, veseleşte şi
inimile noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 8-lea
În chip minunat s-au arătat Ţie Moise şi Ilie pe muntele Taborului,
grăind pentru pătimirea Ta, pe care aveai să o împlineşti în Ierusalim. Acolo
au văzut slava Ta, iar aici mântuirea Ta primind-o, cântăm: Aliluia!
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Icosul al 8-lea
Pentru mulţimea păcatelor noastre, ocări şi chinuri ai răbdat,
Hristoase, de cei răi fiind prigonit, că Te socoteau a fi împotriva cezarului,
iar alţii ca pe un făcător de rele Te judecau, încât strigau: „Ia-L şi răstigneşte-L”.
Dar noi pe Tine, Domnul Cel răstignit pentru mântuirea noastră, din adâncul
inimii Te rugăm:
Iisuse, Judecătorul nostru, care cu nedreptate ai fost Judecat, nu ne
Judeca pe noi după faptele noastre;
Iisuse, ajutorul nostru, Cel ce ai pătimit pentru noi pe Cruce, în ceasul
necazurilor nu ne lăsa pe noi;
Iisuse, Care ai strigat către Tatăl pentru ajutor, întăreşte-ne şi ne
ajută în neputinţele noastre;
Iisuse, Mântuitorul nostru, care necinste ai primit, nu ne lipsi de
slava Ta, ci ne mântuieşte;
Iisuse, Cel ce ne-ai învaţat adevărata smerenie, nu ne lepăda pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 9-lea
Toată firea s-a clătinat, văzându-Te pe Tine răstignit pe Cruce.
Soarele în cer razele şi-a ascuns, pământul s-a cutremurat, catapeteasma
templului s-a despicat, pietrele s-au sfărâmat, iadul pe morţi i-a scos afară,
iar noi cu credință şi cu smerenie închinându-ne Sfintelor Tale Patimi,
cântăm: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult-vorbitori, deşi mult grăiesc, nu pot să-Ţi aducă
mulţumire vrednică pentru Dumnezeieştile Tale Patimi, iar sufletele şi
trupurile noastre, inimile şi toate mădularele noastre, cu umilință se roagă
către Tine, Iubitorule de oameni:
Iisuse, Cel ce pironit fiind pe Cruce în braţele Tale pe toţi ne-ai
cuprins, pironeşte şi zapisul greşelilor noastre;
Iisuse, Mielul lui Dumnezeu, cel ce în coastă ai fost împuns,
învredniceşte-ne a intra în cămara Ta;
Iisuse, Cel ce pentru noi ai fost răstignit, răstigneşte păcatele şi
patimile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai săvârşit în munci, dă-ne nouă să nu judecăm şi să
nu osândim pe nimeni;
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Iisuse, dă-mi a mă spăimânta de dumnezeiasca jertfă ce ai făcut
pentru mântuirea noastră;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti lumea, ai tămăduit, Doamne, orbii, şchiopii,
surzii şi leproşii, duhurile cele rele le-ai izgonit, iar cei nerecunoscători cu
răutate chinuindu-Te, pe Cruce Te-au pironit, căci nu ştiau să cânte: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate preaveşnice, Iisuse, pătimit-ai cu Trupul pentru a noastră
neînfrânare, ca pe noi să ne speli de păcate, dându-ne nouă chip ca să
urmăm sfintelor Tale învăţături şi cu dragoste să strigăm:
Iisuse, dragostea cea fără de sfârşit, Care celor ce Te-au răstignit, nu
le-ai socotit păcatul;
Iisuse, Cel ce cu lacrimi şi cu suspinuri Te-ai rugat, învaţă-ne şi pe noi
a ne ruga;
Iisuse, Cel ce toate proorociile despre Tine le-ai împlinit, împlineşte
dorinţele cele bune ale inimilor noastre;
Iisuse, Cel ce Ţi-ai dat duhul în mâinile Tatălui, primeşte în ceasul
ieşirii şi duhurile noastre;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit împărţirea veşmintelor Tale, cu blândeţe să
desparţi de trupuri sufletele noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 11-lea
Cântare cu totul de umilinţă a adus Ţie, cea cu totul nevinovată,
Maica Ta, zicând: „Deşi pătimeşti pe Cruce, dar Te ştiu pe Tine că eşti mainainte de luceafăr din Tatăl născut şi văd că toată făptura cu Tine
pătimeşte”. Cel ce Ţi-ai dat Duhul Părintelui Tău, primeşte şi duhurile
noastre şi nu ne lăsa pe noi, cei ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Cântând pătimirea Ta cea de voie, ne închinăm Patimilor Tale,
Hristoase, credem cu sutaşul că eşti cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Şi când
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vei veni cu putere multă şi cu slavă mare pe norii cerului, atunci nu ne ruşina
pe noi, cei ce suntem răscumpăraţi cu Sângele Tău şi care îţi strigăm:
Iisuse, mult pătimitorule, izbăveşte-ne pe noi de plânsul cel veşnic,
pentru lacrimile Precuratei Maicii Tale;
Iisuse, Cel ce de toţi ai fost părăsit, nu ne părăsi pe noi în ceasul morţii
noastre;
Iisuse, primeşte-ne şi pe noi ca pe Magdalena să sărutăm sfintele Tale
picioare;
Iisuse, cu vânzătorul şi cei ce Te-au răstignit pe Tine, nu ne osândi pe
noi, smeriţii robii Tăi;
Iisuse, fă-ne părtaşi bunătăţilor cereşti;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
Condacul al 12-lea
Dăruieşte-ne har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Hristoase, şi ne
primeşte pe noi, cei ce cinstim Sfintele Tale Patimi, precum ai primit pe
Petru, care s-a lepădat de Tine. Şterge păcatele noastre, curăţeşte-ne,
sfinţeşte-ne şi ne mântuieşte pe noi cei ce cu credinţă, cu smerenie şi cu
dragoste cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cinstind şi slăvind patima Ta, Hristoase, Te lăudăm şi credem
împreună cu Toma că Domn şi Dumnezeu eşti, care vei judeca viii şi morţii.
Învredniceşte-ne, Doamne, Împărăţiei Tale celei veşnice şi pe noi, cei ce
strigăm către Tine:
Iisuse, Cel ce pentru noi ai pătimit, izbăveşte-ne din necazuri, din
patimi şi din nevoi;
Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, scapă-ne pe noi de batjocura
vrăjmaşilor noştri;
Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pedepsi pe noi pentru păcatele
noastre, ci ne mântuieşte;
Iisuse, Cel ce Te-ai umilit, dă inimilor noastre umilinţă şi smerenie,
ca să ne mărturisim greşelile şi păcatele noastre;
Iisuse, Cel ce eşti dragostea cea netrecătoare, nu îngădui să fim
biruiţi de răutate;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce pentru noi Te-ai răstignit, mântuieşte-ne!
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Condacul al 13-lea
O, Iisuse Hristoase, Mieluşelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele
lumii, primeşte această puţină rugăciune de mulţumire, pe care o aducem
Ţie şi cu mântuitoarele Tale patimi, vindecă-ne pe noi de toată durerea
sufletească şi trupească, izbăveşte-ne cu Crucea Ta cea Sfântă de vrăjmaşii
cei văzuţi şi nevăzuţi şi, la sfârşitul vieţii noastre, nu ne lăsa pe noi, ca
izbăvindu-ne cu moartea Ta din veşnica moarte, să strigăm Ţie: Aliluia! (de
trei ori)
Apoi se zic Icosul 1: „Cel ce, Dumnezeu fiind...” şi Condacul 1:
„Apărătorul cel mare şi Domn...”.

Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcătorul
cerului şi al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi nevrednicii şi păcătoşii,
cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi slavei Tale
şi mulţumire îţi aducem, Împărate al tuturor şi Doamne. Că bine ai voit ca
un om a purta toate ostenelile, nevoile, ispitele şi chinurile, ca să fii nouă
pildă întru toate.
Tu ai purtat toate întristările şi necazurile fiind nouă ajutor,
împreună pătimitor şi Mântuitor. Ştim, întru-tot-îndurate Stăpâne, că
pentru mântuirea noastră Crucea şi Patimile ai răbdat, ca pe noi să ne
răscumperi din robia cea cumplită a vrăjmaşului.
Ce dar vom aduce Ţie, Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai
pătimit pentru noi, păcătoşii? Sufletele şi trupurile şi toate cele bune de la
Tine sunt şi noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată
nădăjduim bune şi îndurate, Doamne, lăudăm îndelunga Ta răbdare, mărim
milostivirea Ta cea multă, închinându-ne Preacuratelor Patimi şi cu toată
dragostea sărutând rănile Tale, strigând: Miluieşte-ne pe noi, robii Tăi, şi fă
ca să nu fie fără de roade întru noi Crucea Ta cea Sfântă, ci ne învredniceşte
a vedea şi în ceruri slava Împărăţiei Tale, în vecii vecilor. Amin!
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Acatistul SFINTEI CRUCI
Se citește la Sărbătoririle SFINTEI CRUCI, 1 August; 14 Septembrie; a
treia Săptămână din Postul Mare și de cei evlavioși o dată pe Săptămână,
Vinerea, ca Pravilă proprie.
După obișnuitul început, se zice:
Condacul 1
În CHIPUL de Trei ori Preacinstitei CRUCII DOMNULUI și noi ne
ÎNCHINĂM, veselindu-ne de PAVĂZA și Acoperământul Cel DUMNEZEIESC,
Cântând și cu mare glas: DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea
dintre Tine și Lume, Biruința Creștinilor!
Icosul 1
CRUCEA Ta, DOAMNE, și Taina Ta Însăși UNA sunt, de aceea prin
CRUCEA Ta Ție Însuți ne ÎNCHINĂM, cu Îngerii și cu toată Făptura, ca
Întâlnirea dintre Tine și Lume.
Ne ÎNCHINĂM, în CHIPUL cel de Taină;
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL BINECUVÂNTĂRII TATĂLUI DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM ÎNCHINĂRII FIULUI;
Ne ÎNCHINĂM, ADÂNCIMEA PREASFÂNTULUI DUH;
Ne ÎNCHINĂM, Fereastra cea dinspre Lume;
Ne ÎNCHINĂM lui DUMNEZEU Însuși;
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL Neamestecării;
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL ACELEIAȘI VOIRI;
Ne ÎNCHINĂM UNIMII în UNIRE;
Ne ÎNCHINĂM Însuși CHIPULUI DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM, Temelie a toate;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
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Condacul al 2-lea
Înainte de Facerea Lumii, Tu DOAMNE, ai Conceput-o prin CHIPUL
CRUCII, prin care DUMNEZEIRII ce Se Coboară și se „ÎNTRETAIE” cu Zidirea
și noi îi Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
Taina Ta, DOAMNE, Se revarsă și Lumea se Creează, și așa „Temelia
CRUCII” se pune, Temelie pe care nimeni nu o mai poate strica.
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL LUCRĂRII Tale, DOAMNE;
Ne ÎNCHINĂM Însăși Conceperii Zidirii;
Ne ÎNCHINĂM, VOINȚĂ ce pe toate le Înfăptuiești;
Ne ÎNCHINĂM, Ieșirea ADÂNCULUI DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM, Taină și Descoperire în ÎNTRETĂIERE;
Ne ÎNCHINĂM, Nevăzut și Văzut peste hotare;
Ne ÎNCHINĂM HOTARULUI „prăpastiei” de netrecut;
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL Începerii Lumii;
Ne ÎNCHINĂM, Brațele Întemeierii a toate;
Ne ÎNCHINĂM, Neînceputul ce pe toate le Începe;
Ne ÎNCHINĂM, UNIRE în care toate stau laolaltă;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 3-lea
La ÎNCEPUT a fost CUVÂNTUL DUMNEZEU... și CUVÂNTUL Trup S-a
făcut, și Cerul și Pământul s-au Zidit, și Lumea s-a Născut, și Omul pe toate
în CHIPUL CRUCII le-a Unit, Cântând: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Raiul în CHIPUL CRUCII era și în Locul din Mijloc POMUL VIEȚII,
ÎNTRETĂIEREA-ÎNTÂLNIREA Cea de Taină.
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL Raiului;
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL POMULUI VIEȚII;
Ne ÎNCHINĂM, UNIREA de SUS și de Jos;
Ne ÎNCHINĂM UNIRII DUMNEZEIEȘTI;
Ne ÎNCHINĂM, Taina PERFECȚIUNII Însăși;
Ne ÎNCHINĂM, Taina ce „împărțirea” nu desparte;
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, Podul peste „hotarul de netrecut”;
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Ne ÎNCHINĂM, Cruce, Scara dintre Cer și Pământ;
Ne ÎNCHINĂM, Taina Chipului Omului;
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, ce prin Om trebuie să CREASCĂ;
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, Înveșnicirea a toate;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 4-lea
Au căzut Îngerii din LUMINĂ și „pomul păcatului” s-au făcut, și
„șarpele” pe CRUCE s-a suit și „crucea morții” a născut, dar a rămas Cântarea
Omului de: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Prin păcat, CHIPUL CRUCII VIEȚII se face „crucea suferinței”, ce
încearcă să despartă pe DUMNEZEU de Lume, dar CHIPUL Tău, CRUCE, nu
se pierde.
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, Neclintita Temelie;
Ne ÎNCHINĂM, PUTEREA nebiruită;
Ne ÎNCHINĂM, AURUL de nimic întinat;
Ne ÎNCHINĂM, LUMINA de nimic murdărită;
Ne ÎNCHINĂM, CHIPUL POMULUI VIEȚII Veșnice;
Ne ÎNCHINĂM, SĂMÂNȚA ce RODUL Păstrează;
Ne ÎNCHINĂM, RODUL ce rămâne pentru totdeauna;
Ne ÎNCHINĂM, RĂDĂCINĂ chiar în DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM, Ramurile Întregii Lumi;
Ne ÎNCHINĂM, Oprirea în Pământul Omului;
Ne ÎNCHINĂM, ODIHNA pe ALTARUL de Jos;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 5-lea
Pe Scara ÎNCHINĂRII S-a pogorât Însuși FIUL lui DUMNEZEU, și
SFÂNTUL DUH a ÎNFĂPTUIT Lumea, și așa CRUCII JERTFEI Cântăm:
ALILUIA!
Icosul al 5-lea
A vrut „șarpele păcatului” să oprească ÎNTRUPAREA DIVINĂ, și s-a
grăbit să se „urce” el pe POMUL CRUCII, dar în adâncul întunericului a căzut.
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duce;

Ne ÎNCHINĂM, Temelia pietrei DUMNEZEIEȘTI;
Ne ÎNCHINĂM, vădirea șarpelui ascuns;
Ne ÎNCHINĂM, descoperirea înșelării;
Ne ÎNCHINĂM, darea pe față a minciunii;
Ne ÎNCHINĂM, Taina ce toate Tainele le Descoperă;
Ne ÎNCHINĂM, ADÂNCIME ce nu se sfârșește;
Ne ÎNCHINĂM, PECETE DUMNEZEIASCĂ;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNCHIDERE ce nu se mai poate desface;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNCHIDERE în care toate iarăși se ARATĂ;
Ne ÎNCHINĂM, POVARA pe care doar FIUL DUMNEZEIESC o poate

Ne ÎNCHINĂM, CALEA Lumii prin HRISTOS;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 6-lea
Cu CHIPUL CRUCII pe Umeri a Venit FIUL lui DUMNEZEU, și „șarpele”
repede a căzut, și iarăși Lumea a Văzut și a Cântat cu mare glas: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
CRUCE, CRUCE, NEMURIRE, iarăși din „crucea morții” prin ÎNVIEREA
lui HRISTOS ai devenit CRUCEA VIEȚII, și iarăși ÎNCHINAREA Cea de SUS.
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, VIUL Cel mai VIU;
Ne ÎNCHINĂM, Însuși VIUL DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM, PURTĂTOAREA de DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM, LUMINA HARULUI, nestinsă;
Ne ÎNCHINĂM, STRĂLUCIREA cea mai aprinsă;
Ne ÎNCHINĂM, PREZENȚA lui DUMNEZEU de PRETUTINDENI;
Ne ÎNCHINĂM, IUBIRE Coborâtă la nesfârșit;
Ne ÎNCHINĂM, IUBIRE ce Lumea ÎMBRĂȚIȘEAZĂ;
Ne ÎNCHINĂM, Însăși MIȘCAREA lui DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM, Însăși NEMIȘCAREA DUMNEZEIRII;
Ne ÎNCHINĂM, Mână, Ochi și Auzire ce nu contenesc;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 7-lea
S-au împotrivit îngerii căzuți și PECETEA CRUCII s-o rupă au vrut,
dar n-au putut, și în întuneric s-au prăvălit, fără Cântarea de: ALILUIA!
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Icosul al 7-lea
Nimeni nu poate închipui pe Cel Dincolo de toate înfățișările, doar
prin CHIPUL de CRUCE Făptura Vede, și ICOANA Ta, DOAMNE, se Descoperă
ca ÎNCHINARE.
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, Izvor de ICOANĂ;
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE ce naști Înfățișarea;
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, FAȚA lui DUMNEZEU ARĂTATĂ;
Ne ÎNCHINĂM, CRUCE, ARĂTAREA ÎNCHINĂRII;
Ne ÎNCHINĂM, URMA Degetului DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM, CONCEPEREA din toate Făpturile;
Ne ÎNCHINĂM, LEGEA neschimbată;
Ne ÎNCHINĂM, PUTEREA peste toate Legile;
Ne ÎNCHINĂM, CUVÂNTAREA CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM, CARTEA Nescrisă și Scrisă;
Ne ÎNCHINĂM, PODOABA tuturor ÎNĂLȚIMILOR;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 8-lea
Cu CHIPUL CRUCII Tale, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, ne
ÎMBRĂCĂM ca și cu o HAINĂ DUMNEZEIASCĂ, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
În Cer și pe Pământ, ÎNCHINAREA este PODOABA cea mai Mare, că
Ție, DUMNEZEUL nostru, doar ÎNCHINAREA îți este pe potrivă.
Ne ÎNCHINĂM Ție, DOMNULUI DUMNEZEULUI nostru;
Ne ÎNCHINĂM Ție, Celui ce Ți se CUVINE ÎNCHINAREA;
Ne ÎNCHINĂM cu Taina CHIPULUI Tău Însuți;
Ne ÎNCHINĂM, CHIP al FIULUI DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM, CHIP ce pe toate le Sfințește;
Ne ÎNCHINĂM, CHIP prin care ne Curățim;
Ne ÎNCHINĂM, CHIP și al Fiilor Făpturii și ai lui DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNVIEREA Lui HRISTOS;
Ne ÎNCHINĂM, Veșnicia Nemuririi;
Ne ÎNCHINĂM, PUTERII de Sus și de Jos;
Ne ÎNCHINĂM, STÂLPUL ÎMPĂRĂȚIEI lui DUMNEZEU;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
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Condacul al 9-lea
O, Bucurie Cerească și Pământească, a Îngerilor și a întregii Făpturi,
și noi neîncetat în CHIPUL CRUCII aducem Laudă și Cântare de: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Păcatul ne împiedică mereu și batjocorim CHIPUL CRUCII Preasfinte,
dar cu acesta înarmați iarăși pornim spre Tine, DOAMNE.
Ne ÎNCHINĂM, Nădejdea părăsirii păcatului;
Ne ÎNCHINĂM, Credința nestrămutată a Mântuirii;
Ne ÎNCHINĂM, Tăria prin care mereu din rău ne sculăm;
Ne ÎNCHINĂM, scăpare peste Fire;
Ne ÎNCHINĂM, descătușarea celor robiți;
Ne ÎNCHINĂM, BOGĂȚIA cea de Mare Taină;
Ne ÎNCHINĂM, Judecata tuturor vicleșugurilor;
Ne ÎNCHINĂM, Dreptatea Milostivirilor;
Ne ÎNCHINĂM, arma PĂCII lui HRISTOS;
Ne ÎNCHINĂM, CENTRUL Lumii Întregi;
Ne ÎNCHINĂM, Lauda tuturor Credincioșilor;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 10-lea
Și noi, păcătoșii, ne zbatem între CRUCEA VIEȚII și „crucea morții” și
adesea rătăcim, dar ÎNCHINÂNDU-ne iarăși Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 10-lea
O, Taină a ÎNCHINĂRII, Taină de IUBIRE, de Laudă, de Cântare și de
Mare Cinstire, CRUCE Preaslăvită, și noi în același CHIP ne ÎNCHINĂM.
Ne ÎNCHINĂM, ÎNCHINAREA IUBIRII absolute;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNCHINAREA Laudei;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNCHINAREA Cântării de SUS;
Ne ÎNCHINĂM, CHEMAREA Preadulce a lui DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM, Chemarea Plăcută a Făpturii;
Ne ÎNCHINĂM, Întâlnire Față către Față;
Ne ÎNCHINĂM, Întâlnire neamestecată;
Ne ÎNCHINĂM, Pătrunderea până în adâncuri;
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Ne ÎNCHINĂM, Ieșirea din adâncuri;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNTREGUL deodată;
Ne ÎNCHINĂM, o, ÎNCHINARE minunată!;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 11-lea
Împăratul Constantin și Maica sa, Elena, au Înălțat CRUCEA peste
păgânătatea idolească, și de atunci CRUCE ești, Cântarea cea mai Mare de:
ALILUIA!
Icosul al 11-lea
CRUCE, ÎNĂLȚIMEA cea mai de SUS ești, pe Biserici, pe turnuri, pe
toate suișurile, în toate locurile din afară și dinlăuntru.
Ne ÎNCHINĂM, ÎMPLINIREA SFATULUI de SUS;
Ne ÎNCHINĂM, BINECUVÂNTARE peste toată Lumea;
Ne ÎNCHINĂM, Sceptrul adevăratei Stăpâniri;
Ne ÎNCHINĂM, CHIP al tuturor Sfințirilor;
Ne ÎNCHINĂM, Temelie a Bisericii lui HRISTOS;
Ne ÎNCHINĂM, Păzitoarea Creștinilor;
Ne ÎNCHINĂM, Pavăza nebiruită;
Ne ÎNCHINĂM, Limanul tuturor;
Ne ÎNCHINĂM, RUGĂCIUNEA de Taină a Sfinților;
Ne ÎNCHINĂM, ICOANA cea mai Mare;
Ne ÎNCHINĂM, ÎNCHINAREA tuturor Închinărilor;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 12-lea
În Cer LUMINĂ Preastrălucitoare, pe Pământ Lemnul POMULUI
VIEȚII, CRUCE, CRUCE, și noi cu glas Mare Cântăm: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
HARUL ÎNTREG al TREIMII DUMNEZEIEȘTI prin CRUCE Se Revarsă,
și ÎNCHINAREA este însăși LUCRAREA sa, o, CRUCE, CHIP de Taină, CHIP de
Îngenunchere a tuturor.
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Ne ÎNCHINĂM CRUCII Tale, DOAMNE;
Ne ÎNCHINĂM, IISUSE, ÎNVIEREA CRUCII;
Ne ÎNCHINĂM, PĂRINTE DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM, PREASFINTE DUHULE, de asemeni;
Ne ÎNCHINĂM cu Sfinții toți;
Ne ÎNCHINĂM cu Fruntea jos;
Ne ÎNCHINĂM cu Mâinile în SUS;
Ne ÎNCHINĂM cu Ochii deschiși;
Ne ÎNCHINĂM în CHIPUL CRUCII;
Ne ÎNCHINĂM cu-ngenunchere;
Ne ÎNCHINĂM cu Veselie;
DOAMNE, CRUCII Tale ne ÎNCHINĂM, Întâlnirea dintre Tine și
Lume, Biruința Creștinilor!
Condacul al 13-lea
O, întru tot Slăvită ÎNCHINARE, Lemnul Pământesc de VIAȚĂ, O,
ICOANA cea din Cer, Rugăciunea cea de Taină, MÂNTUIREA tuturor, și noi
cei de acum aducem Glasul cel mai Mare: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul SFÂNTULUI și de VIAŢĂ FĂCĂTORULUI MORMÂNT
al DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS
După obişnuitul început:
Condacul 1
Acum noi, nevrednicii, stând cu evlavie înaintea cinstitului şi de viaţă
primitorului Mormânt al Domnului, împreună cu îngerii aducem
Dumnezeieşti cântări, ca cel care are sfinţenie neasemănată să ne sfinţească
şi pe noi care cădem înaintea lui şi cu credinţă cântăm: Bucură-te,
Mormânt de trei ori fericit!
Icosul 1
Îngerii nevăzut pururea cu frică înconjoară preafericitul Mormânt al
lui Hristos şi pe acesta văzându-1 ca pe un tron minunat şi izvor de lumină,
se minunează şi stau cântând către el acestea:
Bucură-te, Mormânt prealuminat al lui Hristos;
Bucură-te, pierderea duşmanului celui înşelător;
Bucură-te, singura înflorire a pământului;
Bucură-te, podoaba tuturor dreptcredincioşilor;
Bucură-te, Masa care ţii pe Hristos ca pe o jertfă;
Bucură-te, crin care creşti mugurul iertării pentru cei credincioşi;
Bucură-te, că te afli în mijlocul lumii;
Bucură-te, că eşti mai presus în mărire decât cerul;
Bucură-te, ţinătorul vieţii nemuritoare;
Bucură-te, dătătorul izvorului nestricăciunii;
Bucură-te, cel în care a fost îngropat Ziditorul;
Bucură-te, cel prin care zidirea s-a luminat;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 2-lea
Văzând odrasla din Arimateea că este necunoscută soarta de neînlăturat a morţii, în grădină şi-a făcut pentru sine mormânt, dar văzându-te
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mort pe Cruce, Doamne, cu cinste în el se grăbeşte a Te îngropa, strigând Ţie
cu mare dragoste: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Cu dumnezeiască cunoştință, Iosif cel cu bun chip a cunoscut
lucrarea cea mare a răstignirii Tale, pentru aceasta venind la Pilat a zis: „Dămi trupul cel Preacurat al Domnului” şi cum L-a cerut, L-a luat, şi în
mormânt nou L-a pus strigând către mormânt aşa:
Bucură-te, sfârşitul patimilor Mântuitorului;
Bucură-te, cântare de bucurie a credincioşilor;
Bucură-te, lucrător al nestricăciunii oamenilor;
Bucură-te, apărător împotriva răzvrătirii duşmanilor;
Bucură-te, cer pământesc, care închipuiești tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că eşti izvor din care curge viaţa;
Bucură-te, că te-ai făcut lui Hristos Dumnezeiască sălăşluire;
Bucură-te, zidire din nou a Sionului de Sus;
Bucură-te, chemare sigură a credincioşilor;
Bucură-te, vas plin de cuvântarea de Dumnezeu;
Bucură-te, dezlegare a toată îndoiala;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 3-lea
Iosif fiind cuprins de puterea Ta cea Dumnezeiască, a lepădat frica
iudeilor şi pogorând Trupul Tău de pe Cruce împreună cu Nicodim cu
smirnă şi aloe L-au uns, apoi cu cinste L-au înmormântat, cântând cu
dragoste: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având Fecioara în suflet sabia întristării după cum i s-a proorocit,
lângă mormântul Fiului aflându-se cu tânguire plângea şi pe Acesta udându1 cu lacrimi, striga acestea:
Bucură-te, prin care a venit bucuria;
Bucură-te, prin care stricăciunea s-a stins;
Bucură-te, temelie şi întărire a celor binecredincioşi;
Bucură-te, căderea şi zdrobirea celor răucredincioşi;
Bucură-te, mormânt preafericit al Fiului Meu, Hristos Dumnezeu;
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Bucură-te, cămară prealăudată a Mirelui celui înţelegător;
Bucură-te, că ai ţinut pe Cel ce ţine toate;
Bucură-te, că n-ai stăpânit pe Cel rânduieşte toate;
Bucură-te, stea care arăţi soarele;
Bucură-te, luminător care luminezi lumea;
Bucură-te, vas al focului celui neapropiat;
Bucură-te, cămara luminii celei mai presus de gând;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 4-lea
Vifor de întristare având femeile mironosiţe n-au voit să se
depărteze de mormânt, că în el se ascundea bucuria şi de aceea se sârguiau
să se tânguiască toată noaptea cu Maica lui Iisus Hristos, dar voind ca şi
după lege să petreacă sâmbăta, s-au întors strigând: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzitu-Te-au ucigătorii Tăi, Hristoase, zicând mai înainte către
dânşii că vei învia din morţi şi mergând la Pilat au cerut să fie pecetluit
mormântul Tău şi cu strajă să fie păzit, dar noi, stând lângă acesta, strigăm
cu dragoste:
Bucură-te, cel ce eşti cel mai mare loc de închinare;
Bucură-te, cel ce izvorăşti râuri de minuni:
Bucură-te, întărirea celor ce se clatină;
Bucură-te, tron nemişcat al Bisericii;
Bucură-te, stăpânirea Dumnezeirii care a strălucit sub pământ;
Bucură-te, plinirea sfinţeniei care sfinţeşte tot pământul;
Bucură-te, cel ce întăreşti pe sfinţii cei ostenitori;
Bucură-te, cel ce uşurezi pe credincioşii cei împovăraţi;
Bucură-te, prin care iudeii au fost aruncaţi afară;
Bucură-te, prin care neamurile au devenit moştenitoare;
Bucură-te, învingerea şi amărăciunea iadului;
Bucură-te, mântuirea tuturor oamenilor;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 5 lea
Luptător de Dumnezeu arătându-se cu pizmă poporul iudeu, s-a
făcut ucigător de Hristos şi pecetluind mormântul, cu pază împrejur Te-a
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păzit ca pe un mort şi Te-a hulit ca pe un înşelător, îndelung Răbdătorule,
neînţelegând să cânte: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzând păzitorii lumină negrăită din cer strălucind în Mormântul
Domnului şi văzând piatra răsturnată din cauza cutremurului, s-au
cutremurat şi ei şi s-au înfricoşat, ca morţii făcându-se, iar sutaşul a zis:
Bucură-te, mărirea celor mântuiţi;
Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, întărirea poporului;
Bucură-te, dăruirea cea nedeşartă a săracilor;
Bucură-te, că s-a sălăşluit în tine Dumnezeirea;
Bucură-te, ca s-a împodobit în tine temelia Sionului;
Bucură-te, cel ce speli toată necurăţia din suflete;
Bucură-te, cel ce slăbeşti toate săgeţile vrăjmaşului;
Bucură-te, prin care s-a dezlegat osândirea;
Bucură-te, prin care s-a arătat învierea;
Bucură-te, prin care credincioşii se adeveresc;
Bucură-te, prin care cei rău-credincioşi se osândesc;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 6-lea
Făcăndu-se propovăduitori cei ce păzeau mormântul, în Sfânta
Cetate, s-au întors cu putere mare vestind tuturor iudeilor minunile pe care
le-au văzut în Mormântul strălucitor. Iar aceştia, din pizmă, din nou au
cugetat cele deşarte şi n-au înţeles să cânte: Aliuia!
Icosul al 6-lea
Ai strălucit în mormânt lumina de bucurie, alungând întunericul
întristării, că înviind a treia zi, Mântuitorule a toate, de pe pământ ai ridicat
toată lacrima, iar noi, luminaţi fiind de mormântul Tău, cu bucurie strigăm
acestea:
Bucură-te, bucuria neamului omenesc;
Bucură-te, stricăciunea duşmanilor de tot felul;
Bucură-te, vindecarea de boli care duci la mântuire;
Bucură-te, iertarea sufletelor din iad;
Bucură-te, că prin Tine ne-am îmbrăcat, goliţi fiind prin Adam;
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Bucură-te, că prin Tine, noi, cei morţi prin satana, ne-am făcut
nestricăcioşi;
Bucură-te, cel care închipuieşti chipul lui Iona;
Bucură-te, prin care groapa lui Iosif luminat se veseleşte;
Bucură-te, că îndrepţi glezna celor şchiopi;
Bucură-te, cel ce dăruieşti îndestulare lipsiţilor;
Bucură-te, cel ce umpli de bună mireasmă pe cei credincioşi;
Bucură-te, cel ce înviezi pe cei necredincioşi la credinţă;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 7-lea
În zadar poporul iudeilor a cugetat să tăgăduiască învierea lui
Hristos, că, deşi au dat destui bani ostaşilor, Longhin cu putere a vestit
aceasta, strigând fără de frică: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Bucurie nespusă a arătat Hristos înviind din mormânt, celor care
luminaţi de El aşteptau învierea din morţi şi viaţa veacului ce va să fie şi
lumina cea neapusă, pe al Cărui Mormânt văzându-1, cu dragoste cântăm
aşa:
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, iertarea celor ce greșesc;
Bucură-te, cel ce izvorăşti tuturor bunăcredinţă;
Bucură-te, cel ce risipeşti credinţa cea rea a neamurilor;
Bucură-te, că prin tine ne umplem de toate bunătăţile:
Bucură-te, că din izvoarele tale ne adăpăm de desfătare;
Bucură-te, care închipuieşti cinstita colimvitră:
Bucură-te, prin care izvorăşti râurile darurilor;
Bucură-te, în care a fost îngropat Cel nemuritor;
Bucură-te, prin care moartea s-a îndepărtat;
Bucură-te, prin care se luminează zidirea;
Bucură-te, prin care Izbăvitorul se slăveşte;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 8-lea
Foarte de dimineaţă venind mironosiţele, văzând minune străină, sau mirat, că piatra de pe uşa mormântului fiind foarte mare, de
înfricoşătorul cutremur s-a prăvălit şi un înger pe aceasta stătea, strigândule aşa: Aliluia!
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Icosul al 8-lea
Cu totul fiind, Hristoase, izvor de bucurie şi veselie ai zis
mironosiţelor „Bucuraţi-vă!”, iar ele, ţinând preacuratele Tale picioare, cu
cinste şi cu lacrimi le-au sărutat şi cu dragoste către mormânt ziceau:
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te, întărirea celor bolnavi;
Bucură-te, propovăduirea apostolilor în toată lumea;
Bucură-te, luminarea şi întărirea scriitorilor;
Bucură-te, cel care adevereşti învierea lui Hristos;
Bucură-te, că îndreptezi căderea lui Adam;
Bucură-te, înfrângerea răucredincioşilor;
Bucură-te, povăţuitorul dulce al celor credincioşi;
Bucură-te, prin care credincioşii se înalţă;
Bucură-te, prin care şi morţii se ridică;
Bucură-te, bucuria celor cereşti şi a celor pământeşti;
Bucură-te, blestemul păgânilor şi necuraţilor;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 9-lea
Toate cetele îngerilor s-au înspăimântat văzându-te pe Tine,
Mântuitorule, dormind în mormânt şi a treia zi înviind cu dumnezeiască
cuviinţă şi dăruind oamenilor raiul în locul iadului, au cântat strigând:
Aliluia!
Icosul al 9-lea
Femeile mironosiţe auzind graiurile îngerului care şedea în mormânt, zicând că ai înviat din mormânt, Mântuitorule, toate s-au umplut de
bucurie şi cu dragoste ziceau acestea:
Bucură-te, mărirea teologhisirii;
Bucură-te, bogăţia Sionului celui Sfânt;
Bucură-te, minunea îngerilor mult lăudată;
Bucură-te, rănirea demonilor mult tânguită;
Bucură-te, trâmbiţă care răsună puterea bunei cinstiri;
Bucură-te, mare care îneci mulţimea cinstirii celei rele;
Bucură-te, cel pe care mulţimea îngerilor te înconjoară;
Bucură-te, cel la care mulţimea oamenilor se închină;
97

Bucură-te, prin care cel căzut se ridică;
Bucură-te, cel în care Agar s-a tulburat;
Bucură-te, dezlegarea patimilor celor cumplite;
Bucură-te, dătătorul dumnezeieştilor daruri;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 10-lea
Vrând Hristos să mântuiască neamul omenesc din iad, a coborât cu
sufletul până la acesta, iar cele de dedesubt s-au umplut de lumină şi de
strălucirea Dumnezeirii Sale şi, fiind izbăviţi toţi, cu profeţii şi drepţii au
cântat, strigând: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Ioan şi Petru au alergat la mormânt de dimineaţă, încă întuneric fiind
şi prin Dumnezeiasca lumină văzând giulgiurile şi mahrama zăcând
înăuntru, s-au umplut de bucurie mare şi către acesta au zis:
Bucură-te, cel ce încălzeşti răceala sufletului;
Bucură-te, cel ce arăţi căile celor credincioşi;
Bucură-te, cel ce umpli de Dumnezeiască lumină toate;
Bucură-te, cel ce lămureşti vistieriile bunei credinţe;
Bucură-te, oglindă cerească, din care strălucește lumina cea dumnezeiască;
Bucură-te, cunoaşterea care dăruieşti înţelegerea începăturilor
dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce luminezi minţile celor din întuneric;
Bucură-te, cel ce răcoreşti inimile celor însetaţi;
Bucură-te, prin care toate s-au înnoit;
Bucură-te, prin care închipuirile s-au înlăturat;
Bucură-te, prin care înţelepciunea s-a ruşinat;
Bucură-te, în care neştiinţa s-a înţelepţit;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 11-lea
Laudă de mânecare adâncă, de dimineaţă mânecând, Ţie, Mântuitorule, aducem în loc de miruri închinăciune cu frică Mormântului
purtător de viaţă, Împărate Sfinte, pe care 1-ai arătat izvor de haruri,
Cuvinte, nouă, celor ce strigăm Ţie: Aliluia!
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Icosul al 11-lea
Sfânta Elena, văzând cu bucurie mormântul Tău cel purtător de
lumină, mai presus decât soarele, Mântuitorule, răsărind din pământ,
căzând, s-a închinat cu dragoste şi plină de spaimă Te lăuda, strigând către
mormânt acestea:
Bucură-te, bucuria şi nădejdea lumii;
Bucură-te, lumina sufletului şi a minţii mele;
Bucură-te, lauda împăraţilor dreptcredincioşi;
Bucură-te, încununarea patriarhilor dreptcredincioşi;
Bucură-te, că te vestesc arhiereii binecredincioşi;
Bucură-te, că te preamăresc cu evlavie preoţii;
Bucură-te, al monahilor rânduială şi chip al faptei bune;
Bucură-te, acoperământ şi scăpare a celor ce vin la tine;
Bucură-te, îngrădirea binecredincioşilor ostaşi;
Bucură-te, că prin tine dreptcredincioşii biruiesc pe vrăjmaşi;
Bucură-te, mormântul viţei celei înţelegătoare;
Bucură-te, mlădiţă a acesteia mult-roditoare;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 12-lea
Bucurându-se de aflarea Ta, o, preacinstit Mormânt, dumnezeiasca
împărăteasă Elena, Biserică foarte mare şi preafrumoasă a zidit în jurul tău,
iar noi, credincioşii, totdeauna cu evlavie înconjurându-te, Celui îngropat în
tine cu credinţă cântăm: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând cu bucurie, te lăudăm cu dragoste, o, mormânt dătător de
lumină al lui Hristos, că peste tot neîncăput Domnnul Dumnezeu şi Om, în
tine fiind îngropat trei zile, te-a sfinţit, te-a preamărit şi pe toţi i-a învăţat să
strige cu credinţă către tine aşa:
Bucură-te, sfârşitul voinţei celei negrăite;
Bucură-te, cornul nebiruit al credincioşilor;
Bucură-te, de Cuvântul lui Dumnezeu mai înainte propovăduit;
Bucură-te, învăţătura dascălilor credincioşi;
Bucură-te, că Cel necuprins întru tine a încăput;
Bucură-te, că a treia zi cu slavă a înviat din tine;
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Bucură-te, cel ce reverşi râurile cunoaşterii de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce izvorăşti pâraiele evlaviei Dunmezeieşti;
Bucură-te, cel lăudat de popoare în greutăţi;
Bucură-te, cel lăudat de preotul cel credincios;
Bucură-te, că ai închis pentru credincioşi prăpastia iadului;
Bucură-te, că acestora te-ai arătat cântare nouă;
Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit!
Condacul al 13-lea
O, Cuvinte al lui Dumnezeu, necuprins în firea întreagă, dătător de
viaţă şi Ziditorule a toată făptura, cum ai încăput în mormânt? Primeşte,
deci, acum, Milostive, aceste rugăciuni ale noastre, ale păcătoşilor, şi
mântuieşte de durerile cele sufleteşti şi trupeşti şi de chinurile cele veşnice
pe toţi cei ce strigăm Ţie: Aliluia! (de trei ori).
Apoi se zic Icosul 1: „Îngerii nevăzut pururea...” şi Condacul 1:
„Acum noi nevrednicii...”, şi se face otpustul.
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Acatistul SFÂNTULUI MORMÂNT
al MÂNTUITORULUI nostru IISUS HRISTOS
După obişnuitul început:
Condacul 1
În Mormânt, Viaţă, pus ai fost, Hristoase, şi prin învierea Ta l-ai
arătat lăcaş vrednic de închinare, strălucindu cu razele dumnezeirii. Către
care şi noi, cugetând cu evlavie, dorind a ne umple de lumina Ta sfântă,
strigăm: Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Icosul 1
Ca o candelă aprinsă de Însuşi Dumnezeu arătându-se Mormântul la
fiecare Praznic al învierii, cetele îngerilor slavoslovesc, firea tresaltă şi
poporul se minunează, cântând către el acestea:
Bucură-te, Mormânt prealuminat al lui Hristos;
Bucură-te, podoabă a poporului binecredincios;
Bucură-te, mărturie a învierii Celui Răstignit;
Bucură-te, făclie aprinsă de Domnul cel slăvit;
Bucură-te, că la fiecare Paşte înfloreşti;
Bucură-te, că în mijlocul lumii străluceşti;
Bucură-te, biserică ce răsună de rugăciuni;
Bucură-te, că în tine se arată râuri de minuni;
Bucură-te, că luminezi întreaga lume;
Bucură-te, că laşi în noi neşterse urme;
Bucură-te, că râvnim după a ta binecuvântare;
Bucură-te, cel mai mare loc de închinare;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 2-lea
Lumea care Te-a prigonit, Mântuitorule, se arată înşelătoare,
amăgindu-ne cu ispitele ei, dar noi, întăriţi fiind prin pătimirea Ta, nu voim
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a părăsi cugetarea la Mormântul Tău, pentru care cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 2-lea
Doamne, Cel ce eşti Lumina lumii, ai fost pus în Mormânt de ucenicii
Tăi, dar întunericul nu Te-a cuprins. Întărește-ne pe noi, cei ce suntem
înconjuraţi de întunericul deşertăciunilor, dar avem gândul la Mormântul în
care ai stat, ca să zicem către el acestea:
Bucură-te, chivot în care taina învierii a fost ţinută;
Bucură-te, că în toate marginile lumii a fost răspândită;
Bucură-te, templu de care se sfarămă idolii păgânilor;
Bucură-te, sabie care taie în carnea rătăcirilor;
Bucură-te, că Domnul asupra ta veghează;
Bucură-te, că loc de închinare te aşază;
Bucură-te, mare care îneci îndoiala;
Bucură-te, miere care alungi amăreala:
Bucură-te, că pe credincioşi îi umpli de binecuvântare;
Bucură-te, că la tine toţi aleargă să găsească alinare;
Bucură-te, că în tine Domnului ne închinăm;
Bucură-te, că în sufletele noastre te purtăm;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 3-lea
După ce hulitorii de Dumnezeu Te-au răstignit, o, Fiule al lui
Dumnezeu, şi ai murit pe Cruce pentru păcatele noastre, Iosif cel cu bun chip
a cerut de la Pilat trupul Tău, şi cerându-1, 1-a primit, strigând din adâncul
sufletului: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Iosif, fiind pătruns de puterea Ta cea dumnezeiască, a lepădat frica
iudeilor şi, pogorând trupul Tău de pe Cruce împreună cu Nicodim, cu
smirnă şi cu aloe 1-au uns, punându-1 în Mormântul către care noi strigăm:
Bucură-te, sfârşitul patimilor Mântuitorului;
Bucură-te, începutul proslăvirii Domnului;
Bucură-te, masă care ţii ca pe o jertfă pe Hristos;
Bucură-te, că Domnul S-a adus pentru noi tămâie cu bun miros;
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Bucură-te, lacrimă de bucurie a pământului întristat;
Bucură-te, rază de soare pentru Iosif cel îndurerat;
Bucură-te, că Fecioara Maria cu lacrimile sale te-a udat;
Bucură-te, că binecuvântarea ei peste tine s-a arătat;
Bucură-te, că Apostolii de tine s-au uimit;
Bucură-te, că mulţi credincioşi în tine s-au odihnit;
Bucură-te, poartă deschisă a casei Domnului Preaiubit;
Bucură-te, scară ce urcă spre Raiul mult dorit;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 4-lea
Ostaşii Ţi-au păzit Mormântul, Hristoase, temându-se necredincioşii
iudei de învierea Ta şi de arătarea slavei Tale. Ajută-ne pe noi, Doamne, să
ne păzim inimile ca nu cumva să pleci de la noi din cauza păcatelor noastre
şi să nu mai cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Nici o oaste din lume nu poate sta împotriva puterii Tale, Doamne, ca
în mâinile Tale e viaţa şi moartea, pe braţele Tale stă întreaga lume. Iar cei
ce Ţi-au păzit Mormântul l-au arătat fără să vrea vrednic de păzire şi de
cinstire, fiind odor de mult preţ. Pentru aceasta îi cântăm:
Bucură-te, că lumina ţi-e strai de prăznuire;
Bucură-te, că Domnul înveşmântează a Sa zidire ;
Bucură-te, că bolnavii aleargă la tine pentru vindecare;
Bucură-te, că se izbăvesc de a suferinţei apăsare;
Bucură-te, că primesc putere şi sănătate;
Bucură-te, că îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate;
Bucură-te, că eşti plin de cete îngereşti;
Bucură-te, că te cântă glasuri omeneşti;
Bucură-te, că nimeni nu poate stăvili lauda ta;
Bucură-te, că se biruie cel ce vrea împotrivă a-ţi sta;
Bucură-te, că vei fi lăudat până la sfârşitul vremurilor;
Bucură-te, că în veac va prisosi evlavia creştinilor;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 5-lea
O, Răsăritule al răsăriturilor, strălucind Tu, ai înviat, biruind
moartea. Firea întreagă s-a umplut de lumina Ta şi Mormântul Tău s-a
umplut de viaţă, pentru care îţi cântăm: Aliluia!
103

Icosul al 5-lea
Doamne Iisuse Hrisoase, dacă vom tăcea noi şi nu vom lăuda învierea
Ta, pietrele Mormântului Tău vor mărturisi că în el s-a arătat îngerilor
învierea Ta şi în el S-a arătat oamenilor Biserica nefăcută de mână, în care
Jertfă şi Jertfitor fiind, slujire fără prihană ai adus ca Arhiereu. Pentu aceasta
cântăm lui cu evlavie:
Bucură-te, că pentru noi Hristos a înviat;
Bucură-te, când mărturisim: „Adevărat a înviat!";
Bucură-te, tron preasfânt al Bisericii dreptmăritoare;
Bucură-te, că în tine Domnul a strălucit ca un soare;
Bucură-te, că firea întreagă s-a umplut de lumină;
Bucură-te, că în tine orice durere se alină;
Bucură-te, cămara luminii celei neînserate;
Bucură-te, izgonirea duhurilor întunecate;
Bucură-te, că la tine căutăm a Domnului călăuzire;
Bucură-te, că în tine se simte a Mângâietorului umbrire;
Bucură-te, că n-ai stăpânit pe Cel ce stăpâneşte peste toate;
Bucură-te, ca ai ţinut pe Cel ce ne izbăveşte de păcate;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 6-lea
Cei ce păzeau Mormântul au fost cutremuraţi de învierea Ta,
Mântuitorule, şi înţelegând că au păzit pe Cel ce păzeşte prin harul Său
întreaga lume, plini de căinţă au strigat: Aliluia!
Icosul al 6-lea
O, Mântuitorule, de multe ori ne-am temut de învierea Ta, pârgă a
învierii noastre, prinşi fiind în mreaja păcatelor. Ridică piatra temerii de pe
mormântul inimilor noastre, ca să putem cânta cu pricepere Mormântului
Tău:
Bucură-te, că peste tine se varsă mană cerească;
Bucură-te, că umpli toate de lumină dumnezeiască;
Bucură-te, că învierea ai adeverit;
Bucură-te, că de lumină ai strălucit;
Bucură-te, că încălzeşti răceala sufletelor;
Bucură-te, că aduci mângâiere oamenilor;
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Bucură-te, că arăţi calea credincioşilor;
Bucură-te, că întăreşti propovăduirea preoţilor;
Bucură-te, că celor rău-credincioşi împotrivă le stai;
Bucură-te, că celor slabi în credinţă putere le dai;
Bucură-te, apărător împotriva răzvrătirii demonilor;
Bucură-te, bucuria oamenilor şi a îngerilor;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 7-lea
Foarte de dimineaţă Mironosiţele au alergat la Mormântul Tău,
tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul şi le-a zis: „Vremea tânguirii a
încetat, nu mai plângeţi, ci Apostolilor spuneţi învierea”. Pentru care noi,
primind cu bucurie cuvintele sale, cântăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Să cânte acum credincioşii şi să se veselească auzind Vestea cea bună
a învierii lui Hristos. Că moartea a fost înghiţită şi viaţa s-a arătat biruitoare,
pentru care noi cântăm Mormântului plin de sfinţenie:
Bucură-te, prin care credincioşii se dumiresc;
Bucură-te, prin care rău-credincioşii se osândesc;
Bucură-te, nădejdea deznădăjduiţilor;
Bucură-te, dăruirea cea nedeşartă a săracilor;
Bucură-te, a lui Dumnezeu sălăşluire;
Bucură-te, a iadului biruire;
Bucură-te, întărirea poporului creştinesc;
Bucură-te, odihna celor ce se nevoiesc;
Bucură-te, a neamului omenesc bucurie;
Bucură-te, a cerului nescrisă solie;
Bucură-te, prin care s-a dezlegat osândirea;
Bucură-te, prin care s-a arătat învierea;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 8-lea
„Domnul nostru şi Dumnezeul nostru!”, strigăm cu uimire când
privim cu ochii inimii spre Sfântul Mormânt, şi precum oarecând Toma a
întins degetul spre trupul Tău, aşa şi noi îţi atingem cu dorirea inimii
Mormântul, ştiindu-l semn al învierii Tale şi cântând: Aliluia!
105

Icosul al 8-lea
Doamne, în necredinţa noastră de multe ori am cerut semne şi
minuni, asemănându-ne iudeilor de odinioară. Să ne fie nouă Mormântul
Tău semn spre întărirea credinţei, pentru ca vindecaţi de rana îndoielii să
putem cânta:
Bucură-te, că pe Domnul şi Dumnezeul nostru în tine L-ai primit;
Bucură-te, că întunericul tău de lumina Sa a fost înghiţit;
Bucură-te, că în tine pe Apostoli i-ai primit;
Bucură-te, că soli ai învierii Domnului au devenit;
Bucură-te, că cete de cuvioşi în tine s-au închinat;
Bucură-te, că mulţime de maici spre tine s-au îndreptat;
Bucură-te, chemare tainică a credincioşilor;
Bucură-te, tărie neclintită în faţa greutăţilor;
Bucură-te, că ne îndemni să cugetăm la moarte;
Bucură-te, că alungi gândurile cele deşarte;
Bucură-te, că inimile noastre către tine se îndreaptă;
Bucură-te, că mulţi credincioşi să te vadă aşteaptă;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 9-lea
De mare dar s-a învrednicit Mormântul Tău, Mântuitorule,
umplându-se de lumina cea dumnezeiască la Praznicul învierii, pentru care
noi Te rugăm să ne umpli de lumina Ta cea dătătoare de viaţă şi pe noi, cei
ce cu evlavie îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Temei al dreptei credinţe fiind Sfântul Mormânt şi mărturie a
Dumnezeului celui Viu arătându-se, credincioşii nu contenesc a-i aduce
laude ca acestea:
Bucură-te, lauda împăraţilor bine credincioşi;
Bucură-te, încununarea patriarhilor evlavioşi;
Bucură-te, că te cântă luminaţii arhierei;
Bucură-te, că eşti al credinţei noastre temei;
Bucură-te, apărarea oastei dreptmăritoare;
Bucură-te, că eşti cinstit de multe popoare;
Bucură-te, că acestora te-ai arătat înnoită cântare;
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Bucură-te, cel mai cinstit dintre altare;
Bucură-te, că pe Cel înviat îl mărturiseşti;
Bucură-te, că pe Cel nevăzut îl vădeşti:
Bucură-te, întăritorule în credintă;
Bucură-te, dăruitorule de umilinţă;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 10-lea
În fiecare an nenumărate minuni se arată la Mormântul cel Sfânt,
când se pogoară în mod văzut Lumina dumnezeiască, de la care mii de
lumânări şi candele se aprind şi felurite descoperiri se arată celor ce se
adună la Praznicul învierii, ca să cânte cu inimă curată: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Nu conteneşte limba omenească a grăi cuvinte de laudă despre
Mormântul în care S-a odihnit Hristos şi 1-a rânduit pentru noi loc de
luminată închinare. Pentru aceea, din plinătatea inimii grăim cu dragoste
acestea:
Bucură-te, că la minunea învierii Domnului ai fost părtaş;
Bucură-te, că an de an Luminii Lui eşti sfânt sălaş;
Bucură-te, că în tine au loc arătări minunate;
Bucură-te, că limba omenească a le spune nu poate;
Bucură-te, că multe lumânări se aprind singure la tine;
Bucură-te, că hulitorii se fac de ruşine;
Bucură-te, că ţi se aprind candelele din lumina dumnezeiască;
Bucură-te, că umpli sufletele credincioşilor de pace cerească;
Bucură-te, că mulţi păgâni s-au umplut de mirare;
Bucură-te, că şi ei au alergat la a Bisericii alinare;
Bucură-te, că nu s-au temut să-şi dea viaţa pentru Hristos;
Bucură-te că au intrat în Raiul cel preafrumos;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 11-lea
De multe ori au încercat iudeii şi păgânii să batjocorească venirea
Sfintei Lumini, dar de fiecare dată Dumnezeu le-a stat împotrivă, pe unii
ruşinându-i, iar pe alţii întorcându-i la credinţa cea adevărată, ca să cânte
cu pocăinţă: Aliluia!
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Icosul al 11-lea
Mare minune s-a arătat când Lumina Sfântă a spart stâlpul bisericii
Sfântului Mormânt, arătându-se drept-credincioşilor pe care saracinii
plătiţi de armeni i-au împiedicat să intre la Sfânta Slujbă a învierii, dar prin
ieşirea Luminii din stâlpul de piatră Dumnezeu a arătat care este credinţa
cea adevărată, spre bucuria creştinilor şi a Cuviosului Sofronie, Patriarhul
Ierusalimului, şi a celor ce cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că Patriarhul Sofronie te-a udat cu lacrimile sale;
Bucură-te, că degrabă ai alinat a credincioşilor jale;
Bucură-te, ca Stâlpul Ortodoxiei până astăzi s-a păstrat;
Bucură-te, că din piatră icoana învierii s-a arătat;
Bucură-te, că Lumina Sfântă firea pietrei a biruit;
Bucură-te, că prin ea adevărul credinţei s-a vădit;
Bucură-te, că îndată un saracin a crezut în Hristos;
Bucură-te, că prin mucenicie s-a adus Jertfa cu bun miros;
Bucură-te, că moaştele sale în biserică s-au îngropat;
Bucură-te, că şi alţi saracini de necredinţă s-au lepădat;
Bucură-te, că păstrezi dovada puterii dumnezeieşti;
Bucură-te, că pe cei ce ajung la tine îi întăreşti;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 12-lea
„Cel ce aleargă din toată inima la acest Mormânt va pricepe acolo
cuvintele Scripturilor care îl vor învăţa pe el”, a grăit Sfântul Grigorie
Palama, arătându-se dascăl al Luminii dumnezeieşti, iar noi, crezând
învăţăturii sale, cântăm cu zdrobire de inimă: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Dorind a ne învrednici să prăznuim Paştele la Mormântul Tău cel
Sfânt şi ştiindu-ne sărăcia şi neputinţele, ne rugăm Ţie, Doamne, să
rânduieşti precum ştii aceasta. Dacă este bine plăcut Ţie, să ajungem cu
trupul la Mormântul Tău, iar de nu, măcar în inimile noastre să-i putem
cânta cu bucurie:
Bucură-te, propovăduirea cuvântătorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, că cinstirea ta se înmulţeşte mereu;
Bucură-te, cel prin care înţelepciunea deşartă a fost ruşinată;
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Bucură-te, cel prin care neştiinţa a fost înţelepţită şi luminată;
Bucură-te, dar al lui Dumnezeu pentru cei credincioşi;
Bucură-te, piatră de poticnire pentru necredincioşi;
Bucură-te, mărire a teologhisirii celei adevărate;
Bucură-te, că luminezi punţile cele întunecate;
Bucură-te, pecete a cerului pe pământ;
Bucură-te, că eşti plin de îngerescul cânt;
Bucură-te, că eşti plin de fiorul nemuririi;
Bucură-te, stea care arată ieslea învierii;
Bucură-te, Mormânt plin de lumină cerească!
Condacul al 13-lea
O, Doamne Iisuse Hristoase, Cuvinte al lui Dumnezeu, arată-ne pe noi
chip al Mormântului Tău! Să simtă inimile noastre pătimirea Ta, să fie
pătrunse de sângele Tău şi de moartea Ta cea dătătoare de viaţă, ca la
înfricoşătoarea Ta Judecată sa ne arăţi plini de lumină dumnezeiască şi cu
adevărat mădulare vii ale trupului Tău, ca să-Ţi putem cânta în vecii vecilor:
Aliluia! (de trei ori)
Apoi se zic Icosul 1: „Ca o candelă aprinsă de Însuşi Dumnezeu...” şi
Condacul 1: „În Mormânt, Viaţă, pus ai fost, Hristoase...”.

Rugăciune
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ia aminte la rugăciunile
pe care Ţi le aducem din buzele noastre necurate şi curăţindu-ne de toată
întinăciunea, acoperă-ne cu harul milostivirii Tale!
Nu avem cuvinte, Doamne şi Stăpânul vieţii noastre, să-Ţi mulţumim
după cuviinţă pentru marele dar pe care ni 1-ai făcut şi ni-1 faci în fiecare
an prin pogorârea Sfintei Lumini la Mormântul Tău; nu suntem vrednici de
o minune atât de mare, dar deşi nu suntem vrednici a grăi de acest mare dar
pe care l-ai făcut Bisericii Tale, nici nu ne putem opri să mulţumim după
puterile noastre că ne-ai arătat acest semn, ca să pricepem că eşti cu
adevărat viu în Biserica Ta cea dreptmăritoare pe care porţile iadului nu o
vor birui.
Tu, Cel ce ai zis: „Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”, ne-ai
arătat aceasta în multe feluri şi în chip ales la marele Praznic al învierii.
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Slavă Ţie, Doamne, că acoperi Biserica Ta! Slavă Ţie, Doamne, că îi
intăreşti pe credincioşi! Slavă Ţie, Doamne, că ai binecuvântat pământul cu
Mormântul Tău!
Ne aducem aminte de câte minuni ai facut la acest dătător de viaţă
Mormânt. Cum vom uita Stâlpul Ortodoxiei? Cum vom uita că atunci când
ereticii au dat bani sarazinilor, pentru a nu-i lăsa pe credincioşi să intre în
Biserica Sfântului Mormânt, Lumina Sfântă a ţâşnit afară, spărgând un stâlp
de piatră? Cum vom uita bucuria Patriarhului Sofronie şi a celorlalţi
credincioşi văzând dovedită credinţa lor curată că Tu, Doamne Iisuse
Hristoase, eşti cu adevărat capul şi ocrotitorul Bisericii?
Nu vom putea uita, Doamne, pentru că prea mare este dragostea pe
care ne-ai arătat-o, şi luând aminte la cuvintele Tale: „Fericiţi cei ce n-au
văzut şi au crezut”, cu inimile noastre mărturisim că la Praznicul învierii
trimiţi Sfânta Lumină ca binecuvântare pentru cei credincioşi.
Pentru aceasta Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, trimite harul Tău
peste noi şi fă din inima noastră lăcaş al Luminii Tale celei neapropiate, ca
pe Tine să Te slăvim, Iubitorule de oameni, împreună cu Părintele Tău cel
fără de început şi cu Preasfântul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Acatistul SFINTELOR PAŞTI
După obişnuitul început:
Condacul 1:
Aleasă dintre toate zilele, această numită şi sfântă zi, Praznic al
praznicelor este şi Sărbătoare a sărbătorilor, în care Hristos a înviat din
mormânt, iadul prădându-l şi pe oameni înviindu-i. Pe Acesta preaslăvinduL, toţi să-I cântăm: Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliți-vă!
Icosul 1
Îngerii astăzi, Hristoase Dumnezeule, cântă în ceruri învierea ta din
morţi şi pe noi pe pământ ne învredniceşte, cu inimă curată, să Te slăvim şi
cu bucurie să-Ţi cântăm:
Hristos a înviat, Îngeri, veseliţi-vă în ceruri;
Hristos a înviat, oameni, sărbătoriţi pe pământ;
Hristos a înviat, strigaţi Domnului tot pământul;
Hristos a înviat, cântaţi Dumnezeului nostru cântare nouă;
Hristos a înviat, astăzi drepţii să se veselească;
Hristos a înviat, porţile iadului astăzi să se zdrobească;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 2-lea
Văzând pe Fiul Ei şi Dumnezeu înviat, Cea plină de Har, Curată, Una
cea Bună şi Neprihănită între femei, şi care, prima, a auzit de la Dânsul:
„Bucură-te”, primind bucuria tuturor, Maica Preanevinovată, bucurându-se,
a grăit din inimă: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Cerurile cu înţelepciune să se veselească, iar pământul să se bucure,
și să prăznuiască toată lumea, cea văzută şi cea nevăzută, învierea lui
Hristos, cântându-I Lui:
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Hristos a înviat, veselie veşnică;
Hristos a înviat, nimeni să nu fie întristat;
Hristos a înviat, să prăznuiască toată făptura;
Hristos a înviat, să se bucure toate cele de sub cer împreună cu noi;
Hristos a înviat, astăzi este mântuirea lumii;
Hristos a înviat, astăzi Soarele cel Preafrumos a strălucit tuturor din
mormânt;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 3-lea
Cu putere Dumnezeiască l-ai mântuit pe strămoşul Adam, cu
moartea Ta ai stricat locaşurile morţii şi pe toate le-ai luminat cu razele
Învierii, iar pe morţii cei din veac ai trezit, Hristoase, Mântuitorul nostru,
fiind începătura celor adormiţi, ca să auzi de la toţi: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având nemăsurată bunătate, Te-ai pogorât din cer şi, întrupându-Te,
mai presus de minte, Hristoase Dumnezeul nostru, Te-ai coborât întru cele
mai de jos ale pământului şi i-ai ridicat cu Tine pe Adam şi pe toţi cei legaţi
cu legăturile iadului. La lumină mergând, cu picioare vesele, Hristoase,
Paştile cele veşnice au lăudat aşa:
Hristos a înviat, unde îţi este, iadule, biruinţa?
Hristos a înviat, unde îţi este, moarte, boldul?
Hristos a înviat, nici un mort să nu mai fie în mormânt;
Hristos a înviat, să stăpânească acum viaţa;
Hristos a înviat, iadul s-a robit, cei morţi, îndrăzniţi;
Hristos a înviat, mormintele s-au deschis, cei din iad, sculaţi-vă;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 4-lea
Furtuna de întristare a încetat acum, iar ceata de femei alergând în
grabă cu miresme foarte de dimineaţă la mormântul Dătătorului de viaţă,
căutând mai înainte de soare pe Soarele ce odinioară a apus în mormânt. Iar
Preacuratul Tău Trup, Hristoase, negăsindu-l au grăit: cine a luat un om
mort, gol şi îngropat? Văzând însă pe Îngerul cel purtător de lumină, au
cântat cu frică lui Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul al 4-lea
Mironosiţele femei, auzind de la înger: De ce căutaţi pe Cel viu între
cei morţi? De ce plângeţi pe Cel Nestricăcios ca şi cum ar fi întru stricăciune?
S-au bucurat, închinându-se Dumnezeului Celui Viu şi, pricepând Paştile
cele tainice, au cântat cu bucurie:
Hristos a înviat, Paştile cele mari astăzi nouă ne-au strălucit;
Hristos a înviat, timpul suspinelor pentru noi a încetat;
Hristos a înviat, astăzi blestemul Evei s-a dezlegat;
Hristos a înviat, astăzi plânsul nostru s-a prefăcut în bucurie;
Hristos a înviat, în loc de mir să aducem cântare Stăpânului;
Hristos a înviat, în loc de lacrimi să ne curăţim simţirile şi să-L vedem
pe Hristos;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 5-lea
Înviind Hristos cu slavă din morţi, Maria Magdalena a venit în grabă
la mormântul Dătătorului de viaţă şi, văzând că piatra a fost răsturnată de
pe mormânt, cu lacrimi a grăit îngerului ce şedea: Unde s-a ascuns, deci,
Viaţa Veşnică? Sau pe Domnul meu să Mi-L daţi, sau toţi, împreună cu mine,
să-I cântăm cu credinţă: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzând lângă mormânt, ca pe un grădinar, pe Hristos, Maria
Magdalena L-a întrebat zicând: Spune-mi, unde L-ai pus, ca să-L iau! Cunoscând, însă, învierea Ta, Hristoase, la toată lumea a binevestit aşa:
Hristos a înviat, femei, părăsiţi-vă de lacrimi;
Hristos a înviat, fecioare, intraţi întru bucuria Domnului vostru;
Hristos a înviat, Apostoli, săltaţi cu bucurie Dumnezeiască;
Hristos a înviat, oameni, îndulciţi-vă cu toţi de aceasta sărbătoare;
Hristos a înviat, cei dintâi şi cei de pe urmă, cinstiţi această zi;
Hristos a înviat, bogaţii şi săracii împreună, veseliţi-vă;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 6-lea
Propovăduitoarele femei au binevestit feciorelnicului Apostol că
Domnul, Dătătorul de Viaţă, astăzi a înviat din mormânt. Acesta repede
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alergând, s-a dus în grabă la mormânt, mai repede decât Petru şi aplecânduse, a văzut doar veşmintele zăcând. Şi a intrat în mormânt şi a văzut şi a
crezut. Şi încă nevăzând cu ochii trupeşti pe Hristos, L-a văzut cu iubirea
inimii şi cu credinţă împreună I-au cântat: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Sculându-se Hristos din mormânt, s-a arătat întâi femeilor, pentru că
i-au dovedit iubire caldă când era pe Cruce. Văzându-L, însă, pe Petru,
venind întristat la mormânt, s-a arătat şi lui, ca unuia ce avea inimă bună şi
era milostiv, înaintea celorlalţi ucenici. Acesta s-a umplut de nespusă
bucurie şi întregii lumi a binevestit aşa:
Hristos a înviat, astăzi celor morţi li s-a dat înviere;
Hristos a înviat, astăzi întregii lumi s-a vestit mântuirea;
Hristos a înviat, astăzi oile cele rătăcite să se întoarcă la Păstor;
Hristos a înviat, astăzi, oameni ai lui Dumnezeu, să vă liberaţi de
întristare;
Hristos a înviat, bucuraţi-vă toţi cu bucurie negrăită;
Hristos a înviat, sărutaţi-vă unul pe altul cu sărutare sfântă;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 7-lea
Vrând Domnul, Dătătorul de Viaţă, să umple toată lumea de bucuria
învierii Sale, le-a trimis pe femei să vestească Apostolilor că s-a sculat,
omorând moartea; acestea pe îngeri uimind prin curăţia sufletelor, au
alergat la Apostoli, cu picioare vesele, grăind: Cu adevărat, Hristos a înviat
şi viu va fi în veci, cântaţi Lui, aşadar, cu bucurie: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Cu minunată bucurie, Hristoase, au primit Apostolii vestea învierii
Tale de la sfintele femei, că de voie Te-ai jertfit pentru toţi, jertfă vie, ca un
miel de un an, Paştile Curăţitoare, şi aşa au binevestit lumii întregi:
Hristos a înviat, Paştile Cele Noi;
Hristos a înviat, Jertfa Cea Vie;
Hristos a înviat, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii;
Hristos a înviat, prin rana Sa pe toţi i-a vindecat;
Hristos a înviat, astăzi toată făptura să se bucure şi să se veselească;
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Hristos a înviat, astăzi Biserica lui Dumnezeu să prăznuiască;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 8-lea
Înfricoşătoare şi preaslăvită este învierea Ta, Hristoase, că Te-ai
sculat din morţi şi nu ai rupt peceţile mormântului, precum porţile Fecioarei
nu le-ai deschis întru Naşterea Ta. Acum, însă, cu învierea Ta, ne-ai deschis
porţile Raiului ca, împreună cu tâlharul, să intrăm cu Tine în Palat,
cântându-Ţi ca unui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Astăzi, nouă, tuturor credincioşilor, Hristoase, ne-au strălucit Paştile
cele Sfinte şi ni s-au deschis uşile raiului, ca toţi să mergem la lumina învierii
Tale. De la apus şi de la miazănoapte, şi de la răsărit, şi de la miazăzi, fiii Tăi,
binecuvântând Paştile cele veşnice cu astfel de cântări strigă:

tare;

Hristos a înviat, din mormânt iertare tuturor ne-a strălucit;
Hristos a înviat, tuturor credincioşilor ne-a venit izbăvire de întrisHristos a înviat, să se îndulcească toţi de acest ospăţ al credinţei;
Hristos a înviat, primiţi toţi bogăţia harului;
Hristos a înviat, nimeni să nu plângă pentru păcate;
Hristos a înviat, nimeni să nu se mai teamă de moarte;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 9-lea

Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi pământul şi cele de
dedesubt: cerul, că se urca la Tatăl, Domnul de Viaţă Dătătorul, pământul, că
a strălucit astăzi din mormânt Soarele dreptăţii, cele dedesubt, că a coborât
Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul Născut, acolo unde este însuşi întunericul, toate
plinindu-le în chip de negrăit. Să se închine Lui tot pământul şi să
prăznuiască învierea Lui toată făptura, cântându-I: Aliluia!
Icosul al 9-lea
De Dumnezeu grăitorul Isaia să stea împreună cu noi şi să arate cum
a văzut mai înainte ziua cea purtătoare de lumină a învierii Tale, vorbind
despre Tine, Hristoase: Moartea va fi biruită, morţii vor învia şi se vor scula
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din morminte. Iar noi, împlinite văzând toate acestea, să ne veselim
Dumnezeieşte, cântându-Ţi:
Hristos a înviat, să prăznuim astăzi omorârea morţii;
Hristos a înviat, să vestim astăzi începutul vieţii veşnice;
Hristos a înviat, astăzi primăvara îşi revarsă miresmele şi făptura cea
nouă se bucură;
Hristos a înviat, astăzi s-a gonit furtuna cea întunecată a păcatului şi
oamenii cei noi ai bisericii sărbătoresc;
Hristos a înviat, toate cele vechi noi s-au făcut;
Hristos a înviat, astăzi cerul s-a deschis şi tot trupul vede Faţa Lui;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti toate, ai făgăduit să fii cu noi, Hristoase, până la
sfârşitul veacului. Iar noi, auzind glasul Tău Dumnezeiesc, având întărire de
nădejde, ne bucurăm de învierea Ta, cântându-Ţi ca unui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 10-lea
Văzându-L pe Împăratul Hristos ieşind din groapă ca un Mire,
femeile de Dumnezeu înţelepţite au venit în grabă după Domnul. Iar noi
purtând făclii, ieşim în întâmpinarea Mirelui şi prăznuim împreună cu
cetele cele iubitoare de praznice Paştile lui Dumnezeu cele mântuitoare,
cântând cu bucurie acestea:
Hristos a înviat, ieşiţi, precum fecioarele, întru întâmpinarea Mirelui;
Hristos a înviat, veniţi purtătorii de lumină la Hristos;
Hristos a înviat, umpleţi sufletele voastre de frumuseţe Dumnezeiască;
Hristos a înviat, aprindeţi luminile voastre cu untdelemnul curăţiei;
Hristos a înviat, să ne bucurăm Dumnezeieşte, că Mirele este împreună cu noi;
Hristos a înviat, să ne bucurăm prealuminat, că s-a gătit logodnicei
Palat;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 11-lea
Cântare de bucurie în loc de miruri aducem astăzi şi sărbătoarea de
acum o prăznuim în această sfântă, mântuitoare şi prealuminoasă zi, că în
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ea Lumina cea fără de ani, cu trupul, a răsărit din mormânt, ca o vestitoare
şi purtătoare de lumină zi a Împărăţiei celei Neînserate, iar pe Tine,
Hristoase, Te fericim şi îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Lumină nemăsurată, mai luminoasă decât soarele, nouă, tuturor,
celor ce şedem în întuneric, ne-a răsărit din mormântul Tău, Hristoase, şi
lumea întreagă ai luminat, pentru aceasta se bucură toate marginile
pământului, se veseleşte şi cântă Biserica Ta, Hristoase, proslăvind aşa
învierea Ta:
Hristos a inviat, cu adevărat sfântă şi luminoasă este această
mântuitoare noapte;
Hristos a înviat, cu adevărat sărbătoare a sărbătorilor este numită
această sfântă zi;
Hristos a înviat, bucură-te şi te veseleşte acum, Sioane Sfinte;
Hristos a înviat, luminează-te şi te bucură acum, Biserică a lui
Hristos;
Hristos a înviat, că slava Domnului peste Tine a strălucit;
Hristos a înviat, să se umple toţi fiii Tăi de bucurie veşnică;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 12-lea
Harul Tău, Hristoase, tuturor credincioşilor ai izvorât astăzi, în
această vestită zi a învierii Tale, pe care ai arătat-o preaslăvită. Veniţi să ne
bucurăm şi să ne veselim într-însa, să ne împărtăşim de veselia
Dumnezeiască a Împărăţiei lui Hristos, cântându-I ca unui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând a Ta prealuminată înviere, Hristoase, ne închinăm Ţie, celui
înviat, şi cu credinţă şi cu dragoste cădem la picioarele Tale, şi cu o singură
gură îţi cântăm, ca nişte fraţi aşa:
Hristos a înviat, unul pe altul să ne îmbrăţişăm cu bucurie;
Hristos a înviat, să-i iertăm şi pe cei ce ne urăsc pe noi;
Hristos a înviat, toate simţurile lăuntrice să le curăţim;
Hristos a înviat, unul pe altul să ne sărutăm cu sărutarea sfinţilor;
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Hristos a înviat, cu cântări să intrăm în curţile Lui;
Hristos a înviat, în casa Lui vom petrece toate aceste zile luminoase;
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!
Condacul al 13-lea
O, Paştile cele mari şi Preasfințite Hristoase, o, înţelepciunea şi
Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! În loc de mir primeşte această cântare a
noastră şi, ca un Dumnezeu Puternic, ridică-ne împreună cu Tine şi pe noi
şi ne îndumnezeieşte, ca să ne bucurăm în ziua cea neînserată a Împărăţiei
Tale, în ceruri, şi acolo cu toţi sfinţii să cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia!
Apoi se zic Icosul 1: „Îngerii astăzi, Hristoase...” şi Condacul 1:
„Aleasă dintre toate zilele...”.

Rugăciune
O, Preasfântă şi Preaslăvită Lumină, Hristoase, care ai strălucit întregii lumi întru învierea Ta mai mult decât Soarele! În această prealuminată,
preaslăvită şi mântuitoare zi a Sfintelor Paşti toţi Îngerii în ceruri se veselesc şi toată făptura se bucură pe pământ şi toată suflarea Te preaslăveşte
pe Tine, Făcătorul ei. Astăzi s-au deschis uşile raiului şi cei morţi au fost
sloboziţi prin coborârea Ta în iad. Acum toate s-au umplut de lumină, şi
cerul şi pământul şi cele de dedesubt. Să vină, dar, Lumina Ta în sufletele şi
în inimile noastre întunecate şi să lumineze noaptea păcatului ce se găseşte
acolo, ca şi noi să fim luminaţi şi curăţiţi cu lumina adevărului în aceste
prealuminoase zile ale învierii Tale, ca o nouă făptură întru Tine. Şi astfel
luminaţi, să venim întru întâmpinarea Ta, ca a unui Mire ce iese din
mormânt. Şi precum ai adus bucurie, cu arătarea Ta, sfintelor femei, care au
venit toate de dimineaţă cu miruri la mormântul Tău, aşa şi acum luminează
noaptea adâncă a patimilor noastre şi străluceşte-ne nouă dimineaţa
despătimirii şi a curăţiei, ca să Te vedem pe Tine cu ochii inimii, mai frumos
decât soarele, şi să auzim preadoritul Tău glas: Bucuraţi-vă! Şi astfel
gustând din Dumnezeiasca bucurie a Sfintelor Paşti, încă aici pe Pământ, să
fim părtaşi veşnicelor şi marilor Paşti, în ceruri, în ziua cea neînserată a
Împărăţiei Tale, unde va fi bucurie nespusă, glasul neîncetat al celor ce
prăznuiesc şi dulceaţa celor ce privesc Faţa Ta. Că Tu eşti Lumina cea
adevărată şi luminezi toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie se cuvine
slavă în vecii vecilor. Amin.
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Acatistul ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI
Se prăznuieşte în ziua de Înălţarea Domnului.
După obişnuitul început:
Condacul 1
Ție, Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor
al morţii Îţi aducem cântare de laudă, că după prealuminata înviere din
morţi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi cu preacinstit Trupul Tău ai şezut dea dreapta lui Dumnezeu, ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună
cu Tine şi să ne slobozeşti de patimi şi din veşnica moarte. Noi, însă,
prăznuind Dumnezeiasca Ta Înalţare, din suflet, împreună cu ucenicii Tăi,
cântăm: Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Icosul 1
Cetele Arhanghelilor şi ale îngerilor stând în faţa Ta, Împărate al
tuturor, pe muntele Măslinilor, cu frică, Te-au văzut suindu-Te cu trupul la
înălţimile cereşti şi proslăvind marea Ta iubire de oameni Ţi-au cântat:
Iisuse, Împărate al slavei, înalţă-Te la ceruri în strigăte şi în glas de
trâmbiţă;
Iisuse, Doamne al Puterilor, înalţă-Te pe Heruvimi şi zboară pe
aripile vântului;
Iisuse, Dumnezeule Preaveşnic, dă glasului Tău tărie şi putere, ca să
se cutremure tot pământul;
Iisuse, Lumina Cea Preaînaltă, arată-Ţi puterea Ta pe nori, şi foc din
Faţa Ta să se aprindă;
Iisuse, Răscumpărătorul făpturii, găteşte-Ţi în cer Scaunul Tău şi
Împărăţia Ta să fie fără de sfârşit;
Iisuse, Făcătorul cerului şi al pământului, şezi de-a dreapta Tatălui,
ca să fii Dumnezeul tuturor întru toate;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
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Condacul al 2-lea
Văzându-Te Apostolii înviat din morţi, în timpul celor patruzeci de
zile, când Te-ai arătat lor, Stăpâne Doamne, vorbindu-le despre tainele
Împărăţiei lui Dumnezeu şi primind porunca să nu se depărteze de
Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, până când se vor îmbrăca cu
putere ce va veni de sus, petreceau împreună într-un cuget, în rugăciune,
cântându-Ţi cu o singură gură şi cu o singură inimă: Aliluia!
Icosul al 2 lea
Înţelesul vederii de Dumnezeu dezlegându-l, Iisuse, ai dus pe ucenicii
Tăi afară spre Betania şi i-ai urcat pe muntele Măslinilor, începând să-i
găteşti pentru taina marii Tale înălţări la cer, zicând: S-a apropiat, o,
prietenii Mei, timpul înălţării; mergând, deci, învăţaţi toate neamurile
cuvântul pe care l-aţi auzit de la Mine, botezându-le în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Aceştia, gândind încă pământeşte, Te-au întrebat:
„Doamne, oare, în acest timp vei aşeza din nou împărăţia lui Israel? Tu însă
le-ai zis lor: „Nu este în puterea voastră să socotiţi vremurile şi anii căci
acestea le-a luat Dumnezeu în puterea Sa”. Iar noi, pregătindu-ne de
întâmpinarea cerescului Mire, cântăm:
Iisuse, Păstorul Cel Bun, nu Te despărţi niciodată de noi, ci să fii
pururea cu noi;
Iisuse, învăţătorul Cel Bun, trimite-ne nouă pe Duhul Sfânt
Mângâietorul, ca să petreacă cu noi neschimbat;
Iisuse, Luminătorul nostru, luminează sufletele noastre prin
înălţarea Ta la cer;
Iisuse, Mântuitorul nostru, izbăveşte-ne pe noi, prin mijlocirea Ta, de
furtuni şi de întristare;
Iisuse, Povăţuitorul nostru, îndreptează-ne cu cuvântul gurii Tale
spre a-Ţi sluji Ţie;
Iisuse, Ajutătorul nostru, aminteşte-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt
făgăduinţele Tale;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 3-lea
Vrănd să-i îmbraci pe Apostolii Tăi cu putere de sus, Iisuse, le-ai
făgăduit pe muntele Măslinilor pe Duhul Sfânt Mângâietorul şi le-ai poruncit
să fie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi chiar până la marginile
pământului, zicând: veniţi şi intraţi prin porţile Mele, pregătiţi-Mi cale Mie
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şi oamenilor Mei, faceţi semne întru neamuri ca toţi credincioşii să cânte cu
voi: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având adânc de milostivire, Preadulce Iisuse, pe ucenicii Tăi şi pe
femeile ce Te urmau şi, mai ales, pe Maica ce Te-a născut, i-ai umplut de
bucurii nenumărate prin înălţarea Ta la cer, când, deja despărţindu-Te de
dânşii, Ţi-ai întins mâinile şi i-ai binecuvântat, zicând: „Iată, eu sunt cu voi
în toate zilele până la sfârşitul veacului”, iar ei plini de frică fiind au proslăvit
înălţarea Ta, zicând:
Iisuse, Dătătorul milei, ai venit pe muntele Eleon, ca să mântuieşti
neamul omenesc;
Iisuse, înveselitorul celor necăjiţi, ai vrut să mângâi pe prietenii ce
erau împreună cu Tine;
Iisuse, Nădejdea celor deznădăjduiţi, prin binecuvântarea Ta la
înălţare de întristare ne-ai păzit pe noi;
Iisuse, Limanul celor înviforaţi, prin înălţarea Ta ne-ai dăruit şi nouă
cale la Tatăl ceresc;
Iisuse, Mângâietorul Cel Bun, Tu ai făgăduit să ne trimiţi un alt
Mângâietor de la Tatăl;
Iisuse, Marele Păstor, Tu ai binevoit ca turma Ta credincioasă să nu
se risipească;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 4-lea
Furtună de gânduri îndoite având Apostolii, s-au umplut de lacrimi,
când Te-au văzut pe Tine, Hristoase, purtat pe nori şi plângând au zis: „Cum
ne laşi, Stăpâne, acum, pe noi, robii Tăi, care Te-am iubit? Încotro Te duci,
Cel ce ţii toate cu mâinile?” Noi, însă, am lăsat toate şi Ţi-am urmat, Ţie,
Dumnezeule, bucurându-ne şi având nădejde că vom fi cu Tine în veci. Nu
ne lăsa pe noi singuri, după cum ne-ai făgăduit şi nu Te despărţi de noi.
Păstorul nostru Cel Bun, ci ne trimite nouă pe Preasfântul Tău Duh, care să
ne înveţe, să ne lumineze şi să sfinţească sufletele noastre, ca să-Ţi cântăm
cu mulţumire: Aliluia!
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Icosul al 4-lea
Auzind suspinurile ucenicilor Tăi, Stăpâne Doamne, care se
întristaseră că Te-ai despărţit de dânşii, le-ai dat binecuvântare preadesăvârşită prietenilor Tăi, zicând: nu plângeţi, preaiubiţii Mei, vă, spun
adevărul: vă este de folos să Mă duc la Tatăl Meu. Căci dacă nu Mă duc,
Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite vouă.
Pentru voi M-am pogorât din cer şi pentru voi iarăşi Mă urc la cer, ca să vă
gătesc vouă loc. Nu voi lăsa oile pe care le-am adunat şi nu voi uita pe cei ce
i-am iubit. Iar ei, fiind mângâiaţi de aceste Dumnezeieşti cuvinte, Ţi-au
cântat cu umilinţă:
Iisuse, Preabunule, Cel ce în locul întristării şi al lacrimilor ne-ai dat
bucurie, nu ne lipsi pe noi de veşnica veselie în Împărăţia Ta;
Iisuse, Atotbunule, Cel ce ne-ai umplut de bucurie cu înălţarea Ta,
păzeşte sufletele noastre în drumeţia pământească;
Iisuse, Cel ce ne-ai adunat precum cloşca puii săi, nu ne lăsa pe noi să
rătăcim pe căile acestei vieţi;
Iisuse, Cel ce ne-ai legat cu legătura dragostei la Cina cea de Taină,
nu ne lăsa pe noi ca satana să ne împrăştie ca pe boabele de grâu;
Iisuse, Cel ce pacea Ta ne-ai lăsat-o moştenire, păzeşte-ne să
petrecem întru dragostea Ta;
Iisuse, Cel ce ai gătit locaşuri multe în rai, găteste-ne şi nouă loc în
Locaşul Tău ceresc;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 5-lea
Un nor izvorâtor din Dumnezeu a luminat foarte Înălţarea Ta,
Dătătorule de viaţă, Doamne, pe care l-au văzut ucenicii, când, despărţinduTe de dânşii, i-ai binecuvântat şi, astfel, cu Slavă multă, purtat pe aripile
Heruvimilor, ai săvârşit Înălţarea, care mai înainte era de nepătruns din
pricina duhurilor răutăţii de sub ceruri şi a stăpânitorilor puterilor
văzduhului. Acum însă, Tu, eşti primit acolo, ca toată făptura văzută şi
nevăzută să-Ţi cânte cântarea îngerească: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzând cetele îngerilor Înălţarea Ta cu trupul la cer, Împărate al
Făpturii, s-au spăimântat, zicând puterilor de sus: ridicaţi porţile veşnice, că
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vine Împăratul Slavei; deschideţi-vă, ceruri, şi voi, ceruri ale cerurilor, ca să
primiţi pe Domnul puterilor şi vă închinaţi Lui, zicând:
Iisuse, Cel ce eşti strălucirea Slavei Tatălui, luminează-ne pe noi cu
lumina Feţei Tale;
Iisuse, Cel ce eşti strălucirea minţilor cereşti, luminează-ne pe noi în
ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale;
Iisuse, Cel ce ai venit cu mare slavă, înalţă-ne şi pe noi cu mintea la
ceruri;
Iisuse, Cel Mare şi Lăudat în muntele Tău cel Sfânt, vesteşte adevărul
Tău peste tot pământul;
Iisuse, Cel ce ai mărit până la ceruri mila Ta, arată peste tot pământul
slava Ta;
Iisuse, Cel ce ai şezut pe cerurile cerurilor, în veci să fie cuvântul Tău
în inimile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 6-lea
Propovăduitorii Slavei Dumnezeieşti, începătorii cetelor îngereşti,
Tronurile, Heruvimii cei cu ochi mulţi şi Serafimii cei cu câte şase aripi,
deschizând împreună toate înălţimile cereşti, Te-au întâmpinat pe Tine,
Stăpâne al tuturor, şi văzând Înălţarea Ta cu trupul, unii pe alţii cu mirare
au întrebat: Cine este Acesta, care a venit în Edom, Drept şi Puternic în
lupte? Cine este Acesta, care a venit din Vosor în trup? De ce este roşie
îmbrăcămintea Lui? Pentru că a fost înmuiată în sângele Celui ce a purtat
coroană de spini. Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei, Mielul lui
Dumnezeu, Care s-a jertfit şi a Înviat pentru mântuirea lumii. Acum Acesta
vine în trup, ca să stea de-a dreapta lui Dumnezeu, Acestuia acum să-I
cântăm: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Ai strălucit de slavă Dumnezeiască, Iisuse, când firea omenească s-a
îmbrăcat întru aceasta, cu milostivire ai înălţat-o şi împreună cu Tatăl ai
aşezat-o şi ai îndumnezeit-o. Iar cetele cereşti fără de trupuri, minunânduse, s-au spăimântat şi, cuprinse de frică şi de tulburare, au preaslăvit iubirea
Ta de oameni. Împreună cu acestea şi noi, pământenii, slăvind coborârea şi
Înălţarea Ta la ceruri cea pentru noi, ne rugăm, zicând:
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Iisuse, fiind izvorul vieţii, prin Înălţarea Ta la cer ne-ai arătat nouă,
celor de pe pământ, calea spre viaţa veşnică în Ierusalimul cel de Sus;
Iisuse, fiind adânc de milostiviri, prin şederea de-a dreapta Tatălui
simţurile noastre cele trupeşti le-ai îndumnezeit;
Iisuse, Cel ce ai luat pe umeri firea noastră cea pierdută, ia asupra Ta
şi păcatele noastre cele grele;
Iisuse, Cel ce Te-ai ridicat cu Trupul Tău la Tatăl, înalţă şi gândurile
noastre ce sunt purtate către cele de jos;
Iisuse, Cel ce de pe pământ Te-ai ridicat întru cele înalte şi ai şezut
de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, dă-ne şi nouă să şedem de-a dreapta Ta
cu cei ce se mântuiesc;
Iisuse, Cel ce din Sion ai arătat strălucirea slavei Tale, învredniceştene să fim părtaşii fericirii Tale veşnice;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 7-lea
Vrând să înalţi şi să proslăveşti firea omenească cea căzută prin
Adam, ca un nou Adam, urcându-Te la înălţimile cereşti, ai pregătit Scaunul
Tău în veacul veacului, ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi de sânurile
Părinteşti nu Te-ai despărţit. Veniţi, dar, să ne închinăm lui Iisus, Cel ce a
sărăcit pentru noi şi s-a suit la ceruri, să-I dăm slavă Lui şi să-I cântăm din
adâncul sufletului: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Curată trăire ne-ai descoperit, Doamne, când Te-ai Înalţat cu trupul
la cer, ca să înnoiesti lumea cea învechită cu mulţime de păcate, arătândune în chip vădit, precum glăsuieşte şi Dumnezeiescul Pavel, că locuirea
noastră este în ceruri. Pentru aceasta să ne înstrâinăm din lumea cea
deşartă, mintea la ceruri să o înălţăm şi să-Ţi cântăm Ţie aşa:
Iisuse, Cel ce cu îngerii petreci în ceruri, cheamă-ne şi pe noi, să ne
luptăm pentru locuinţa cerească;
Iisuse, Cel ce în trup fiind, ai vieţuit cu oamenii, învaţă-ne să ne
depărtăm de patimile lumeşti;
Iisuse, Cel ce ai venit să cauţi oaia cea rătăcită, numără-ne şi pe noi
cu turma oilor Tale nerătăcite;
Iisuse, Cel ce ai venit să împreunezi firile dezbinate, uneşte cele de
pe pământ cu cele cereşti;
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Iisuse, Cel ce ai şezut pe nor uşor în ceruri, învredniceşte-ne, ca
lăsând cele pământeşti, să privim pururea la porţile cereşti;
Iisuse, Cel ce şezi întru slavă, pe Tronul Dumnezeirii, dă-ne nouă, ca
deschizând ochii, să pricepem din Lege minunile Tale.
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 8-lea
Străină şi minunată este învierea Ta, străină şi înfricoşată este şi
înălţarea Ta, de pe muntele cel sfânt, Dătătorule de Viaţă, Hristoase şi
neînţeleasă minţii este şederea Ta cu trupul de-a dreapta Tatălui, despre
care David spunea cu duhul: „Zis-a Domnul, Domnului Meu, şezi de-a
dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”.
Pentru aceasta toate puterile cereşti văzând suirea Ta la ceruri, cu adevărat
s-au aşezat la picioarele Tale, cântând în limbi îngereşti cântarea: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cu totul fiind întru cele de Sus, Preadulce Iisuse, când de voie, pentru
noi Te-ai înălţat cu slavă la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi
Tatăl şi de cele de jos nicicum nu Te-ai despărţit, pentru că ai făgăduit să fii
neîncetat în Biserică şi ai spus celor ce Te iubesc: „Eu sunt cu voi şi nimeni
împotriva voastră”. Această milostivă făgăduinţă pomenind-o şi păstrând-o
totdeauna în inimă, îţi cântăm aşa:
Iisuse, Cel ce ai primit, după Înălţarea Ta, toată puterea în cer şi pe
pământ, primeşte-ne şi pe noi întru veşnica Ta moştenire;
Iisuse, Cel ce ai plinit bucuria ucenicilor Tăi prin făgăduinţa Sfântului
Duh, umple sufletele noastre cu venirea harului Acestuia;
Iisuse, Cel ce Te-ai plecat prin coborârea din ceruri, pleacă şi mândria
noastră în faţa măreţiei slavei Tale;
Iisuse, Cel ce ai preamărit toată făptura prin Înălţarea Ta,
preamăreşte întru cele de sus şi sufletele noastre, ca să cânte cu îngerii
Sfinţenia Ta;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce prin Cuvântul Tău ai întărit cerurile,
întăreşte în inimile noastre cuvintele Tale ca să nu îţi greşim Ţie;
Iisuse, Fiul Tatălui, Cel ce ai arătat toată puterea Ta cu duhul gurii
Tale, înnoieşte Duhul cel drept înlăuntrul nostru ca să nu ne pângărim;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
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Condacul al 9-lea
Toată firea omenească cea căzută şi stricată cu păcatele ai luat-o pe
umerii Tăi, Stăpâne, Doamne, ai zidit-o din nou prin Tine şi, mai presus de
orice început şi putere, ai ridicat-o astăzi şi ai dus-o la Dumnezeu şi Tatăl şi
împreună cu Tine ai aşezat-o pe Tronul ceresc, pentru a o sfinţi, a o slăvi şi
a o îndumnezei. Iar puterile netrupeşti, mirându-se, au zis: Cine este acest
Bărbat Preafrumos, care nu este Om, ci împreună Dumnezeu şi Om, Căruia
să-i cântăm acum: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Dumnezeieştii Tăi ucenici, Mântuitorule, s-au mirat de slăvită
Înălţarea Ta şi privind la cer, s-au întristat văzându-Te cum Te înalţi şi doi
îngeri, îmbrăcaţi în haine albe, au stat lângă ei şi le-au zis, mângâindu-i:
„Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, care S-a înălţat de la
noi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer”. Această
vestire îngerească despre a doua Ta venire, Doamne, auzind-o ucenicii Tăi,
s-au bucurat foarte şi noi, împreună cu dânşii, îţi cântâm cu bucurie aşa:
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi întru toată slava Ta, vino, degrabă,
împreună cu sfinţii Tăi îngeri;
Iisuse, Cel ce vei veni iarăşi să faci dreapta judecată, vino cu slavă
întru lumina celor sfinte ale Tale;
Iisuse, Cel mare şi înfricoşător pentru toate cele dimprejur, miluieşte
şi apără cu blândeţe toate cele de pe pământ;
Iisuse, Cel preaslăvit în Sfatul celor Sfinte ale Tale, Însuţi ne
proslăveşte în Cereasca Ta Împărăţie;
Iisuse, Cel ce ai străbătut cerurile cu Trupul, binevoieşte să treci şi
sufletele noastre prin vămile vazduhului, ca să privim la Faţa Ta;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat pe norii cerului, învredniceşte-ne să Te
vedem, cu veselie şi cu îndrăzneală, în ziua cea de pe urmă întru slava Ta;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti pe ucenicii Tăi care erau împreună cu Tine,
Hristoase, Mântuitorule, Te-ai ridicat la ceruri ca să le pregăteşti loc, pentru
că în casa Tatălui Tău multe locaşuri sunt, precum Însuţi ai spus, mergând
la patimă zicând: „Şi dacă mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă
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voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu”. Pentru aceasta învredniceştene, Doamne, ca după moartea noastră să dobândim biserica nefăcută de
mâna omenească şi veşnică în ceruri, zidită pe temeiul Tău, unde Te vom
slăvi şi îţi vom cânta: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate Preaveşnic, Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai înălţat la ceruri cu
Preacuratul Tău Trup şi pe noi, pe toţi, ne-ai chemat în Patria noastră
cerească, izbăveşte-ne pe noi de vicleniile lumeşti şi de patimile trupeşti şi
ne dăruieşte încă în zilele vieţuirii noastre în trup să ne împărtăşim cu cuget
curat de viaţa cerească, şi totdeauna să primim în Taina Dumnezeieştii
Euharistii hrana cea cerească şi din inimă curată şi cu duh drept să-Ţi
cântăm aşa:
Iisuse, Marele Arhiereu al bunătăţilor ce vor să fie, prin înălţarea Ta
ai străbătut cerurile cu trupul şi nu ai intrat în biserică făcută de mâini
omeneşti, ci chiar în cer, ca să ne aşezi pe noi în Faţa lui Dumnezeu;
Iisuse, Făcătorul a toate, cort nefăcut de mână omenească ai înălţat
şi ai intrat în Sfânta Sfintelor la Tatăl, cu sângele Tău, ca să ne găteşti nouă
mântuire veşnică;
Iisuse, Mielul Cel Nevinovat şi Dumnezeiesc, Tu singur Te-ai jertfit
pentru păcatele lumii ca să ridici păcatele celor mulţi, ridică la Tronul
Dumnezeiesc şi jertfa pentru păcatele noastre;
Iisuse, slujitorul Noului Legământ, Cel ce singur Te-ai înălţat la Tatăl
ca să deschizi drum spre Cortul ceresc, primeşte şi suspinurile pentru
necurăţia noastră;
Iisuse, Preaiubitul nostru Mire, Cel ce ai gătit Cămară Luminoasă în
ceruri, găteşte-ne acolo loc, celor ce Ţie Unuia îţi slujim;
Iisuse, Bunule Păstor, Cel ce ai gătit turmei Tale pajişte cerească în
rai, dăruieşte-ne cununi şi nouă, celor ce îţi slujim Ţie;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă aduce Dumnezeieştii Tale Înălţări, Cuvântule,
Maica Preacurată, Ceea ce Te-a născut pe Tine. Căci Aceasta în timpul
patimilor Tale, mai mult decât toţi, ca o Maică, a suferit pentru Tine; pentru
aceasta, prin proslăvirea Trupului Tău, trebuia ca Dânsa să se îndulcească
de preamultă bucurie, şi cu această mare bucurie a coborât cu Apostolii de
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pe muntele Eleonului şi, întorcându-se toţi la Ierusalim, au intrat în foişor şi
într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile, așteptând
pogorârea Sfântului Duh, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu cu
cântarea: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Lumina veşnică şi nestricată a strălucit la toată lumea de pe muntele
Măslinilor, unde au stat preacuratele Tale picioare, Hristoase Mântuitorule,
deoarece Te-ai înălţat cu slavă la ceruri cu Trupul, ai deschis porţile cereşti,
închise prin căderea lui Adam, şi Însuţi fiind Calea, Adevărul şi Viaţa, ai
deschis cale oricărui trup către locaşul Tatălui Tău Ceresc, aşa cum ai spus
ucenicilor Tăi, zicând: „De acum veţi vedea cerurile deschise şi îngerii lui
Dumnezeu urcându-se şi coborându-se peste Fiul Omului”. Pentru aceasta,
cunoscând calea Ta, că nimeni nu ajunge la Tatăl decât numai prin Tine, îţi
cântăm acestea:
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat la Tatăl pe nori dc lumină, luminează
sfeşnicul cel stins al sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat la cele de sus întru luminile sfinţilor Tăi,
aprinde în inimile noastre focul Tău cel de viaţă făcător;
Iisuse, Cel ce ai strălucit, prin Înălţarea Ta întru cele de sus, mai mult
decât soarele, încălzeşte cu căldura Duhului Tău răceala sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce cu Lumină din Lumina Dumnezeirii Tale ai strălucit
lumii, luminează-ne cu lumina cuvintelor Tale pe noi, cei ce dormim în
noaptea păcatelor;
Iisuse, Soarele Dreptăţii, Cel ce ai răsărit din Fecioară, dăruieşte-ne
şi nouă în tot locul vestirea Ta;
Iisuse, Lumina cea Neînserată, care vei veni precum fulgerul de la
răsărit, nu ne arde pe noi atunci cu focul mâniei Tale;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 12-lea
Har peste har ne-ai dăruit nouă, Preadulce Iisuse, spre desăvârşirea
sfinţilor şi spre zidirea Sfintei Tale Biserici, deoarece Te-ai înălţat la ceruri
cu Preacuratul Tău Trup şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl. Tu
acum Te-ai ridicat mai presus decât cerurile, ca să plineşti toate spre
desăvârşirea sfinţilor şi zidirea Bisericii Tale; pentru aceasta ai prădat iadul
şi Te-ai dăruit oamenilor, ca să-i dobândeşti pe toţi întru unirea credinţei şi
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cunoaşterea Ta, a Fiului lui Dumnezeu, ca bărbat desăvârşit şi astfel,
primind mântuirea, să-Ţi cântăm cu mulţumire: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând Înălţarea cea de voie la ceruri, ne închinăm şederii Tale,
Stăpâne, de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui, slăvim Împărăţia Ta în cer şi
pe pământ şi credem cu Apostolii Tăi că cu același chip cu care Te-ai ridicat
la cer vei veni iarăşi pe nori cu slavă şi cu putere multă. Atunci nu ne ruşina
pe noi, cei ce credem întru Tine şi îţi cântăm:
Iisuse, Cel ce împreună cu Tatăl şezi pe Tronul Dumnezeirii,
învredniceşte-ne şi pe noi, cu ajutorul Tău să biruim lumea şi să stăm
împreună cu Tine în Împărăţia Ta;
Iisuse, Cel ce împreună cu Duhul Sfânt Mângâietorul eşti închinat, nu
ne lipsi pe noi de Pogorârea Acestuia, întru slujirea Ta, după Înălţarea Ta;
Iisuse, Cel ce în ceruri eşti împreună cu Heruvimii şi Serafimii şi cu
cetele Sfinţilor, dă-ne şi nouă, celor ce ne rugăm Ţie, să Te simţim pe Tine;
Iisuse, Cel ce ne-ai dăruit nouă Sfintele Tale Biserici, ajută-ne ca, prin
şederea în Biserică, să credem că ne aflăm în ceruri;
Iisuse, Cel ce pe Preacurata Ta Maică, după Înălţarea Ta, împreună cu
Apostolii, ai lăsat-o să fie rugătoare pentru întreaga lume, nu ne lăsa pe noi
fără mijlocirea Ei şi a Sfinţilor Tăi;
Iisuse, Cel ce după Înălţarea Ta ne-ai lăsat pe pământ Biserica,
Mireasa Ta, până la sfârşitul veacului, nu ne lipsi pe noi, fiii Tăi, de
binecuvântatele Tale daruri;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi
singuri!
Condacul al 13 lea
O, Preadulce şi Atotbunule Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer
şi prin şederea de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui ai miluit şi ai
îndumnezeit firea noastră cea căzută, caută din înălţimile cereşti la
neputincioşii Tăi robi cei plecaţi spre pământ şi ne dăruieşte nouă putere să
biruim toate ispitele ce vin de la trup, de la lume şi de la diavolul, ca să
cugetăm la cele de sus, şi nu la cele pământeşti. Şi ne păzeşte de toţi
vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuti, care se ridică împotriva noastră. Iar la sfârşitul
129

vieţii pământeşti, înalţă sufletele noastre în locaşurile cereşti, unde,
împreună cu toţi sfinţii, să cântăm: Aliluia! (de trei ori).
Apoi se zic Icosul 1: „Cetele Arhanghelilor...”, şi Condacul 1: „Pe
Tine, Împăratul...”.

Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din
înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie
duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale, după
săvârşirea slujirii Tale pământeşti Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi
ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui. În această senină şi
atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri pământul
prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii,
oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută,
pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se
veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi
tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei!
Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele
pământeşti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la
înfricoşatoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le
lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima
şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul
nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa
Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.
Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie, Doamne, ca prin preaslăvită
înalţarea Ta să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui
trup şi acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte,
nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului
şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne
de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile
Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii
şi îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu
Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă
Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Acatistul SCHIMBĂRII la FAŢĂ
a MÂNTUITORULUI nostru IISUS HRISTOS
Se prăznuieşte la 6 august.
După obişnuitul început:
Condacul 1
Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine, Făcătorul cerului şi al
pământului, văzându-Te pe muntele Taborului, schimbându-Te la Faţă întru
slavă, toată zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat şi toţi pământenii sau bucurat, iar noi, nevrednicii aducându-Ţi pentru Schimbarea Ta la Faţă,
închinare de mulţumire, împreună cu Petru din suflet îţi cântăm: Iisuse,
Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub
acoperământul harului Tău!
Icosul 1
Îngerilor necunoscută şi oamenilor nepătrunsă a fost Dumnezeirea
Ta, Dătătorule de Lumină, Hristoase, când, cu fulgerele şi razele Luminii
Tale Neînserate, Te-ai arătat pe muntele Taborului ucenicilor Tăi, care s-au
spăimântat văzând norul strălucind luminos şi, glasul Tatălui auzind, au
înţeles taina întrupării Tale şi au cântat aşa:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Cel fără de moarte, luminează-ne pe noi cu
lumina Feţei Tale;
Iisuse, Dumnezeul Cel Bun şi Preaputernic, trezeşte-ne pe noi, cei ce
dormim în adâncul întunericului şi în somnul păcatului;
Iisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea nepătrunsă, scoate-ne şi pe
noi din locul întunericului;
Iisuse, Cel ce ai umplut toată lumea cu Slava Ta, sălăşluieşte-ne şi pe
noi în locaşurile raiului;
Iisuse, Lumina lumii, slobozeşte-ne din mâna celui viclean pe noi, cei
ce stăm în întuneric;
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Iisuse, Soarele Dreptăţii, îmbracă-ne în veşmântul adevărului şi al
dreptăţii pe noi, cei ce dormim în umbra morţii;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 2-lea
Văzând, Iubitorule de oameni, Doamne, că ucenicii Tăi nu sunt încă
luminaţi şi nu pricep că Tu trebuie să mergi la Ierusalim şi acolo să pătimeşti
multe şi să fii omorât, ai început de atunci să le spui că toate acestea trebuie
să le rabzi de bună voie pentru mântuirea noastră. Totuşi, ei neputând
înţelege dacă sunt de la Dumnezeu sau de la om, după şase zile ai luat cu
Tine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi i-ai dus pe muntele Taborului, ca să le
arăţi, înainte de Cruce, Slava Ta Dumnezeiască, ca şi în timpul Patimilor Tale
să-Ţi cânte: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Înţelesul cel greu de pătruns al patimilor Tale cele de bună voie
neputând să-l înţeleagă ucenicii Tăi, Doamne, mai înainte de crucea Ta ai
dus pe trei dintre ucenicii Tăi într-un munte înalt, ca să vadă minunea
înfricoşatei Tale Schimbări la Faţă şi Dumnezeiasca Ta Slavă, cea pururea
fiitoare, ca atunci când Te vor vedea răstignit să înţeleagă că patima Ta este
de bună voie şi să-Ţi cânte aşa:
Iisuse, care de jos ai urcat pe un munte înalt, urcă-ne şi pe noi întru
cele de sus, ca să căutăm desfătarea întru cele înalte;
Iisuse, care ai îndepărtat pe Petru şi pe fiii lui Zevedeu de mulţimea
grijilor lumeşti, îndepărtează şi mintea noastră de lucrurile pământeşti, ca
să învăţăm a ne feri de patimile cele josnice;
Iisuse, care cu multă trudă ai dus pe prietenii Tăi la o înălţime
preafrumoasă, învaţă-ne şi pe noi ca prin sudoare şi multă trudă să ne
nevoim în toate zilele;
Iisuse, care ai arătat ucenicilor, în tăcerea rugăciunii, Schimbarea Ta
la Faţă, învredniceşte-ne acum şi pe noi, credincioşii Tăi, să ne luminăm cu
dulceaţa cuvintelor Tale;
Iisuse, care ai arătat trei martori ai Slavei Tale în liniştea Taborului,
dă-ne şi nouă, celor tăcuţi şi goi, să cugetăm totdeauna la Slava Ta;
Iisuse, care pentru Numele Tău s-a veselit Taborul şi Ermonul, dă-ne
şi nouă, ca prin chemarea Preadulcelui Tău Nume să săvârşim urcarea la
cele înalte;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
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Condacul al 3-lea
Aleşii Tăi Apostoli îmbrăcaţi fiind cu putere de sus, Doamne, i-ai
urcat în Tabor, ca să înveţe a cânta cele înalte şi să cugete la cele cereşti, iar
nu la cele pământeşti. Îmbracă-ne, dar, şi pe noi, cei căzuţi întru cele de jos
şi biruiţi totdeauna de neputinţele trupului, cu puterea şi slava Ta, ca
puterea Ta să lucreze în neputinţele noastre, şi să-Ţi cântăm Ţie cu
dragoste: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Vrând ca înainte de Cruce şi de patima cea de bună voie să descoperi
în parte Slava Dumnezeirii Tale, Hristoase, Mântuitorul nostru, ai ales
numai trei dintre muritori care să fie martorii acestei Slave: pe Petru care
Te-a iubit mai mult decât toţi şi Te-a mărturisit, primul dintre toţi, Fiu al lui
Dumnezeu, pe Iacob, care având nădejdea bunătăţilor viitoare, capul sub
sabie şi-a plecat şi, astfel, a pus început mucenicilor Tăi şi pe Ioan cel
feciorelnic, care mai mult decât toţi, păstrând neprihănirea trupului şi a
duhului, a primit har osebit întru vederea unor negrăite descoperiri şi a
Slavei Tale Dumnezeieşti; împreună cu ei primeşte şi de la noi aceste cântări
de laudă:
Iisuse, Cel ce de la Petru, mai înainte de Schimbarea la Faţă, ai primit
mărturisirea, primeşte şi calda mea mărturisire;
Iisuse, Cel ce aceluiaşi Petru, în Tabor, i-ai dat îndrăzneală să
vorbească cu Tine, spune şi inimii mele cele paşnice şi bune;
Iisuse, Cel ce pe fiii lui Zevedeu, pentru iubirea lor înflăcărată, i-ai
numit fiii Tunetului, nu mă birui cu tunetul mâniei Tale;
Iisuse, Cel ce aceloraşi ucenici nu le-ai îngăduit să coboare foc din cer
asupra samaritenilor, stinge focul patimilor mele lăuntrice;
Iisuse, ridică-mă împreună cu feciorelnicul Ioan în Taborul cel de sus,
întru curăţia trupului şi a sufletului;
Iisuse, Cel ce lui Iacob ai dat să bea întâiul Tău pahar, găteşte-mi şi
mie loc în rai;
Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 4 lea
Furtună a fost arătarea Dumnezeirii Tale în muntele Sinai, deoarece
în tunete şi fulgere ai dat legea slugii Tale Moise, tot aşa şi în Horeb a fost
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duh de tărie ce despica munţii, vijelie şi foc când Ilie proorocul a vrut să Te
vadă, totuşi nu în vijelie, nici în cutremur şi nici în foc nu a fost Domnul, ci
în glas de adiere de vânt Ţi-ai arătat Faţa şi Slava Dumnezeirii Tale, precum
şi în muntele Taborului ai şezut în faţa lor şi cu bucurie Ţi-au cântat: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind Moise şi Ilie în Tabor cuvintele Tale, că vei sfârşi la Ierusalim,
s-au făcut martori la toată lumea, Doamne, că Tu eşti cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu, trimis de Tatăl spre mântuirea oamenilor, aşa cum a mărturisit
şi glasul Său din cer. Căci Moise a fost chemat din morţi, ca să mărturisească
celor ţinuţi în iad venirea Ta în lume. Ilie, însă, a fost chemat din rai, ca să
spună lui Enoh despre Slava Ta, văzută în Schimbarea Ta la Faţă. Iar noi,
mirându-ne de taina arătării proorocilor Tăi în Tabor, cu umilinţă Îţi
cântăm:
Iisuse, Cel ce ai vrut ca Văzătorul de Dumnezeu Moise să-ţi privească
Faţa Ta, arată-ne şi nouă, în veacul ce va să vie, dulceaţa cea dorită a Feţei
Tale;
Iisuse, Cel ce de demult lui Moise i-ai arătat strălucirea Slavei Tale,
arată-ne şi nouă, întru Împarăţia Ta, Faţă către faţă, bunătatea cea nespusă
a Privirii Tale;
Iisuse, Cel ce în linişte şi în glas de adiere de vânt lin l-ai învăţat pe
Ilie descoperirea Ta, învaţă-ne şi pe noi, în chip minunat şi în linişte,
nepătimirea dumnezeiască;
Iisuse, Cel ce l-ai adus pe robul Tău Ilie în rai, în car de foc nearzător,
ridică-ne şi pe noi, în chip minunat, la înălţimea desăvârşitei vieţuiri;
Iisuse, Cel ce de demult în multe chipuri ai grăit proorocilor, iar în
Tabor le-ai vestit moartea Ta, hrăneşte cu cuvintele vieţii veşnice şi sufletele
noastre cele flămânde;
Iisuse, Cel ce prin gura a doi martori ai descoperit ucenicilor taina
Schimbării Tale la Faţă, aprinde şi credinţa noastră cea rece cu adierile cele
negrăite ale Duhului Sfânt;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 5-lea
Stelei celei izvorâtoare din Dumnezeu Te-ai asemănat prin
strălucirea negrăită a Preacuratului Tău Trup, Dătătorule de Lumină,
Doamne, când, apropiindu-Te de ucenicii Tăi care dormeau, ai înălţat
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Tatălui Tău, pe înălţimea muntelui, rugăciunea Ta de împăcare. Atunci s-a
luminat Faţa Ta ca soarele şi îmbrăcămintea s-a făcut mai albă decât zăpada.
Apostolii, trezindu-se, au văzut Slava Ta, a Unuia Născut din Tatăl, plin de
har şi de adevăr şi stând cu frică Ţi-au cântat: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzându-Te Apostolii Tăi în Tabor, având chip de om şi SchimbânduTe la Faţă întru Slavă Dumnezeiască şi vorbind cu Moise şi cu Ilie despre
sfârşitul Tău, au înţeles puterea Ta cea pururea fiitoare şi Dumnezeirea
ascunsă sub acoperământul trupului, s-au spăimântat auzind cele grăite şi
s-au desfătat de vederea Dumnezeieştii Tale Slave. Dar numai atât au văzut
cât a putut să încapă vederea ochilor trupeşti, iar noi împreună cu dânşii îţi
cântăm:
Iisuse, Cel ce ai strălucit ucenicilor Tăi Dumnezeiasca şi nespusa Ta
Slavă, revarsă în inimile noastre Lumina Ta cea pururea fiitoare;
Iisuse, Cel ce ai împărtăşit pe întâistătătorii legii şi harului cu Lumina
Ta cea mai presus de lume, prin acea împărtăşire adună mintea noastră ce
rătăceşte pururea;
Iisuse, Cel ce în Tabor ai dezgolit puţin fulgerul Dumnezeirii Tale,
ascuns în trup, dezvăluie căderile în păcat, ascunse în conştiinţa noastră cea
ticăloasă;
Iisuse, Cel ce cu razele Luminii celei necreate ale Trupului Tău ai
luminat muntele Sfânt, luminează cu lumina poruncilor Tale şi sufletele
noastre cele întunecate;
Iisuse, Cel ce prin Schimbarea la Faţă ai luminat marginile lumii,
luminează-ne şi ne înfrumuseţează şi pe noi, cei întunecaţi;
Iisuse, Cel ce prin strălucirea Luminii Tale din Tabor ai curăţit,
făcând precum zăpada, pe ucenicii Tăi, curăţeşte-ne şi ne înnoieşte şi pe noi,
cei întunecaţi;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 6-lea
Văzând binecuvântata şi mântuitoarea Ta grăire, Hristoase,
Dumnezeul nostru, împreună cu Moise şi cu Ilie pe muntele Taborului,
ucenicii Tăi Petru, Iacob şi Ioan s-au bucurat foarte. Petru având glasul plin
de iubire Dumnezeiască a zis: „Doamne, bine este să fim noi aici; dacă
voieşti, vom face aici trei colibe: Ţie una şi lui Moise una, şi lui Ilie una”. Noi
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însă, nevrednicii, nu cutezăm a Te întreba, ci, cu smerenie Te rugăm pentru
milă şi cu glas tremurând îţi cântăm: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Nor luminos a strălucit în Tabor spre însemnare la toată lumea. Petru
vorbea despre colibe, glasul Părintelui vestea Descoperirea şi venirea
Duhului Sfânt i-a umbrit pe Apostoli şi vârful muntelui I-a înconjurat.
Aceştia şi mai mult s-au înfricoşat şi, intrând cu frică în nor, au simţit
nepătrunsa Ta Dumnezeire şi cu multă îndrăzneală Ţi-au cântat unele ca
acestea:
Iisuse, Cel ce pe Israel, de demult, în pustie l-ai condus cu stâlpul de
nor, însuţi şi acum arată-ne calea în Împărăţia Ta;
Iisuse, Cel ce pe Apostolii Tăi, în Tabor, cu nor luminos i-ai învăluit,
acoperă-ne şi pe noi cu roua Duhului Tău Cel Sfânt;
Iisuse, Cel ce locuieşti în ceruri, în Biserică nefăcută de mâini, aratăne şi nouă biserica dătătoare de lumină şi umbra preacurată a Dumnezeirii
Tale;
Iisuse, Cel ce nu ai vrut pe pământ corturi făcute de mâini, zideşte-ne
cortul cel lăuntric, cu bun chip, al Duhului Sfânt, cu care să mergem la ceruri;
Iisuse, Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, îmbracă-ne şi pe
noi, cei dezbrăcaţi, cu haina ţesăturii Dumnezeieşti a neprihănirii şi curăţiei;
Iisuse, Cel ce ai întins cerul ca o piele, îmbracă-ne şi pe noi, cei răniţi,
în haina luminoasă ca zăpada a cereştii Tale frumuseţi;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 7-lea
Vrând să descopere taina cea din veac ascunsă a Dumnezeirii Tale,
Hristoase, Părintele Tău ceresc, acum, iarăşi, precum la Iordan, în timpul
Botezului, a vestit că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, şi astfel, cu glas, din nor, a
mărturisit zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel lubit, pe Acesta să-L ascultaţi”.
Iar Apostolii, înfricoşându-se, au căzut cu faţa la pământ, cântându-Ţi:
Aliluia!
Icosul al 7-lea
Nouă şi preaslăvită descoperire s-a făcut în Tabor, Stăpâne Doamne,
când Apostolii înşişi, văzători şi slugi, auzind glasul Părintesc şi tunet din
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nori s-au spăimântat şi o nouă revărsare de lumină deodată i-a luminat. Și,
privindu-se unul pe altul, s-au mirat şi, căzând cu faţa la pământ, Ţie,
Stăpâne, închinându-se, Ţi-au adus aceste laude:
Iisuse, Cel ce eşti Chipul Prealuminat al Ipostasului Părintesc,
schimbă viaţa noastră cea întunecată şi necurată;
Iisuse, Cel ce eşti strălucirea Slavei Părinteşti, luminează sufletele
noastre cele căzute şi afundate în întuneric;
Iisuse, Cel ce eşti minunat şi înfricoşător în Slava Dumnezeirii Tale,
înnoieşte vederea noastră cea duhovnicească stricată prin păcat;
Iisuse, Prealine, Cel ce eşti plin de iubire, prin strălucirea cea nespusă
a Trupului Tău toată necurăţia sufletelor noastre fă-o mai albă decât
zăpada;
Iisuse, Lumina fară început, în Lumina Ta din Tabor arată-ne şi nouă
Lumina Tatălui;
Iisuse, Lumina cea neschimbată, în lumina cea nevăzută a Împărăţiei
Tale arată-ne şi nouă lumina Duhului;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 8-lea
În chip minunat şi străin, Ţi s-au arătat Moise şi Ilie în Tabor, Stăpâne
Doamne, văzând închipuirea Ipostasului Dumnezeiesc şi vorbind despre
patima Ta cea de bună voie ce îţi stătea înainte. Acoperindu-i pe ei norul cel
luminos şi încetând glasul din cer, Slava Domnului s-a luat de la ucenicii Tăi,
iar ei Ţi-au cântat: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cu totul ai fost întru cele de sus, Cuvinte al lui Dumnezeu, când Te-ai
Schimbat la Faţă în Tabor, dar nici de cele de jos nu Te-ai despărţit. Iar când
proorocii au plecat şi vederea Dumnezeiască s-a sfârşit, Tu Te-ai apropiat
de ucenicii Tăi, ce căzuseră de spaimă la pământ şi, atingându-i cu mâna, leai zis: „Sculaţi-vă şi nu vă temeţi”. Iar ucenicii, deschizând ochii şi nevăzând
pe nimeni, afară de Tine, s-au bucurat foarte şi mulţumind lui Dumnezeu,
Ţi-au cântat aşa:
Iisuse, Cel ce ai cuvintele Vieţii veşnice, fii totdeauna cu noi în
călătoria pământească;
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Iisuse, Cel ce ne-ai săturat pe noi cu privirea Dumnezeirii Tale, nu ne
lăsa pe noi singuri întru slujirea Ta;
Iisuse, Cel ce mai înainte de Cruce ne-ai lămurit Taina patimilor Tale
de voie, dă-ne nouă totdeauna să ne amintim de pătimirea Ta;
Iisuse, Cel ce ne-ai arătat, mai înainte de moarte, Slava Ta, dă-ne nouă
să înţelegem totdeauna îndumnezeirea Trupului Tău;
Iisuse, Chipul cel neschimbat al Celui ce Este, înnoieşte în sufletele
noastre privirea chipului şi asemănării Tale;
Iisuse, Cel ce eşti pecetea cea asemenea Tatălui, însemnează în
trupurile noastre bunătatea cea nespusă a chipului Tău;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 9-lea
Toată firea s-a înfricoşat, văzând preaslăvita Schimbare la Faţă în
Tabor, Hristoase Mântuitorule: Îngerii stând nevăzut cu frică şi cu cutremur
Ţi-au slujit Ţie, cerurile s-au spăimântat, pământul s-a cutremurat, văzând
Slava Domnului. Muntele Tabor care până atunci era întunecat şi fumegând
s-a acoperit cu un nor luminos, pentru că pe el au stat preacuratele Tale
picioare. Iar ucenicii Tăi, Doamne, neputând suferi să vadă faţă Ta, au căzut
la pământ, acoperindu-şi feţele, până când, sfârşindu-se vedenia, Tu Însuţi
i-ai ridicat şi ei Ţi-au cântat: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Ritorii cei deşerți de înţelepciune, nefiind luminaţi de har, nu pot
pricepe taina preaslăvitei Tale Schimbări la Faţă. Pentru aceasta, când ai
coborât cu ucenicii din munte, ai poruncit prietenilor Tăi nimănui să nu
spună din ceea ce au văzut, până când Fiul Omului nu se va scula a treia zi
din mormânt. Și ei tăcând nu au spus nimănui nimic în acele zile, din cele ce
au văzut şi au auzit, dar în inima lor Ţi-au cântat aşa:
Iisuse, Cel ce pe nor de foc ai fost purtat, izbăveşte-ne cu lumina Ta
de toată întinăciunea sufletească;
Iisuse, Cel ce Te-ai îmbrăcat în întregul Adam, luminează firea
noastră cea întunecată;
Iisuse, Cel ce ai desfătat pe ucenicii Tăi cu strălucirea Dumnezeirii
Tale, desfătează-ne şi pe noi totdeauna cu cuvintele învăţăturii Tale;
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Iisuse, Cel ce ai luminat pe ucenicii Tăi prin norul dătător de rouă,
luminează-ne şi pe noi totdeauna cu razele preaslăvitei Tale Schimbări la
Faţă;
Iisuse, Cel ce ai sfinţit Taborul cu preacuratele Tale picioare,
îndreptează picioarele noastre spre a sluji Ţie pururea;
Iisuse, Cel ce cu nevinovatele Tale mâini ai arătat ucenicilor să urce
în muntele Tău, îndreptează şi mâinile noastre spre lucrarea faptelor celor
bune;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti lumea, Te-ai Schimbat la Faţă în Tabor pentru
noi, Doamne, ca să ne faci vrednici de Slava Ta cerească şi să schimbi trupul
smereniei noastre, ca să fie asemenea Slavei Tale la învierea cea de obşte şi
în Împărăţia Ta cea veşnică, pe care ai gătit-o, de la facerea lumii, celor ce
Te iubesc pe Tine, de care să ne învredniceşti şi pe noi, precum pe Moise şi
pe Ilie i-ai învrednicit în Tabor să Te vadă Faţă către faţă, şi să-Ţi cântăm cu
toţi sfinţii cântarea veşnică: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate Preaveşnic! Toate le-ai făcut spre mântuirea noastră.
Pentru noi ai primit Preacuratul Trup din Preasfânta Fecioara Maria şi ai
venit în lumea aceasta având chip de rob. Tot aşa, Te-ai Schimbat la Faţă pe
muntele cel sfânt, ca să luminezi întunericul dinlăuntrul nostru, al celor ce
stăm în întunericul şi în umbra morţii, şi să ne faci pe noi, din fii ai mâniei,
fiii Tăi preaiubiţi. Pentru aceasta cu mulţumire îţi cântăm:
Iisuse, pe Tabor chipul robului l-ai schimbat, ca pe noi să ne faci din
robi ai păcatului fiii lui Dumnezeu;
Iisuse, chiar trupul Tău l-ai dat la moarte, ca firea noastră cea căzută
să o prefaci prin Tine;
Iisuse, Cel ce în Tabor ai arătat frumuseţea cea negrăită a Împărăţiei
Tale, întăreşte în noi pacea şi adevărul Duhului Sfânt;
Iisuse, Cel ce prin strălucirea Dumnezeiască a trupului Tău toată
făptura ai îndumnezeit-o, înnoieşte-ne şi pe noi prin îndumnezeirea
trupului la a doua Ta venire;
Iisuse, Cel ce ce în Tabor ai arătat focul Dumnezeirii Tale, arde cu foc
nematerialnic şi păcatele noastre;
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Iisuse, Cel ce ai hrănit acolo cu preadulcile Tale cuvinte pe ucenicii
Tăi, sfinţeşte şi sufletele noastre cele flămânde cu Sfintele Tale Taine;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă aducem Ţie noi nevrednicii, pentru Schimbarea
Ta la Faţă şi strigăm: dă-ne nouă, robilor Tăi, înălţimea vieţuirii cereşti şi
strălucirea Slavei Dumnezeieşti celei pururea fiitoare, iar cu inimă curată
învredniceşte-ne, în chip gândit, să ieşim la muntele Tău cel sfânt şi să
vedem cu ochii minţii preaslăvita Schimbare la Faţă, ca să-Ţi cântăm în chip
luminos: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Fiind Lumină Nepătrunsă şi Dătător de Lumină, Iisuse, Lumina cea
pururea fiitoare şi fără de început, Lumina Ta ai adus-o în lume, pentru că
ai urcat cu Preacuratul Tău Trup în muntele Taborului şi acolo ai arătat
ucenicilor Tăi Lumina cea Necreată şi Dumnezeiască şi chipul Slavei
Părinteşti. Acestei lumini, mai presus de fire, să ne faci şi pe noi părtaşi, ca
să-Ţi cântăm din adâncul sufletului unele ca acestea:
Iisuse Hristoase, Lumina cea Adevărată, întăreşte sufletele noastre
cu cugete bune în toate zilele călătoriei noastre pământeşti;
Iisuse, Împărate, Lumina cea fără început, aprinde din nou făclia cea
stinsă a sufletului până în ziua sfârşitului nostru;
Iisuse, Lumină Lină, care dai viaţă, trimite sufletelor noastre lumină
şi viaţă în ceasul cel înfricoşător al morţii noastre;
Iisuse, Lumină Sfântă, care luminezi şi arzi, scoate-ne atunci din
bezna întunericului;
Iisuse, Lumina Preadulce şi Preasfântă, însoţeşte-ne către lumina
palatului Tău ceresc printre vămile amare ale văzduhului;
Iisuse, Lumina cea mai luminoasă decât orice soare, luminează-ne în
strălucirea sfinţilor Tăi, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 12 lea
Dăruieşte-ne, Doamne Iisuse, harul Tău, pe care în Tabor l-ai dat
aleşilor Tăi ucenici Petru, Iacob şi Ioan şi ne primeşte pe noi ca şi pe aceia,
ca îmbrăcaţi cu putere de sus şi luminaţi de Duhul Sfânt, având inima curată
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şi duhul înnoit, să urcăm în Taborul cel gândit, mergând din putere în
putere, nevoindu-ne mai mult în post şi rugăciune şi petrecând întru
neprihănire, să-Ţi cântăm cu vrednicie: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând Preacurata Schimbare la Faţă, preaslăvim Dumnezeiasca Ta
Slavă arătată în Tabor, ne închinăm Dumnezeirii şi Puterii Tale şi credem cu
Petru că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care ai
venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi şi cântăm împreună cu Apostolii,
din adâncul sufletului: bine este să fim noi aici împreună cu Tine. Pentru
aceasta nu ne ruşina pe noi, cei neputincioşi şi învechiţi în trup, care credem
întru Tine, ci ne acoperă cu Lumina Dumnezeieştii Tale străluciri pe cei ce
cu dragoste îţi cântăm Ţie:
Iisuse, Soarele Cel Neapus, care ai răsărit în Tabor, luminează-ne cu
Dumnezeiasca Ta strălucire;
Iisuse, Lumina cea neajunsă, care Te-ai arătat întru Schimbarea Ta la
Faţă, încălzeşte-ne cu împărtăşirea harului Tău;
Iisuse, Biserica Veşnică a Ierusalimului Ceresc, sălăşluieşte-ne în
Cortul Tău Dumnezeiesc;
Iisuse, Floarea cea binemirositoare a Raiului, înmiresmează-ne şi pe
noi cu aromatele sfinţeniei şi ale curăţiei;
Iisuse, Focul cel curăţitor, Care ai vrut să curăţeşti cerul şi pământul
de orice întinăciune, curăţeşte-ne şi pe noi de toată întinăciunea trupului şi
a duhului;
Iisuse, Piatra cea preţioasă, Care ai luminat Sionul cel de Sus cu
frumuseţe Dumnezeiască, învredniceşte-ne şi pe noi să vedem această
frumuseţe;
Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim
totdeauna sub acoperământul harului Tău!
Condacul al 13-lea
O, Preadulce şi Atotbunule Iisuse, Cel ce în Tabor ai strălucit cu Slava
Dumnezeiască! Primeşte acum această puţină rugăciune a noastră, precum
ai primit în muntele cel sfânt închinarea ucenicilor Tăi, aşa şi pe noi
învredniceşte-ne să ne închinăm preaslăvitei Tale Schimbări la Faţă, ca
strălucind în lumina faptelor bune, să se lumineze prin Tine întunericul
păcatului ce locuieşte în noi şi să ne arătăm vrednici moştenitori ai
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Împărăţiei Tale celei veşnice, unde cu toţi sfinţii să-Ţi cântăm: Aliluia! (de
trei ori)
Apoi se zic Icosul 1: „Îngerilor necunoscută şi...”, şi Condacul 1:
„Alesule Voievod şi Împărat...”.

Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Care locuieşti întru
Lumina Cea nepătrunsă, şi eşti Strălucirea Slavei Tatălui şi Chipul
Ipostasului Său! Pentru că a venit plinirea vremii, Tu, pentru mila cea
nespusă faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip de rob
luând, Te-ai smerit pe Sine, ascultător fiind chiar până la moarte. Totuşi,
înainte de Cruce şi de patima cea de bună voie, în muntele Taborului, Te-ai
schimbat la Faţă, întru Slava Ta Dumnezeiască, înaintea sfinţilor Tăi ucenici
şi Apostoli, ca atunci, când Te vor vedea răstignit şi dat morţii, să priceapă
că patima este de bună voie şi Dumnezeiască. Învredniceşte-ne şi pe noi, pe
toţi, să prăznuim Preacurata Schimbare la Faţă cu inimă curată şi cu minte
neîntinată să urcăm în muntele Tău cel Sfânt, în sălaşul Sfintei Slavei Tale,
unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca
acolo, împreună cu Sfinţii, Faţă către faţă, să vedem Slava Ta, în ziua cea
neînserată a Împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău,
împreună cu Cel fară de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi
de Viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Acatistul NEFĂCUTULUI CHIP
al DOMNULUl nostru IISUS HRISTOS
După obişnuitul început:
Condacul 1
Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare
greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voie ai binevoit a Te sui cu
trupul pe Cruce, ca să-i izbăveşti din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai
zidit, de aceea cu nădejde strig Ţie: Doamne, Mântuitorul meu, vino şi
vindecă-mi durerile cele sufleteşti şi trupeşti!
Icosul 1
„Iisuse, Bunule Mântuitor”, se ruga Avgar guvernatorul Edesei, „vino
şi la mine şi vindecă-mi boala cea fară de leac, de care sufăr de mulţi ani...”.
Asemenea şi eu, plin de lepra păcatului fiind, strig către Domnul astfel:
Doamne al meu, miluieşte-mă după mare mila Ta şi după mulţimea
îndurărilor Tale fărădegea îmi şterge;
Doamne, Mântuitorul meu, cu roua milostivirii Tale spală-mi păcatul
şi fărădelegea;
Doamne, întoarce-Ţi Faţa Ta de la păcatul meu şi de fărădelegile mele
curăţeşte-mă;
Doamne, inimă curată în mine zideşte şi cu duh drept mă înnoieşte;
Doamne, nu mă lepăda de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt să nu-l iei
de la mine;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 2-lea
Văzând dragostea şi credinţa lui Avgar, Doamne, i-ai scris lui: „Eşti
fericit, Avgar, că nu M-ai văzut şi ai crezut. Eu îţi trimit pe ucenicul Meu care
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te va vindeca şi-ţi va hărăzi viaţa veşnică, ţie şi celor împreună cu tine”.
Trimite-mi şi mie, Doamne, mila Ta, celui ce-Ţi cânt: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Mintea nu pricepe, cum Domnul, ştergându-Şi Preacurata Sa Faţă, a
lăsat întipărit pe mahramă Chipul Său cel Sfânt şi i l-a trimis lui Avgar,
împlinindu-i dorinţa. Acesta a avut o mare bucurie, privind şi sărutând
chipul lui Hristos, iar eu, închinându-mă cu evlavie şi credinţă mă rog:
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta;
Doamne, redă-mi bucuria mântuirii şi cu Duh stăpânitor mă
întărește;
Doamne, Ţie Unuia am greşit şi rău am făcut, dar iartă-mă ca un
îndurător;
Doamne, Mântuitorul meu, vezi scârba sufletului meu şi vino-mi în
ajutor;
Doamne, auzi-mă, că din necazuri doar Tu mă izbăveşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 3-lea
Plin de puterea dragostei şi bucuriei, Avgar s-a închinat Chipului
nefăcut de mână al Mântuitorului lumii şi, căpătând vindecare, cu credinţă
a strigat: „Hristoase Dumnezeule, cel ce se încrede în Tine nu se va ruşina în
veac”, învăţându-ne şi pe noi să nădăjduim în mila Domnului şi să-I cântăm:
Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având dragoste către neamul omenesc, prin ucenicul Tău ai chemat
pe Avgar din bezna păcatului, luminându-i sufletul cu lumina adevărului
Tău; cheamă-mă şi pe mine din adâncul păcatelor, ca şi eu, plângând să-Ţi
strig aşa:
Doamne, dă-mi lacrimi de umilinţă ca, rugându-mă să-mi cureţi
fărădelegea mea;
Doamne, pătrunde-mă cu lumina dumnezeieştii cunoştințe, şi condumă spre Împărăţia Ta;
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Doamne, Luminarea şi Mântuitorul meu, la Tine vin, învaţă-mă să fac
voia Ta;
Doamne, dă-mi pricepere şi goneşte de la mine toate ispitele şi pe
calea mântuirii voi umbla;
Doamne, nu-mi întoarce rugăciunea, auzi-mă şi cu frica Ta să mă
întăreşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino si vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 4-lea
Viforul patimilor şi grijile vieţii mă tulbură, iar inima mi-e cuprinsă
de frica morţii, de aceea strig: Doamne, n-am pe nimenea aici să-mi ajute, ci
Tu scapă-mă ca odinioară pe Avgar, şi fă ca împreună cu dânsul să-Ţi cânt
Ție: Aliluia!
Icosul al 4-lea
„Auzind că iudeii Te urăsc şi vor să-Ţi facă rău”, scria Avgar,
„Doamne, vino aici şi vei locui cu mine”. Şi eu urmând dragostea lui, din
adâncul căderii mele, cu îndrăzneală te rog, Hristoase, aşa:
Doamne Dumnezeul meu, intră în inima mea şi rămâi pentru
totdeauna cu mine, păcătosul;
Doamne Dumnezeul sufletului meu, uneşte-mă cu Tine pe vecie, pe
mine, ticălosul;
Doamne, Doamne, de Tine se lipeşte sufletul meu, umple-mi inima de
bucurie;
Doamne, auzi-mi rugăciunea şi nu mă părăsi în a credinţei mele
sărăcie;
Doamne, caută spre mine şi cu mila Ta inima să-mi veseleşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile, cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 5-lea
„Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”, au cântat
copiii evreilor, întâmpinând pe Domnul în Ierusalim; şi noi, acum,
deschizând uşile inimilor noastre, Celui ce vine la noi cu umilinţă Îi cântăm:
Aliluia!
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Icosul al 5-lea
Ce minunate cuvinte ai spus, Doamne, celor în necazuri: „Să nu se
tulbure inima voastră, credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine, şi veţi
moşteni împărăţia gătită vouă de la întemeierea lumii”. Eu, însă, gândind la
fărădelegile mele, Te rog, Bunule, luminează ochii minţii mele, ca să nu
adorm în somnul morţii, ci treaz să-Ţi strig:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cred în Tine, ajută
necredinţei mele;
Doamne Împărate Preaputernic, trimite-mi tărie credinţei şi deplină
încredere;
Doamne, Cel ce ai scos pe Israel din robia lui Faraon, arată-mi şi mie
calea şi adevărul Tău;
Doamne, nu cu mânia Ta să mă cerţi şi nu mă părăsi pentru păcatul
meu;
Doamne, Te rog din suflet, rugăciunea bolnavilor să o primeşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 6-lea
Nu îndrăznesc, Doamne, să mă uit la Chipul Tău, sunt ticălos şi
nevrednic; ci ca vameşul suspinând, mă rog: curăteşte-mă pe mine,
păcătosul, izbăveşte-mă de făţărnicia fariseică şi învaţă-mă cu inimă curată
să cânt milostivirii Tale: Aliluia!
Icosul al 6-lea
În scârba mea, Mântuitorule, mi-au strălucit mângâietoarele Tale
cuvinte pe care le-ai spus: „Nu vă voi lăsa pe voi singuri, voi veni la voi”. De
aceea şi eu, ieşind din bezna deznădejdii, nădăjduiesc în iubirea Ta de
oameni şi mă rog aşa:
Doamne, Doamne, mi se topeşte sufletul de durere, înţelepţeşte-mă
şi poruncile Tale voi păzi;
Doamne, Doamne, Adăpostul meu, în necazuri şi scârbe nu mă
părăsi;
Doamne al meu, Doamne, nevinovat fiind, ai fost socotit cu cei răi,
izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc;
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Doamne al meu, iartă-mă şi mă primeşte ca pe fiul cel rătăcit în
braţele Tale când mă pocăiesc;
Doamne al meu, Doamne, din necazul de acum Te rog să mă
mântuieşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 7-lea
Minunile Tale ai arătat, Doamne, în Icoana Preacuratului Tău Chip,
căci prin el ai dăruit mângâiere tuturor pământenilor, învăţându-i ca în
toate scârbele şi împrejurările vieţii să alerge la milostivirea Ta şi cu
dragoste să-Ţi cânte: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Purtând trup, sunt întinat de mulţimea faptelor mele cele rele, mă
înfioară înfricoşata zi a Judecăţii şi Te rog: Uşile pocăinţei deschide-le mie,
Dătătorule de viaţă, ca să-Ţi strig cu David:

Tine;

Doamne, auzi rugăciunea mea şi îndură-Te de mine;
Doamne, al Tău sunt, înţelepţeşte-mă, ca viu fiind să Te cinstesc pe

Doamne, Dumnezeule, Păstorul meu, rătăcesc ca oaia cea pierdută,
caută-mă şi mă mântuieşte;
Doamne, nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, pleacă-Ţi urechea, auzimă şi mă miluieşte;
Doamne, îndură-Te şi vindecă sufletul meu că am greşit Ţie, căci
Iubitor de oameni eşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 8-lea
De ziua cea înfricoşată a venirii Tale mă tem, Hristoase, mă cutremur
şi mă înfior eu, cel plin de păcate, dar Tu, mai înainte de sfârşit întoarce-mă,
Mântuitorule, şi mă mântuieşte pe mine, cel ce îţi cânt: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Întreg ai fost iubire, o, Iisuse, spre lumea căzută şi ai dăruit Chipul
Tău cel sfânt, zicând duios tuturor celor în necazuri şi supărări: „Veniţi la
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Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi”. De aceea şi eu,
cel căzut, cu îndrăzneală Te rog, Hristoase, zicând acestea:
Doamne, Păzitorul meu, fereşte-mă de vrăjmașii care îmi fac
supărare;
Doamne, Mântuitorul meu, scapă-mă, căci mă afund în ispite ca şi în
mare;
Doamne, Cel ce locuieşti întru cele înalte şi spre cei smeriţi priveşti,
caută spre mine şi mă mântuieşte;
Doamne, să nu se tulbure inima mea şi să mărturisesc că în Numele
Tău nădăjduiesc;
Doamne, Doctorul cel Mare, cred că orice boală poţi să o lecuieşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 9-lea
Veniţi cu dragoste şi frică toate neamurile să ne închinăm
Preacuratului Chip al Mântuitorului lumii, Cel ce ne-a izbăvit din robia
vrăjmaşului, şi cu mulţumită să-I cântăm Biruitorului morţii şi al iadului
cântare îngerească: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Fiind atins de lepra păcatului, nu mă pricep cum să Te slăvesc mai
bine, o, Milostive Stăpâne! Te mărturisesc cu toată inima că eşti cu adevărat
Fiul Dumnezeului celui viu și cu umilinţă privesc Chipul Tău cel Sfânt, zicând
acestea:
Doamne Iisuse, bucuria mea, dă-mi să mă bucur de milostivirea Ta;
Doamne, Mântuitorul meu cel Bun, mântuieşte pe robul Tău de toată
necredinţa şi fărădelegea;
Doamne, Mântuitorule, Tu eşti scăparea mea, la cine voi alerga?
Doamne îndurate, nimiceşte cu harul Tău mânia inimii mele;
Doamne al meu, Curăţie sfântă, curăţă-mi inima şi mintea de rele;
Doamne, Cel ce Te îmbraci cu lumina şi că cu o haină, luminează-mă
pe mine cel împresurat de grijile pământeşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
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Condacul al 10-lea
Doamne, Mântuitorul meu Cel milostiv, ridică-mi sufletul cel căzut în
fapte de ruşine şi trupul meu slăbănogit de boală, ca oarecând pe slăbănogul
de la scăldătoarea oilor şi îndreptează-mă pe calea mântuirii, ca să-Ţi cânt
Ţie: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate, Veşnice Mângâietor, Hristoase adevărate, curăţește-mă de
toată întinăciunea, precum ai curăţit pe cei zece leproşi şi vindecă-mă
precum ai vindecat sufletul iubitor de arginţi al lui Zacheu vameşul, ca să-Ţi
cânt Ţie aşa:
Doamne al meu, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, tămăduieşte-mi
rănile sufletului meu;
Doamne, Cel ce ai purtat neputinţele şi suferinţele noastre, vindecămi bolile trupului meu;
Doamne, Iisuse, Ajutorul meu, ajută-mi, că mi se stinge sufletul de
atâta tristeţe;
Doamne, Cel ce ai deschis ochii orbului, dă-mi să văd a Ta răbdare şi
blândeţe;
Doamne, îndelung răbdătorule, Te rog să-mi mântuieşti sufletul meu
de toată întristarea;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă aducându-Ţi, cu inima zbrobită Te rugăm: Nu ne
trece cu vederea, Preabunule Doamne, întoarce-Ţi Faţa Ta de la păcatele
noastre, dar de la mine, robul Tău, nu Ţi-o întoarce, auzi-mă, căci şi în
necazul meu îţi cânt: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi pe tot omul ce vine în
lume, ia aminte la rugăciunea nevrednicului Tău rob şi îndreptează viaţa mea
după poruncile Tale, sfinţeşte-mi sufletul ca să-Ţi aduc rugăciunea aceasta:

Ta;

Doamne Iisuse Hristoase, Lumina lumii, luminează-mă cu lumina Ta;
Doamne, Izvorul vieţii, dă-mi viaţă veşnică şi mă întăreşte în legea
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Doamne Iisuse Hristoase, Soarele dreptăţii, cu dreptatea Ta
străluceşte-mi mintea mea;
Doamne, Povăţuitorul lumii, învaţă-mă să Te iubesc din suflet şi să
fac voia Ta;
Doamne, Cel ce ai dat vedere orbilor, deschide-mi uşile pocăinţei şi
de păcatul meu mă curăteşte;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 12 lea
Atotputernice Doamne, cu Harul Tău, întăreşte-mi inima în credinţă,
nădejde şi dragoste, ca întru adâncă pocăinţă şi împlinirea poruncilor Tale
să mă învrednicesc de Împărăţia Ta, unde cu cetele sfinţilor îngeri să-Ţi
cânt: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Doamne, Păstorul cel Bun, Tu ai zis: „Mă duc să vă gătesc loc... şi iarăşi
voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu”. Auzind această
minunată făgăduinţă, îndrăznesc şi eu, cel cufundat în întristări, să mă
apropii şi să mă rog aşa:
Doamne al meu, Mântuitorule, mântuieşte-mă pe mine, cel ce pier;
Doamne, depărtează norii necredinţei, zavistiei şi duşmăniei, căci
Duhul Tău cel bun îl cer;
Doamne, mângâierea sufletului meu, scapă-mă din această supărare;
Doamne, scapă-mă din necaz şi boală şi dă-mi tămăduire;
Doamne, Împărate Preaputernic, întru Împărăţia Ta să mă pomeneşti;
Doamne, Mântuitorul meu, vino şi vindecă-mi durerile, cele
sufleteşti şi trupeşti!
Condacul al 13-lea
Mântuitorul meu Cel milostiv, caută spre mine, robul Tău, cel ce mă
afund în marea încercărilor şi a necazurilor, şi precum oarecând pe Petru
cel ce se afunda l-ai izbăvit, scapă-mă şi pe mine cu Harul Tău cel sfânt,
sfinţeşte-mi sufletul şi mă întăreşte pe calea mântuirii, ca să-Ţi cânt cu inimă
şi buze curate şi cu dragoste: Aliluia! (de trei ori).
Apoi se zic Icosul 1: „Iisuse, Bunule Mântuitor...”, şi Condacul 1:
„Văzând dragoste şi credinţă...”.
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Rugăciune
O, Preabunule, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, odinioară sfânta Faţă a chipului Tău omenesc ai spălat-o cu apă şi ai şters-o cu
mahrama, pe care minunat s-a închipuit Chipul Tău şi l-ai trimis lui Avgar,
guvernatorul Edesei, spre vindecarea bolii lui, că aşa ai binevoit Tu.
Iată şi noi păcătoşii robii Tăi, cuprinşi de neputinţe trupeşti şi
sufleteşti; căutăm Faţa Ta, Doamne, şi cu David întru umilinţă strigăm: „NuŢi întoarce Faţa Ta de la noi”, ci abate-Ţi mânia Ta de la noi, robii Tăi şi,
fiindu-ne ajutător, nu ne respinge şi nu ne părăsi. Atotmilostive Doamne,
Mântuitorul nostru, închipuieşte-Te în sufletele noastre, ca, trăind în
sfinţenie şi dreptate, să-Ţi fim fii şi moştenitori ai Împărăţiei Tale. Şi astfel
pe Tine, Preamilostive Doamne, împreună cu Tatăl Tău Cel fără de început
şi cu Preasfântul Duh, neîncetat să Te slăvim în nesfârşiţii veci. Amin.
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Acatistul Bunei Vestiri
Se citește individual ca Pravilă, de obicei Zilnic, iar la Biserică la fel în
toate Zilele, în afară de Marțea, Sâmbăta și Sărbătorile deosebite.
După obișnuitul început, se zice:
Condacul 1
APĂRĂTOARE DOAMNĂ, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne
din nevoi, aducem Ție, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, noi robii Tăi. Și ca ceea
ce ai Stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate neputințele, ca să-ți
Cântăm: Bucură-te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Icosul 1
Îngerul cel mai întâi stătător, din Cer a fost Trimis să-Ți zică Ție,
PREACURATĂ: BUCURĂ-TE! Și văzând Taina ÎNTRUPĂRII DUMNEZEIEȘTI,
el însuși înspăimântat, a grăit:
Bucură-Te, cea prin care Răsare iarăși LUMINA;
Bucură-Te, cea prin care piere blestemul;
Bucură-Te, dezlegarea păcatului lui Adam;
Bucură-Te, oprirea lacrimilor Evei;
Bucură-Te, Taina cea din Veac ascunsă;
Bucură-Te, Taina ce acum se Descoperă;
Bucură-Te, Scaunul ÎMPĂRATULUI DUMNEZEIESC;
Bucură-Te, Preacuratele Brațe ale Lumii;
Bucură-Te, cea prin care Însuși ZIDITORUL Se ARATĂ;
Bucură-Te, Pântecele DUMNEZEIEȘTII ÎNTRUPĂRI;
Bucură-Te, cea prin care se ÎNNOIEȘTE Făptura;
Bucură-Te, prin care PRUNC se face FĂCĂTORUL;
Bucură-te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 2-lea
Știindu-Te întru Curăție, ai zis Îngerului Gavriil: Preaslăvitul Tău
Glas, cum să-l primesc?... Cum să fie o NAȘTERE FECIORELNICĂ?... Dar el s-a
plecat, Cântând: ALILUIA!
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Icosul al 2-lea
Înțelegerea cea neînțeleasă căutând să o înțelegi, iarăși ai grăit:
Ce NAȘTERE de Taină poate fi aceasta?... Iar Îngerul și mai mult se Închina.
Bucură-Te, Tăinuitoarea SFATULUI celui nespus;
Bucură-Te, VOIA neștiută a DUMNEZEIRII;
Bucură-Te, Începutul Minunilor lui HRISTOS;
Bucură-Te, ÎNTRUPAREA Lui Preaminunată;
Bucură-Te, Scara pe care se Coboară Însuși DUMNEZEU;
Bucură-Te, PODUL dintre Cer și Pământ;
Bucură-Te, a Îngerilor AȘTEPTARE;
Bucură-Te, a Omului Încununare;
Bucură-Te, adâncul Proorocirilor ce acum se adeveresc;
Bucură-Te, ARĂTAREA de nimeni închipuită;
Bucură-Te, DESCHIDEREA UȘII Pecetluite;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 3-lea
PUTEREA DUMNEZEIASCĂ atunci Te-a UMBRIT, și Pântecele Tău ca
o Taină Aleasă de ROD s-a UMPLUT, și FIUL lui DUMNEZEU, totodată ca Fiul
Lumii, S-a CONCEPUT, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Cu DUMNEZEIASCA ÎNTRUPARE, ai alergat la Elisabeta, care și ea
avea în Pântece Aleasă Zămislire, care cu BUCURIE a Tresăltat la Venirea Ta,
Mărturisindu-Te cu Adevărat, ca MAICA DOMNULUI ce TRUP S-a Făcut.
Bucură-Te, NĂSCĂTOAREA FIULUI Lui DUMNEZEU ÎNTRUPAT;
Bucură-Te, NAȘTEREA DUMNEZEIRII și ca Făptură;
Bucură-Te, Mlădița ce RODEȘTE chiar pe Ziditorul;
Bucură-Te, Brazda DUMNEZEIESCULUI LUCRĂTOR;
Bucură-Te, Ogorul SEMĂNĂTORULUI de SUS;
Bucură-Te, Pământul care acum dă RODUL Cel MARE;
Bucură-Te, Lumina care Arată acum și SOARELE;
Bucură-Te, o „Altă Zi” care nu se mai sfârșește;
Bucură-Te, o „altă” Facere a Lumii;
Bucură-Te, POMUL VIEȚII Răsădit;
Bucură-Te, Raiul ce se face ÎMPĂRĂȚIE;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
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Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri având Înțeleptul Iosif, a Cunoscut apoi că ești FĂRĂ
PRIHANĂ, de la DUHUL SFÂNT fiind Zămislirea Ta cea DUMNEZEIASCĂ,
Cântând: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Auzind Păstorii pe Îngeri Lăudând NAȘTEREA Lui HRISTOS, au
alergat ca la un PĂSTOR, pe care Văzându-L ca pe un MIEL în Brațele Tale
de MAICĂ, I s-au Închinat.
Bucură-Te, MAICA MIELULUI și a PĂSTORULUI;
Bucură-Te, Staulul Cel mai Sfânt al Lumii;
Bucură-Te, „alt” Rai pe Pământ;
Bucură-Te, că Cerul și Pământul acum se Întâlnesc;
Bucură-Te, că Însuși DUMNEZEU Se ARATĂ;
Bucură-Te, Temeiul Credinței acum Împlinite;
Bucură-Te, DARUL Cel mai Mare;
Bucură-Te, că în Brațele Tale NECUPRINSUL Încape;
Bucură-Te, că la Pieptul Tău VEȘNICIA se ODIHNEȘTE;
Bucură-Te, ICOANA cea de Taină a Lumii;
Bucură-Te, ÎNCHINAREA Întregii Făpturi;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 5-lea
Steaua cu DUMNEZEIASCĂ mergere văzând-o Magii, au mers pe
Urma LUMINII ei; și ținând-o ca pe o Făclie, au CĂUTAT pe MARELE
ÎMPĂRAT; și ajungând la Cel neajuns, s-au Bucurat, Cântând: ALILUIA!
Icosul al 5-lea
Văzând în Brațele Tale FECIORELNICE pe Cel ce a ZIDIT toată
Făptura, și Cunoscându-L ca pe Însuși STĂPÂNUL tuturor, cu Daruri Laudă
i-au adus.
Bucură-Te, cea prin care SOARELE DUMNEZEIESC Răsare;
Bucură-Te, Raza ZILEI de „alt început”;
Bucură-Te, Dezvăluirea Tainei nepătrunse;
Bucură-Te, că păcatul acum cu totul se vădește;
Bucură-Te, că amara cădere acum se oprește;
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Bucură-Te, că și Îngerii și Omul trec la LIMANUL Neschimbător;
Bucură-Te, Recăpătarea Chipului de Început;
Bucură-Te, că DUMNEZEU și Lumea se ÎMBRĂȚIȘEAZĂ;
Bucură-Te, că Lumea fără amestecare stă în FAȚA lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, Priveliștea Veșniciei Însăși;
Bucură-Te, CHIPUL căruia toate i se ÎNCHINĂ;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 6-lea
Magii mărturisitori întorcându-se în Babilon, împlinind Proorocia, lau rușinat pe Irod cel mincinos, care nu Cânta: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
Ai Mers și în Egipt ca să RĂSARĂ LUMINA peste tot, că idolii
nesuferind să mai stea, au căzut în FAȚA Celui ce ESTE UNICUL DUMNEZEU.
Bucură-Te, NOUL Chip al Lumii;
Bucură-Te, căderea vechii înșelări;
Bucură-Te, înecarea netrupescului faraon;
Bucură-Te, trecerea prin „Marea de Taină”;
Bucură-Te, ieșirea din Egiptul păcatului;
Bucură-Te, că MESIA a VENIT;
Bucură-Te, că Moise acum este HRISTOS;
Bucură-Te, că Mana din pustie este în Chipul PÂINII VIEȚII;
Bucură-Te, că „Țara Făgăduinței” este ÎMPĂRĂȚIA lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, că Pământul „blestemat” acum se BINECUVÂNTEAZĂ;
Bucură-Te, că păcatul acum se dezleagă;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 7-lea
Cerând Bătrânul Simeon să se mute din acest veac, Te-a Mărturisit
cu ADEVERIRE pe Tine, MAICA lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, cu Bucurie
Cântând: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
S-a REÎNNOIT Făptura, că a VENIT prin NAȘTEREA Ta ÎNNOITORUL
Lumii, Căruia și noi îi aducem cele de cuviință.
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Bucură-Te, ICOANA-DUMNEZEIREA ÎNTRUPATĂ;
Bucură-Te, ICOANĂ, Făptură REÎNNOITĂ;
Bucură-Te, ICOANĂ, deodată NEVĂZUT și Văzut;
Bucură-Te, ÎNCHINAREA de SUS și de Jos;
Bucură-Te, NOILE Table ale Legii;
Bucură-Te, NOUL CHIVOT al TEMPLULUI Rezidit;
Bucură-Te, SFÂNTA SFINTELOR ce se DESCHIDE;
Bucură-Te, Desfacerea tuturor PECEȚILOR;
Bucură-Te, ce Moise n-a putut să audă și să vadă;
Bucură-Te, ALTAR preînchipuit de Ilie;
Bucură-Te, că în locul „Focului din Cer”, Însuși DUMNEZEU a
Coborât;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 8-lea
Văzând NAȘTEREA străină, să ne înstrăinăm și noi de cele
stricăcioase, și mutându-ne Mintea la Cele de SUS, să Cântăm Celui ce S-a
POGORÂT la cele de jos: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Cu totul a fost întru cele de Jos, iar de Cele de SUS nicidecum nu S-a
despărțit, că fiind CUVÂNTUL DUMNEZEIESC, pe toate le-a cuprins.
Bucură-Te, Încăperea Celui NEÎNCĂPUT;
Bucură-Te, Ușa Lumii de Mare Cinste;
Bucură-Te, Lauda ce acum se vede;
Bucură-Te, CUVÂNTUL ce acum se Vorbește;
Bucură-Te, că cele potrivnice nu mai sunt;
Bucură-Te, că ai Unit FECIORIA cu NAȘTEREA;
Bucură-Te, cea prin care Firea Făpturii trece peste hotar;
Bucură-Te, cea prin care și Cele Peste fire se primesc;
Bucură-Te, MAICA lui HRISTOS Cel Veșnic;
Bucură-Te, MAICA lui HRISTOS Cel pururea și în Lume;
Bucură-Te, MAICA lui HRISTOS al Tuturor;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 9-lea
Toate s-au minunat de lucrul cel mare al ÎNTRUPĂRII de SUS, că Om
fiind, nu S-a micșorat, pentru care Cântăm: ALILUIA!
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Icosul al 9-lea
Pe cei necredincioși îi vedem, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, fără
priceperea Tainei Celei mai Presus de Fire, iar noi aducem necontenita
Cinstire.
Bucură-Te, că pe filozofi îi arăți neînțelepți;
Bucură-Te, că rușinezi pe toți întrebătorii;
Bucură-Te, că ÎNȚELEPCIUNEA de SUS o aduci;
Bucură-Te, Mintea de Dincolo de cele ale Minții;
Bucură-Te, Inima ADÂNCURILOR de DUH;
Bucură-Te, CUNOȘTINȚA doar a CREDINȚEI;
Bucură-Te, Petrecerea și a Celor Suprafirești;
Bucură-Te, MAICA Celui ce ADUNĂ toată Făptura;
Bucură-Te, MAICA Celui ce face Zidirea LITURGHIE;
Bucură-Te, IUBIREA DUMNEZEIASCĂ Însăși;
Bucură-Te, și Iubirea Curată a Lumii;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 10-lea
Vrând să Mântuiască Lumea, PĂSTORUL Cel MARE prin Tine S-a
ÎNTRUPAT, și în Chip de Om LUCRĂTOR S-a făcut, ca toți să Cântăm:
ALILUIA!
Icosul al 10-lea
O, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Zidul FECIORIEI și Neprihănirea
Lumii, Limanul celor ce aleargă la Tine, Mijlocește și pentru noi către
FĂCĂTORUL, ca ceea ce ai Îndrăzneală de MAICĂ.
Bucură-Te, Turnul FECIORIEI;
Bucură-Te, Nevinovăția fără schimbare;
Bucură-Te, Începătoarea PREFACERII de SUS;
Bucură-Te, ADUCEREA DARULUI DUMNEZEIESC;
Bucură-Te, călcarea șarpelui din LUMINĂ căzut;
Bucură-Te, că ești de acum Chipul Izbăvirii;
Bucură-Te, că Te avem Marea Milostivire;
Bucură-Te, și MAICA noastră;
Bucură-Te, că la Tine alergăm în toate nevoile;
Bucură-Te, că la Tine căutăm toată izbăvirea;
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Bucură-Te, CHIPUL MAICII Celei MARI;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 11-lea
De am aduce laude și psalmi fără număr, ca nisipul mării, nimic nu
plinim cum se cuvine, că MILELE Tale sunt mai multe, pentru care Cântăm:
ALILUIA!
Icosul al 11-lea
FĂCLIA ce risipește tot întunericul ești, Preasfântă NĂSCĂTOARE de
DUMNEZEU, că ai PURTAT pe SOARELE Cel DUMNEZEIESC și Te-ai făcut
ARĂTAREA Lui.
Bucură-Te, Raza SOARELUI Însuși;
Bucură-Te, LUMINA cea neapusă;
Bucură-Te, Fulgerul din Necuprins;
Bucură-Te, Tunetul ce pe toți i-a-nspăimântat;
Bucură-Te, că din furtuna păgână te-ai ales;
Bucură-Te, că te faci Pământul cel Liniștit;
Bucură-Te, MAICA la care toți Venim;
Bucură-Te, MAICA spre care toți Nădăjduim;
Bucură-Te, MAICA Iubirii neîmpuținate;
Bucură-Te, Brațele Primirii necontenite;
Bucură-Te, MAICA ce nu lași pe nimeni să se piardă;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 12-lea
O, MAICA DEZLEGĂTORULUI tuturor datoriilor, prin Tine se rupe
„zapisul” păcatului, și iarăși HARUL primim în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
Ne Închinăm NAȘTERII Tale Celei DUMNEZEIEȘTI, și Te Lăudăm ca
pe Biserica cea Însuflețită, cu neoprite grăiri.
Bucură-Te, Biserică-NOUL Templu al Lumii;
Bucură-Te, Biserică, Însuși CHIPUL FIULUI lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, Biserică ce Deschizi ALTARUL pecetluit;
Bucură-Te, Biserică în care Intră toată Lumea;
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Bucură-Te, Biserică, DUMNEZEU și Lumea în ÎNTÂLNIRE;
Bucură-Te, Biserică, Vorbirea Făpturii cu ZIDITORUL;
Bucură-Te, Biserică în care VINE SFÂNTUL DUH;
Bucură-Te, Biserică în care DUMNEZEU TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ;
Bucură-Te, CHIPUL LOCAȘULUI Veșniciei;
Bucură-Te, NOUL Ierusalim al lui HRISTOS;
Bucură-Te, NOUL TEMPLU Răsădit peste tot;
Bucură-Te, Mireasă, pururea FECIOARĂ!
Condacul al 13-lea
O, MAICĂ Prealăudată, care ai NĂSCUT pe CUVÂNTUL, Cel ce este mai
SFÂNT decât toți Sfinții, primind acest DAR de acum, Mântuiește-ne de toată
ispita și scapă-ne de chinurile cele veșnice, ca toți să Cântăm: ALILUIA! (de
trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul NAŞTERII PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI
de DUMNEZEU și PURUREA FECIOAREI MARIA
Se prăznuieşte la 8 septembrie.
După obișnuitul început, se zice:
Troparul
Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la
toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, Dumnezeul
nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare şi stricând moartea, nea dăruit nouă viaţă veşnică. (de 3 ori).
Condacul 1
Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui înţelegător
răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţivă, popoare, şi vă bucuraţi şi cu credință, din inimă, lăudaţi-o aşa: Bucurăte, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria
şi mântuirea a toată lumea!
Icosul 1
Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se
veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui
Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i zicem:

Soare;

Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se vor trimite;
Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare;
Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului
Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire;
Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat;
Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;
Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc;
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Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei;
Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 2-lea
Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci
împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi a
sosit; pentru care slavă dăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieţii a numit-o, că la
plinirea vremii prin Eva cea tainică şi duhovnicească viaţa lumii s-a înnoit
şi bucuria în locul întristării a răsărit: pe care, cu credinţă, din inimă o
lăudăm aşa:
Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;
Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arşiţa păcatului
se răcoreşte;
Bucură-te, lăcaş preasfânt şi raiul cel gândit al desfătării;
Bucură-te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii;
Bucură-te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească;
Bucură-te, floare duhovnicească din sămânţă arhierească;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească;
Bucură-te, raiule cu totul înflorit;
Bucură-te, raiule cuvântător şi preaîmpodobit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 3-lea
Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru naşterea lui Samuel, dar
şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor Părinţi pentru naşterea ta,
Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi mulţumită din toată inima au adus
lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
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Icosul al 3-lea
După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a dumnezeieştilor tăi părinţi, ca un soare preafrumos ai răsărit şi noaptea
întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta, şi bucurie la toată lumea ai vestit.
Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa:
Bucură-te, că naşterea ta îngerul Domnului a vestit-o;
Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit;
Bucură-te, că la naşterea ta cerul şi pământul s-au bucurat;
Bucură-te, că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ţi s-a dat;
Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău pe unele din darurile
tale le-a arătat;
Bucură-te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Mariam;
Bucură-te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca
Abigail;
Bucură-te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare;
Bucură-te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de
soare;
Bucură-te, că pe Iudita cea înţeleaptă cu înţelepciunea ai întrecut-o;
Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârşit-o prin rugăciunea
cea stăruitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 4-lea
Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare, că iată, semnul
bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a
sosit; de a cărei venire cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cântă
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Înaintea Soarelui dreptăţii steaua dimineţii celei duhovniceşti a
răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliţi-vă, popoare, şi
vă bucuraţi şi pe dumnezeiasca Pruncă ce s-a născut cu bucurie mare să o
lăudăm aşa:
Bucură-te, Preasfântă, dumnezeiască Pruncă, şi odor preacinstit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care la noi ai sosit;
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Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul,
proorocii te-au văzut;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, Ceea ce te-ai născut spre
mântuirea lumii;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, Ceea ce din pântece neroditor ai
răsărit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin a cărei naştere a venit în lume
mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care soseşte împăcarea cu
Dumnezeu în lume;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naştere se veseleşte
toată lumea;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, Ceea ce ai izgonit întristarea cea
veche din lume;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, Ceea ce prin naşterea ta ne
izbăveşti de osândă;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la uşa Edenului sabia
cea de foc păzitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care ne aduci iarăşi desfătarea
raiului;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 5-lea
Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă să se veselească şi să se bucure,
căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta, Pruncă a lui
Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă, cântând lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 5-lea
„Înflorit şi sfinţit” tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-a arătat,
Fecioară, cea înflorită cu frumusețea fără de asemănare şi împodobită cu
felurimea darurilor Preasfântului Duh. De a ta gândită şi simţită frumuseţe
foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa:
Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără
asemănare;
Bucură-te, Fecioară, cea împodobită cu sfinţenia nemuritoare;
Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai înflorit;
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Bucură-te, Ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;
Bucură-te, floarea care ai covârşit toate florile raiului cu frumuseţea ta;
Bucură-te, floarea darurilor cea preaaleasă;
Bucură-te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit;
Bucură-te, Fecioară, preasfântă şi preafrumoasă;
Bucură-te, floare duhovnicească, cea care ai împodobit pământul;
Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 6-lea
Porumbiţa lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului a adus
în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare, născându-te astăzi, semnul milei
şi al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toţi ne
bucurăm şi pe Dumnezeu Îl lăudăm, cântând: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Pe tine, porumbiţa lui Dumnezcu, văzându-te sosind la noi, frica
potopului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin naşterea ta se
izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm:
Bucură-te, porumbiţă a lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai sosit;
Bucură-te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii
păcatului;
Bucură-te, porumbiţă de aur cu totul preastrălucită;
Bucură-te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită;
Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă;
Bucură-te, porumbiţă preasfântă şi preaaleasă;
Bucură-te, porumbiţă, prin care lumea s-a izbăvit de întristare;
Bucură-te, porumbiţă, prin care ne-am izbăvit de rana morţii;
Bucură-te, porumbiţă, peste care Duhul Sfânt a venit;
Bucură-te, porumbiţă, pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 7-lea
Avraam Patriarhul şi Sarra s-au slăvit de demult pentru naşterea lui
Isaac, dar cu cât este mai înaltă slava ta, Preacurată Fecioară, decât a lui
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Isaac? Cu cât slava dumnezeieştilor tăi părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam,
pentru care slavă se cuvine lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Scara lui Iacob pe tine, Preasfântă Fecioară, te-a închipuit, căci pe
aceea îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se; iar prin tine scara cea
înţelegătoare, Ziditorul îngerilor, până la noi S-a pogorât şi firea noastră
prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui; pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, scară duhovnicească, pe care Dumnezeu până la noi S-a
pogorât;
Bucură-te, scară înţelegătoare, prin care cerul şi pământul s-au unit;
Bucură-te, scară de taină, care de la pământ ne-ai ridicat;
Bucură-te, scara cea tainică, care pe cer te-ai rezemat;
Bucură-te, scara lui Dumnezeu cea preaminunată;
Bucură-te, scara cerului cea preaînfricoşată;
Bucură-te, scară gândită a tainelor mântuirii;
Bucură-te, scară gândită spre desăvârşire;
Bucură-te, scară, prin care s-au pogorât la noi mila şi îndurarea lui
Dumnezeu;
Bucură-te, scară, prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm iertarea;
Bucură-te, scară vie, care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai agonisit;
Bucură-te, scara Duhului, prin care firea oamenilor până la cer s-a
suit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 8-lea
Preafericiţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, după a lor făgăduinţă, dar
sfânt, cu totul fără prihană, te-au adus pe tine lui Dumnezeu. Copilă a
darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică şi ca un serafim L-ai iubit pe
Dumnezeu şi ca un înger Îl lăudai pe E1, cântând aşa: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară, a fost asemenea
îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minţii
erai şi în slavoslovia Lui pururea zăboveai; pentru care şi noi, smeriţii, te
lăudăm:
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Bucură-te, căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu
L-ai văzut;
Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise 1-ai întrecut;
Bucură-te, căci cu gura ta pe Domnul pururea Îl slăveai;
Bucură-te, căci prin tăcere ai stăruit în luarea-aminte:
Bucură-te, că stăruind în rugăciune de Duhul Sfânt te-ai luminat;
Bucură-te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, că prin smerenia ta spre tine Domnul a căutat;
Bucură-te, căci, prin adâncimea smereniei tale cu înălţime de slavă şi
de dar te-ai încununat;
Bucură-te, că Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi vesti;
Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de
bucurie;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 9-lea
Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus de firea
naşterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat
din tine aude cântare: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Cortul lui Moise cu meşteşug oarecând s-a împodobit, iar tu,
Preasfântă Fecioară, cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui Dumnezeu
Cel necuprins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat;
Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumuseţat;
Bucură-te, chivot viu şi de mână neîmpletit;
Bucură-te, chivot prealuminat şi preasfinţit;
Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit;
Bucură-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit;
Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii;
Bucură-te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat;
Bucură-te, cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai făcut;
Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput;
Bucură-te, cortul cel cu frumuseţe duhovnicească împodobit;
Bucură-te, cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
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Condacul al 10-lea
Împăratul Solomon biserică preafrumoasă lui Dumnezeu a zidit, iar
Împăratul cerului şi al pămăntului pe tine, Preasfântă Fecioară, biserică vie
şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a pregătit. Pentru aceasta toate
popoarele prin tine Îl lăudăm şi-I cântăm laudă: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu ca o haină de aur cu toată podoaba
faptelor bune împodobită şi ca o biserică vie şi înţelegătoare, a cărei
frumuseţe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor, mult
minunându-se, pe tine te laudă:
Bucură-te, biserică mai desfătată decât cerurile;
Bucură-te, biserică preasfântă şi înfrumuseţată;
Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu;
Bucură-te, biserică preaîmpodobită, care pe biserica lui Solomon ai
întrecut-o;
Bucură-te, biserică a cărei slavă dinăuntru străluceşte;
Bucură-te, biserică înţelegătoare în care Dumnezeu se odihneşte;
Bucură-te, biserică însufleţită şi cuvântătoare;
Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare;
Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile;
Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prealuminată;
Bucură-te, biserică ce cu darurile Sfântului Duh străluceşti foarte;
Bucură-te, biserica milei şi milostivirii, care pe toţi îi adăposteşti;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 11-lea
Mai înainte te-a văzut pe tine, Sfântă Fecioară, dumnezeiescul
Prooroc Iezechiel, ca pe o uşă încuiată şi pecetluită cu Duhul, prin care a
intrat şi a ieşit Hristos Dumnezeu, nestricând peceţile fecioriei tale, pe Care
Îl lăudăm şi Îi cântăm: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Prin tine, uşa vieţii celei de taină, a venit în lume Mântuitorul şi uşile
cerului s-au deschis pentru toţi cei ce vor crede în El şi pe tine te vor avea
mijlocitoare prea bună; pentru care te lăudăm aşa:
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Bucură-te, uşa lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat;
Bucură-te, uşa cea înţelegătoare a cerescului Împărat;
Bucură-te, uşă prin care mila şi iertarea pentru noi a venit;
Bucură-te, uşa raiului celui preasfinţit;
Bucură-te, uşa luminii şi a bucuriei;
Bucură-te, uşa cea pecetluită a fecioriei;
Bucură-te, uşa Împărăţiei cerurilor cea preafrumoasă;
Bucură-te, uşa mântuirii cea preaaleasă;
Bucură-te, uşa vieţii şi a îndurării;
Bucură-te, uşa milei şi a mângâierii;
Bucură-te, uşa gândită şi slavei celei nemuritoare;
Bucură-te, uşa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 12-lea
David Proorocul şi împăratul după cuviinţă se bucură, că din neamul
lui pe pământ vlăstar preasfânt a răsărit, care Rodul vieţii prin Duhul Sfânt
Îl va aduce în lume; pe Care îngerii şi oamenii Îl laudă şi Îi cântă: Aliluia!
Icosul al 12-1ea
Dumnezeiescul Părinte David pe tine mai înainte te-a văzut, prin
Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului şi a pământului, stând de-a
dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită şi împodobită, pe care noi,
smeriţii robii tăi, cu credinţă din inimă te lăudăm:
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
Bucură-te, Împărăteasa cerului cea preaslăvită;
Bucură-te, Împărăteasa cea fară de asemănare, mai slăvită decât
Serafimii;
Bucură-te, Împărăteasa îngerilor şi a tuturor cetelor celor înţelegătoare;
Bucură-te, Împărăteasă preasfântă şi preafrumoasă;
Bucură-te, Împarăteasă preabună şi preaaleasă;
Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc;
Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească împodobită;
Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua Judecăţii de apoi vei sta
lângă divanul cel de fulger;
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Bucură-te, Împărăteasă preaîndurată, Care la vremea judecăţii de
apoi mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea;
Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă şi preafolositoare;
Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă, nădejdea preaticălosului meu
suflet la judecata viitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut
spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
Condacul al 13-lea
O, Preacurată şi Preasfântă, dumnezeiască Pruncă Maria, care te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea, ascultă rugăciunile
nevrednicilor robilor tăi, care, cu credinţă şi cu evlavie, din inimă lăudăm
naşterea ta cea preacinstită şi cerem prin tine de la Dumnezeu iertarea
păcatelor noastre, pace şi mare milă, cântându-I: Aliluia! (de trei ori)
Apoi se zic Icosul 1: „Soborul îngeresc şi...” şi Condacul 1: „Astăzi
uşa vieţii se...”

Rugăciune
O, Preasfântă, Preacurată şi Preanevinovată dumnezeiască Pruncă şi
Fecioară Maria, care te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană, spre
bucuria şi mântuirea a toată lumea; O, Preasfântă Fecioară, floarea firii
omeneşti, preafrumoasă şi preaînţeleaptă, care din tulpină uscată şi
neroditoare ai răsărit şi care, prin a ta naştere, întristarea preafericiţilor tăi
părinţi şi a toată lumea o ai risipit, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii şi nevrednicii,
care întru întristări şi scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre.
O, roadă preasfinţită a rugăciunii şi a înfrânării, ascultă rugăciunea
neputincioşilor robilor tăi şi, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne
nouă şi ne învaţă a ne ruga lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire şi nu
de formă.
Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijloceşti pentru
noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăinţă. Pe
tine, Maica bucuriei, te rugăm, veseleşte cu darul tău sufletele noastre cele
mâhnite şi cuprinse de întristare. Tu, Maica luminii, mijloceşte la Preabunul
Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre. Tu, raiule
cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curăţim de întinăciunea
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păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel
însufleţit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din
ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă şi cu totul fără de prihană a lui Dumnezeu,
ajută-ne ca să vedem şi noi, cei neputincioşi, Ierusalimul cel ceresc, pe
Mireasa Mielului şi Maica celor întâi născuţi.
Tu, căruţa luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei care de-a pururea
este strălucitoare celor drepţi şi sfinţi, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Tu,
norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbreşte-ne pe noi de acea
fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii. Pe tine,
Ceea ce eşti starea fulgerului dumnezeirii şi raza cea strălucită a Soarelui
celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că şi noi
suntem biserici ale lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu păcatele noastre
Duhul lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi. Tu, noian al darurilor celor
duhovnicesti, ajută-ne să dobândim şi noi, nevrednicii, darul lui Dumnezeu
în veacul de acum şi în cel viitor. Tu, sălaş al Duhului Sfânt, mijloceşte cu
darul tău la Dumnezeu, ca inimă curată să zidească în noi şi cu duh drept să
înnoiască cele dinăuntru ale noastre.
Pe tine, Maica îndurării şi a mângâierii, te rugăm cu adâncă umilinţă
a inimii să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urmă al vieţii noastre, ca să
ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în vremea despărţirii de acest trup
stricăcios şi de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiţă înţelegătoare cu
aripi de aur şi cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătoreşti
cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoșătoare ale văzduhului şi
toată puterea întunericului celui de sub cer.
Pe tine, uşa vieţii, a luminii şi a bucuriei, te rugăm să ne ajuţi să
intrăm pe portile cele sfinte ale împărăţiei cerurilor şi să ajungem, cu darul
preasfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei
neasemănate şi neapropiate.
Pe tine, împărăteasa cerului şi a pământului, care pururea stai de-a
dreapta Preasfintei Treimi şi care ai născut pe Ziditorul Serafimilor şi i-ai
întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoşii şi nevrednicii
robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare şi
înfricoşătoare a Judecăţii de apoi şi să îmblânzeşti mânia sfântă şi dreaptă a
Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască şi să
mântuiască sufletele noastre. Amin.
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Acatistul INTRĂRII în BISERICĂ a MAICII DOMNULUI
Se prăznuieşte la 21 noiembrie.
După obişnuitul început:
Condacul 1
Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce
astăzi de Sfinţii săi Părinţi în Biserica Domnului şi se aşază în Sfânta
Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu
mulţime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu, care ai milostivire nemărginită,
slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi, care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria
noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Icosul 1
Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţă, iar credincioşii o
fericesc pururea şi cu bucurie cântă laudele acestea:
Bucură-te, Sfântă Pruncă, care astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roada făgăduinţei;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;
Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta, de evrei a fost
omorât;
Bucură-te, jertfa bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta;
Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;
Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară;
Condacul al 2-lea
Veniţi, cetele creştineşti, să ne adunăm la Sfânta Pruncă, care lăsând
toate bucuriile din lume se duce ca o jertfă în Biserica Domnului de către
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Sfinţii săi Părinţi, pentru mântuirea noastră, şi ca o mulţumire să o cinstim
cu cântări prăznuind duhovniceşte, iar lui Dumnezeu să-i cântăm: Aliluia!
Icosul al 2-lea
În vârstă de trei ani fiind Sfânta Pruncă, iar mai târziu Născătoare de
Dumnezeu, s-a adus Domnului, împlinind făgăduinţa Părinţilor săi, şi
marele arhiereu Zaharia o primeşte şi o aşază în Sfânta Sfintelor, pentru a
noastră mântuire; pentru aceasta să-i cântăm:
Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă;
Bucură-te, vasul cel sfinţit;
Bucură-te, biserica Împăratului tuturor;
Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre intrarea ta în
Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, pâine cuvântătoare;
Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri;
Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa;
Bucură-te, cortul lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 3-lea
David Proorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu
numindu-te; iar tu, născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, L-ai hrănit cu
lapte, ca o Maică Sfântă a Lui. Pentru această mare taină ai fost adusă în
Biserica Domnului şi aşezată în Sfânta Sfintelor, unde neîncetat ai cântat:
Aliluia!
Icosul al 3-lea
Ana cea neprihănită s-a bucurat că, împlinind făgăduinţa sa, aduce
pe Ceea ce s-a născut din făgăduinţa lui Dumnezeu, ca dar de mare preţ, şi
Ioachim prăznuieşte luminat, iar noi te fericim, Sfântă Pruncă, cu această
jertfă de cântare:
Bucură-te, singura binecuvântată între femei;
Bucură-te, propovăduirea proorocilor;
Bucură-te, slava Apostolilor;
172

Bucură-te, lauda mucenicilor;
Bucură-te, înnoirea lumii;
Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, scaunul Stăpânului;
Bucură-te, sălăşluirea luminată a Mântuitorului;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 4-lea
Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasa cămară,
primind pe cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu, pe cea curată şi fără de
prihană şi mai luminată decât toată făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta
Sfintelor, şi cu îngerii împreună cântând: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Saltă astăzi toate oştirile îngereşti şi mulţimea creştinilor, înaintea
feţei tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă împreună cântând
şi grăind acestea:
Bucură-te, uşă dinspre răsărituri;
Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în Biserică cu rnare cinste;
Bucură-te, uşa Domnului;
Bucură-te, vistierie preacurată a înţelepciunii;
Bucură-te, izvorul darului;
Bucură-te, mieluşea curată;
Bucură-te, porumbiţă neîntinată:
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 5-lea
Mieluşeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiţă neîntinată, cortul lui
Dumnezeu cel neîncăpător, sfinţenia slavei, prăznuind petrecerea ta, Sfântă
Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră, astăzi ne veselim cu fecioarele, care
cu făclii aprinse te-au petrecut în Sfânta Sfintelor, unde cu bucurie cântai:
Aliluia!
Icosul al 5-lea
Pe cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani proorocită, pe cea mai
desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât puterile cele de sus, cu cântări să
o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă:
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Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, cea înconjurată de îngeri;
Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioşi;
Bucură-te, liman cu bună linişte;
Bucură-te, zid nesurpat;
Bucură-te, Maica luminii;
Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Pruncă cu trupul;
Bucură-te, desăvârşită cu sufletul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 6-lea
Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte, numindu-te sicriu
sfinţit, cădelniţă de aur, sfeşnic, masă, scară şi turn, mieluşea curată, cămară
neîntinată; iar noi, ca pe un cort de Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit
pe noi, cântând strigăm: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Pe uşa cea neumblată, casa lui Dumnezeu primind-o, astăzi a încetat
umbra legii, căci s-a arătat darul şi adevărul, muntele cel umbrit pe care mai
înainte 1-a văzut Avacum şi a vestit pe Ceea ce a intrat înăuntrul celor
neumblate ale Bisericii, pentru care îi cântăm:
Bucură-te, Cea plină de lumină;
Bucură-te, mângâierea noastră în necaz;
Bucură-te, doctorul tuturor bolilor;
Bucură-te, sfărâmarea morţii;
Bucură-te, râu de viaţă nedeşertat;
Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul;
Bucură-te, cămara cea însufleţită a lui Hristos Domnul;
Bucură-te, locul bucuriei;
Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 7-lea
Tot pământul vede astăzi lucruri străine şi preamărite, cum Prunca
aşezată în Sfânta Sfintelor primeşte hrana de la îngeri, purtând chipul
rânduielii, și împreună cântă totdeauna: Aliluia!
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Icosul al 7-lea
Preaslăvită sfinţenie, sfinţită dăruire, astăzi Preasfânta Pruncă,
punându-se în Biserica lui Hristos, Împăratul a toate, se păzeşte a fi locaş
luminat Celui ce a ales-o, pentru frumuseţea sufletului ei curat; iar noi
cântăm acestea:
Bucură-te, mântuirea noastră;
Bucură-te, bucuria robilor tăi;
Bucură-te, chemarea noastră;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor;
Bucură-te, cămara curăţiei;
Bucură-te, crin cu dulce miros;
Bucură-te, mirul cel de mult preţ;
Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă;
Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 8-lea
Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeşnic luminos, Sfântă
Pruncă, şi ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor şi minunilor tale,
că ele sunt mai presus de minte; străină este naşterea ta, străin este chipul
naşterii tale, străine şi preaslăvite sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cela ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepţilor şi
sterpiciunea a dezlegat-o, ca un îndurat, şi le-a dăruit pricina bucuriei,
locuinţa Harului, întru care sunt puse vistieriile tainelor, pentru care şi noi
cu mulţumită îi cântăm:
Bucură-te, holdă nearată;
Bucură-te, spic Dumnezeiesc;
Bucură-te, izvor nedeşertat al apei celei vii;
Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mieluşelul lui Dumnezeu;
Bucură-te, curăţitoarea cea caldă;
Bucură-te, luceafărul dimineţii;
Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos;
Bucură-te, locaşul luminii;
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Bucură-te, că ai stricat întunericul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 9-lea
Pe tine, steaua cea împărătească, te-a primit Biserica lui Dumnezeu,
unde te-ai împărtăşit dulceţii celei nesfârşite şi la cele mai bune ai trecut,
văzând în Fiul împlinirea celor mai înainte zise; pentru aceasta noi, cinstind
acest mare praznic, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele noastre,
gândul şi mintea, cu darul prăznuirii Intrării în Biserică a Sfintei Prunce,
pentru un trai sfânt, pregătindu-se a fi sălaş Împăratului Celui Ceresc;
pentru care primeşte de la noi aceste laude:
Bucură-te, uşa prin care a trecut Cuvântul;
Bucură-te, că ai sfărâmat uşile iadului;
Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecaţi;
Bucură-te, cea cu totul lăudată;
Bucură-te, curăţirea lumii;
Bucură-te, scara care înalţi pe cei de pe pământ la cer;
Bucură-te, pod care treci de la moarte la viaţă;
Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău pe Cel ce
poartă toate;
Bucură-te, că ai născut pe Dătătorul legii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 10-lea
Daruri aduc azi cerul şi pământul Preasfintei Prunce, cetele îngereşti,
mulţimea creştinilor şi toată suflarea, căci legea a trecut ca umbra şi razele
Darului au strălucit, intrând în Biserică Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe
Dumnezeu cu viaţă sfântă şi cu cântare îngerească: Aliluia!
Icosul al 10-lea
În Biserică aducând Ana pe Ceea ce avea să fie casă a Domnului,
strigând, grăia: „Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în Biserica
Ziditorului, primeşte-o, Sfinte Zaharia, şi o aşază unde o va primi Dumnezeu
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şi să fie spre sălăşluirea Mântuitorului”. Iar noi, minunându-ne de acestea,
cântăm aşa:
Bucură-te, păzitoarea robilor tăi;
Bucură-te, sfinţită scăpare a păcătoşilor;
Bucură-te, minunarea oamenilor;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, grabnic ajutătoare celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, adâncul cel nemăsurat;
Bucură-te, chemarea proorocilor;
Bucură-te, podoaba Apostolilor;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfânta Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 11-lea
„Roaba Domnului am fost eu”, a spus Sfânta Ana Sfântului Zaharia,
„chemându-L pe Dumnezeu cu credinţă în post şi în rugăciune ca să iau
rodul durerii mele şi după naştere să o aduc Celui ce mi-a dat-o. Pentru
aceasta în mă veselesc astăzi, împlinind făgăduinţa mea, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!”
Icosul al 11-lea
Veseliţi-vă astăzi luminat, Sfinţilor Părinţi ai Preacuratei Prunce, pe
care o aduceţi jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din făgăduinţă, pentru
curăţia vieţii voastre pe pământ, cea plină de fapte bune, din care s-a născut
Mântuitorul nostru, Cel ce şi-a ales-o cort însufleţit, Căreia îi cântăm:
Bucură-te, întărirea Mucenicilor;
Bucură-te, scăpare şi liniştea robilor tăi;
Bucură-te, că prin tine moştenim viaţa cea veşnică;
Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii;
Bucură-te, că prin tine am văzut lumina;
Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină;
Bucură-te, că ne ajuţi a nu iubi desfătările pământeşti;
Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi;
Bucură-te, stea neapusă;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!
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Condacul al 12-lea
Prin Harul dat ţie de la Dumnezeu, Sfântă Pruncă, te-ai făcut uşă de
mântuire, munte înţelegător, scară însufleţită, pe care proorocii te-au vestit
de demult. Apostolii te-au propovăduit, Mucenicii te-au mărturisit, cuvioşii
te-au slăvit, îngerii şi pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu
pentru tine, cântând: Aliluia!
Icosul al 12-lea
În Biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii tăi
părinţi, cei ce te-au născut ca pe o jertfă curată şi străin lucru, ce te
sălăşluieşti întru cele neumblate, ca mai înainte să găteşti locaş lui
Dumnezeu-Cuvântul. Acestuia închinându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv;
Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare;
Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis;
Bucură-te, lauda Cuvioşilor;
Bucură-te, cununa Mucenicilor;
Bucură-te, podoaba drepţilor;
Bucură-te, mântuirea credincioşilor;
Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeicsc;
Bucură-te, folositoarea lumii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfânta Pruncă, pururea Fecioară!
Condacul al 13-lea
O, cea mai cinstită şi mai sfântă decât toţi sfinţii, dumnezeiască
Pruncă, Fecioară şi Maica Dumnezeului celui de sus, în ziua Intrării tale în
Sfânta Sfintelor, pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te, primeşte acest dar
al nostru şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile, necazurile şi primejdiile şi
ne învredniceşte Împărăţiei celei Cereşti, ca întotdeauna cu mulţumire să
cântăm: Aliluia!
Acest condac se zice de trei ori.
Apoi se zic Icosul 1: „Îngerii lui Dumnezeu...” şi Condacul 1: „Pe cea
mai aleasă...”
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Acatistul IZVORULUI TĂMĂDUIRILOR
NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
Se prăznuieşte la Izvorul Tămăduirii.
După obişnuitul început, se zice:
Condacul 1
Pe fântâna cea pururea curgătoae şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel
dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas
să-1 lăudăm, cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele.
Pentru aceasta, după datorie, apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu
credintă şi să zicem: „rugămu-ne, rourează-ne cu darul tău”, ca să strigăm
ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Icosul 1
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Ceea ce ai născut fără de
sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-mi gura mea
spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea:
Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi minuni
peste toată lumea;
Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu
revărsarea darului;
Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire, şi a
Iordanului lucrare ai primit;
Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa celor
ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare;
Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de
tămăduire;
Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine;
Bucură-te, că tuturor celor ce cer le dai întărire sufletelor şi sănătate
trupurilor;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
179

Condacul al 2-lea
Stăpânul cerului şi al Pământului, lucruri minunate şi preaslăvite a
săvârşit întru tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, pentru că de sus a
picurat, arătat, ca o ploaie în pântecele tău, dumnezeiască Mireasă,
arătându-te pe tine izvor de tămăduiri, care vindeci pe toţi cei ce-ţi cântă:
Aliluia!
Icosul al 2-lea
Dumnezeiesc izvor al raiului, Fecioară şi Maică cerească pe tine te
numim, după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului tău au străbătut în
cele patru părţi ale Pământului, care se acoperă pururea cu străine minuni,
din apa ce se dă spre băutură tuturor celor ce cer. Pentru aceasta
bucurându-ne toţi creştinii, cu credinţă alergăm la izvorul tău, scoţând
totdeauna apă, cu sfinţenie şi cu dulceaţă zicând:
Bucură-te, izvorul curgător de tămăduiri;
Bucură-te, că în dar reverşi din destul, bogate vindecări celor
bolnavi;
Bucură-te, că pe cei orbi, ce aleargă la tine, a vedea lămurit îi faci;
Bucură-te, că pe mulţi şchiopi i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai întărit;
Bucură-te, că prin turnarea apei de trei ori pe cel mort 1-ai vindecat;
Bucură-te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui
Preaînalt;
Bucură-te, că pe tine te numim rai cugetător;
Bucură-te, căci ca o ploaie pe pământ uscat căzând, adapi sufletele
cele însetate de viaţă;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 3-lea
Puterile tale cele mari şi pline de minuni nedeşertate şi mai presus
de fire pe care tuturor le reverşi, cine le va putea spune, o, izvorule dătător
de daruri; că nu numai că goneşti bolile cele cumplite de la cei ce aleargă la
tine cu dragoste, ci şi patimile cele sufleteşti le speli, curăţindu-le, la toţi cei
ce-ţi cântă ție: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Pe norul cel ceresc cu cântări minunate să-1 lăudăm, credincioşii,
care pe picătura Hristos, dătătorul de viaţă, pe Pământ L-a pogorât, pe apa
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cea dumnezeiască şi vie, cea săltătoare şi izvorâtoare, fără de moarte,
dăruind-o nouă, credincioşilor care cântăm:
Bucură-te, vasul băuturii celei dumnezeieşti, Ceea ce după băutură
niciodată nu se deşartă;
Bucură-te, Ceea ce alungi setea care topeşte sufletele;
Bucură-te, că din pântecele minţii cei ce beau înţelepţește revarsă
râuri dumnezeieşti;
Bucură-te, că tuturor le izvorăşti darul din destul;
Bucură-te, izvor de viaţă primitor, care pururea izvorăşte daruri;
Bucură-te, fântâna tămăduirilor, care toată tăria bolilor o arată a fi
slabă şi neputincioasă;
Bucură-te, vedere orbilor;
Bucură-te, dumnezeiască curăţie a celor leproşi;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 4-lea
Izvorăşte-mi mie, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, darurile
cuvântului, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţa şi dar credincioşilor,
că tu pe Cuvântul Cel într-un Ipostas L-ai izvorât nouă şi izvor de tămăduire,
de obşte, te-ai arătat tuturor celor ce-I cântă: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Biserica ta, Preacurată Fecioară, se arată tuturor casa de doctorie
mai presus de fire, că din moarte văzută ridică arătat pe credincioşii cei ce
aleargă la Dânsa şi tuturor izvorăşte dulceaţă din destul. Pentru care şi noi,
nevrednicii, cu cântări duhovniceşti veselindu-ne, zicem:
Bucură-te, apa izvorului celui dătător de viaţă;
Bucură-te, norul care aduci ploaie de mântuire;
Bucură-te, vindecare a celor bolnavi;
Bucură-te, slobozirea celor din primejdii;
Bucură-te, răcoreala celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor;
Bucură-te, luminarea ochilor orbiţi de neştiinţă;
Bucură-te, auzirea celor surzi;
Bucură-te, că pe cei ce zăceau în pat bolnavi numai cu atingerea i-ai
scăpat;
Bucură-te, loc de tămăduire, sfinţit cu adevărat;
Bucură-te, că ne izvorăşti din ceruri daruri fără împuţinare;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
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Condacul al 5-lea
Daruri din destul curg din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
că izvorăşti apa de tămăduiri din care se adapă sufletele credincioşilor celor
însetaţi de viaţă, şi goneşti arşiţa păcatelor celor ce cântă: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Neamul omenesc te laudă pe tine Preacinstită, că tuturor le izvorăşti
din ceruri daruri fără încetare, arătându-te pe tine izvor nemuritor,
Dumnezeiască Mireasă, celor ce-ţi aduc aceste cântări de laudă:

arătat;

Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată lumea;
Bucură-te, că Făcătorul tuturor întru tine ca o picătură s-a pogorât,

Bucură-te, că pe cel orb 1-ai făcut a vedea lumina;
Bucură-te, izvorule care ai dezlegat prin apă firea pietrei celei
înfricoşate;
Bucură-te, curăţirea leproşilor şi sugrumarea diavolilor;
Bucură-te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi;
Bucură-te, înţelepciunea celor simpli;
Bucură-te, bogăţie de daruri a săracilor;
Bucură-te, că prin revărsarea apei tămăduiri de multe feluri le-ai
dăruit;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 6-lea
Lucru cu adevărat necuprins şi mai presus de fire este Cel ce s-a
lucrat întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că apa izvorului tău este
tămăduirea bolilor celor de moarte aducătoare, Ceea ce firea cu adevărat nu
a văzut. Pentru care şi noi cu umilinţă ne rugăm: Nu ne trece cu vederea,
sârguieşte ajutătoarea noastră grabnică şi ne izbăveşte din cursele
vrăjmaşilor, ca să te lăudăm zicând aşa: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Măririle minunilor izvorului tău, Fecioară Preacurată, cine le va
putea spune, ca Ceea ce cu adevărat ai înspăimântat gândul omenesc prin
picăturile izvorului tău, de care povestesc limpede lâna, şi mana, şi Siloamul,
şi piatra Ceea ce a izvorât şi pridvorul lui Solomon. Darul tău este mai presus
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de cuvânt şi de gând; drept aceea şi noi într-o unire de gânduri şi glasuri
cântăm laudele acestea:
Bucură-te, Fecioară, că din tine se revarsă apa care vindecă patimile
cele de moarte aducătoare;
Bucură-te, că din izvorul tău a curs apa care a vindecat sânul femeii
cel cuprins de cangrenă;
Bucură-te, grabnică vindecătoare a bolilor celor cumplite;
Bucură-te, că prin stropirea apei credincioşii se sfinţesc;
Bucură-te, Fântâna bucuriei celei neîncetate;
Bucură-te, izvorule al frumuseţii celei negrăite;
Bucură-te, dezlegarea tuturor bolilor;
Bucură-te, înecarea tuturor patimilor;
Bucură-te, râul cel prea limpede care faci sănătoşi pe cei credincioşi;
Bucură-te, apa care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite boli;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 7-lea
Apa înţelepciunii şi a vieţii izvorând lumii, pe toţi chemi, Născătoare
de Dumnezeu, să scoată apele cele de mântuire şi cu ea să stingă cărbunii
înşelăciunii şi ai necurăţiei; drept aceea şi noi credem cuvintele Fiului tău,
Stăpână, care a zis: „Că în veci nu vor înseta, cei ce cu credinţă vor bea din
ea”, zicând: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Pântece mai înainte sterp ai dezlegat-arătat, cu curgerile izvorului
tău, că şi naşteri dăruieşti, ca Ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor, pentru
care şi noi bucurându-ne zicem:
Bucură-te, curgerea înţelepciunii care curăţeşte necunoştinţa;
Bucură-te, amestecare care picură dumnezeiască dulceaţa inimii;
Bucură-te, paharul manei cel de viaţă turnător;
Bucură-te, baie de Dumnezeu izvorâtă;
Bucură-te, Ceea ce izvorăşti liniştea neputinţelor;
Bucură-te, Ceea ce stingi văpaia bolilor;
Bucură-te, Ceea ce ai liniştit frigurile şi ai stins aprinderea înfocării;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
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Condacul al 8-lea
Minunile tale cele neauzite, Stăpână, fac pe toţi credincioşii cei ce le
aud a se minuna de apa izvorului tău; pe cei muţi şi surzi ca şi cum ar fi
grăitori îi face, iar pe cei ce pătimesc cumplit îi vindecă şi tămăduieşte
desăvârşit pe cei ce cântă cu credinţă: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Pe toate apele le covârşeşte, Fecioară, Curată, apa izvorului tău, care
dăruieşte arătat izbăvirea de boli cumplite şi dă sufletelor toată sănătatea,
ca ceea ce se revarsă mai presus de fire tuturor celor ce cântă:
Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi scoţi din cuptorul necazurilor;
Bucură-te, uşa prin care străbat razele luminii şi luminează ochii
trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, Ceea ce singură eşti mângâierea pământenilor;
Bucură-te, izvor preacinstit;
Bucură-te, că prin curgerea izvorului Tău diavolii s-au înfricoşat;
Bucură-te, că pe Leon l-ai făcut călăuza orbului neştiutor, spre al tău
izvor;
Bucură-te, că a fi împărat l-ai încredinţat;
Bucură-te, că el spre mulţumire Biserică în numele tău a ridicat;
Bucură-te, că tu dar făcător de minuni de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că pătimaşii ce cu credinţă năzuiesc la izvorul tău se
tămăduiesc;
Bucură-te, vas de apă neîmpuţinată şi de boli vindecătoare;
Bucură-te, că izvorul tău tuturor este îndeajuns îndestulător;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 9-lea
Lumină şi tămăduire tuturor mădularelor omeneşti făcându-te,
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai născut pe Făcătorul şi Ziditorul
tuturor, din amestecarea tinei şi a apei ai luminat negrăit ochii orbului, cel
ce se născuse orb şi care nicicum nu vedea soarele cel dulce, care dobândind
vederea şi văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea ta cea
negrăită, a zis: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Siloamul vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă
Stăpână, izvorul tău făcător de minuni, fiindcă acesta nu numai o dată într-un
184

an şi nu numai acei ce iau mai întâi, dobândesc sănătate, ci de-a pururea
vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu
dragoste vin către tine strigând:
Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate durerile noastre cele
sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, vas cu care primim 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 cele dătătoare de viaţă;
Bucură-te, Ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare;
Bucură-te, apa care curăţeşti spurcăciunea păcatului;
Bucură-te, încetarea întristărilor noastre;
Bucură-te, vindecarea bolilor noastre;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 10-lea
Vrând să vădeşti minunile cele de la izvorul tău, ai poruncit, Stăpână,
lui Leon să ducă orbul în partea cea mai dinlăuntru a pădurii şi să-i stingă
setea cea trupească cu apă; iar cu tină să-i ungă ochii lui cei întunecati,
pentru ca să cunoască puterea ta şi să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor care
îl dai în dar tuturor celor ce au nevoie. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim
minunile şi facerile tale de bine către noi, robii Tăi, ci cu mulţumire
proslăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Viaţa noastră pământească, afundată fiind în tina păcatelor, sufletul
de păcate îmbolnăvit, trupul de dureri chinuit, pentru că mânia lui
Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte. Către tine dar, alergăm,
Maica lui Dumnezeu, şi înaintea izvorului tău cădem, rugându-te: Spală tina
păcatelor, vindecă sufletele îmbolnăvite şi trupurile chinuite le îndreptează,
ca noi cu bucurie să strigăm ţie:
Bucură-te, vindecarea patimilor sufleteşti;
Bucură-te, izbăvirea durerilor şi chinurilor trupeşti;
Bucură-te, voinţa cea bună a lui Dumnezeu către noi, cei păcătoşi;
Bucură-te, adevărata îndreptare a celor ce se căiesc înaintea lui
Dumnezeu, pentru păcatele lor;
Bucură-te, baie care speli cugetele noastre murdare de fărădelegi;
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Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Izbăvitorul care în dar curăţă
fărădelegile noastre;
Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei, se dau vindecări;
Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 11-lea
S-a înălţat apa izvorului tău, Curată, mai presus de ceruri, aceasta
fiind hrana sufletului, miere din piatră şi dăruire de mană, slobozitoare de
boli şi mântuitoare; pentru aceasta mulţimea credincioşilor veselindu-se,
sălta cântând: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Fântână izvorâtoare de viaţă, plină de daruri dumnezeieşti, s-a arătat
nouă preacinstit izvorul tău, Stăpână, spre băutura, sfinţirea şi mângâierea
noastră; iar noi cu dragoste cinstindu-1 şi cu credinţă îngenunchind
înaintea lui, strigăm ţie:
Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii păcătoşilor; .
Bucură-te, vindecarea a toate neputinţele;
Bucură-te, Ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi
Dumnezeului nostru;
Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi cele pământeşti;
Bucură-te, Ceea ce adăpi brazdele pe care cresc mulţimile îndurărilor;
Bucură-te, Ceea ce ne povăţuieşti pe noi către patria cerească;
Bucură-te, roua florilor celor nevestejite;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 12-lea
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, fă-ne vrednici de darurile tale şi
te rugăm, treci cu vederea păcatele noastre, dând tămăduire celor ce cu
credinţă se apropie de izvorul tău şi cer binecuvântare şi iertare de păcate,
cântând: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Stăpână, decât precum te-ai
milostivit şi ai dat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la izvorul
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tău şi au dobândit cele de folos, aşa te milostiveşte deci şi spre noi, cei ce
suntem cuprinşi de faptele cele rele, ca să te slăvim pe tine, zicând unele ca
acestea:
Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moarte;
Bucură-te, cununa cea slăvită a celor ce au credinţă şi se luptă
împotriva ispitelor;
Bucură-te, Ceea ce dai veşnică mântuire celor ce se ostenesc în viaţa
călugărească;
Bucură-te, Ceea ce izbăveşti omenirea din foametea sufletească şi
trupească;
Bucură-te, tare ajutătoare în războaie;
Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti pe noi de năvălirea altor neamuri;
Bucură-te, păzitoarea celor ce călătoresc pe pământ, pe apă şi prin
aer;
Bucură-te, comoara legii noastre creştineşti;
Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău, îl şi
dobândim;
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;
Bucură-te, că prin minunile tale ai bucurat tot neamul creştinesc;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul al 13-lea
O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
izvorul cel nedeşertat al îndurărilor, noianul cel necurmat al iubirii de
oameni, adâncul cel nemăsurat al bunătăţii, nădejdea şi mântuirea tuturor
creştinilor, la tine ridicăm ochii sufletelor şi a timpurilor noastre, către tine
întindem mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: Caută
spre noi dintru înălţimea ta cea sfântă, vezi credinţa şi umilinţa sufletului
nostru, ascultă rugăciunea noastră care o facem către tine din inima noastră
cea împietrită, şi depărtează de la noi toate nevoile, toată răutatea şi toată
întristarea ce vine asupra noastră, întru această vremelnică viaţă. Vindecă
toate bolile şi neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti, dăruieşte-ne
sănătate şi ne izbăveşte de veşnica muncă prin rugăciunile tale, ca să cântăm
neîncetat: Aliluia! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul Adormirii Maicii Domnului
Se citește în fiecare Sâmbătă, la 15 August, și de cei evlavioși adesea
ca Pravilă.
După obișnuitul început, se zice:
Condacul 1
Ție, Alesei MAICII Lui DUMNEZEU, care Te-ai Suit de la Pământ la Cer
cu Preacinstită Adormire, CINSTIRE îți aducem Ție, ce ai biruință peste
moarte, ca și pe noi să ne OCROTEȘTI: Bucură-Te, cea Plină de HAR, care
întru Adormirea Ta nu ne lași pe noi!
Icosul 1
Înger din Cer a fost trimis să-Ți spună MUTAREA Ta la Cer, unde Te
aștepta FIUL Tău Cel DUMNEZEIESC, pe care L-ai NĂSCUT pe Pământ.
Bucură-Te, MAICA FIULUI Lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, că FIUL Tău la EL Te CHEAMĂ;
Bucură-Te, că Pământul cu Tine se Urcă la CER;
Bucură-Te, că prin Tine Lumea se Înalță;
Bucură-Te, adeverirea Proorocirilor Sfinte;
Bucură-Te, Biserica Pământului UNITĂ cu cea din Cer;
Bucură-Te, CHIVOTUL NOII Legi;
Bucură-Te, ALTARUL EVANGHELIEI lui HRISTOS;
Bucură-Te, Tămâia cea mai Înmiresmată;
Bucură-Te, JERTFA Nemuririi;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 2-lea
Au venit de pretutindeni, pe nori aduși, Apostolii și alți Credincioși,
Dionisie cel Luminat, Ierotei și Timotei de peste hotare, ca să fie Părtași la
Adormirea Ta și Cântarea de: ALILUIA!
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Icosul al 2-lea
Și Cetele Cerești s-au strâns cu Pământenii, să Te Petreacă pe Tine,
„Raiul Lumii”, la ÎMPĂRĂȚIA cea DUMNEZEIASCĂ.
Bucură-Te, Raiul ce trebuia să se facă ÎMPĂRĂȚIE;
Bucură-Te, Grădina Edenului iarăși Crescută;
Bucură-Te, Câștigarea a ceea ce Eva a pierdut;
Bucură-Te, spălarea Cinstei lui Adam;
Bucură-Te, Fiica Pământului ce se face MAMA Cerească;
Bucură-Te, Pomul fără șarpele păcatului;
Bucură-Te, călcarea capului șarpelui viclean;
Bucură-Te, izgonirea ispitei căderii;
Bucură-Te, dezvăluirea minciunii demonice;
Bucură-Te, iarăși LUMINAREA ce nu mai apune;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 3-lea
Toma Apostolul a sosit din India după înmormântarea Ta, și dorind
să Te mai Vadă, dezvelind mormântul s-a Cunoscut că Te-ai SUIT la Cer,
Cântând cu toții: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Așa s-a arătat Taina Adormirii Tale, ce este MUTAREA Ta la FIUL
DUMNEZEIESC, că nu se putea, Fiind MAICA NEMURIRII, să rămâi
muritoare.
Bucură-Te, MAICA VIEȚII;
Bucură-Te, VIAȚA ce nu poate sta în moarte;
Bucură-Te, că la FIUL Tău cu Slavă Te-ai dus;
Bucură-Te, că și mai presus de Îngeri ai ajuns;
Bucură-Te, că mai presus de toată Făptura te-ai făcut;
Bucură-Te, MAICA ce nu se desparte de FIUL;
Bucură-Te, că la ÎMPĂRĂȚIA FIULUI de acum Locuiești;
Bucură-Te, că Neprihănirea Ta acum Te Încununează;
Bucură-Te, că IUBIREA Ta de Maică Te Înveșmântează;
Bucură-Te, Vrednicia ce acum se descoperă;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
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Condacul al 4-lea
Atonie cel rău a încercat să răstoarne Sicriul Tău care se ducea la
mormânt, dar îndată a orbit și de Înger i s-au tăiat mâinile, însă apoi
tămăduindu-se, Te-a Mărturisit cu Adevărat, Cântând: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
O, minunată Petrecere, că în Cântările Îngerești și Pământești ai
trecut „HOTARUL Veșniciei”, ca din Veșnicie, și mai mult, să fii MAICA
NEMURIRII.
Bucură-Te, Cinstea Pământului Împlinită;
Bucură-Te, Lauda de Jos în Lauda de SUS;
Bucură-Te, că și Pământul a putut Crește până la Cer;
Bucură-Te, că și din Pământ a putut RODI FLOAREA Veșnică;
Bucură-Te, Iubirea de Făptură ce de acum nu mai cade;
Bucură-Te, Dragostea Lumii ce acum nu se mai sfârșește;
Bucură-Te, Dăruirea Pământului pe ALTARUL lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, și a Pământului RUGĂCIUNE ajunsă la Cer;
Bucură-Te, ICOANA ce nu-și mai pierde Chipul;
Bucură-Te, cea care Te-ai ridicat și peste Heruvimi;
Bucură-Te, cea care ai strălucit și peste Serafimi;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 5-lea
Toți s-au încredințat de Mutarea Ta la Cer și împreună cu aceștia și
noi, cei de pe urmă, Te Mărturisim, Cântând: ALILUIA!
Icosul al 5-lea
Și noi ca și cei de odinioară, laude și imnuri aducem Ție, MAICII lui
DUMNEZEU, chiar dacă neputincioasă este grăirea noastră.
Bucură-Te, Împărăteasa ce ai Purtat pe Marele ÎMPĂRAT;
Bucură-Te, Stâlparea după potop a lui Noe;
Bucură-Te, Toiagul lui Aron cel înfrunzit;
Bucură-Te, Alăută a Cântării negrăite;
Bucură-Te, Cortul NAȘTERII de SUS;
Bucură-Te, Templul însăși al ALTARULUI;
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Bucură-Te, Biserica NOULUI ALTAR al lui HRISTOS;
Bucură-Te, Împlinirea Proniei lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, Crinul Frumuseții neînchipuite;
Bucură-Te, Intrarea în CĂMARA cea mai dinlăuntru;
Bucură-Te, STĂPÂNA ce acum îți iei Cinstea;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 6-lea
După Mutarea Ta, Apostolii îți puneau o „Bucată de Pâine” în locul
unde stăteai la masă, și minunat, VENEAI să-i Binecuvântezi, Cântând:
ALILUIA!
Icosul al 6-lea
O, Maica DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS, de acum Te avem
singura Mijlocitoare și neînfruntată RUGĂTOARE, că stai în FAȚA lui
DUMNEZEU Însuși.
Bucură-Te, de toate neamurile de-a pururi Preamărită;
Bucură-Te, Sfânta Sfintelor înălțată la Cer;
Bucură-Te, că în Cele de Sus acum Te avem;
Bucură-Te, că de acolo toate le Poți;
Bucură-Te, Voia Iubirii din plin;
Bucură-Te, că Însăși VOIA lui DUMNEZEU o Întrupezi;
Bucură-Te, Milostivirea neîmpuținată;
Bucură-Te, Bunătatea ce pe toate le copleșește;
Bucură-Te, Limanul nostru pentru totdeauna câștigat;
Bucură-Te, Credința noastră peste Fire;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 7-lea
O, Chipul Bisericii de Jos, acum Te Înalți și la Cel de SUS, ca Bucuria
deplină să avem, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
Tot Poporul se adună la Chipul ICOANEI Tale, știind că prin aceasta
nedespărțită ești de noi, și MAICA îndurărilor noastre.
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Bucură-Te, adeverirea Făgăduinței celei Mari;
Bucură-Te, doritul Chip al Sfințeniei lumii;
Bucură-Te, că Chipul lumii acum s-a Împlinit;
Bucură-Te, că Chipul Făpturii acum s-a desăvârșit;
Bucură-Te, că stricăciunea de acum se biruiește;
Bucură-Te, că Făptura stă în FAȚA FĂCĂTORULUI;
Bucură-Te, că Zidirea Vorbește cu ZIDITORUL;
Bucură-Te, că Nevăzutul este deodată cu Vederea;
Bucură-Te, că necuprinsul și cuprinsul se împletesc;
Bucură-Te, trecerea „ultimului hotar”;
Bucură-Te, ÎNTÂLNIREA cea din Veșnicie;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 8-lea
I-ai dat Omoforul Tău lui Toma Apostolul spre încredințare, și prin el
și nouă ne dai „ACOPERIREA Ta DUMNEZEIASCĂ”, pentru a Cânta:
ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Deși ridicată la Cer, nu ne dai uitării, ci și mai mult, ne primești
nevoile noastre, pe care le pui Înaintea FIULUI și DUMNEZEULUI Tău.
Bucură-Te, Sălășluirea în Sionul Cel mai Înalt;
Bucură-Te, Intrarea în CETATEA DUMNEZEIASCĂ;
Bucură-Te, STĂPÂNĂ în locul cel STĂPÂNITOR;
Bucură-Te, Vrednicie ce întru tot Ți se Dăruiește;
Bucură-Te, că acum Stai în Locul cuvenit;
Bucură-Te, că acum ai CHIPUL cel Adevărat;
Bucură-Te, că toată Făptura Te Cinstește;
Bucură-Te, că Însuși DUMNEZEU Te Preamărește;
Bucură-Te, că FIUL DUMNEZEIESC Te Încununează;
Bucură-Te, că de acum ne ești RUDENIA neștearsă;
Bucură-Te, cea prin care și noi ne facem Fiii lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
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Condacul al 9-lea
Și noi Prăznuim Preacinstita Ta Adormire, NĂSCĂTOARE de
DUMNEZEU FECIOARĂ, prin care și noi mereu alergăm ca la un Zid de
scăpare, Cântând: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Profețiile s-au Împlinit, Apostolii Te-au Adeverit, și Ceata Sfinților de
asemenea Te-au Cuvântat, că ești cu Adevărat MAICA FIULUI
DUMNEZEIESC și MAICA Lumii.
Bucură-Te, Muntele crescut până la Cer;
Bucură-Te, Vârf ce a străbătut norii;
Bucură-Te, că de acum ești doar în LUMINĂ;
Bucură-Te, și căutarea noastră la cele Înalte;
Bucură-Te, și Calea noastră către DUMNEZEU;
Bucură-Te, și Privirea noastră de Mare Taină;
Bucură-Te, că prin aceasta de orbire ne tămăduim;
Bucură-Te, dezvăluirea Înțelegerii neînțelese;
Bucură-Te, Mintea ce își recapătă adâncimea;
Bucură-Te, Inima care prin DUHUL SFÂNT se adâncește;
Bucură-Te, Preacinstită MAICĂ a Întregii Cunoașteri;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 10-lea
ALEASA lui DUMNEZEU și Aleasa Lumii, Te-ai făcut ICOANA Celor de
Mare Taină, că Însuși DUMNEZEU LUCREAZĂ prin Tine, ca și noi să Cântăm:
ALILUIA!
Icosul al 10-lea
O, ce Bucurie că Te știm MAICA noastră, ce ești totodată MAICA
FIULUI lui DUMNEZEU, și așa nu deznădăjduim în neputințele noastre.
Bucură-Te, Scara văzută de Iacob;
Bucură-Te, Ușa Pecetluită a proorocului Ezechil;
Bucură-Te, psalmodierea lui David;
Bucură-Te, prezicerea cea din Veacuri;
Bucură-Te, Așteptarea cea de la Începuturi;
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Bucură-Te, că plânsul Evei l-ai oprit;
Bucură-Te, că blestemul lui Adam l-ai șters;
Bucură-Te, că ești REÎNNOIREA Lumii;
Bucură-Te, suruparea înșelăciunii dintâi;
Bucură-Te, rușinarea minciunii păcatului;
Bucură-Te, NOULE Ierusalim DUMNEZEIESC;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 11-lea
Și acum ca și la Adormirea Ta, Cetele Îngerești cu cele ale tuturor
Sfinților, neîncetate Cântări aduc, pe care Tu, MAICA lui DUMNEZEU, le pui
Înaintea PREASFINTEI TREIMI, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
Făclia cea nestinsă a Pământului se face și FĂCLIA cea din Cer, că Tu,
MAICĂ Preacurată, ești aceasta, ca Lumina cea Neapusă a Lumii.
Bucură-Te, Făclia Lumii;
Bucură-Te, FĂCLIA FOCULUI DUMNEZEIESC;
Bucură-Te, Sfeșnicul LUMINII neapuse;
Bucură-Te, Candelabrul tuturor Luminilor;
Bucură-Te, că pe ALTARUL lui HRISTOS ești;
Bucură-Te, PRESCURA LITURGHIEI Lui;
Bucură-Te, că mereu NAȘTI TRUPUL de Taină;
Bucură-Te, că FECIORIA niciodată nu ți se mai schimbă;
Bucură-Te, că rămâi PREACURATA cea de totdeauna;
Bucură-Te, MAICA UNICULUI FIU DUMNEZEIESC;
Bucură-Te, UNICA MAICĂ și FECIOARĂ;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 12-lea
O, MAICA lui DUMNEZEU și MAICA noastră Preaiubitoare, nici noi nu
vom înceta să-Ți aducem Cântări și laude, ca o Mulțumire ce Ți se Cuvine,
de: ALILUIA!
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Icosul al 12-lea
Și Tu, MAICA Milostivirii Lumii, nu conteni a Te RUGA pentru noi, că
ne-au împresurat ispitele și necazurile ne biruiesc, și la nimeni altcineva nu
mai Nădăjduim, decât la Tine, LIMANUL Cel DUMNEZEIESC.
Bucură-Te, Iubirea fără margini a Lumii;
Bucură-Te, Iubirea Lumii ce poate Sta ÎNAINTEA lui DUMNEZEU;
Bucură-Te, că doar Iubirea Ta este Întreagă;
Bucură-Te, Aleasa Neamului Pământesc;
Bucură-Te, Aleasa tuturor Făpturilor;
Bucură-Te, Aleasa cea mai de SUS;
Bucură-Te, că și noi prin Tine Cinstea o primim;
Bucură-Te, că prin Tine Chipul îl recâștigăm;
Bucură-Te, că prin Tine toate se REÎNNOIESC;
Bucură-Te, că prin Tine ÎMPĂRĂȚIA lui DUMNEZEU se ÎNTEMEIAZĂ;
Bucură-Te, că în ÎMPĂRĂȚIA Lui HRISTOS Tu ești ÎMPĂRĂTEASA;
Bucură-Te, cea Plină de HAR, care întru Adormirea Ta nu ne lași
pe noi!
Condacul al 13-lea
O, MAICA Cerului și a Pământului, care acum în Cele de SUS Locuiești,
și nouă ne Dăruiește LIMANUL Vieții celei Veșnice, ca MAICA NEMURIRII, să
putem Cânta și noi: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA
ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI
„POTOLEŞTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE”
După obişnuitul început, se zice:
Condacul 1
Aleasă şi minunată izbăvire ni s-a dăruit nouă, chipul cel cinstit,
preabinecuvântată Fecioară Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ca cei ce neam izbăvit de cele rele prin arătarea lui. Şi privind spre el, cele de mulţumire
aducem ţie, noi robii tăi, de Dumnezeu Născătoare; ci ca Ceea ce ai stăpânire
nebiruită, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei ce-ţi strigăm ţie:
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte
întristările noastre!
Icosul 1
Mulţimea îngerilor şi toate oştile cereşti te laudă pe tine, împărăteasa
tuturor, de Dumnezeu Născătoare, căci tu ai umplut de bucurie sufletele
noastre, când ne-ai aratat nouă cu milostivire chipul tău cel sfânt, de
Dumnezeu aleasă Fecioară, Stăpână. Închinându-ne înaintea lui, înălţăm ţie
rugăciuni de umilinţă, strigând cu frică spre ajutorul tău, al celei milostive
faţă de noi, unele ca acestea:
Bucură-te, binecuvântarea Tatălui Celui fără de început;
Bucură-te, locaşul Fiului Celui mai înainte de veci;
Bucură-te, petrecerea Duhului Celui Sfânt;
Bucură-te, cea pe care te laudă heruvimii cei cu ochi mulţi;
Bucură-te, că laudă îţi aduc serafimii cei cu câte şase aripi;
Bucură-te, că pe tine toate oştile cereşti te măresc;
Bucură-te, că pe tine toate seminţiile pământului te mărturisesc,
Maică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine toată lumea se umple de veselie;
Bucură-te, că prin tine toate durerile noastre se vindecă;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale întristările noastre se potolesc;
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Bucură-te, că prin mijlocirile tale toate cererile noastre se împlinesc;
Bucură-te, că ţie şi Fiului tău întru cinstită icoana ta cu mulţumire ne
închinăm;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul, şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 2-lea
Te văd pe tine, de Dumnezeu aleasă Fecioară, toate puterile cereşti
stând întotdeauna înaintea scaunului celui de slavă al Împăratului Ceresc şi
rugându-te pentru creştini către Fiul şi Dumnezeu, Împărăteasa Cerului:
iară noi, păcătoşii, pe pământ privind la Sfânta Icoană şi căzând înaintea ei,
cu bucurie ne închinăm ţie, strigând: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Dă-ne nouă înţelegere, întru tot sârguitoare Protectoarea noastră,
Împărăteasa Cerului, căci din buzele noastre cele întinate, cum se poate
cânta numelui tău? Pentru că eşti mijlocitoarea celor bune pentru noi,
puternică eşti să ne sprijineşti oricând ţi-am cere ajutor, ca să-ţi strigăm cu
umilinţă așa:
Bucură-te, Ceea ce aduci prinos de rugăciune pentru noi către Fiul
tău şi Dumnezeu spre mângâiere;
Bucură-te, Ceea ce cu sfintele tale rugăciuni izbăveşti ochii noştri de
tânguirea cea veşnică;
Bucură-te, Ceea ce prin rugăciunile tale cele de Maică îndupleci pe
Fiul tău şi Dumnezeul nostru spre milă faţă de noi;
Bucură-te, Ceea ce cu molitfele tale potoleşti dreapta mânie a lui
Dumnezeu, cea pornită asupra noastră;
Bucură-te, Ceea ce cu mijlocirile tale ierţi păcatele noastre;
Bucură-te, Ceea ce cu ajutorul tău nimiceşti patimirile noastre;
Bucură-te, Ceea ce cu mijlocirea ta, risipeşti toate necazurile noastre
vremelnice;
Bucură-te, Ceea ce ne ajuţi pe noi în toate nevoile şi trebuinţele;
Bucură-te, Ceea ce pururea proslăveşti pe cei ce te slăvesc pe tine;
Bucură-te, Ceea ce cu bucuria ta potoleşti întristările noastre;
Bucură-te, Ceea ce ne dai nouă veselie neîncetată;
Bucură-te, Ceea ce ne deschizi nouă uşile raiului;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
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Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt te-a însemnat pe tine spre grabnică şi caldă
sprijinire a celor ce aleargă la tine cu credinţă, şi se închină cinstitului tău
chip, căci numai ţie, celei fără de prihană şi Preacuratei Maicii lui Dumnezeu,
ţi s-a dat har să împlineşti toată cererea cea bună, şi numai tu ne poţi ajuta
precum voieşti. Pentru aceasta, toată obştea binecredincioşilor slavosloveşte pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, strigând: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având bogăţie nesecătuită de îndurări, tuturor marginilor
pământului le întinzi mână de ajutor şi dăruieşti tuturor bolnavilor
vindecare: celor ce pătimesc slobozenie, orbilor vedere, şi tuturor le
împlinești pe toate după trebuinţa lor; iar noi cu umilinţă îţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, singura Maică, ce ne arăţi nouă milostivire;
Bucură-te, Ceea ce ne deschizi nouă comoara cea de mult preţ a milei;
Bucură-te, Ceea ce dai tuturor daruri nenumărate;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care-1 cer;
Bucură-te, Ceea ce dai celor tineri sporirea priceperii;
Bucură-te, Ceea ce nimiceşti rănile noastre cele păcătoase;
Bucură-te, Ceea ce sădeşti pe cei drepţi în locaşurile raiului;
Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor viitoare şi întărirea celor
deznădăjduiţi;
Bucură-te, Ceea ce restabileşti grabnic în har pe toţi cei căzuţi;
Bucură-te, Ceea ce foloseşti pe toţi în orice ajutor ţi-ar cere;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul, şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 4-lea
Viforul multor necazuri cuprinzându-ne pe noi, totdeauna ajuţi,
Împărăteasa Cerului, pe cei ce cu credinţă aleargă la tine şi se închină
icoanei tale celei purtătoare de tămăduiri, despre care ai zis cândva, după
ce a fost zugrăvită pentru întâia dată: Cu această icoană fi-va harul meu şi
puterea. Şi noi, într-adevăr, credem că auzi cererile celor ce cheamă sfânt
numele tău şi strigă Fiului tău: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Auzind Domnul în Ceruri mijlocirile tale cele pentru noi, palatule ales
al Duhului Sfânt, împlineşte toate cererile tale: iară noi păcătoşii, pe pământ
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văzând sfânta icoana ta strălucind nouă ca un soare luminos, ţie, ca unei
Maici a lui Dumnezeu, îndrăznim a grăi:
Bucură-te, Ceea ce ne arăţi nouă Soarele cel înţelegător;
Bucură-te, Ceea ce ne luminezi pe noi cu lumina cea neîntunecată;
Bucură-te, Ceea ce ne faci vii pe noi, cei omorâţi cu păcatele;
Bucură-te, Ceea ce deschizi pântecele maicilor celor fără de rod;
Bucură-te, Ceea ce grabnic goneşti pe vrăjmaşii cei răi care năvălesc
fără de veste asupra noastră;
Bucură-te, Ceea ce totdeauna ne îndulceşti pe noi de bunătăţile cele
dorite;
Bucură-te, Ceea ce cu grăbire ne mângâi pe noi în necazuri şi
întristări;
Bucură-te, Ceea ce scapi de moartea cea năpraznică pe cei ce cheamă
cu credinţă numele tău;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti viaţă fără de sfârşit celor ce nădăjduiesc
întru tine;
Bucură-te, Ceea ce ridici la Cer pe cei ce au credinţă şi dragoste către
tine;
Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea tare;
Bucură-te, Ceea ce ne aperi pe noi în toate împrejurările;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul, şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 5-lea
Stea cu dumnezeiască mergere ne-ai arătat nouă cinstită icoana ta,
Stăpâna lumii; iară noi, privind la ea şi cu credinţă din inimă rugându-ne ţie,
Născătoare de Dumnezeu, zicem: Tu ne eşti scut nebiruit şi zid nedoborât,
nouă, celor ce strigăm: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzut-au puterile cerurilor în mâinile tale pe Cel ce a zidit pe om cu
mâinile Sale, şi au priceput că este Stăpân; iară noi, păcătoşii, văzându-te
zugrăvită, Preacurată Maica Lui, care cu dragoste ne întinzi mâinile, cu
mulţumire strigăm ţie:
Bucură-te, Ceea ce ţii în mâinile tale, fără de ardere, Focul cel
dumnezeiesc, prin care se ard păcatele noastre;
Bucură-te, Ceea ce ai purtat în braţele tale Lumina cea nestinsă, prin
care se luminează sufletele noastre;
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noi;

Bucură-te, Ceea ce biruieşti pe vrăjmasii noştri cei văzuţi şi nevăzuţi;
Bucură-te, Ceea ce ne întinzi nouă dragoste şi milostivire;
Bucură-te, Ceea ce înalţi lui Dumnezeu mâinile tale – chezăşie pentru

Bucură-te, Ceea ce ne deschizi nouă intrarea întru împărăţia
cerurilor;
Bucură-te, Ceea ce ne aperi pe noi cu ajutorul tău;
Bucură-te, Ceea ce cu mijlocirea ta ne ierţi păcatele noastre;
Bucură-te, Ceea ce potoleşti întristările noastre prin rugăciunea ta;
Bucură-te, că prin sprijinirea ta ne desfătăm cu toate bunătăţile;
Bucură-te, că prin tine toate dorinţele noastre cele spre bine se
împlinesc;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 6-lea
Propovăduitorii, purtători de Dumnezeu apostoli, după înălţarea
Domnului, la sfinţirea Bisericii tale, aflând pe zid chipul tău zugrăvit cu
vopsele de mână neomenească, Stăpână, s-au grăbit a cânta lui Dumnezeu
Cel născut din tine: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Strălucit-ai cu înţelepciune de la adevăratul Soare al dreptăţii, de
Dumnezeu aleasă Fecioară, şi slobozind raze de adevărată cunoştinţă de
Dumnezeu, luminezi prin acelea pe toţi cei ce te mărturisesc pe tine a fi
adevărata Maică a lui Dumnezeu, strigând acestea:

lumea;

Bucură-te, Ceea ce luminezi în ceruri pe toţi cu slava ta;
Bucură-te, Ceea ce întocmeşti începutul mântuirii omeneşti;
Bucură-te, chivotul vieţii noastre, care ne păzeşti de potopul morţii;
Bucură-te, Ceea ce ne dăruieşti ca să petrecem în locaşurile raiului;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, care mântuieşti

Bucură-te, Ceea ce grabnic sprijini pe cei ce sunt întru necazuri;
Bucură-te, Ceea ce vindeci toate bolile trupeşti şi sufleteşti ale
oamenilor;
Bucură-te, Ceea ce dezlegi cuvintele celor muţi şi gângavi;
Bucură-te, dătătoarea a tot binele celor care-1 cer de la tine;
Bucură-te, Ceea ce tuturor izvorăşti din învăţătura harului;
Bucură-te, Ceea ce îndulceşti cu acelea orice stare şi vârstă;
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Bucură-te, Ceea ce împlineşti cele bune ale tuturor;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 7-lea
Vrând Domnul Cel îndelung-răbdător şi atoatevăzător să arate
adâncul îndurărilor şi al iubirii de oameni, te-a ales pe tine Lui şi de Maică,
izvorul cel nesecat al milostivirii, că dacă cineva, după dreapta judecată a lui
Dumnezeu, este vrednic de osândă, prin mijlocirea ta cea atotputernică
păzit va fi, şi așa Fiului tău şi Dumnezeului nostru strigăm cu mare glas:
Aliluia!
Icosul al 7-lea
Minunate, ai arătat lucrurile Tale întru Preacurată Maica Ta,
Doamne, şi ne-ai dăruit nouă minunata ei icoană, care mai mult decât razele
soarelui luminează pe oamenii care o privesc ca şi pe Născătoarea de
Dumnezeu, şi cu credinţă şi cu dragoste din suflet strigăm acestea:
Bucură-te, Ceea ce ca pe un nor întinzi icoana ta tuturor pe pământ;
Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi mai presus de nădejde sprijinul
tău cel milostiv către noi;
Bucură-te, Ceea ce pretutindeni izvorăşti izvoare de minuni prin
icoana ta;
Bucură-te, Ceea ce prin arătarea icoanei tale luminezi pe toţi
oamenii;
Bucură-te, că prin aceasta arăţi în Biserică un nou semn al harului;
Bucură-te, că privind la icoana ta ne închinăm ţie, adevăratei
Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce prin icoana ta goneşti întunericul păcatului, ca
printr-un stâlp de foc;
Bucură-te, că prin aceasta potoleşti întristările noastre;
Bucură-te, Ceea ce ai sfinţit Biserica prin arătarea acesteia;
Bucură-te, că noi, păcătoşii, suntem păziţi prin sprijinirea ta;
Bucură-te, Ceea ce sfâşii îmbrăcămintea de sac a necazului nostru;
Bucură-te, Ceea ce ne îmbraci pe noi cu bucuria cea veşnică;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potolește întristările noastre!
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Condacul al 8-lea
Străina şi preaslăvita Sfântă Icoana ta, ce s-a arătat în Biserică, îngerii
au proslăvit-o, ceata ierarhilor i s-a închinat, iar noi, păcătoşii, căzând,
aşteptăm mila ta cea mare şi bogată, strigând cu veselie: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Domnul, Cel ce stăpâneşte cele de sus şi cele de jos, văzându-te pe
Tine, Maica Sa, stând înaintea Lui şi cu umilinţă aducându-I Lui rugăciune
pentru noi, păcătoşii, făgăduit-a să împlinească toate cererile tale: iar noi,
păcătoşii, nădăjduind întru rugăciunile tale cele de Maică pentru noi, cele de
mulţumire aducem ţie aşa:
Bucură-te, Ceea ce împărăţeşti veşnic cu Fiul tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce îi aduci Lui întotdeauna rugăciuni pentru noi;
Bucură-te, Ceea ce cu mila ta acoperi pe toţi cei ce aleargă la tine;
Bucură-te, bucuria tuturor, care potoleşti întristările noastre;
Bucură-te, Ceea ce ai lucrat împăcarea noastră cu Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-te, Ceea ce ai întocmit mântuirea oamenilor;
Bucură-te, Ceea ce ai stricat blestemul păcatului strămoşesc;
Bucură-te, Ceea ce ai luminat firea noastră cea muritoare prin
nemurire;
Bucură-te, Ceea ce ai umilit învârtoşarea inimii noastre;
Bucură-te, Ceea ce ridici spre Dumnezeu pe cei deznădăjduiţi;
Bucură-te, Ceea ce ai sfărâmat uneltele morţii cele gătite asupra
noastră;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul, şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească aduce căntări de laudă ţie, Maicii lui
Dumnezeu, şi Ocrotitoarea tuturor celor ce cad către tine şi cer ajutorul tău,
căci prin mijlocirea ta cea tare şi puternică, pe cei drepţi îi veseleşti, pe cei
păcătoşi îi întăreşti şi din toate nevoile îi izbăveşti, şi întristările le potoleşti;
şi te rogi pentru toţi cei ce cu credinţă strigă: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Ritorii cei cu multă faimă, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep a
slăvi prăznuirea slăvită a icoanei tale, nici laudele aduse ţie prin întinatele
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noastre buze nu sunt vrednice, însă văzând nenumăratele binefaceri arătate
nouă de la icoana ta, bucurându-ne cu sufletul şi cu inima, grăim către Tine:
Bucură-te, Ceea ce potoleşti foamea noastră cu pâinea vieţii;
Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti pe noi de pierzarea morţii prin
nemurire;
Bucură-te, Ceea ce ne fereşti pe noi de înfiorarea păcatului;
Bucură-te, Ceea ce ne izbăveşti pe noi, cu mână tare, din urgia morţii;
Bucură-te, Ceea ce ne răpeşti pe noi din foc, prin roua rugăciunilor
tale;
Bucură-te, Ceea ce ne aperi pe noi de nevoi, prin puternica ta
sprijinire;
Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti pe noi de sabie, prin puterea ta;
Bucură-te, Ceea ce ne scapi pe noi de năvălirea celor de alt neam;
Bucură-te, Ceea ce ne îngrădeşti pe noi cu adevărata pace de războiul
cel dintre noi;
Bucură-te, Ceea ce vindeci de rana aducătoare de moarte pe cei ce
aleargă către tine;
Bucură-te, Ceea ce ne slobozeşti pe noi cu molitfele tale de mânia cea
dreaptă a lui Dumnezeu, pornită asupra noastră;
Bucură-te, Ceea ce ne scoţi pe noi din orice boală cu cinstită
mijlocirea ta;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului,
Domnul Cel iubitor de oameni, te-a dăruit pe tine, Maica Sa, pământenilor,
spre ajutor, zicând: Fiilor omeneşti, iată, Maica Mea va fi vouă acoperământ
şi ocrotire, celor întristaţi mângâiere, celor scârbiţi bucurie, celor obijduiţi
protectoare, ca să ridice din adâncul păcatului pe toţi cei ce strigă: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărate Ceresc – astfel se roagă pentru noi pururea Împărăteasa
Cerului – primeşte pe tot omul care Te slăveşte pe Tine şi cheamă Numele
Tău, unde se cinsteşte pomenirea sfântului Tău Nume, şi mă proslăveşte pe
mine pentru Numele Tău şi nu-i lepăda pe ei de la faţa Ta şi binevoieşte întru
ei şi primeşte de la ei orice rugăciune, şi din toate nevoile izbăveşte-i. Iară
noi, păcătoşii, nădăjduind spre rugăciunile tale cele de Maică, strigăm aşa:
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Bucură-te, că tu eşti rugătoarea noastră cea caldă către Dumnezeu;
Bucură-te, că rugăciunea ta cea de Maică mult poate, milostivind pe
Stăpânul;
Bucură-te, Nădejdea celor fără de nădejde, care potoleşti întristările
noastre;
Bucură-te, Ceea ce acoperi nevrednicia noastră cu strălucirea harului
tău;
Bucură-te, Ceea ce curăţeşti întinăciunea noastră cu curăţia ta;
Bucură-te, Ceea ce îndreptezi rugăciunile noastre cu bună mireasmă;
Bucură-te, Ceea ce prefaci întru nestricăciune tina noastră cea
stricăcioasă;
Bucură-te, Ceea ce tămăduieşti neputinţa noastră;
Bucură-te, Ceea ce vindeci durerile noastre cele trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, Ceea ce degrab împrăştii norul patimilor, scârbelor şi
întristărilor venite asupra noastră;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti toate cele de folos prin cererea ta cea
puternică:
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 11-lea
Cântare cu totul de umilinţă primeşte de la noi, Împărăteasa Cerului,
şi ascultă rugăciunea noastră, ce ţi se aduce ţie, Fecioară de Dumnezeu
Născătoare; căci mereu către tine alergăm întru năpăstuiri, scârbe şi
întristări, şi înaintea ta întru necazurile noastre vărsăm lacrimi şi ne rugăm:
Potoleşte întristările noastre şi primeşte această jertfă a robilor Tăi, celor
ce strigăm: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de Lumina cea adevărată, arătăndu-te celor ce sunt
pe pământ, luminezi sufletele celor ce cinstesc arătarea icoanei tale şi
povăţuieşti către înţelegerea cea dumnezeiască pe cei ce-ţi căntă acestea:
Bucură-te, făclie nestinsă a Focului celui nematerialnic, ce ne
luminează pe noi;
Bucură-te, zorile Luminii dumnezeieşti celei neapuse, care ne
străluceşte nouă;
Bucură-te, Soarele dreptăţii, care ne învălui cu strălucire;
Bucură-te, Ceea ce ne izvorăşti nouă izvorul vieţii celei din rai;
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Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminezi sufletele
celor binecredincioşi;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor, care mângâie sufletele
tuturor celor înrăiţi;
Bucură-te, Ceea ce mântuieşti pe cei ce te cheamă întru ajutor şi
slăvesc numele Tău;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti sfârşit nedefăimat al vieţii celor ce
nădăjduiesc întru Tine;
Bucură-te, Ceea ce neîncetat ajuţi tuturor neamurilor celor ce te
socotesc Maică a Domnului şi te numesc de Dumnezeu Născătoare;
Bucură-te, Ceea ce goneşti de la noi nălucirile duhurilor celor rele ale
închipuirii prin adumbrirea sfintelor tale icoane;
Bucură-te, Ceea ce grabnic ne mângâi pe noi întru scârbele şi
întristările noastre ce ne vin fără de veste;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie la toată lumea;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 12-lea
Harul cel dumnezeiesc cere-ni-1 nouă de la Stăpânul cerului, Fiul tău
şi Dumnezeu, şi ne întinde nouă mână de ajutor, şi prin rugăciunile tale
potoleşte întristările noastre; acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripii
tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul; împacă viaţa noastră
ca să nu pierim cumplit, ci primeşte-ne pe noi în corturile cele veşnice,
Sprijinitoarea noastră, ca bucurându-ne de tine să strigăm: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Te căntăm pe Tine, împărătească Ajutătoare, te lăudăm, rugându-ne
ţie cu umilinţă, credem şi mărturisim că tu ceri bunătăţile cele veşnice şi
cele vremelnice, celor ce te laudă pe tine:
Bucură-te, Ceea ce cu molitfele tale mântuieşti toată lumea;
Bucură-te, Ceea ce cu mijlocirea ta sprijineşti toată lumea;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti popoarelor celor dreptcredincioase
biruinţă asupra barbarilor;
Bucură-te, Ceea ce înfrângi năvălirile celor de alt neam asupra
creştinilor;
Bucură-te, Ceea ce în credinţă pe cei blagocestivi îi păstrezi;
Bucură-te, Ceea ce spulberi de la faţa pământului pe cei ce nu cinstesc
sfântă icoana ta;
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Bucură-te, Ceea ce ajuţi grabnic pe cei ce se închină icoanei tale şi te
cheamă pe tine în ajutor;
Bucură-te, Ceea ce ne povăţuieşti pe noi, păcătoşii, spre mântuire şi
primirea bunătăţilor celor veşnice;
Bucură-te, Ceea ce ne ceri nouă tuturor, de la Fiul tău şi Dumnezeul
nostru, împărăţia cea fără de sfârşit;
Bucură-te, Ceea ce drepţilor viaţă veşnică le dăruieşti;
Bucură-te, Ceea ce ne dai tuturor cele bune şi de folos spre orice
trebuinţă;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!
Condacul al 13-lea
O, întru tot lăudată Maică, Împărăteasa Cerului şi Stăpână, Fecioară
de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel ce este mai
Sfânt decât toţi sfinţii, primind acest dar de acum, potoleşte întristările
noastre şi ne izbăveşte pe noi de toate năpăstuirile, necazurile, scârbele şi
osânda cea veşnică şi scoate-ne din chinul ce va să fie şi învredniceşte-ne să
ne sălăşluim în corturile cele veşnice ale raiului, pe noi, robii tăi, care
strigăm: Aliluia! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.

Rugăciune către Preasfânta NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU,
a Sfântului Efrem Sirul
Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, care pe Cuvântul Cel
Unul-Născut al lui Dumnezeu, pe Făcătorul şi Stăpânul a toată zidirea cea
văzută şi gândită, pe Unul în Treime Dumnezeu, Dumnezeu şi Om, mai
presus de fire şi de cuvânt, L-ai născut, sălăşluirea Dumnezeirii, încăperea a
toată sfinţenia, întru care a locuit trupeşte toată plinirea Dumnezeirii, cu
bunăvoinţa lui Dumnezeu-Tatăl şi cu lucrarea Sfântului Duh, Cea care eşti
mai înaltă şi mai covârşitoare decât toată zidirea, fără asemănare
încununată cu împărătească şi de Dumnezeu încuviinţată vrednicie, slava şi
desfătarea şi veselia cea negrăită a îngerilor, cununa împărătească a
apostolilor şi a proorocilor, bărbăţia cea mai presus de fire a mucenicilor,
sprijinitoarea nevoinţelor lor, şi dătătoarea de biruinţă, pregătitoarea
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încununărilor pentru lupte, şi a răsplătirilor lor celor veşnice, datorate cu
cuviinţă lui Dumnezeu, cinstea şi slava cea mai presus de cinste a cuvioşilor,
povăţuitoarea cea nerătăcită a liniştii şi învăţătoare, uşa descoperirilor şi a
tainelor celor duhovniceşti, izvorul luminii, poarta vieţii celei veşnice, râul
nesecat al milei, marea cea nesfârşită a tuturor Dumnezeieştilor daruri şi
minuni, de tine avem trebuinţă şi pe tine te rugăm.
Maica Cea preamilostivă a Stăpânului Celui Iubitor de oameni,
milostiveşte-te spre noi, smeriţii şi nevrednicii robii tăi! Caută cu milostivire
spre robirea şi smerenia noastră! Vindecă zdrobirea sufletelor şi a
trupurilor noastre! Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi risipeşte-i! Turn de
tărie, armă de război, tabără tare, şi voievod, şi înainte-luptătoare nebiruită,
fă-te nouă, nevrednicilor, în faţa vrăjmaşilor noştri. Arată spre noi, astăzi,
milele tale şi minunile cele de demult. Arată vrăjmaşilor noştri celor
nelegiuiţi că singurul Împărat şi Stăpân este Fiul tău şi Dumnezeu, şi tu,
Născătoare de Dumnezeu, Cea care pe adevăratul Dumnezeu după trup L-ai
născut, cu adevărat toate le poţi, şi ai putere să lucrezi toate câte le voieşti,
în cer şi pe pământ.
Dăruieşte, Stăpână, tuturor, cererile cele spre folos fiecăruia; celor
bolnavi sănătate, celor de pe mare alinare şi ocărmuire, cu cei ce călătoresc,
împreună călătoreşte şi îi păzeşte. Pe cei robiţi, de amara robie izbăveşte-i.
Pe cei scârbiţi mângâie-i. Sărăcia şi orice altă necăjire trupească uşureaz-o.
Pe toţi îi izbăveşte de bolile şi patimile cele sufleteşti, cu ocrotirea şi cu
mijlocirile tale cele nevăzute. Pentru ca bine şi fără de poticnire săvârşind
calea vieţii acesteia vremelnice, bunătăţile cele veşnice, prin tine, în
împărăţia Cerurilor să le dobândim.
Pe dreptcredincioşii cei cinstiţi cu înfricoşătorul nume al UnuiaNăscut, Fiului tău, cei care la darul şi ocrotirea ta nădăjduiesc şi în toate te
pun înainte, mijlocitoare şi apărătoare, întăreşte-i asupra vrăjmaşilor care
năvălesc asupră-le, în chip nevăzut. Risipește norul mâhnirii pus asupra
sufletelor lor, răpeşte durerea sufletului lor, dă-le strălucită bunăvoire şi
veselie, aşază-le paşnică şi netulburată linişte inimii lor. Izbăveşte, Stăpână,
cu solirile tale, turma aceasta, care mai ales ţie-ţi este afierosită, şi toată
cetatea şi laturile ei, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de
năvălirea celor de altă seminţie şi de războiul cel dintre noi. Şi toată urgia,
care cu dreptate este pornită asupra noastră, întoarce-o cu bunăvoirea şi cu
harul Unuia-Născut Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia I se cuvine toată
slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui
Părinte şi cu Cel veşnic şi de viaţă făcător Duhul Lui, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin!
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Istoria icoanei FĂCĂTOARE DE MINUNI a Maicii Domnului
„POTOLEŞTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE”
Icoana „Potoleşte întristările noastre” a fost adusă la Moscova de
către cazaci în vremea domniei ţarului Mihail Fiodorovici (1613-1645), şi
se afla în biserica Sfântului Nicolae din cartierul Sadovniki. În această
biserică se păstrau înscrisurile despre multe din minunile petrecute de la
sfânta icoană, însă incendiul din 1771 a nimicit întreaga arhivă. S-a păstrat
doar amintirea unei minunate arătări prin mijlocirea acestei icoane
făcătoare de minuni, întâmplată în a doua jumătate a secolului XVII. O
doamnă de viţă nobilă, care locuia departe de Moscova, a zăcut multă vreme,
fiind chinuită de o boală istovitoare. Medicii nu mai sperau să se
însănătoşească, şi bolnava îşi aştepta sfărşitul. În această situaţie grea s-a
arătat milostivirea Domnului. În somn i s-a arătat acestei doamne chipul
Născătoarei de Dumnezeu, de la care s-a auzit un glas: „Porunceşte să te
ducă la Moscova. Acolo, în biserica Sfântului Nicolae, se află icoana Maicii
Domnului cu inscripţia: «Potoleşte întristările noastre». Roagă-te în faţa ei
şi vei primi vindecare”. Cu adâncă credinţă femeia a pornit la drumul atât
de anevoios pentru ea, şi la sosire a început să caute biserica Sfântului
Nicolae, pe care, după multe căutări, a aflat-o.
Cercetănd toată biserica, ea totuşi n-a găsit icoana ce-i apăruse în vis.
Si atunci, povestindu-i preotului-paroh vedenia sa, a cerut de la sfinţia sa
povăţuire. Preotul a poruncit slujitorului să aducă din clopotniţă toate
icoanele Maicii Domnului. Aceasta împlinindu-se, s-a descoperit printre
icoanele vechi şi prăfuite o icoană a Maicii Domnului cu inscripţia:
„Potoleşte întristările noastre”. Văzând-o, bolnava a exclamat: „Ea este! Ea
este!”
Doamna aceea, care până atunci nu putea să-şi mişte nici mâna, spre
mirarea tuturor, şi-a făcut semnul Crucii, s-a sculat în picioare şi fără
ajutorul slugilor ei s-a apropiat de icoană. Acasă la ea s-a întors de-acum pe
deplin sănătoasă. Această tămăduire a avut loc la data de 25 ianuarie, prin
urmare Biserica Rusă a stabilit ca în această zi să se prăznuiască această
icoană făcătoare de minuni. Numeroase copii ale icoanei «Potoleşte
întristările noastre» se află şi în alte biserici din Rusia.
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Acatistul PREASFINTEI NĂSCĂTOARE
de DUMNEZEU „POTIRUL NESECAT”
Alcătuit în Cinstea Icoanei sale Făcătoare de Minuni, Numită
„POTIRUL NESECAT” (Izbăvitoare de beţie).
După obişnuitul început, se zice:
Troparul
Veniţi, dreptslăvitorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip
al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi
din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui
binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să-i
grăim: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre,
rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele
noastre!
Condacul 1
Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit
ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de
neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase; pentru
aceasta laudă de mulţumire îţi aducem, Apărătoare Preamilostivă. Tu, dar,
Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă către
suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire
celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ţi cântăm cu credinţă: Bucură-te,
Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească!
Icosul 1
Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă
de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea mult păcătosului neam creştinesc,
pe care văzându-1 cufundat în nelegiuiri şi în păcate îi dăruieşti milostivire
spre mângâiere şi mântuire, prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni,
care, precum stelele cerului, pot fi văzute în tot pământul. Căzând noi către
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aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm
astfel:
Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns;
Bucură-te, mirarea neîncetată a oamenilor;
Bucură-te, Ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre;
Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre;
Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare
de minuni;
Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre
mâhnite;
Bucură-te, împăcarea preaminunată a tuturor cu Dumnezeu;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potolești setea cea
duhovnicească!
Condacul al 2-lea
Văzând, Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile
duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei
pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu
Serpuhov, milostivirea ta, prin descoperirea icoanei tale prea minunate,
„Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei care cad la ea cu credinţă şi cu inimă
smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală, să strige din adâncul
inimii lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Înţelegând, prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca
de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om,
supus patimii beţiei, a aflat acolo în mânăstire sfântă icoana ta, numită
„Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi,
păcătoşii, cu evlavie îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea
minunilor tale;
Bucură-te, călăuză clarvăzătoare, care le arăţi unora ca aceştia calea
mântuirii;
Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne
apropii de tine;
Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale;
Bucură-te, Ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie;
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Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită;
Bucură-te, că nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei 1-au întărit pe un oarecare
om cuprins de patima beţiei atunci în oraşul Serpuhov, împlinind astfel
porunca Maicii Domnului, vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam,
stareţul mânăstirii de acolo. Ajungând el în acest oraş, a aflat icoana
Preacuratei, care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi
trupească, şi plecându-şi genunchii aşa striga din adâncul sufletului, cu
mulţumire, lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Având ca izvor pururea curgător potirul cel nesecat al râurilor
cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din
alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul tău chip, numit „Potirul
Nesecat”, primind înaintea lui tămăduiri, ţi s-au închinat cu graiuri pline de
recunoştinţă ca acestea:
Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate necazurile noastre;
Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii;
Bucură-te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi
trupeşti;
Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor tale;
Bucură-te, că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul;
Bucură-te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate;
Bucură-te, că ne deschizi comoara milostivirii;
Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă
sinceră venind la nespusa ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă
tămăduire şi din adâncul inimii spun Celui Născut din tine, Mântuitorului
nostru: Aliluia!
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Icosul al 4-lea
Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaietele şi plânsul soţiilor,
mamelor, copiilor şi al rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a
dăruit, Stăpână, icoana ta, prin care toţi cei care se apropie, capătă
mângâiere sufletească şi îţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:
Bucură-te, potir, care pentru noi te umpli de bucurie din izvorul Cel
fără de moarte;
Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire;
Bucură-te, nădejdea celor fară de nădejde;
Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine;
Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi;
Bucură-te, Ceea ce potoleşti patimile izvorâte din beţie;
Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 5-lea
Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare, ne-ai arătat nouă, o,
Împărăteasă a lumii, preacinstita ta icoană, pe care, văzându-o, ne rugăm
din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte
beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar
pe cei credincioşi învaţă-i să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi
semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta cea descoperită în oraşul
Serpuhov, ci şi de la cele zugăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele
cu smerenie şi zicem:
Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la tine
cu sârguinţă;
Bucură-te, Ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre;
Bucură-te, Ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea ta;
Bucură-te, că împrejurimile Moscovei au arătat slava minunilor tale;
Bucură-te, comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi întru
nevoi;
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Bucură-te, ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru
dobândirea trezviei;
Bucură-te, bună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva lumii, a
trupului, a diavolului şi a beţiei;
Bucură-te, apărătoare grabnică a dreptcredincioşilor ce trăiesc în
lume;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 6-lea
Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin
icoana ta cea numită „Potirul Nesecat”, te rugăm cu lacrimi: O, Preacurată,
izbăveşte-ne pe toţi de patima băuturii fără de măsură a vinului, de căderea
în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să-i cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară Pruncă
Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai înainte de veci,
Domnul nostru Iisus Hristos, stă în cupă ca într-un potir Nesecat, precum te
vedem zugrăvită în icoana „Potirul Nesecat”, care este sortită ca, în chip
tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se
închine. De aceea, cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate:
Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul
omenesc;
Bucură-te, că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor
pământeşti şi celor cereşti;
Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în Potir ne descoperi taina
Dumnezeieştii Euharistii;
Bucură-te, Ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă
pururea şi niciodată nu se sfârşeşte;
Bucură-te, Potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii
veşnice;
Bucură-te, că adăpi sufletele noastre cele însetate din izvorul
nestricăciunii şi al bucuriei;
Bucură-te, că în bunătatea ta nemărginită nu îndepărtezi pe cei mai
dispreţuiţi şi mai prigoniţi;
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Bucură-te, că prin milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei
fără de nădejde;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 7-lea
Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească, Stăpână, Maică a lui
Dumnezeu, pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana ta
preaminunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa:
Aliluia!
Icosul al 7-lea
Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta ta icoană, că un oarecare
om cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la
mijlocirea ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea; pentru aceasta
ca mulţumire ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea,
cu lacrimi grăia unele ca acestea:
Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecărilor;
Bucură-te, Potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti;
Bucură-te, râul de vindecare cel de-a pururea curgător;
Bucură-te, ce eşti marea care îneci toate patimile noastre;
Bucură-te, Ceea ce cu mâinile tale de Maică ridici pe cei ce cad
zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei;
Bucură-te, că primeşti darurile recunostinţei;
Bucură-te, că înveseleşti inimile celor binecredincioşi;
Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 8-lea
Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este celor necredincioşi să audă
că la sfânta ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri
dumnezeieşti. Noi, însă, bineştiind cuvântul tău, ce 1-ai rostit către întâia
icoană, ce te înfăţişa, anume că: „Harul Celui ce S-a născut din mine şi al meu
vor fi cu această icoană”, credem că şi cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte
harul tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul al 8-lea
Toată nădejdea lor în tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima
beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate
pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără
numai tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa Preacuratului
tău chip, îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-te, Ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor;
Bucură-te, că trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă în ajutor;
Bucură-te, Ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi
păcătoşii;
Bucură-te, Ceea ce îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul
deznădăjduiţi;
Bucură-te, că întinzi mâna de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite
de beţie;
Bucură-te, că prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu
răbdare;
Bucură-te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele
deşarte ale acestei lumi;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea
plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc o
Apărătoare şi Ajutătoare preaputernică. Ea se pleacă spre neputinţele
noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţându-i pe cei
credincioşi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita
descoperire a icoanei tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre
întinate nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă,
însă văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana ta, bucurându-ne
cu duhul şi cu inima, îţi zicem:
Bucură-te, Ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip;
Bucură-te, că degrabă ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări;
215

Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc;
Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei ce cad la tine cu credinţă;
Bucură-te, Ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti întunericul
păcatului şi ceaţa patimilor noastre;
Bucură-te, Ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru tine şi
pentru Fiul tău;
Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei;
Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun
înaintea Dreptului Judecător;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de
boala beţiei, ne-ai dăruit icoana ta cea preaminunată, pentru ca toţi cei
cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul tău făcător de minuni şi,
primind vindecare, cu umilinţă să-i cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Zid eşti şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala
beţiei şi tuturor celor ce vin la tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta ta
icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul, Dătătorul bunătăţilor, spre ajutor şi
vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să îţi
cântăm acestea:
Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, Ceea ce prin curăţia ta cureţi întinăciunea noastră;
Bucură-te, căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră;
Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune trupul nostru cel stricăcios;
Bucură-te, Ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în rugăciune;
Bucură-te, că întăreşti toată neputinţa noastră;
Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 11-lea
Cântarea noastră, pe care cu smerită dragoste şi osârdie o aducem
ţie, n-o trece cu vederea, Preacurată, şi nu-ţi întoarce faţa de la cei fără
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nădejde, ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim
de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate
lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Făclie dătătoare de lumină te vedem, Preasfântă Fecioară, căci
sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă
pe calea luminoasă a virtuţilor pe noi, cei ce cu credinţă îţi grăim acestea:
Bucură-te, că prin acoperământul tău ne izbăveşti de deşertăciunea
acestei lumi mult răzvrătite;
Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti;
Bucură-te, Ceea ce pui în inimile noastre gândurile bune;
Bucură-te, că aduci lumină în cugetul întinat;
Bucură-te, că îi izbăvești pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a
beţiei;
Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică şi la
înţelepciune;
Bucură-te, Ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi;
Bucură-te, că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi slăvesc
numele tău;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 12-lea
Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana ta, Potirul Nesecat,
îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi
mai ales pe toţi cei cuprinşi de boala beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi
de la tine, Preacurată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti.
Ci o, Preamilostivă, vindecare deplină primind de la chipul tău făcător de
minuni, cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!
Icosul al 12 lea
Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor cuprinşi de
patima beţiei, te rugăm, Stăpână, mântuieşte, miluieşte şi povăţuieşte-ne pe
cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei ce căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem
acestea:
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Bucură-te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânare de la beţie;
Bucură-te, că prin roua milostivirii tale îi slobozeşti pe aceştia de
patima băutului fără măsură al vinului;
Bucură-te, Ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din
pricina greului păcat al beţiei;
Bucură-te, ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina
patimilor;
Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul;
Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet;
Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi;
Bucură-te, Ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuire;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea
duhovnicească!
Condacul al 13-lea
O, Prea milostivă Maică a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos!
Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile
sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa
beţiei, pe robii tăi (numele), ca să nu piară cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind
prin tine, să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! (de trei ori)
Apoi se zic iarăşi Icosul 1: „Oştile îngereşti şi cetele...” şi Condacul 1:
„Cinstitul tău chip...” şi se face otpustul.

Rugăciune
O, Preamilostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea ta cădem acum
la tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile,
copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile
noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui
Hristos, şi deci de la mântuire, şi îi tămăduieşte pe aceştia ce pătimesc.
O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i
degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe
Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru să ne ierte greşelile, să nu-şi întoarcă
milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune.
Primeşte, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce
varsă pâraie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor,
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ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor
celor ce cădem la icoana ta, pentru ca să ajungă, prin rugăciunile tale, acest
strigăt al nostru la Tronul Celui Preaînalt. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu
fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor; ajută-ne în ceasul cel
cumplit al morţii, ca, prin rugăciunile tale, să trecem vămile văzduhului.
Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui
Dumnezeu să ne acopere acum şi pururea şi în vecii cei nesfârşiţi. AMIN!
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Paraclisul Maicii DOMNULUI
Se citește ca Pravilă Seara și se Cântă în Biserică Duminică Seara,
după Vecernie.
Preotul dă Binecuvântarea... Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule...
Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Doamne miluește de 12 ori, Slavă... Și
acum...Veniți să ne închinăm... Psalm 142...
DUMNEZEU este DOMNUL... (de 3 ori)
Tropar, 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, că pierim sub
mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi în deșert, că pe Tine, Marea
Nădejde, Te-am câștigat.
Slavă... și acum...
Nu vom tăcea, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, pururea a spune
Îndurările Tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat Tu înainte RUGÂNDU-Te,
cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de Tine, STĂPÂNĂ,
că Tu ne scapi din toate nevoile.
Psalmul 50.
Canonul
Se spune mereu Stihul: Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU,
Mântuiește-ne pre noi!
Cântarea 1, glasul 8
De multe ispite fiind cuprins, către Tine alerg căutând Mântuire; o,
MAICĂ a CUVÂNTULUI și FECIOARĂ, de rele și de nevoi izbăvește-mă.
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Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Asupreala chinurilor mă tulbură, și de multă scârbă este umplut
Sufletul meu. Alină-le, FECIOARĂ, cu Liniștea FIULUI DUMNEZEIESC, ca
ceea ce ești MAICA Lui fără prihană.
Slavă...
Pe Tine, care ai NĂSCUT pe DUMNEZEU MÂNTUITORUL, Te rog
FECIOARĂ, în toate încercările mă Ocrotește, că la Tine scăpând, îmi întind
Gândul Sufletului meu.
Și acum...
Fiind bolnav cu trupul și cu Sufletul, Cercetării celei DUMNEZEIEȘTI
și Purtării Tale de grijă mă învrednicește, o, NĂSCĂTOAREA Celui BUN.
Cântarea a 2-a
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Folositoare și acoperământ Vieții mele, Te pun pe Tine,
NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU FECIOARĂ. Tu mă îndreptează la Adăpostirea
Ta, ca ceea ce ești pricina bunătăților și Credincioșilor întărire, una întru tot
lăudată.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Te rog FECIOARĂ, risipește-mi tulburarea Sufletului și viforul
scârbelor mele, că Tu pe HRISTOS, începătorul Liniștei, L-ai NĂSCUT, o,
Preafericită.
Slavă...
Ceea ce ai NĂSCUT pe FĂCĂTORUL de Bine, Bogăția Facerii de Bine
izvorăște-ne-o și nouă, tuturor, că toate le POȚI, ca MAICA lui HRISTOS Cel
ATOTPUTERNIC.
Și acum...
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Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu
FECIOARĂ ajută-mi, că pe Tine Te știu Comoară de tămăduiri neîmpuținată
și necheltuită, ca MAICA Celui necuprins.
Stihirile după Câtarea a 3-a
Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, că toți
după DUMNEZEU, la Tine scăpăm, ca și către un Zid tare și folositor.
Și caută cu Milostivire, o, Prealăudată MAICĂ, spre necazul cel
cumplit al trupului meu și vindecă durerea Sufletului meu.
Preotul zice Ecteniile de Cerere și pomenire. Ecfonis, Că Milostiv...
Podobie
Ceea ce ești Rugătoare caldă și Zid nebiruit, izvor de milă și a lumii
scăpare, cu dinadinsul strigăm către Tine, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU
STĂPÂNĂ: Vino degrabă și ne izbăvește din nevoi, ca Ceea ce ești singura
grabnic folositoare.
Cântarea a 4-a
Tulburarea patimilor și viforul greșelilor mele, alină-le, Ceea ce ai
NĂSCUT pe Cel MILOSTIV și MÂNTUITORUL tuturor.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Chemând eu adâncul Milostivirii Tale, dă-mi-l mie celui ce te Cinstesc
pe Tine, o, MAICĂ a tuturor.
Slavă...
Îndulcindu-ne Preacurată, cu DARURILE Tale, Ție Cântare de
Mulțumire aducem, știindu-Te pe Tine MAICA lui DUMNEZEU.
Și acum...
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Nădejde și întărire și liman de scăpare, câștigându-Te pe Tine, întru
totul PREACURATĂ, de toate răutățile ne izbăvim.
Cântarea a 5-a
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Umple de veselie Viața mea, Preasfântă, dăruindu-mi Bucuria Ta cea
nestricată, cea care ai NĂSCUT pe HRISTOS, BUCURIA Lumii.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Izbăvește-ne din necazuri, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, cea care ai
izvorât Izbăvirea cea veșnică și Pacea care covârșește toată Mintea.
Slavă...
Risipește negura greșelilor mele, DUMNEZEIASCĂ MIREASĂ, cu
Strălucirea Luminii Tale, ca NĂSCĂTOAREA LUMINII de SUS.
Și acum...
Tămăduiește, Curată, și neputința Sufletului meu, învrednicindu-mă
cercetării Tale și Sănătate cu RUGĂCIUNILE Tale dăruiește-mi.
Cântarea a 6-a
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Mântuiește de moarte și de putreziciune firea mea, Mijlocește către
FIUL Tău, Cel ce a Biruit moartea, ca și noi să ÎNVIEM.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Pe Tine Te știu Păzitoarea prea tare a Vieții mele, care risipești
tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor, de aceea mă Rog
totdeauna să-mi fii neîncetat izbăvitoare.
Slavă...
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Pe Tine, FECIOARĂ, Te-am dobândit scăpare și mântuire de scârbe,
pentru care ne Bucurăm ca de STĂPÂNA noastră.
Și acum...
Zac în patul durerilor și nu este alinare trupului meu, dar
Nădăjduiesc la Ușurarea Ta care nu întârzie pentru cei ce Te Cinstesc.
Preotul zice Ectenia mică... Ecfonis, Că Tu ești Împăratul Păcii și
Mântuitorul...
Condacul
Ceea ce ești Păzitoarea nebiruită a Creștinilor și RUGĂTOAREA
neîncetată către FĂCĂTORUL, nici acum nu trece cu Vederea și Rugăciunile
noastre, ale păcătoșilor; ci sârguiește ca o Bună spre ajutorul nostru, care cu
Credință Te Rugăm: grăbește spre scăparea noastră, o, NĂSCĂTOARE de
DUMNEZEU!
Preotul deschide Ușile Împărătești: Să luăm aminte cu Înțelepciune...
Prochimen
Pomeni-voi NUMELE Tău în tot Neamul și Neamul...
Preotul citește Sfânta Evanghelie, de la 8 Septembrie.
Podobie
Ajutorului omenesc nu ne încredința, Preasfântă STĂPÂNĂ, ci
primește Rugăciunile robilor Tăi, că scârbe ne cuprind și nu putem răbda
săgețile diavolilor, acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri, unde să scăpăm
noi, păcătoșii, pururea fiind biruiți, mângâiere nu avem afară de Tine,
Nădejdea și folositoarea Credincioșilor.
Nimeni din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, NĂSCĂTOARE de
DUMNEZEU FECIOARĂ, că cerând DAR Bun, primim cele de folos.
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Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, izbăvește
pe robii Tăi, că ești pacea celor în războaie, liniștea celor înviforați, singura
grabnică milostivire.
Preotul zice Rugăciunea de la Litie, Mântuiește DUMNEZEULE
poporul Tău... Ecfonis, Cu Mila și cu Îndurările...
Cântarea a 7-a
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
MAICĂ Preacurată, Roagă pe DOMNUL Milei pe care L-ai NĂSCUT, să
izbăvească de păcate și întinăciune Sufletească pe cei ce Cântă cu Credință:
Bine ești Cuvântat, DUMNEZEUL Părinților noștri!
Slavă...
Comoară de Mântuire și izvor de Curăție, Turn de Tărie și Ușă de
pocăință, ești NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU.
Și acum...
La Tine este scăparea noastră și întru Tine toată Nădejdea ne-am
pus; ajută-ne nouă, că toate le poți câte le Voiești.
Cântarea a 8-a
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de Ajutorul Tău,
FECIOARĂ, ca să Te Preaînălțăm întru toți Vecii.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Tămăduiește neputințele Sufletului și durerile trupului meu, ca să Te
slăvesc, Curată, întru toți Vecii.
Binecuvântăm pe TATĂL, pe FIUL și pe SFÂNTUL DUH, DOMNUL.
Bogăție de tămăduiri verși, FECIOARĂ, celor ce Te laudă cu Credință
și preaînalță NAȘTEREA Ta cea negrăită.
225

Și acum...
Tu izgonești asuprirea și năvala patimilor, FECIOARĂ, pentru aceea
Te lăudăm întru toți Vecii.
Cântarea a 9-a
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Cu adevărat, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, te Mărturisim noi, cei
izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu Cetele cele fără de trup.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Să nu întorci Fața Ta de la izvorul lacrimilor mele, NĂSCĂTOAREA lui
HRISTOS, Cel ce a șters lacrima de la toată Fața.
Preasfântă NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, Mântuiește-ne pre noi!
Umple de Bucurie Inima mea, FECIOARĂ, ca Ceea ce ai primit plinirea
Bucuriei și ai pierdut povara 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 întoarce iarăși în Sănătate.
Catavasia
O, Prealuminate Nor, MAICA Lui DUMNEZEU, pe cei ce se luptă cu noi
surpă-i cu Dreapta Ta Stăpânitoare și Puternică, și celor ce sunt în scârbe le
ajută, și pe cei asupriți îi mântuiește de păcate, Te Rugăm, că toate le poți.
Cuvine-se cu Adevărat să Te Fericim pe Tine, NĂSCĂTOARE de
DUMNEZEU, cea pururea fericită și Preanevinovată și MAICA
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DUMNEZEULUI nostru. Ceea ce ești mai Cinstită decât Heruvimii și mai
slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe
DUMNEZEU-CUVÂNTUL L-ai NĂSCUT, pe Tine cea cu adevărat NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU Te mărim.
Pentru toți care scapă sub acoperământul Tău cu Credință Te Rogi,
Ceea ce ești Bună; că noi păcătoșii nu avem altă izbăvire către DUMNEZEU
în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe greșeli, MAICA Celui
de SUS.
Ești tuturor scârbiților Bucurie, și asupriților folositoare, flămânzilor
dătătoare de Hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiți adăpostire,
bolnavilor cercetare, celor neputincioși sprijinire, toiag bătrâneților, pentru
care grăbește să ne ajuți.
Pe Ceea ce ești mai înaltă decât Cerurile și mai CURATĂ decât
Strălucirile Soarelui, care ne-ai izbăvit pe noi din blestem, pe Tine,
STĂPÂNA lumii, în Cântări Te Cinstim.
Pentru păcatele noastre cele multe ni se îmbolnăvește trupul și
slăbește Sufletul, dar la Tine scăpăm, Ceea ce ești plină de DARURI,
Nădejdea celor fără de nădejde.
STĂPÂNA și MAICA Izbăvitorului, primește Rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi, ca să ne fii către Cel ce S-a NĂSCUT din Tine Mijlocitoare.
Cântăm acum cu osârdie Cântare de Bucurie Ție celei întru tot
Lăudată NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, care cu Oștile Cerești, cu
Înaintemergătorul, cu Apostolii și cu toți Sfinții pentru noi Te ROGI.
Fii Milostivă nouă, smeriților, că altă scăpare nu știm noi, cei plini de
păcate, o, NĂDEJDEA Creștinilor.
Sfinte DUMNEZEULE... Preasfântă TREIME... și toate celelalte...
Preotul face Opustul-Binecuvântarea de sfârșit.
Apoi cu închinăciune și metanie.
STĂPÂNĂ, STĂPÂNĂ, primește Rugăciunile robilor Tăi și ne
izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul.
Toată Nădejdea noastră spre Tine o Punem, MAICA lui DUMNEZEU,
Păzește-ne sub Sfânt ACOPERĂMÂNTUL Tău.
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Acatistul ÎMPĂCĂRII şi IERTĂRII celor învrăjbiţi
După obişnuitul început se zice:
Tropar, glas 1
DOAMNE, IISUSE DUMNEZEULE, Cela ce ai Creat Lumea cu IUBIREA
Ta, Pecetluind în noi Viaţa cea fără de moarte, pe care noi o am stricat; dar
cu RUGĂCIUNILE Preacuratei MAICII Tale şi ale Sfinţilor, nădăjduim în
MILOSTIVIREA Ta, să se Mântuiască Sufletele noastre.
Condacul 1
Vaiet şi amar este plânsul lui Cain care şi-a omorât pe Fratele său, şi
păcatul cel blestemat şi pe noi ucigaşi încearcă să ne facă: DOAMNE,
DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain un ucigaş al
Fratelui meu!
Icosul 1
Pentru ce să urăsc pe Fratele meu (sora mea), pentru ce să-1
duşmănesc chiar dacă îmi stă împotrivă? – este blestemul uciderii lui Cain,
care ne pândeşte să ne înghită şi pe noi.
DOAMNE, izbăveşte-mă de grozavul păcat al uciderii;
DOAMNE, să mă înfricoşeze blestemul lui Cain;
DOAMNE, să aud Vaietul plânsului morţii;
DOAMNE, să mă opresc şi să iert pe Fratele meu;
DOAMNE, chiar dacă mi-a greşit, să-1 iert;
DOAMNE, dacă eu i-am greşit, să mă ierte;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 2-lea
Păcatul ne-a rupt „Firea Bună” Creată de Tine, DOAMNE, şi aşa în noi
este mereu războiul morţii şi cu acesta de la naştere ne luptăm, în cântarea
de: ALILUIA!
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Icosul al 2-lea
DOAMNE, otravă groaznică este mânia asupra Fratelui meu şi venin
ucigător este supărarea ce în mine fierbe şi în trup şi în Suflet:
DOAMNE, ajută-mă să ies din războiul mâniei;
DOAMNE, potoleşte-mi focul supărării;
DOAMNE, fă să-mi văd mai întâi greşeala mea;
DOAMNE, fă să-mi văd slăbiciunea mea;
DOAMNE, dă-mi TĂRIA să iau totul asupra mea;
DOAMNE, ridică-mă iarăşi la CHIPUL de Rai;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 3-lea
O negură diavolească vrea să-mi întunece Mintea, să-mi ia Voinţa cea
Bună, şi ca în plasa unui păianjen nevăzut cu otrava duşmăniei mă las
muşcat, uitând de: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
DOAMNE, Tu ai Creat lumea cu CHIPUL PĂCII şi al VIEŢII
Nemuritoare, dar îngerii căzuţi şi Omul şi chipul uciderii au adăugat:
DOAMNE, redă-mi DUHUL DUMNEZEIESC al PĂCII;
DOAMNE, să nu pierd LUMINA VIEŢII;
DOAMNE, ridică-mă din prăpastia morţii;
DOAMNE, să tremur de frica uciderii;
DOAMNE, să-mi fie aceasta îndreptarea mea;
DOAMNE, scoate-mă din nebunia ce m-a cuprins;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 4-lea
S-a îndrăcit Cain când a gândit şi a înfăptuit omorârea Fratelui său
Abel, şi a înnebunit de ziua şi noaptea îl muncea amarnicul păcat, lipsit de:
ALILUIA!
Icosul al 4-lea
O, groaznică nebunie a vrăjmăşiei, mâniei, supărării şi răzbunării
asupra Fratelui meu (Surorii mele), că duce la uciderea ce strică CHIPUL
VlEŢII:
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DOAMNE, să mă îngrozească nebunia uciderii;
DOAMNE, izbăveşte-mă de această nebunie demonică;
DOAMNE, ajută-mă să-mi potolesc Supărarea;
DOAMNE, răceşte focul răutăţii din mine;
DOAMNE, Vreau să alung din mine orice vrăjmăşie;
DOAMNE, încerc să făgăduiesc înfăptuirea acestora;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 5-lea
DOAMNE, IISUSE, care ai IERTAT pe toţi cei ce te-au răstignit, ajutămă şi pe mine să iert pe Fratele meu, ca iarăşi să pot Cânta: ALlLUIA!
Icosul al 5-lea
PREASFINTE DUHULE SFINTE, care arzi şi curăţeşti toate răutăţile
Făpturilor, ai MILĂ şi de mine, să nu rămân în stricăciunea mea ce mă
bântuie:
DOAMNE, IISUSE, cu Ajutorul Tău Voi birui;
DOAMNE, IISUSE, mi-e ruşine de slăbiciunea mea;
DOAMNE, IISUSE, nu mă las însă de ea;
DOAMNE, PREASFINTE DUHULE, ai MILĂ de mine;
DOAMNE, PREASFINTE DUHULE, nu mai vreau să te batjocoresc;
DOAMNE, PREASFINTE DUHULE, scoate-mă la Limanul Vieţii;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 6-lea
PĂRINTE DUMNEZEULE, IUBIREA absolută, cum să mă mai numesc
eu Fiul Tău cel Creat, dacă pierd tocmai CHIPUL IUBIRII? Mă întorc la Tine
PĂRINTE, ca Fiul cel desfrânat, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
DOAMNE, dacă n-aş avea „răutatea” în mine, nici Fratele meu, nici eu
nu ne-am fi învrăjbit, dar eu sunt cu adevărat începătura cea groaznică a
răului:
DOAMNE, plâng răutatea din mine;
DOAMNE, Cer IERTARE pentru păcatul meu;
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DOAMNE, recunosc că eu sunt prilejul vrajbei;
DOAMNE, recunosc viclenia din mine;
DOAMNE, Ştiu că eu trebuie să fac începutul IERTĂRII;
DOAMNE, Ştiu că de la mine trebuie să pornească împăcarea;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain un
ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 7-lea
Îngerii căzuţi din Cer n-au putut strica şi ucide Lumea, până nu au
„însămânţat păcatul” în Omul Adam, şi iată, DOAMNE, înfricoşătoarea
moarte şi ucidere prin Om s-a făcut, fără Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
DOAMNE, IISUSE, prin ÎNTRUPAREA Ta pe Pământ, moartea ai biruit
şi pe Adam l-ai IERTAT şi noi toţi Oamenii prin CHIPUL Tău putem birui
boldul uciderii şi al morţii:
DOAMNE, mă recunosc stăpânit de ucidere;
DOAMNE, mă recunosc un aducător de moarte;
DOAMNE, păcatul lui Cain vrea să încolţească în mine;
DOAMNE, nu mă lăsa să cad în groaznica prăpastie;
DOAMNE, nu vreau să mă fac lăcaş demonilor;
DOAMNE, Vreau să Opresc orice lucire diavolească;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 8-lea
Eu trebuie să fac mai întâi „Iertarea”; eu trebuie mai întâi să prefac
învrăjbirea din mine iarăşi în IUBIRE, în mine trebuie să recâştig CHIPUL
VIEŢII Nemuritoare, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Chiar dacă Fratele meu aparent rămâne în Supărarea sa, eu trebuie
şi mai mult să scot din mine orice duşmănie şi să primesc ca pe o vrednică
pedeapsă certarea lui:
DOAMNE, Luminează-mi Mintea;
DOAMNE, deşteaptă-mi Cugetul înţelegerii;
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DOAMNE, îmi recunosc răutatea din mine;
DOAMNE, Vreau să Cer IERTARE tuturor;
DOAMNE, eu să fiu cel mai mic;
DOAMNE, eu să mă consider cel mai de Jos;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 9-lea
Unde eşti tu, „dreptate” a morţii şi uciderii? Unde eşti tu, „dreptate”
ce poate îngădui distrugerea Vieţii şi a Păcii? Unde eşti tu, „dreptate” ieşită
din păcatul fără Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Doar Singurul DUMNEZEU Cel fără de păcat poate „JUDECA”, dar
JUDECATA Sa este IUBIREA şi DREPTATEA Sa este MILA şi IERTAREA:
DOAMNE, ştiu că nu am nici o dreptate;
DOAMNE, ştiu că răutatea mea nu are nici un temei;
DOAMNE, îmi recunosc vicleşugul;
DOAMNE, supărarea mea este iubirea de Sine;
DOAMNE, mânia mea este dorinţa de stăpânire;
DOAMNE, răzbunarea mea este ruşinea mea;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 10-lea
Oricât rău mi-ar face Fratele meu, eu nu trebuie să-i răspund tot cu
răutate, ci să „Opresc” uciderea sa cu ÎNCHINAREA Iertării mele, în Cântarea
de: ALILUIA!
Icosul al 10-lea
IUBIREA şi IERTAREA trec peste orice „dreptate” şi aşa răul se
„opreşte” şi nebunia uciderii se risipeşte şi LUMINA Cea de TAINĂ dă VIAŢĂ:
DOAMNE, ce fericire este ieşirea din răutate;
DOAMNE, ce Bucurie aduce IERTAREA;
DOAMNE, este o adevărată Naştere din nou;
DOAMNE, este o adevărată Baie Sfântă;
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DOAMNE, este o Curăţire de DUH DUMNEZEIESC,
DOAMNE, este o ÎNVIERE după Răstignirea morţii;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 11-lea
Groaznica furtună a supărării, mâniei şi răutăţii împotriva Fratelui
meu mai întâi în mine se porneşte şi fulgere şi trăsnete de furie îmi rup
Mintea şi inima mea, ce nu mai pot Cânta: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
DOAMNE, IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, nu vă scârbiţi de
slăbiciunea mea că iată-mă eu, cel căzut, mă ridic cu hotărâre dârză să mă
„plec cu IERTARE” Fratelui meu şi să „primesc de Voie” iertarea sa:
DOAMNE, ce groaznică furtună este supărarea mâniei;
DOAMNE, ce trăsnete cutremurătoare sunt duşmăniile;
DOAMNE, Vreau să opresc orice răutate;
DOAMNE, făgăduiesc să ies din căderea mea;
DOAMNE, nu mai vreau să batjocoresc CHIPUL IUBIRII;
DOAMNE, ajută-mă cu TĂRIA Ta;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 12-lea
Furia supărării și învrăjbirii o fac furie împotriva răutăţii mele şi aşa
cu ÎNCHINARE mă plec IERTĂRII, strigând din răsputeri în mine: DOAMNE,
nu vreau să fiu ucigaşul Fratelui meu, ci să Cânt: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
Toţi Sfinţii din Cer şi de pe Pâmânt, vă rog din adâncul Fiinţei mele,
ajutaţi-mă să ies din întunericul păcatului morţii. Sfântul meu Înger Păzitor,
Sfântul meu Patron, nu mă lăsa pradă pieirii amarnice:
DOAMNE, alergăm la Ocrotirea MAICII Tale;
DOAMNE, alergăm la mijlocirea Sfinţilor Tăi;
DOAMNE, nu Te scârbi de slăbiciunile noastre;
DOAMNE, mai îngăduie-ne şi nu ne pedepsi;
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DOAMNE, peste păcatul nostru tot mai încercăm îndreptarea;
DOAMNE, Credem în MILOSTIVIREA ta peste toate;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain
un ucigaş al Fratelui meu!
Condacul al 13-lea
O, PREASFÂNTĂ TREIME, DUMNEZEUL VIEŢII Nemuritoare,
PĂRINTELE IUBIRII necuprinse, FIULE-DRAGOSTEA cea peste orice
„dreptate” şi DUHULE PREASFINTE, MILA Cea neîmpuţinată, dâruieşte-ne
BINECUVÂNTAREA Cea DUMNEZEIASCĂ a IERTĂRII şi Împăcării, ca ieşiţi
din prăpastia morţii să Cântăm: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul Chipului Omului
După obişnuitul început, se zice:
Condacul 1
A Făcut DUMNEZEU Cerul şi Pământul şi toate Făpturile şi PESTE
toate apoi a Făcut şi pe Om, în care a SUFLAT şi a PECETLUIT CHIPUL
DUMNEZEIESC, ca Chipul de Făptură al Omului în ÎNTÂLNIRE de TAINĂ să
UNEASCĂ Zidirea cu ZIDITORUL său, în Cântarea: Ne ÎNCHINĂM, PECETEI
CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Icosul 1
DUMNEZEU a luat Ţărâna-Chipul Pământului, şi în Tiparul de TAINĂ
al CHIPULUI DUMNEZEIESC a Plămădit Chipul de Făptură al Omului şi aşa
l-a Făcut Trup şi Suflet cu PECETEA ce de nimic nu mai poate fi înlăturată:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI DUMNEZEIEŞTI a Omului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care s-au Plămădit deodată şi Trupul şi
Sufletul;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care Chipul Omului s-a Creat;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU S-a Întrupat;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe Om l-a Zidit;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care NEVĂZUTUL Se Arată;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care se Creează şi o Lume;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Chipul de Făptură se Naşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU Trece şi PESTE Sine;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care şi Făptura Trece HOTARUL de
TAINĂ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TEMELIA Veşnică a Lumii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 2-lea
DUMNEZEU Cel de Dincolo de toate Zideşte şi o Lume şi prin
CUVÂNTUL DUMNEZEIESC se Creează, şi CUVÂNTUL Se PECETLUIEŞTE în
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toată Făptura şi în Tiparul Acestuia toate se Nasc şi în Asemănarea Lui Cresc
în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
Cu Văzduhurile cele de Sus ale Cerului, DUMNEZEU pe Îngeri
Creează, prin care CUVÂNTUL DUMNEZEIESC Se Face şi Chip de Făptură; şi
în cele de jos ale Pământului CUVÂNTUL se Face şi Trup, iar apoi pe Om îl
Plămădeşte din REVĂRSAREA Însăşi a CHIPULUI Său:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI ce Făptura Creează;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI ce Creează şi Trupul;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI ce Creează pe Îngerii Cerului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI ce Creează Făpturile
Pământului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI ce Creează Spiritul şi materia;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce se face CARTEA Facerii
Lumii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Lumea din „nimic” o
Creează;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI ce LEGEA vieţii şi mişcării Se
Face;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI care şi PESTE CUVÂNT creează pe Om;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Însăşi a CHIPULUI DUMNEZEIESC SUFLAT
în Om;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce Creează pe Om ca Însuşi ÎNTRUPAREA
CHIPULUI lui DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 3-lea
Văzduhurile de Sus cu Îngerii sunt Cântarea neîncetată a PECETEI
CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC Revărsat şi în chipuri de Făptură, iar
Pământul cu lucrurile şi Vieţuitoarele de asemenea, şi PESTE acestea apoi,
Făptura Om, cu CHIPUL Însuşi PECETLUIT în care Lumea şi ZIDITORUL se
ÎNTÂLNESC, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Omul nu este nici Cer, nici Pământ, ci LOCAŞ unde Cerul şi Pământul
se ÎNTÂLNESC, la ALTARUL chipului de Om, unde se Cântă CUVÂNTUL
Ceresc şi se ÎNCHINĂ Trupurile Pământeşti şi aşa se UNESC:
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI de ALTAR;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI Ceresc;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Trupului Pământesc;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI BISERICII, LOCAŞUL Lumii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU Lucrează;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU HARUL Revarsă;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care pe toate le Orânduieşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care tuturor le dă Viaţă;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, HOTARUL peste netrecutul abis;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce în Om se DEZVĂLUIE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 4-lea
DUMNEZEU a ZIS şi s-a FĂCUT şi în toate CUVÂNTUL Său S-a
PECETLUIT şi în LUCRARE de HAR DUMNEZEIESC S-a ÎNSCRIS şi toată
Făptura are în Sine Revărsarea DUMNEZEIASCĂ în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
La Crearea Omului, DUMNEZEU nu a mai ZIS, ci a SUFLAT direct
PECETEA CHIPULUI Său, şi în Tiparul Acesteia LUCRAREA de HAR l-a
Plămădit ca Chip de Făptură de Om, Trup şi Suflet deodată, LOCAŞ în care
Cerul să Grăiască şi Pământul să se Facă Trup de Rai:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe Om l-a Plămădit;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce prin SUFLARE l-a Creat pe Om;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Alt Chip l-a Înfăptuit;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om are Altă Alcătuire;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om Oglindeşte Lumea;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om trece şi peste HOTARUL Lumii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om peste Gândirea de Cer;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om, peste Simţirea de Pământ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om SUFLARE-Suflet;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om Suflet şi Ceresc şi
Pământesc;
Ne ÎNCHINĂM, PECETEI, Ce îl Face pe Om Suflet şi Trup în UNIRE de
CHIP;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
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Condacul al 5-lea
CHIPUL de TAINĂ al Lui DUMNEZEU este Dincolo de toate, dar
PECETEA Sa este CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC ce prin DUHUL
DUMNEZEIESC pe TATĂL-CHIPUL ÎNSUŞI Îl Dezvăluie, ca TREIMEA ce prin
CUVÂNT se Revarsă şi prin DUH se OGLINDEŞTE în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 5-lea
TAINA PECETEI este TAINA CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC, și
prin CHIPUL Său de CUVÂNT toate se Creează, şi prin SUFLARE se
ÎNTIPĂREŞTE în Om şi aşa toată Făptura este TRUPUL FIULUI, prin care
PECETEA CHIPULUI de FIU se Face Veşnicia Lumii:

Lumii;

Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce prin FIUL DUMNEZEIESC Se ARATĂ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce prin Om se ÎNTRUPEAZĂ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe FIUL Lui DUMNEZEU Îl Face şi Om;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe FIUL Lui DUMNEZEU Îl Face şi Fiul

Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care FIUL Lui DUMNEZEU toate le
LUCREAZĂ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce Omului îi DĂRUIEŞTE CHIPUL
DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TAINA ce prin Om se Descoperă;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Mărgăritarul din Taina Lumii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Sămânţa RODULUI Vieţii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Sămânţa pentru Omul Făpturilor;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, DUMNEZEU şi Făptură ce Stau Faţă în Faţă;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 6-lea
Nici Cerul cu Îngerii, nici Pământul cu lucrurile şi Vieţuitoarele, nu
sunt ÎNTRUPAREA CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC, ci Chipul Omului prin
care toată Creaţia Se UNEŞTE în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
FIUL DUMNEZEIESC SCRIE CARTEA Facerii Lumii, şi toate se
ÎNFĂPTUIESC prin DUHUL Cel PREASFÂNT, Ce HARUL Îl LUCREAZĂ, iar
Omul este MENIT să Scrie şi el „Cartea Lumii”, ca RĂSPUNS Faţă de
DUMNEZEU:
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care sunt SCRISE toate;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CARTEA Vieţii din toate;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care Omul o Scrie şi el în Lume;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care Omul o Traduce şi în Făptură;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce Se Face PIATRA din Capul Unghiului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce Se Face Soarele din Nevăzut;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce LUMINEAZĂ din Adânc;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Conştiinţa de Făptură;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, IUBIREA cea nepieritoare;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, IUBIREA ce Ţine însăşi Viaţa;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care Omul este Chip de Om;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 7-lea
FIUL lui DUMNEZEU Creează din CUVÂNTUL Său Cerul şi Pământul,
şi prin Îngeri CUVÂNTUL Se Face Gândire şi prin Ţărâna Pământului Se Face
Simţire, şi în Om acestea Se UNESC ca Suflet şi Trup, în Cântarea de:
ALILUIA!
Icosul al 7-lea
Cerul şi Pământul din CUVÂNTUL FIULUI DUMNEZEIESC se Nasc, iar
Omul NAŞTE şi el pe FIUL, TAINĂ Înfricoşată, ca Făptura să NASCĂ din
Chipul său pe DUMNEZEU FĂCĂTORUL:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe Omul Născător a Creat;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om se face şi Pecete de Făptură;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om Se NAŞTE CHIPUL de FIU;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om se face IUBIRE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om se face DĂRUIRE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om se face VORBIRE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om TAINA se Descoperă;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om Făptura se ÎNDUMNEZEIEŞTE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om cu Făptura se ÎNRUDEŞTE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin Care în Om toate se UNESC;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în Care toate au Veşnică NUMIRE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 8-lea
TAINA Facerii Lumii este TAINA NAŞTERII FIULUI lui DUMNEZEU
din Chipul Făpturii, ca Cel NĂSCUT din TATĂL-DUMNEZEU să se Nască şi
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din Făptura-Om, ca DUMNEZEU şi Lumea să se poată ÎNTÂLNI, în Cântarea
de: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Gândirea Cerească Naşte doar CUVÂNTUL, de aceea, Îngerii au doar
un Singur-Unic Chip de Înger-Duh, iar Simţirea Pământului dă Trup Gândirii
CUVÂNTULUI, de aceea Trupul este Îndoit, Masculin şi Feminin, şi PESTE
acestea Chipul Omului, ce poate NAŞTE Însuşi CHIPUL de FIU:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TEOLOGIA cea mai Înaltă;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Filozofia cea Dincolo de Minte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Cea din Străluminarea de DUH;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Cea din LUMINA de HAR;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Care are toate Chipurile şi Numirile;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Mintea însăşi a Minţii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Simţirea însăşi a Simţirii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, SUFLETUL însuşi al Sufletului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TIPARUL însuşi al Trupului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CHIPUL însuşi al oricărui Chip;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce în Om se face ASEMĂNARE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 9-lea
UNICUL şi Absolutul FIU DUMNEZEIESC se Face şi chip de Fiu de
Creaţie, şi în Chipul de Om aceasta Se ÎMPLINEŞTE, încât Omul este PESTE
Gândirea de Cer şi PESTE Simţirea de Pământ, este TAINA directă a
CHIPULUI de FIU ce ÎNRUDEŞTE pe DUMNEZEU cu Făptura Sa, în Cântarea
de: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Omul-Făptură-Adam este PECETEA directă a CHIPULUI de FIU, ce
din Coasta Sa se Creează MAMA-Eva, MAMA-Chipul Naşterii Fiului-Om, ce
Săvârşeşte ÎMPLINIREA Creaţiei ce NAŞTE şi ea pe DUMNEZEU:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI FIULUI-Om ce sunt deodată;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Fiului ce este în Coasta Chipului de Om;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce în Coasta Adamică Se ÎNTIPĂREŞTE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Inima de TAINĂ a lui Adam;
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CHIPUL INIMII ÎNTRUPĂRII lui HRISTOS;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe Eva o face MAMĂ-Coasta NAŞTERII
FIULUI;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce din Coasta Sa Creează Lumea;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe HRISTOS, DUMNEZEU-Omul,
Zămisleşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe NĂSCĂTOAREA de DUMNEZEU
Orânduieşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TAINA Însăşi a lui DUMNEZEU;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, HOTARUL de FOC Mistuitor;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 10-lea
Omul-Adam-Bărbat şi Omul-Eva-MAMĂ sunt CHIPUL de FIU şi
CHIPUL NAŞTERII FIULUI, ICOANA Însăşi a Facerii Lumii, în Cântarea de:
ALILUIA!
Icosul al 10-lea
Adam-Omul este ALTAR-PREOŢIE, şi Eva-Omul este ICOANĂFăptura cu CHIPUL lui DUMNEZEU în Braţe, şi aşa Cerul Însuşi se Coboară
la ALTARUL-Om şi Pământul se DĂRUIEŞTE şi Lumea se face BISERICĂLOCAŞUL CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC, unde Făptura se ÎNDUMNEZEIEŞTE, fără să-şi piardă Chipul de Făptură:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ALTARUL lui Adam-Bărbat;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ICOANA Evei-Femeii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Adam se Sfinţeşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Eva pe Însuşi DUMNEZEU
Primeşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, SFINŢENIA FIULUI DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ICOANA NAŞTERII FIULUI;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA ce Coboară peste
Făptură;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA ce se OPREŞTE în
Făptură;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA pe care Bărbatul o
SLUJEŞTE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA pe care Femeia o face
DAR;
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Necontenita creştere a Vieţii;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 11-lea
O, amarnicul păcat, căderea Îngerilor din CHIPUL CUVÂNTULUI ce-i
face demni şi căderea Omului din CHIPUL de FIU, păcat ce-l face muritor şi
ucigaş, ce pe Pământ se prăbuşeşte şi înfricoşător îl chinuieşte, fără
Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
O, amarnic păcat, ce iadul în locul Cerului a produs, şi moartea în
locul Raiului-Veşniciei, şi întunericul a lăsat peste LUMINA
DUMNEZEIASCĂ, cu prăpastia ne-întâlnirii dintre Făptură şi FĂCĂTORUL
ei:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, cu plâns pentru păcat;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce stă ascunsă în noi;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI cu RUGĂCIUNE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce prin BOTEZUL Creştin Se Întăreşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce prin ÎNTRUPAREA lui HRISTOS se
Împlineşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce nu se poate Şterge;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Temelia Făpturii noastre;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI care ne Oglindeşte pe noi;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care şi noi o Oglindim;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care trebuie s-o scoatem din patimi;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Veşnicia din Creaţie;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 12-lea
Omule, PECETEA CHIPULUI DUMNEZEIESC de FIU nu s-a şters, şi
COMOARA aceasta de Mare PREŢ dezgroap-o din noroiul patimilor ucigaşe
şi curăţă CHIPUL tău de ALTAR şi de eşti Femeie cu ÎNCHINĂRI Neîncetate
iarăşi să te faci ICOANĂ, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
Mintea şi Inima Omului-Bărbat sunt CHIPUL de FIU-ALTARSFINŢENIA DUMNEZEIASCĂ, şi Mintea şi Inima Omului-Femeie sunt
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CHIPUL de ICOANĂ-NAŞTEREA CHIPULUI FIULUI, şi aşa se UNESC în Omul
ce ÎNTRUPEAZĂ pe DUMNEZEU, însăşi MENIREA şi ÎMPLINIREA Facerii
Lumii:
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe DUMNEZEU Îl Adevereşte;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Lumea se Creează;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care se Întemeiază;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, izvorul a toate ce Există;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Legea se formează;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, HOTARUL Veşniciei;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe DUMNEZEU şi Lumea ÎNCRUCIŞEAZĂ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Căreia Făptura Se ÎNCHINĂ;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, BISERICA FIULUI DUMNEZEIESC;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, MĂRTURISIREA Adevăratei CREDINŢE;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, SEMNUL Cerului, Pământului şi al Omului;
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC!
Condacul al 13-lea
Prin ÎNCHINAREA Neîncetată, Mintea şi Inima s-o UNIM în PECETEA
CHIPULUI de FIU din Făptura noastră peste care şi DUHUL PREASFÂNT
Străluceşte cu LUMINA de HAR ce ne DĂRUIEŞTE BINECUVÂNTAREA
IUBITOARE a TATĂLUI DUMNEZEU, şi aşa în UNIRE cu Cerul şi Pământul să
Cântăm: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul RUGĂCIUNII neîncetate
Motto:
Iată-mă, DOAMNE, înaintea Ta
STAU cu ÎNCHINARE!
După obişnuitul început, se zice:
Tropar, glas 1
Fericiţi cei ce STAU în ÎNCHINARE, şi RUGĂCIUNEA de TAINĂ o
Caută ziua şi noaptea, ce străbate până la Cer şi aşa Pământul se face Raiul
Cel Binecuvântat, unde Omul a fost Creat să se Mântuiască.
Condacul 1
O, TAINĂ Preafericită este a STA înaintea IUBIRII DUMNEZEIEŞTI,
care se face ALTARUL pe care se ADUCE ÎNCHINAREA ca DAR de Neîncetată
RUGĂCIUNE: Iată-mă, DOAMNE, înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Icosul 1
Însuşi FIUL DUMNEZEIESC se ÎNCHINĂ TATĂLUI, şi DUHUL Cel
PREASFÂNT Se PLEACĂ şi în UNIREA Cea de TAINĂ deodată SUNT, acest
CHIP şi noi PURTÂND, asemenea să facem:
Iată-mă, DOAMNE, DAR de ÎNCHINARE Îţi ADUC;
Iată-mă, DOAMNE, CHIPUL Tău din mine îl Dezvălui;
Iată-mă, DOAMNE, PECETEA CHIPULUI Tău o fac ALTAR;
Iată-mă, DOAMNE, la ALTARUL Tău DUMNEZEIESC Îngenunchez;
Iată-mă, DOAMNE, STAU Înaintea Ta;
Iată-mă, DOAMNE, eu Făptura, STAU în FAŢA ZIDITORULUI;
Iată-mă, DOAMNE, eu Te MĂRTURISESC DUMNEZEUL meu;
Iată-mă, DOAMNE, îţi aduc MULŢUMIREA mea;
Iată-mă, DOAMNE, îţi NUMESC cu Bucurie NUMELE Tău;
Iată-mă, DOAMNE, VIN să mă ÎNTÂLNESC cu Tine;
Iată-mă, DOAMNE, doar UNIT cu Tine am VIAŢĂ;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
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Condacul al 2-lea
Ce este RUGĂCIUNEA şi de ce se DOREŞTE să fie NEÎNCETATĂ?
RUGĂCIUNEA este IUBIREA-ALTAR, este DAR-ÎNCHINARE, este DUHULSTAREA Continuă în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
Acest CHIP al TREIMII de TAINĂ este şi în Fiinţa noastră a Făpturilor
şi nu putem Vieţui fără IUBIRE-ALTAR, fără DAR-ÎNCHINARE, fără DUHSTAREA în FAŢA DUMNEZEIRII:
Iată-mă, DOAMNE, toată Fiinţa mea este CHIP de RUGĂCIUNE;
Iată-mă, DOAMNE, Firea mea este însăşi RUGĂCIUNEA;
Iată-mă, DOAMNE, RUGĂCIUNEA-ÎNCHINAREA Făpturii către
FĂCĂTORUL;
Iată-mă, DOAMNE, Darul Făpturii ce se cuvine CREATORULUI;
Iată-mă, DOAMNE, Lauda Ta este în adâncul meu;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău ÎL ştiu de la Naştere;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău L-am Recunoscut de la prima
auzire;
Iată-mă, DOAMNE, eşti în Mintea mea PRIMA Gândire;
Iată-mă, DOAMNE, eşti în Inima mea PRIMA Simţire;
Iată-mă, DOAMNE, de ce neîncetat mă ROG;
Iată-mă, DOAMNE, de ce îţi ADUC DARUL RUGĂCIUNII neîncetate;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 3-lea
Cine întreabă ce este FIINŢA, răspunde că este IUBIREA; Cine
întreabă ce este IUBIREA, răspunde că este DĂRUIREA-ÎNCHINAREA; Cine
întreabă ce este ÎNCHINAREA, răspunde că este RUGĂCIUNEA; Cine
întreabă ce este RUGĂCIUNEA, răspunde că este CÂNTAREA IUBIRII în
DUHUL Neîncetat de: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Cine întreabă ce este STAREA în RUGĂCIUNE, este DUHUL care pe
toate le ADUNĂ şi le PREFACE în LOCAŞ de ÎNTÂLNIRE, unde IUBIREA şi
ÎNCHINAREA Stau FAŢĂ în FAŢĂ, fără amestecare:
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Firea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Mintea;
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Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Inima;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Respiraţia;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Vederea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Auzirea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este toată mişcarea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Şederea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este HRANĂ de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este BĂUTURĂ VIE;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA este SCARA dintre Cer şi
Pământ;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 4-lea
Mereu te întrebi ce este RUGĂCIUNEA şi mereu Mintea şi Inima se
OPRESC la HOTARUL de TAINĂ, unde Făptura şi ZIDITORUL DUMNEZEU
Trec DINCOLO de Sine în CRUCEA VIE, MAREA ÎNTÂLNIRE, în Cântarea de:
ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Dacă Făptura se OPREŞTE la HOTARUL DUMNEZEIESC şi se
Deschide la COBORÂREA lui DUMNEZEU, făcând CRUCEA ÎNCHINĂRII de
TAINĂ, face tocmai RUGĂCIUNEA:
Iată-mă, DOAMNE, mă OPRESC la HOTARUL dintre Tine şi mine;
Iată-mă, DOAMNE, mă Deschid la VENIREA Ta în Lume;
Iată-mă, DOAMNE, fac CRUCEA VIE a ÎNTÂLNIRII;
Iată-mă, DOAMNE, doar în această CRUCE eu spre Tine merg;
Iată-mă, DOAMNE, doar în această CRUCE Tu spre mine VII;
Iată-mă, DOAMNE, OPRIT în ÎNCHINAREA acestei CRUCI;
Iată-mă, DOAMNE, în RUGĂCIUNEA Făpturii;
Iată-mă, DOAMNE, în RUGĂCIUNEA însăşi a Lumii;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cu DORUL Cel de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, învăpăiatul LUMINII;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, Făptura ce doar cu tine îşi găseşte
VIAŢA;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 5-lea
De ce RUGĂCIUNEA trebuie să fie Neîncetată? Pentru că
RUGĂCIUNEA este CRUCEA VIE, Temelia Lumii, pe care se mişcă Viaţa
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Făpturilor, VIAŢA fiind însăşi NEÎNCETATA ÎNCHINARE, în Cântarea de:
ALILUIA!
Icosul al 5-lea
LUMINA în Sine este Însăşi DUMNEZEIREA, şi Lumea trebuie să se
MIŞTE Neîncetat faţă de aceasta, altfel se cade în întunericul morţii:
Iată-mă, DOAMNE, VIAŢA din mine este Însăşi RUGĂCIUNEA;
Iată-mă, DOAMNE, VIAŢA îmi este Însăşi ÎNCHINAREA;
Iată-mă, DOAMNE, Mintea mea are Gândirea CRUCII VII;
Iată-mă, DOAMNE, Inima mea are de asemenea Simţirea CRUCII;
Iată-mă, DOAMNE, în TAINA CRUCII mă ROG;
Iată-mă, DOAMNE, prin CRUCE este VEDEREA Celor Nevăzute;
Iată-mă, DOAMNE, prin CRUCE ŞI EU CU Tine VORBESC;
Iată-mă, DOAMNE, de ce CRUCEA este RUGĂCIUNEA;
Iată-mă, DOAMNE, de ce RUGĂCIUNEA este ÎNCHINAREA CRUCII;
Iată-mă, DOAMNE, OPRIT în RUGĂCIUNEA Neîncetată;
Iată-mă, DOAMNE, de ce RUGĂCIUNEA este OPRIREA în CRUCE;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 6-lea
La ÎNCEPUT a fost CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL este TAINA CHIPULUI
FIULUI DUMNEZEIESC, şi FIUL este NAŞTEREA din IUBIREA TATĂLUI
DUMNEZEU şi FIUL Răspunde cu DĂRUIREA Sa-ÎNCHINAREA, VORBIREA
Cea de TAINĂ: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
Prin FIUL-CUVÂNTUL DUMNEZEIESC şi Lumea s-a făcut şi toate sunt
VORBIREA-DĂRUIREA-ÎNCHINAREA FIULUI faţă de TATĂL:
Iată-mă, DOAMNE, şi eu sunt CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu sunt o ÎNCHINARE de TAINĂ a FIULUI;
Iată-mă, DOAMNE, CRUCEA VIE a FIULUI;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, Omul, CHIPUL CRUCII Lumii;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, Omul, CHIPUL RUGĂCIUNII FIULUI;
Iată-mă, DOAMNE, DARUL FIULUI către TATĂL;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Răspund cu Dăruirea mea;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Răspund cu RUGĂCIUNEA mea;
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Iată-mă, DOAMNE, Primeşte şi Darul Închinării mele;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel mic, ce mă Ridic spre Tine;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel muritor, ce STAU la HOTARUL
VEŞNICIEI;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 7-lea
ÎNTRUPAREA Ta, FIUL lui DUMNEZEU, aduce DESCOPERIREA
TAINEI CRUCII VII, HOTARUL dintre CREATOR şi Făptură, care se face
BISERICA Cerească şi Pământească, cu ALTARUL IUBIRII, cu DARUL
ÎNCHINĂRII, cu ADUNAREA în STAREA RUGĂCIUNII de: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
Tu, DOAMNE IISUSE, FIUL lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, eşti
CHIPUL RUGĂCIUNII VII şi Neîncetate şi Tu eşti MARELE ARHIEREU ce
LITURGHISEŞTI ÎMPĂRTĂŞIREA-TRUPUL Lumii şi al Veşniciei:
Iată-mă, DOAMNE, PĂRTAŞ al TAINEI DUMNEZEIEŞTI;
Iată-mă, DOAMNE, Chemat la ALTARUL Tău;
Iată-mă, DOAMNE, Chemat să Aduc DARUL meu;
Iată-mă, DOAMNE, Slujitor al LITURGHISIRII Tale;
Iată-mă, DOAMNE IISUSE, ARHIEREUL Cel DUMNEZEIESC;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Cânt RUGĂCIUNEA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu mă ÎNCHIN ÎNCHINĂRII Tale;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel doritor de ÎMPĂRTĂŞIREA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel însetat de APA Cea VIE;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel flămând de PÂINEA Nemuririi;
Iată-mă, DOAMNE, cum în RUGĂCIUNEA Ta toate se ÎMPLINESC;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 8-lea
Păcatul cel amarnic al Făpturii a întunecat ALTARUL-IUBIREA şi
ÎNCHINAREA a făcut-o ucidere şi moarte, şi CRUCEA VIE a făcut-o Suferinţă,
şi aşa RUGĂCIUNEA s-a pierdut în patimile murdare fără Cântarea de:
ALILUIA!
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Icosul al 8-lea
Făptura, CHIPUL de FIU şi-a desfrânat şi LOCAŞUL PĂRINTESC l-a
părăsit şi din VORBIREA cu DUMNEZEU a căzut în „Vorbirea morţii”, şi aşa
TAINA RUGĂCIUNII s-a ascuns:
Iată-mă, DOAMNE, TAINA RUGĂCIUNII doresc să o CAUT;
Iată-mă, DOAMNE, ALTARUL IUBIRII vreau să-l Clădesc;
Iată-mă, DOAMNE, Primeşte şi DARUL sărac al meu;
Iată-mă, DOAMNE, Sfinţilor Tăi încerc să le Urmez;
Iată-mă, DOAMNE, MAICII NĂSCĂTOARE şi eu Fiu să mă fac;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu trebuie să Cresc CHIPUL Tău în mine;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu ca Sfinţii trebuie să trăiesc;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu trebuie în mine să te ÎNTRUPEZ;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu cu TRUPUL Tău trebuie să mă UNESC;
Iată-mă, DOAMNE, doar MAICA TA TE NAŞTE, eu doar Te ÎNTRUPEZ;
Iată-mă, DOAMNE, Omul nu este NĂSCĂTOR, ci o ÎNTRUPARE de
DUMNEZEU;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 9-lea
RUGĂCIUNE, RUGĂCIUNE, atât de mult te DOREŞTE toată Fiinţa mea,
şi ziua şi noaptea mă lupt cu păcatul şi patimile din mine şi cu ÎNCHINARE
pe Tine, FIUL lui DUMNEZEU, TE CHEM şi Te ROG ca iarăşi să pot Cânta
Neîncetat: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Cum să mă ROG, cum să câştig TAINA RUGĂCIUNII? RUGĂCIUNEA,
CHIPUL BISERICII lui HRISTOS, este ALTAR DUMNEZEIESC, este
ÎNCHINARE-DAR, este ADUNARE-STAREA în RUGĂCIUNE:
Iată-mă, DOAMNE, Primeşte-mă şi pe mine în BISERICA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, fără CHIPUL BISERICII nu este RUGĂCIUNE;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu au ALTAR;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu au ÎNCHINAREA-CRUCE;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu au DAR, au jertfe omorâte;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ Gândesc fără VEDERE;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ Te Cred „ascuns”;
249

Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu mai au CUVÂNTUL de
TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ au doar o Vorbire lumească;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ Te Caută şi nu te găsesc;
Iată-mă, DOAMNE, doar în CHIPUL BISERICII Te ARĂŢI cu Adevărat;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 10-lea
Nu poate fi RUGĂCIUNE decât în CHIPUL TREIMII de TAINĂ, de
ALTAR-IUBIREA DUMNEZEIASCĂ, de DAR-ÎNCHINARE şi de STAREA
Înainte, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 10-lea
Doar prin CHIPUL lui HRISTOS, FIUL DUMNEZEIESC, se poate face
RUGĂCIUNEA TREIMICĂ, şi doar BISERICA Sa este LOCAŞUL Coborârii lui
DUMNEZEU în Lume şi al ÎNTÂLNIRII Făpturii cu El:
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, Făptura CHIPULUI Tău;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, Făptura cu CHIPUL de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, Făptura MENITĂ să-Ţi Poarte CHIPUL;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, un FIU al BISERICII DUMNEZEIEŞTI;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, un LOCAŞ al ÎNTÂLNIRII Celei MARI;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel cu PECETEA PREASFÂNTĂ;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, un MOŞTENITOR al DARULUI;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, cel cu MĂRGĂRITARUL IUBIRII;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, o ŢARINĂ în care CHIPUL Tău este
COMOARA;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, care trebuie să dezgrop COMOARA;
Iată-mă, DOAMNE, şi pe mine, care trebuie să APRIND CANDELA
RUGĂCIUNII;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 11-lea
RUGĂCIUNE, RUGĂCIUNE, cum să te pot avea şi eu? Trebuie să Învăţ
VORBIREA IUBIRII, să Lucrez DĂRUIREA-ÎNCHINĂRII, să STAU în DUHUL
Neîncetatei Cântări de: ALILUIA!
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Icosul al 11-lea
IUBIREA este Însăşi RUGĂCIUNEA către TATĂL DUMNEZEU;
ÎNCHINAREA este Însăşi RUGĂCIUNEA către FIUL-DOMNUL HRISTOS; a
STA Neîncetat în RUGĂCIUNE este RUGĂCIUNEA către PREASFÂNTUL DUH;
şi doar în această TREIME este RUGĂCIUNEA întreagă:
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE încerc să Câştig IUBIREA;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE încerc să STAU în DUH;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE îmi Dezvălui CHIPUL de FIU;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE învăţ Vorbirea DUMNEZEIASCĂ;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE desfac Firea Pământească;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE mă înalţ şi la Cele Cereşti;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE ÎNVIEZ pe CRUCEA de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE primesc dezlegarea de păcat;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE Mintea mi se Luminează;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE Inima mi se Curăţeşte;
Iată-mă, DOAMNE, prin CHIPUL DOMNULUI HRISTOS mă ROG;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 12-lea
Strig PRESFÂNT NUMELE Tău, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL
DUMNEZEIESC Cel ÎNTRUPAT, Îl Chem Neîncetat, cu gura, cu Mintea, în
Inimă, cu priveghere, cu post, cu metanii şi aşa caut RUGĂCIUNEA în
Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
Mă feresc de înşelările închipuirilor, vederilor şi auzirilor
nălucitoare şi viclene, şi cu ÎNCHINAREA ce OPREŞTE şi pune HOTAR la
toate, aşa şi eu fac Smerita mea RUGĂCIUNE:
Iată-mă, DOAMNE, Numesc NUMELE Tău, Cel mai MARE NUME;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău, IISUSE, este în Mintea mea;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău, IISUSE, mi se odihneşte în Inimă;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău Îl fac ICOANA de ÎNCHINARE;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău Îl fac HOTARUL de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, iau cu Bucurie CRUCEA ÎNVIERII Tale;
Iată-mă, DOAMNE, IISUSE, BISERICA TREIMII DUMNEZEIEŞTI;
Iată-mă, DOAMNE, cu ÎNCHINARE STAU în FAŢA Ta;
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Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE Te MĂRTURISESC;
Iată-mă, DOAMNE, Primeşte-mă şi pe mine în CHIPUL RUGĂCIUNII;
Iată-mă, DOAMNE, pe NĂSCĂTOAREA de DUMNEZEU o fac ICOANA
ÎNCHINĂRII;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!
Condacul al 13-lea
O, DOAMNE, HRISTOASE, Tu eşti CHIPUL RUGĂCIUNII din Cer şi de
pe Pământ, ÎNCHINAREA-DĂRUIREA este însăşi TAINA Ta, CRUCEA şi
BISERICA însăşi ICOANA Ta, prin care toată Făptura se Naşte şi Creşte spre
VEŞNICIA RUGĂCIUNII Neîncetate în Cântarea de: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul Sfântului Înger Păzitor
După obişnuitul început:
Condac 1
Chipului Îngeresc îi aducem Cinstirea cuvenită, prin Tine Îngerul
Păzitor, care cobori din cele de SUS la noi cele de jos, ca Cerul şi Pământul
să se Întâlnească şi aşa să Cântăm: Sfinte Înger Păzitor, Bucuria
Duhovnicească!
Icos 1
Cerul este Chipul Îngeresc şi Pământul este Chipul Omenesc, care în
CHIPUL lui HRISTOS se UNESC şi aşa toată Zidirea cu FĂCĂTORUL Însuşi
Vorbeşte.
Sfinte Îngere, la Naşterea mea Tu m-ai Ales;
Sfinte Îngere, la Naşterea mea Tu m-ai Cerut DOMNULUI;
Sfinte Îngere, Tu m-ai câştigat să-ţi fiu Ascultător;
Sfinte Îngere, cu Tăria Ta Cerească m-ai împuternicit;
Sfinte Îngere, cu Iubirea Ta m-ai Îmbrăcat;
Sfinte Îngere, în Braţele Tale m-ai luat din MÂINILE lui DUMNEZEU;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
Condac 2
Din Pântecele Mamei mi-ai Purtat de grijă şi mereu mi-ai vorbit în
Taină de cele de SUS, şi de atunci eu ştiu de Cântarea cu Tine de: ALILUIA!
Icos 2
Atât de multe m-ai Învăţat şi venit în Viaţă Tu ca pe un Copil m-ai
Crescut, să Cunosc şi eu pe ZIDITORUL a toate.
Sfinte Îngere, ştiai că în Viaţa mea voi păcătui;
Sfinte Îngere, Credeai însă şi în Întoarcerea mea;
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Sfinte Îngere, Iubire ce nu se împuţinează de nimic;
Sfinte Îngere, Râvnitor să mă câştigi şi pe mine DOMNULUI;
Sfinte Îngere, neobosit de a mă scoate din cele rele;
Sfinte Îngere, Ocrotitor în orice clipă;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
Condac 3
Cum tu, cel mai Luminos ca Soarele, Vii la mine cel pământesc şi
întunecat?... O, Iubire de Cer, se cuvine şi eu să Cânt cu Iubire: ALILUIA!
Icos 3
O, Prearăbdătorule Sfinte Îngere, care nu te scârbeşti de puţinătatea
Minţii, de nesimţirea Inimii şi de toate patimile şi neputinţele mele.
Sfinte Îngere, Milă Cerească pe Pământ;
Sfinte Îngere, Răbdare de SUS fără margini;
Sfinte Îngere, Credinţă neclintită a MÂNTUIRII mele;
Sfinte Îngere, Nădejde în Îndreptarea Omului;
Sfinte Îngere, Rugător pentru Iertarea păcatelor;
Sfinte Îngere, Ajutătorul cel mai sigur;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
Condac 4
Mare DAR sunteţi Voi Îngerii pentru noi, Oamenii, că datorită
păcatului cu grele înşelări suntem pândiţi la orice pas şi prin Voi acestea se
risipesc, ca să putem Cânta: ALILUIA!
Icos 4
Ajută-mă şi pe mine, Sfinte Îngere Păzitor, să nu rămân în patimile
mele şi Roagă-Te Preabunului DUMNEZEU să-mi fie Îndurător.
Sfinte Îngere, ce Zi şi noapte mă Păzeşti;
Sfinte Îngere, ce eşti Martor la toate ale mele;
Sfinte Îngere, ce adesea te întristezi de mine;
Sfinte Îngere, ce-ţi acoperi Ochii la stricăciunea mea;
Sfinte Îngere, ce-mi suporţi neruşinările;
Sfinte Îngere, ce nu mă lepezi de la Faţa Ta;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
254

Condac 5
Mereu mă îndemni să devin un adevărat Credincios, să-mi fac
Ascultarea şi datoria cu toată sinceritatea, să-mi las toate vicleşugurile şi
răutăţile, ca să Cânt: ALILUIA!
Icos 5
O, Sfântul meu Înger, cum ai vrea să mă vezi cu Chipul adevărat pe
care mi l-a DAT DUMNEZEU şi cum Te-ai Bucura să fiu şi eu un următor ţie!
Sfinte Îngere, mulţumesc pentru Iubirea Ta Cerească;
Sfinte Îngere, Credinţa ta că şi eu mă voi Mântui mă arde;
Sfinte Îngere, Aşteptarea Ta că mă voi Îndrepta mă doare;
Sfinte Îngere, Iertarea Ta mă copleşeşte;
Sfinte Îngere, cu adevărat mă văd prin Tine;
Sfinte Înger, îmi dau seama cine sunt;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
Condac 6
Zilele trec şi mă apropii de mormânt, şi îmi văd „goliciunea” Vieţii
mele şi mă înspăimântez, Tu, Sfântul meu Înger, fiind încurajarea mea, prin
Cântarea de: ALILUIA!
Icos 6
Lumea VEŞNICIEI este „foc şi ardere” şi ce voi rămâne eu cel
stricăcios? Sfinte Îngere, fii cu mine mereu.
Sfinte Îngere, ce mă fac eu, că nu am ÎMPLINIREA Vieţii;
Sfinte Îngere, cum să rămân fără Rod;
Sfinte Îngere, cum să trec în VEŞNICIE fără „HAINA Nemuririi“;
Sfinte Îngere, mă îngrozesc că nu voi fi primit;
Sfinte Îngere, mă cutremur de dreapta Judecată;
Sfinte Îngere, mă ruşinez amarnic;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
Condac 7
O, Sfântul meu Înger, din MÂINILE Lui DUMNEZEU m-ai luat, la
DUMNEZEU să mă DUCI, ca unul ce ai îndrăzneală, prin Cântarea de:
ALILUIA!
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Icos 7
Dacă Tu, Sfântul meu Înger, mă „Îmbraci” cu Chipul Tău, aşa voi putea
şi eu să trec „hotarul mântuitor”.
Sfinte Îngere, să nu te întorci fără mine la Cer;
Sfinte Îngere, să nu mă laşi în locul celor pierduţi;
Sfinte Îngere, Roagă-te mai mult ca oricând pentru mine;
Sfinte Îngere, Cere lui DUMNEZEU Iertarea mea;
Sfinte Îngere, prin Sfinţenia Ta să-mi împlinesc drumul Vieţii;
Sfinte Îngere, prin Iubirea Ta ajung la liman;
Sfinte Îngere Păzitor, Bucuria Duhovnicească!
Condac 8
O, Sfântul meu Înger Păzitor, Iubirea coborâtă din Cer, ridică-mă şi
pe mine cel pământesc la ÎMPĂRĂŢIA lui DUMNEZEU, aşa cum este ultima
ÎMPLINIRE, ca şi eu să Cânt: ALILUIA! (de 3 ori)
Se citesc iarăşi Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul Pocăinței
Condacul 1
DOAMNE, am căzut din IUBIREA Ta şi în patimile mele m-am
afundat, în întunericul cel dinafară, unde de Tine stau despărţit; dar
DOAMNE, nu pot fi fără Tine, nu pot să Te uit, încât strig din stricăciunea
mea: Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Icosul 1
Doamne, eu Făptura ta, sunt PURTĂTORUL CHIPULUI Tău, şi Viaţa
mea este să Oglindesc acest CHIP DUMNEZEIESC prin CHIPUL meu, să-L
Cresc în mine şi în ASEMĂNAREA Ta să fiu; dar în păcat am căzut, în patimile
mele m-am îngropat şi am întunecat CHIPUL Tău.
Doamne, iartă-mă, că din CHIPUL Tău am căzut;
Doamne, iartă-mă, că de CHIPUL Tău m-am „golit”;
Doamne, iartă-mă, că am păcătuit;
Doamne, iartă-mă, că nu pot sta de Tine despărţit;
Doamne, iartă-mă, că orb de stricăciune, nu Te mai VĂD;
Doamne, iartă-mă, am să strig în Veşnicie, iartă-mă;
Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Condacul al 2-lea
Nu există „ştergerea păcatului“, că de nimic nu poate fi şters, că este
„uciderea CHIPULUI DUMNEZEIESC“, şi Tu doar, DOAMNE, poţi TRECE
peste el cu „IERTAREA“ Ta şi eu doar cu „ÎNCHINAREA“ mea, în Cântarea
de: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
Eu în „Veşnicie voi fi un păcătos”, dar şi Tu cu IERTAREA Ta pe
Veşnicie mă vei ÎMBRĂCA, şi doar ÎNCHINAREA mea va fi OCHIUL meu, prin
care am să Te VĂD şi am să Te IUBESC.
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Doamne, iartă-mă, că „prăpastia” păcatului am deschis;
Doamne, iartă-mă, că „LUMINA” am stins;
Doamne, iartă-mă, că am „stricat” NESTRICĂCIUNEA Ta;
Doamne, iartă-mă, că ce ai Zidit Tu eu am ucis;
Doamne, iartă-mă, că „umbra morţii” am născut;
Doamne, iartă-mă, că în locul IUBIRII, „foc de iad” am aprins;
Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Condacul al 3-lea
ÎMPLINIREA Vieţii este ca şi eu să-Ţi RĂSPUND în ASEMĂNAREA
CHIPULUI Tău DUMNEZEIESC, dar eu „gol de CHIP”, pe toate „fără de chip
le săvârşesc” şi în stricăciune mă afund, dar nu „deznădăjduiesc”, ci „STRIG
de sparg Pământul şi Cerul şi cele de dedesubt”: IARTĂ-mă, ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Stă atârnată „BALANŢA Veşniciei”, într-o parte este „păcatul meu” cu
vremelnicia şi stricăciunea şi în cealaltă IERTAREA Ta şi ÎNCHINAREA mea,
şi în „cumpănă” se dau.
Doamne, iartă-mă, că mereu păcătuiesc;
Doamne, iartă-mă, că mereu cad în amăgirea mea;
Doamne, iartă-mă, că totuşi la Tine alerg;
Doamne, iartă-mă, că spre Tine totuşi „îndrăznesc”;
Doamne, iartă-mă, că doar ÎNCHINAREA mi-a mai rămas;
Doamne, iartă-mă, că doar „STRIGAREA” o mai pot face;
Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Condacul al 4-lea
DOAMNE, să nu ajung în „iadul în care nu voi putea să mă ÎNCHIN“,
în iadul în care „nu voi mai putea STRIGA IERTAREA Ta“, ci în „iadul
IERTĂRII“, spre Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Negrăit este CHIPUL IUBIRII DUMNEZEIEŞTI, care de nimic nu se
poate şterge, care şi mai mult, are Taina IERTĂRII şi ÎNCHINĂRII, prin care
iarăşi, DOAMNE, ne putem „ÎNTÂLNI”.
Doamne, iartă-mă, că nu „deznădăjduiesc”;
Doamne, iartă-mă, că peste păcatul meu, încă mai „îndrăznesc”;
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Doamne, iartă-mă, că IUBIREA Ta o pun ÎNAINTE;
Doamne, iartă-mă, că de ÎNCHINAREA mea mă „agăţ”;
Doamne, iartă-mă, că mă „răscol în propriul meu iad”;
Doamne, iartă-mă, „strig de mă sparg pe mine însumi”;
Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Condacul al 5-lea
Îngerul căzut, diavolul, nu se mai poate „ÎNCHINA” şi în „propriul
întuneric veşnic aşa va sta”, dar OMUL are tocmai „Veşnica ÎNCHINARE,
chiar în veşnica vină”, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 5-lea
Cutremurătoare este „strigarea de iad a păcatului” şi „mistuitoarea
Strigare a ÎNCHINĂRII”, şi amândouă „BALANŢA Veşniciei” o mişcă.
Doamne, iartă-mă, voi striga fără încetare;
Doamne, iartă-mă, că peste păcatul meu eu tot Ţie mă ÎNCHIN;
Doamne, iartă-mă, strig din suferinţa mea;
Doamne, iartă-mă, singurul meu „CUVÂNT Preasfânt”;
Doamne, iartă-mă, singurul meu „CHIP de LUMINĂ”;
Doamne, iartă-mă, ICOANA ultimei scăpări;
Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Condacul al 6-lea
Păcatul nu poate „ucide” Veşnicia IUBIRII DUMNEZEIEŞTI, ci la
„hotarul IERTĂRII” se opreşte şi „goliciunea” de „FOCUL ÎNCHINĂRII” se
acoperă, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
„Păcatul oprit în Veşnicie” de Sfinţi şi de cei IERTAŢI are şi el o Taină,
că se face „ne-păcătuire Veşnică”, „hotar de netrecut, fără a doua păcătuire”,
INTRAREA în „Nesfârşita IUBIRE ce nu se mai uită înapoi”.
Doamne, iartă-mă, că şi eu în IERTAREA Ta Nădăjduiesc;
Doamne, iartă-mă, că în IERTAREA Ta CRED;
Doamne, iartă-mă şi mă ajută „să opresc şi eu păcatul din mine”;
Doamne, iartă-mă, că spre Veşnicia IUBIRII totuşi alerg;
Doamne, iartă-mă, strig din „iadul păcatului meu”;
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Doamne, iartă-mă, strig de nimeni nu mă poate opri;
Doamne, iartă-mă, peste păcatul meu, Ţie tot mă ÎNCHIN!
Condacul al 7-lea
DOAMNE, DOAMNE, DOAMNE, Cel ÎNTREIT NUME al IUBIRII
DUMNEZEIEŞTI, Cea ÎNTREITĂ IERTARE: IUBIREA de PĂRINTE,
MILOSTIVIREA de DUH SFÂNT şi ÎNCHINAREA de FIU, ŢIE Îţi cântăm:
ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul Sfintei Împărtășanii
Condacul 1
Mai dinainte de Veci, prin CHIPUL Tău, FIUL şi CUVÂNTUL Lui
DUMNEZEU, pe toate le-ai Conceput şi le-ai Zidit, şi apoi Tu Însuţi
ÎNTRUPÂNDU-TE, în DUMNEZEIESCUL Tău TRUP Lumea ai Prefăcut:
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se
Împlinesc!
Icosul 1
Dacă nu ar fi TRUPUL Tău DUMNEZEIESC, DOAMNE IISUSE, şi Lumea
de nu s-ar ÎMPĂRTĂŞI din EL, ar rămâne în întunericul de jos şi niciodată cu
FĂCĂTORUL ei nu s-ar Vedea şi nu s-ar Întâlni.
IISUSE, TRUPUL DUMNEZEIESC al Lumii;
IISUSE, ÎNTÂLNIREA dintre DUMNEZEU şi Lume;
IISUSE, TRUPUL DUMNEZEIESC, trecerea peste „hotarul de
netrecut“;
IISUSE, Descoperirea Celor Dincolo de orice Arătare;
IISUSE, DUMNEZEIREA care şi într-o Lume se Revarsă;
IISUSE, UŞA Deschisă din Însuşi DUMNEZEU;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 2-lea
Cum Cel din Necuprinsul absolut şi într-un Cuprins să Încapă? Iată
nepătrunsa Taină, prin care Tu, FIUL lui DUMNEZEU, deodată eşti, ca Lumea
să poată Sta în FAŢĂ cu DUMNEZEU, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
La Început a fost CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL TRUP S-a făcut, Lumea
prin El s-a Zidit şi în El toate se UNESC, în TRUPUL Cel DUMNEZEIESC.
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IISUSE, CHIPUL DUMNEZEIESC al Lumii;
IISUSE, CUVÂNTUL ce TRUP S-a făcut;
IISUSE, Îndoita IUBIRE;
IISUSE, IUBIREA DUMNEZEIASCĂ şi IUBIREA Lumii;
IISUSE, Taina prin care toate s-au Zidit;
IISUSE, Cel care Tu Însuţi apoi Te ÎNTRUPEZI;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 3-lea
Cine poate spune Taina prin care Tu, FIUL lui DUMNEZEU, şi în
Chipul Lumii Te ARĂŢI, şi mai mult, cum Trupul ei ai Luat, decât în Cântarea
de: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
O, IUBIRE DUMNEZEIASCĂ, cum şi într-o Iubire de Făptură Te
Reverşi? O, IISUSE, DOUĂ IUBIRI deodată ce se UNESC în TRUPUL Tău Cel
DUMNEZEIESC!
IISUSE, DUMNEZEIREA cu Zidirea Creată în Braţe;
IISUSE, şi Făptura cu DUMNEZEU Îmbrăţişată;
IISUSE, deodată FIUL DUMNEZEIESC şi FIUL Lumii;
IISUSE, DARUL Cel pogorât din Cele De-mai-presus;
IISUSE, şi Darul Făpturii;
IISUSE, TRUPUL DUMNEZEIESC-DARUL în Veşnicie PRIMIT;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 4-lea
Ai Creat Cerul şi Pământul, pe Îngeri şi nenumăratele Făpturi, iar pe
Om l-ai ALES să fie Chipul ÎNTRUPĂRII Tale, în marea Cântare de: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Cerul şi Pământul în Chipul Raiului le-ai UNIT, ca să-l faci apoi
TRUPUL Tău-POMUL VIEŢII, dar Omul în păcat a căzut şi Raiul s-a pierdut.
IISUSE, CREATORUL Cerului şi al Pământului;
IISUSE, Cel ce ai Coborât din Cele de DINCOLO;
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IISUSE, Cel ce Ridici şi Lumea la Cele De-mai-presus;
IISUSE, Fereastra din Însuşi DUMNEZEIRE;
IISUSE, şi Fereastra Lumii spre DUMNEZEU;
IISUSE, Îndoita VEDERE peste „hotarul absolut”;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 5-lea
Facerea Cerului şi a Pământului Jera ca o premergere a ÎNTRUPĂRII
Tale, şi aşa Taina cea peste toate grăirile prin Tine, DOAMNE IISUSE, se
adevereşte, ca toţi să Cânte: ALILUIA!
Icosul al 5-lea
CUVÂNTUL prin care toate le-ai Zidit avea în El şi VESTIREA
ÎNTRUPĂRII Tale, şi iată „CUVÂNTUL ce Se face TRUP” este ÎMPLINIREA.
IISUSE, Cel ce faci Lumea TRUPUL Tău;
IISUSE, şi IUBIREA Lumii ce poate fi deodată cu DUMNEZEU;
IISUSE, Cel ce DAI şi Făpturii CHIPUL ÎNFIERII;
IISUSE, trecerea peste „Îndoita Fire”;
IISUSE, Nevăzutul şi Văzutul deodată;
IISUSE, ALTARUL dintre cele „Două Lumi” ce altfel nu se pot Întâlni;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 6-lea
Toată Taina Lumii este Taina TRUPULUI DUMNEZEIESC, că prin EL
Începe şi se Sfârşeşte totul şi toate ce se Nasc în Veşnicia Lui se ADUNĂ, în
Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
Toate cele Zidite Preînchipuiesc TRUPUL Cel DUMNEZEIESC, şi toată
Făptura în CHIPUL Său se ÎMBRACĂ şi în El se UNESC la „CINA cea de
TAINĂ”.
IISUSE, CINA cea de TAINĂ a DUMNEZEIRII;
IISUSE, CINA, adică ÎMPLINIREA cea ultimă a toate;
IISUSE, OSPĂŢUL DUMNEZEIESC al ÎNTRUPĂRII Tale în Lume;
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IISUSE, INTRAREA în Veşnicie şi a Lumii;
IISUSE, PRIMIREA Lumii „Alături” de DUMNEZEU;
IISUSE, BUCURIA nesfârşită a Făpturii de a fi faţă în Faţă cu
DUMNEZEU;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 7-lea
„Luaţi, Mâncaţi, acesta este TRUPUL Meu... Beţi, acesta este SÂNGELE
Meu”... sunt MARELE CUVÂNT din Cer şi de pe Pământ, CARTEA VIEŢII ce
se face POMUL VIEŢII şi acesta apoi „PÂINEA DUMNEZEIASCĂ”, pentru
Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
„Dacă nu veţi Mânca TRUPUL FIULUI OMULUI şi nu veţi Bea
SÂNGELE Lui, nu veţi avea VIAŢĂ întru voi”, este înfricoşata CHEMARE
pentru noi toţi.
IISUSE, CUVÂNTUL Cel DINTÂI;
IISUSE, CARTEA VIEŢII din Cer;
IISUSE, POMUL VIEŢII din Rai;
IISUSE, NAŞTEREA din FECIOARĂ, cu TRUP;
IISUSE, Cel ÎNTRUPAT-PÂINEA VIEŢII;
IISUSE, Cel Răstignit şi ÎNVIAT, TRUPUL ÎMPĂRTĂŞANIE;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 8-lea
Toată Facerea Lumii, Viaţa şi Creşterea ei este „LUCRAREA
TRUPULUI DUMNEZEIESC”, şi toate spre ÎNTRUPAREA în El merg şi se
UNESC în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Dacă CARTEA VIEŢII nu se face POMUL VIEŢII, şi acesta de nu
Rodeşte ÎNTRUPAREA din FECIOARĂ, TRUPUL DUMNEZEIESC nu se
ÎMPLINEŞTE.
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IISUSE, Însăşi MENIREA Lumii;
IISUSE, Însăşi LUCRAREA DUMNEZEIASCĂ din Zidirea Sa;
IISUSE, care nu te-ai „oprit” de păcat;
IISUSE, care prin CRUCE păcatul ai biruit;
IISUSE, Cel ce doar în TRUPUL DUMNEZEIESC eşti Cel ADEVĂRAT;
IISUSE, Cel ce doar ÎNTRUPAT eşti FIUL lui DUMNEZEU şi al Lumii;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 9-lea
„PĂRINTE DUMNEZEULE, iată, ale Tale dintru ale Tale” au fost şi sunt
„MAREA CUVÂNTARE“, prin care totodată şi PREASFÂNTUL DUH se
Coboară spre Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Totul în Cer şi pe Pământ este LITURGHIA ÎNFĂPTUIRII TRUPULUI
Tău DUMNEZEIESC, IISUSE, şi Însuşi SFÂNTUL DUH VINE Să-L
FĂPTUIASCĂ, Adunând toată Făptura Lumii.
IISUSE, Cel ce păcatul l-ai ars;
IISUSE, Cel ce ai Prefăcut Lumea iarăşi în Chipul cel dintâi;
IISUSE, IUBIREA ce a şters răul ucigător;
IISUSE, care nu ne-ai lipsit de TRUPUL Tău DUMNEZEIESC;
IISUSE, PÂINEA VIEŢII, mai mult decât „mana cerească“;
IISUSE, MÂNTUITORUL şi Veşnicia Făpturii;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 10-lea
VIAŢA din Cer şi de pe Pământ este „LITURGHIA TRUPULUI Tău Cel
DUMNEZEIESC, şi dacă într-o Zi aceasta s-ar „opri” atunci şi Lumea ar pieri,
că doar în aceasta este VIAŢA şi Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 10-lea
Veniţi cu toţii la LITURGHIA TRUPULUI DUMNEZEIESC al lui
HRISTOS, veniţi la Izvorul Nemuririi şi la ÎMPLINIREA Veşniciei.
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IISUSE, Cel dimpreună cu SFÂNTUL DUH, LITURGHIA IUBIRII
DUMNEZEIEŞTI;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, MILOSTIVIREA din Veci;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, nu ne lăsa în întunericul de jos;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, Dă-ne LUMINA neapusă;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, nu te scârbi de necurăţiile noastre;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, PRIMEŞTE-ne şi pe noi în TRUPUL
DUMNEZEIESC;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 11-lea
Cine este vrednic să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ din TRUPUL Cel
DUMNEZEIESC? O, IISUSE şi PREASFINTE DUHULE SFINTE, doar prin
MILOSTIVIREA DUMNEZEIASCĂ de la ALTAR şi noi putem să ne
„ATINGEM“, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
ÎMPĂRTĂŞIREA cu TRUPUL DUMNEZEIESC nu este pentru Lumea
aceasta, ci pentru cea VIITOARE şi Veşnică, dar ne dai „ARVUNA“ acesteia ca
să putem INTRA şi noi în Cele Preaînalte.
Lumii;

IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, ADEVĂRATUL HRISTOS al

IISUSE, Cel Răstignit ca MÂNTUITORUL;
IISUSE, Cel ÎNVIAT ca Făptura Îndumnezeită;
IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, UNIREA a toate;
IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, ICOANA de SUS şi de Jos;
IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, şi Înveşnicirea Lumii;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 12-lea
DOAMNE IISUSE HRISTOASE, şi eu păcătosul doar în TRUPUL Tău
am VIAŢA, şi aşa nu mă lipsi de UNIREA cu Tine, ca şi în mine Să se
ÎMPLINEASCĂ LUCRAREA Ta, în Cântarea de: ALILUIA!
Icosul al 12-lea
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O, PREASFINTE DUHULE SFINTE, care prin TRUPUL lui HRISTOS
Cobori de asemenea „peste şi în” Lume, fii şi mie MILOSTIV, ca şi eu să mă
ÎNCHIN în Veşnicie.
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, LITURGHIA TRUPULUI DUMNEZEIESC;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, IUBIREA Veşniciei;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, DRAGOSTEA în care toate se
UNESC;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, arde şi păcatele mele;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, nu mă lipsi de UNIREA cea Ultimă;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, cu Îngenunchere mă ÎMPĂRTĂŞESC;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul
se Împlinesc!
Condacul al 13-lea
COMOARA Cerului şi a Pământului, o, DUMNEZEIESCUL TRUP al
LITURGHIEI Tale, IISUSE şi PREASFINTE DUHULE SFINTE, cu ÎNCHINARE
ne plecăm ca să ne învrednicim şi noi de MILOSTIVIREA cea Mare a
ÎMPĂRTĂŞIRII, şi aşa ÎNAINTEA TATĂLUI DUMNEZEU să putem Sta în
Veşnicia Cântării de: ALILUIA! (de trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul SFÂNTULUI Cuvios
şi de DUMNEZEU PURTĂTOR, EFTIMIE cel MARE
Prăznuirea în 20 ianuarie.
Troparul Sfântului (glasul al 4-lea)
Veseleşte-te pustie, care nu năşteai, bucură-te ceea ce nu aveai
dureri; că ţi-a înmulţit ţie fiii, bărbatul doririlor duhovniceşti, cu bună
credinţă sădindu-i, cu înfrânarea hrănindu-i, spre săvârşirea bunătăţilor; Cu
ale cărui Rugăciuni, HRISTOASE DUMNEZEULE, împacă viaţa noastră!
Condacul 1
Să tacă gâlceava lumii şi tina să asculte, căci cântare îngerească se
face şi astăzi Sfinţilor lui DUMNEZEU, ţărâna Sfinţită de Sângele Mielului
HRISTOS uită blestemul neascultării şi împreună cu Puterile cele fără de
materie cântăm cu smerenie şi bucurie duhovnicească: Bucură-te, Sfinte
Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al SFÂNTULUI DUH prin
HRISTOS!
Icosul 1
Aprinde-te inimă, luminează-te minte, deschide-te gură, să pot cânta
şi eu celui ce l-a veselit pe DUMNEZEU, cu numele şi faptele sale:
Bucură-te, Eftimie (Veselie) izvor de binecuvântare apărut în
pământul Melitinei;
Bucură-te, că ţi-ai împlinit menirea, veselindu-ne duhovniceşte ieri,
astăzi şi în veac;
Bucură-te, că din Dreptcredincioşi răsărind, Rod bun ai dat tuturor;
Bucură-te, că împreună cu maica ta după trup aţi Slujit Domnului în
Sfânta Biserică Ortodoxă;
Bucură-te, că treptele Cunoaşterii Slavoslovirii celei Drepte cu
răbdare şi înfrânare le-ai urcat;
Bucură-te, că pe cele nepieritoare ai ştiut a le alege;
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Bucură-te, că Lucrare aleasă ţi s-a oferit în vestita cetate a Melitinei;
Bucură-te, că Drumul pe care l-ai urmat era luminat de flacăra
fecioriei, a înfrânării, a răbdării şi a Dragostei duhovniceşti;
Bucură-te, că untdelemnul milosteniei hrănea candela smereniei
tale;
Bucură-te, că ţi-ai făcut comoară din neagoniseală;
Bucură-te, că spinii din Cununa Mântuitorului ai ales;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 2-lea
Precum şerpuieşte izvorul printre pietre, vijelios curgând spre
unirea cu alte şiroaie, aşa şi tu te-ai strecurat printre capcanele vrăjmaşului,
unind toate glasurile iubitoare de DUMNEZEU, în cântarea: ALILUIA!
Icosul al 2-lea
Apă însetatului, Untdelemn Sfinţit pe răni, vin în gura celui slăbit, dar
mai cu osebire Rugăciune pentru cel doborât de păcat te-ai făcut,
Preacuvioase Părinte, arzând Domnului, Rug aprins de Dorul Dumnezeirii:
Bucură-te, soare ce ai uscat izvoarele patimilor cu nevoinţele;
Bucură-te, că de la Bobotează la Sfânta Înviere filozofia lui Ilie
Tesviteanul şi a Înaintemergătorului Ioan o urmai;
Bucură-te, iubitorule de pustie mai mult decât de strălucirea calpă a
vuietului cetăţii Ierusalimului;
Bucură-te, că Liniştea pustnicească îţi era cea mai iubită Cântare;
Bucură-te, că rucodelia din chilia lavrei Fara ai osebit-o Dar afierosit
Domnului;
Bucură-te, că Cel Slujit şi singurul Iubit de tine ţi-a trimis tovarăş pe
potrivă;
Bucură-te, că Veselia ta duhovnicească ai unit-o cu alt purtător de
Dumnezeu;
Bucură-te, că împreună cu Teoctist aţi ridicat în tăcere, Rugăciuni şi
nevoinţe, glasul omenesc până la Ceruri;
Bucură-te, că răbdarea, blândeţea şi smerita cugetare au fost
străluminările Sfeşnicului tău aduse lui HRISTOS;
Bucură-te, că, pustniceşte lucrând, ai făcut din peşteră ca şi Stăpânul
nostru IISUS Sfântă Biserică;
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Bucură-te, Matcă ce ai adunat în jurul tău Albinele doritoare de
Mântuire;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 3-lea
Foc din cer a coborât DUMNEZEU, la Ruga Sfântului Ilie, iar la
Rugăciunile tale, Focul Dumnezeiesc a ars patimile celor ce-ţi urmau, unind
pentru prima oară viețile în obşte, ce într-un singur glas odrăsleau cântarea
trisfântă: ALILUIA!
Icosul al 3-lea
Rânduiala de lavră ai iubit-o mai mult decât viaţa de obşte, dar Voia
Domnului ai împlinit-o fără şovăire, sinele punându-ţi-l sub picioare; astfel
l-ai cunoscut pe cel ce avea să devină Sfânt între Sfinţi, numit Teodosie,
începătorul vieţii de obşte:
Bucură-te, că ascultarea cea după DUMNEZEU ţi-a devenit voia;
Bucură-te, că deşi iubeai liniştea şi rânduiala de lavră, Viaţă de obşte
ai întemeiat;
Bucură-te, odrăslitorule de ucenici vrednici Domnului IISUS;
Bucură-te, că de la Cel înalt primind pe Sfântul Teodosie, Celui slăvit
i l-ai crescut Începător al Vieţii de obşte;
Bucură-te, plugar al ogorului Inimii iubitoare de HRISTOS;
Bucură-te, că Oastea ta ai îndrumat-o cu armele tăcerii, ascultării,
cugetării din priveghere, dreapta şi smerita judecată;
Bucură-te, că osteneala pentru cele Sfinte era arvuna cu care
răscumpărai pe mulţi;
Bucură-te, că pe păgânul Aspevet cu toate neamurile lui i-ai scăpat
din robia rătăcirii;
Bucură-te, Botezătorule al lui Terevon şi al multor evrei, elini şi
saracini;
Bucură-te, că şi călugări iubitori de pustie ai făcut din ei;
Bucură-te, că slava ce ţi-au adus-o n-ai primit-o de fel;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
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Condacul al 4-lea
„Adam a mâncat din Pomul cunoaşterii şi a pierdut Raiul,
prăbuşindu-se în moarte, iar tu, mâncând din Pomul Vieţii-HRISTOS, ai
răsărit nouă Cale de Mântuire ce urcă la Rai”, strigă cetele călugărilor,
cântând toţi cu veselie: ALILUIA!
Icosul al 4-lea
Cine a mers pe Urmele paşilor tăi, la Liman de linişte a ajuns, de unde
Vederea Împărăţiei lui DUMNEZEU a putut contempla:
Bucură-te, smeritule mai strălucitor decât toţi sorii;
Bucură-te, tămăduitorule al rătăciţilor de DUMNEZEU;
Bucură-te, că fugind de lumea ce te căuta, pustiul l-ai presărat cu
Sfinte Mânăstiri;
Bucură-te, că şi în pustia Zifilor lăcaş de închinăciune ai lăsat
iubitorilor lui HRISTOS;
Bucură-te, că Puterea şi Darurile Domnului în locuri şi oameni le
răsădeai;
Bucură-te, că Secerişul faptelor tale şi astăzi se împlineşte;
Bucură-te, Masă Duhovnicească nesfârşită;
Bucură-te, Chipul regăsit al Omului dintâi;
Bucură-te, a duhurilor rele Spaimă;
Bucură-te, al fiarelor sălbatice şi veninoase mângâietor;
Bucură-te, Visteria SFINTEI TREIMI;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 5-lea
Iubirea de Hristos a fost însoţită, ca o mireasă binecuvântată, cu
faptele bune cerute de El, Jertfă fiind şi Dar pentru cele de sus, însăşi liniştea
ta, la care toată viaţa ai râvnit, pentru a împlini desăvârşit cântarea:
ALILUIA!
Icosul al 5-lea
Rugăciunea în tăcere şi desăvârşită Linişte ai iubit mai mult decât
toate, dar Ascultarea e mai presus decât dorinţele noastre cele bune, astfel
ai unit-o cu Jertfa şi ai rodit Sfinţenie:
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Bucură-te, Cămară în care se adăpostesc Comorile nepieritoare ale
Călugăriei;
Bucură-te, Sfeşnic cu douăsprezece Candele ce luminează şi astăzi;
Bucură-te, Tăcere ce s-a auzit până la Tronul ceresc;
Bucură-te, Bunătate ce rodeşte minuni;
Bucură-te, că ai hrănit patru sute de bărbaţi armeni, cu Nădejdea
spre Domnul;
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Teoctist aţi crescut, pentru
Domnul, mulţime de Sfinţi Părinţi;
Bucură-te, că Biserica şi lavra ta au fost Sfinţite de Sf. Pasarion şi
Isihie, Cuvântătorul de DUMNEZEU;
Bucură-te, cel ce ai odrăslit tainic pe Cosma, Hisip şi Gavriil, Domnos,
Ştefan, Andrei şi Gaian:
Bucură-te, că i-ai adăugat şi pe Preotul Ioan, pe Talasie, pe Anatolie
şi pe Chirion;
Bucură-te, că împreună cu voi s-au adăugat şi alţi Iubitori de
HRISTOS;
Bucură-te, Oaste îngerească cu trup omenesc ce ai biruit iadul;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 6-lea
Voi, cei care L-aţi Iubit pe Domnul şi toate Poruncile Lui le-aţi
împlinit, cu prisosinţă dumnezeiască aţi înverzit pustiul vieţilor noastre
păcătoase, trecându-ne pe noi, cu Rugăciunile voastre hotarul de taină şi
spaimă al Căderii, cu toţii cântând: ALILUIA!
Icosul al 6-lea
Asemănător Sfântului Arsenie şi altor nevoitori întru Hristos te-ai
făcut şi tu, peste firea păcătoasă sărind ca peste un şarpe veninos:
Bucură-te, următor al Îngerilor cu obiceiurile;
Bucură-te, că viaţa pustnicească ţi-a fost topitoare trupului şi
patimilor;
Bucură-te, mărit Iconom al tăcerii, smeritei cugetări, al neagoniselii,
al iubirii de fraţi întru Hristos, al primirii de oaspeţi, al privegherilor de
toată noaptea;
Bucură-te, că ţi-ai spălat păcatele cu lacrimile, neodihna, osârdia la
Rugăciune, desluşirea şi umilinţa;
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Bucură-te, că răsplata ţi-a fost pe măsura Ostenelilor tale;
Bucură-te, că mai înainte de trecerea vieţii pământeşti ai ajuns în faţa
Domnului, cu strălucirea faptelor tale;
Bucură-te, că mari Daruri ai primit de la Cel ce le ţine pe toate în
palmă;
Bucură-te, Tămăduitorule de toate duhurile necurate;
Bucură-te, înainte-văzătorule;
Bucură-te, biruitorule al ereticilor;
Bucură-te, Păstorule al tuturor iubitorilor de Adevăr şi Lumină;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 7-lea
„Minunat este DUMNEZEU întru Sfinţii Lui…” şi minunat şi strălucit
te-ai făcut şi tu, tuturor celor ce-I cântă: ALILUIA!
Icosul al 7-lea
Pe cei ce se aduc Jertfă vie SFINTEI TREIMI, mai presus de fire îi
înalţă Domnul, cu faptele, cu puterile, cu trăirea:
Bucură-te, că totala ta sărăcie ţi-a adus Comoara din Ţărâna Raiului;
Bucură-te, vorbitorule cu cei ce nu erau de faţă;
Bucură-te, văzătorule al celor trei fii ce urmau să se nască;
Bucură-te, biruitorule al duhului desfrânării;
Bucură-te, că asemeni lui Ilie ai deschis cerurile;
Bucură-te, cel ce ai urât eresurile ca pe însuţi răul;
Bucură-te, zdrobitorule al lui Origen;
Bucură-te, că în iad ai întors ideile lui Arie şi ale lui Sabelie;
Bucură-te, că ai lepădat despărţirea lui Nestorie şi amestecarea lui
Eutihie;
Bucură-te, că la Calcedon (451) pe întunecatul Dioscor Alexandrinul
l-aţi topit în Lumina Dreptei Credinţe;
Bucură-te, că şi pe urmaşii tăi, Ştefan, Episcopul Iamniei, şi Ioan,
Episcopul saracinilor botezaţi, i-ai făcut părtaşi biruinţei Creştine;
Bucură-te, că de înşelarea patriarhului înşelat Teodosie doar tu şi
ucenicii tăi aţi scăpat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
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Condacul al 8-lea
Ce îmblânzitor minunat te-a arătat nouă, pe tine, Sfinte, Domnul, că
ai intrat chiar în culcuşul fiarei vrăjmaşe Fiului Omului, făcând-o să-şi
recunoască neputinţa în faţa Bisericii Sfintei Treimi, luptătoare pe Pământ
şi biruitoare în ceruri: ALILUIA!
Icosul al 8-lea
Multe şi grele ţi-au fost bătăliile cu trupul, cu lumea şi cu vrăjmaşul
şi pe toate, ca un de DUMNEZEU purtător, le-ai întors Bisericii cu biruinţă
deplină, fulgerând toată înşelarea:
Bucură-te, înalt teologhisitorule al celor două firi ale lui HRISTOS;
Bucură-te, că singur ai rămas în faţa ereticilor;
Bucură-te, că Dar dumnezeiesc ai primit pentru Dreapta ta Credinţă;
Bucură-te, Stâncă de care s-au fărâmat toate valurile ridicate de
marea ereziei;
Bucură-te, că flămând şi însetat de Dreptate ai fost şi pe toţi ne saturi
în veci;
Bucură-te, că toate Fericirile au găsit adăpost în fiinţa ta îndumnezeită;
Bucură-te, cel ce împreună cu ucenicul tău Domeţian aţi cunoscut
Lumina taborică;
Bucură-te, Liturghisitorule pe Pământ şi în cer;
Bucură-te, salvatorule al Sfântului Gherasim de la Iordan;
Bucură-te, Văzătorule cu Duhul;
Bucură-te, Înger împreună cu Îngerii aflat încă în această viaţă;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 9-lea
„Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. Cu tine este poporul Tău în
ziua puterii Tale, întru strălucirile Sfinţilor Tăi…”, dintre care Sfinţi Părinţi
glasul tău, Sfinte Eftimie, se ridică distinct, talantul înzecit înmulţit:
ALILUIA!
Icosul al 9-lea
Hotarul este Taină, prin care Omul îndumnezeit Cruce făcându-se
trece de la cele de jos la cele de sus, smulgând zapisul păcatelor tuturor, mici
şi mari, lăsând loc Luminii:
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Bucură-te, Turn de apărare, nebiruit, al Dreptei Credinţe;
Bucură-te, că pe mulţi întorcându-i din rătăcire, spre Sfinţire i-ai
ridicat;
Bucură-te, corabie salvatoare a Sfântului Gherasim;
Bucură-te, că răbdarea şi dragostea ta pentru Hristos au curăţat glia
Palestinei de mărăcinii ereziilor;
Bucură-te, îndreptătorule al Fericitei împărătese Evdochia;
Bucură-te, apărătorule ale celor trei Sfinte Soboare ecumenice;
Bucură-te, că într-un cuget cu Sfântul Simeon Stâlpnicul erai;
Bucură-te, că pe Elpidie l-ai întors din calea rătăciţilor;
Bucură-te, că mulţime de monahi la lumina cuvintelor tale au văzut
Lumina;
Bucură-te, că faptele tale au covârşit şi marginile lumii;
Bucură-te, că astfel Sava cel Sfinţit ţi-a ajuns ucenic;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 10-lea
Turma cu bun păstor dă oi alese pe care toţi şi le doresc a le avea,
pentru a ridica mai curat spre Domnul cântarea: ALILUIA!
Icosul al 10-lea
Dreapta Credinţă fără faptele bune şi faptele bune fără Dreaptă
Credinţă, ca pomul fără roade: se taie şi se aruncă în foc; astfel nedespărțite
arătându-le, ai ajuns ca o Livadă aleasă din care şi astăzi cei iubitori de
HRISTOS ne hrănim:
Bucură-te, Tăciune duhovnicesc care ai aprins întreg ţinutul
Palestinei cu Focul duhovnicesc;
Bucură-te, că la Lumina strălucirii faptelor tale aleargă toţi cei ce
caută Mântuirea;
Bucură-te, că şi Sfinţenie cu Voia lui DUMNEZEU împărţeai;
Bucură-te, Părinte Preasfinte al Sfinţilor Teodosie, Gherasim şi Sava;
Bucură-te, că pe Mitropoliţii Ierusalimului cu nevoinţe peste fire i-ai
încercat;
Bucură-te, că pe Ilie şi Martirie, la Porunca Domnului, Vase alese ale
Ortodoxiei le-ai pregătit;
Bucură-te, că şi pe Fid l-ai văzut, încă de la început, chemat de
Stăpânul a toate la înaltă lucrare;
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Bucură-te, că în Ograda ta duhovnicească mulţi Episcopi s-au
desăvârşit;
Bucură-te, îmblânzitorule al împărătesei Evdochia;
Bucură-te, cel căutat de toţi pentru toate;
Bucură-te, Alesule în care Darul DUHULUI SFÂNT şi-a făcut veşnic
Sălaş;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 11-lea
Plină de minuni ţi-a fost viaţa şi ducerea la Întreit Sfânta Împărăţie
la fel, împlinitu-ţi-ai Chipul de Taină cu care în veşnicie cânţi împreună cu
toţi Sfinţii: ALILUIA!
Icosul al 11-lea
Moartea Drepţilor Slujitori ai lui DUMNEZEU Cel de Trei ori
preaslăvit şi preamărit se face jale pe pământ şi bucurie în cer, de care şi tu
ai avut parte:
Bucură-te, că ziua mutării tale la Domnul ţi-a fost înştiinţată;
Bucură-te, că în bună rânduială le-ai lăsat pe toate în lavra ta;
Bucură-te, că ne-ai vestit biruinţa vieţii de obşte;
Bucură-te, că pe toţi i-ai înspăimântat cu necurmarea minunilor ce sau făcut la înmormântarea ta;
Bucură-te, pustnicule străjuit în ziua întoarcerii la cele fireşti
rânduite de Domnul de mulţime de oaste;
Bucură-te, că râuri de lacrimi au spălat mulţimea faptelor tale bune;
Bucură-te, că pe ucenicul tău iubit, Dometian, după șapte zile l-ai
chemat la Tronul Ceresc;
Bucură-te, cel ce faci necurmate minuni şi după trecere;
Bucură-te, că trecerea ţi-a fost împlinire;
Bucură-te, că după moarte îţi trăieşti adevărata Viaţă întru HRISTOS;
Bucură-te, Bucuria tuturor Credincioşilor Creştini Ortodocşi;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 12-lea
Lumea în care te-a trimis DUMNEZEU ai însemnat-o cu minunile
Crucii, Drum arătându-i spre cele de sus, pe HRISTOS şi cântarea cu care să
ne îndulcim totdeauna: ALILUIA!
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Icosul al 12-lea
Pricina netăcerii noastre sunt faptele tale cele bune poruncite de
Însuşi HRISTOS, că Dorul de voi, Sfinţilor, şi de locul în care slava lui
DUMNEZEU o trăiţi este nesocotit şi spălat de lacrimi şi nevoinţe:
Bucură-te, Cel ce ţi-ai regăsit Chipul de Rai;
Bucură-te, Secerătorule al uneltirilor diavoleşti;
Bucură-te, Vas Sfinţit al Comorilor Cereşti;
Bucură-te, Doctor al Rănilor Mântuirii noastre;
Bucură-te, că mic ai fost de stat şi Mare te chemi, ajungând până la
Cer;

Bucură-te, al Călugărilor Adăpost şi Dumnezeiesc Oier;
Bucură-te, Dar al DUHULUI SFÂNT ce ai ştiut să te Dăruieşti prin
HRISTOS;
Bucură-te, că şi astăzi eşti Credincioşilor Drepţi Ajutor şi Folos;
Bucură-te, că mulţime de Sfinţi Părinţi ai Odrăslit feciorelnic;
Bucură-te, al Palestinei Luminător neîndoielnic;
Bucură-te, Salbă de Sfinţenie cu care ne împodobim inimile frumos;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, încă un Dar al
SFÂNTULUI DUH prin HRISTOS!
Condacul al 13-lea
Trilul dumnezeiesc să sporească în colivia de lut cu veselie, până
când sufletul ca o pasăre slobozită se va uni desăvârşit şi veşnic cu cei care,
asemeni Marelui Eftimie, au Slujit, iar acum Trăiesc Cântarea: ALILUIA! (de
trei ori)
Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Acatistul Sfântului Mucenic Filimon
Prăznuire la 14 Decembrie.
Condacul 1
Cel ce ai jucat spre plăcerea lumii, te faci cântarea cea prealăudată a
lui Dumnezeu, o, Sfinte Mucenice Filimon, că, văzând pe Hristos,
mărturisitorul Lui te-ai arătat, biruind întunericul cu lumina învierii, de care
te-ai învrednicit, pentru care și noi îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice
Filimon, mărturisitorul neînfricat al lui Hristos!
Icosul 1
Jucător al amăgirii lumești fiind, prin Lumina lui Hristos ai devenit
mărturisitorul celor dumnezeiești, prin care tu mai întâi te-ai luminat și
apoi pe alții ai câștigat.
Bucură-te, jucătorule de spectacole, ce lui Hristos apoi te-ai dăruit;
Bucură-te, că jucarea cea rea în cea bună o ai prefăcut;
Bucură-te, că prin aceasta te-ai făcut mărturisitorul credinței celei
adevărate;
Bucură-te, că Lumina lui Hristos ți-a deschis ochii sufletului;
Bucură-te, că văzând-o, de iubirea Lui inima ți s-a umplut;
Bucură-te, că toată ființa ți s-a schimbat;
Bucură-te, că din vrăjitor mărturisitor al harului te-ai făcut;
Bucură-te, că de la cele trupești te-ai ridicat la cele cerești;
Bucură-te că veselia lumească ai prefăcut-o în veselie dumnezeiască;
Bucură-te, cel care ai primit puterea cea peste fire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 2-lea
Porunca lui Dioclețian de a jertfi zeilor păgâni l-a îndemnat pe
ighemonul Arian al Tebaidei să muncească pe toți creștinii, și unul Apolonie,
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fricos, ți-a plătit ție, Filimoane, să mărturisești în locul lui cântarea de:
Aliluia!
Icosul al 2-lea
Și fiind cunoscut ighemonului ca jucătorul spectacolelor de râs,
gândeai că le poți face o comedie, dar lumina lui Hristos ți-a deschis sufletul,
făcându-te mărturisitorul Lui.
Bucură-te, că îmbrăcându-te în hainele lui Apolon, te-ai îmbrăcat în
Hristos;
Bucură-te, că mărturisind pe Hristos, în suflet El ți-a intrat;
Bucură-te, că din jucător lumesc, te-ai făcut slujitor ceresc;
Bucură-te, că din păgân creștin te-ai născut din nou;
Bucură-te, că din comediant ai devenit om îngeresc;
Bucură-te, că spectacolul de râs în cântare cerească l-ai transformat;
Bucură-te, că ți s-a deschis inima cea odinioară împietrită;
Bucură-te, că ai început să vezi Taina lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat pământ roditor de Dumnezeu;
Bucură-te, că sămânța lui Hristos deodată în tine a încolțit;
Bucură-te, cel udat cu Duhul Preasfânt;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 3-lea
De sus primind puterea de har, te-ai arătat viteaz ostaș al dreptei
credințe, făcându-te neînfricat mărturisitor, care și pe Arian ighemonul l-a
biruit, mulți cântând cu tine: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Din comediant de râs și de batjocură al sfințeniei de sus, slujitor ai
fost ales, învățându-i pe toți ca de acum spectacolele să fie spre slava lui
Dumnezeu, nu spre distracția ușoară a lumii.
Bucură-te, că te-ai făcut patronul spectacolelor celor spre slava lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că prin mărturisirea ta icoana acestora te-ai făcut;
Bucură-te, biruitorul tuturor batjocoritorilor celor sfinte;
Bucură-te, revărsarea luminii lui Hristos în cei întunecați;
Bucură-te, îmblânzirea dușmanilor credinței creștinești;
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făcut;

Bucură-te, cel îmbogățit cu darurile grăitorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, iscusitul vorbitor al Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, purtătorul Crucii aducătoare de înviere;
Bucură-te, tânăr ce ai câștigat înțelepciunea;
Bucură-te, comediantul cel preschimbat în înger;
Bucură-te, că din jucător al păcatului, săvârșitorul virtuților te-ai

Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 4-lea
Râvnind lumina cerească în locul întunericului lumesc, te-ai
învăpăiat de dorința aprinsă de Dumnezeu, prin care și mai mult Îl
mărturiseai pe Hristos, cu neîncetate cântări de: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Văzând Apolonie luminarea ta, și-a călcat frica de munci și a devenit
asemenea cu tine viteaz ostaș al credinței creștinești, pătimind toate
chinurile mucenicești.
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, vas ales al credinței creștine;
Bucură-te, tămâie a miresmei cerești;
Bucură-te, cădelniță de smirnă sfințită;
Bucură-te, făclie în care arde lumina învierii lui Hristos;
Bucură-te, candelă cu uleiul iubirii de Dumnezeu;
Bucură-te, rugăciune care se ridică de la pământ la cer;
Bucură-te, închinare ce se cuvine Făcătorului;
Bucură-te, mulțumire adusă Creatorului;
Bucură-te, recunoștință a dragostei adevărate;
Bucură-te, dăruire a făpturii credincioase;
Bucură-te, jertfă de a doua naștere;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 5-lea
S-au mirat toți de mărturisirea ta de creștin, prin care mulți s-au
făcut următori ție, luminându-se întru Hristos și cântând împreună: Aliluia!
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Icosul al 5-lea
Apolonie fricosul prin tine devine viteaz mărturisitor și cu acesta
încă mulți alții se adună într-un glas să fie părtași jertfei celei dătătoare de
viață și nemuritoare de sus.
Bucură-te, jertfa tainei credinței creștine;
Bucură-te, jertfa crucii învierii lui Hristos;
Bucură-te, dăruire primitoare de nesfârșite daruri;
Bucură-te, ridicarea de pe pământ la cele cerești;
Bucură-te, că ai câștigat haina de nuntă evanghelică;
Bucură-te, vrednicule de intrare la ospățul dumnezeiesc;
Bucură-te, că ai săvârșit pătimirea Crucii lui Hristos;
Bucură-te, prin care te-ai făcut următor Lui;
Bucură-te, prin care ai primit și învierea întru El;
Bucură-te, liturghie cu propriul trup și sânge;
Bucură-te, împărtășirea din Pâinea dumnezeiască;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 6-lea
Nemaiavând cu ce să te muncească, ighemonul Arian te-a legat de un
copac ca să te săgeteze toți, dar toate săgețile se opreau și treceau pe alături,
una sărind drept în ochiul drept al lui Arian, ca să cunoască și el și să cânte:
Aliluia!
Icosul al 6-lea
Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, Sfinte Mucenice, și foc al
dragostei celei către Hristos, prin care toate cele pământești le-ai lăsat ca să
câștigi pe cele cerești într-o bucurie nespusă.
Bucură-te, nemăsurată iubire de Dumnezeu;
Bucură-te, că odată luminat întru Hristos, alți ochi ți s-au deschis;
Bucură-te, foc nestins al dragostei dincolo de această lume;
Bucură-te, că pe toate le-ai Jertfit Crucii lui Hristos;
Bucură-te, că pentru Dumnezeu tooate chinurile le-ai nesocotit;
Bucură-te, că prin dorul de sus durerile trupului le-ai învins;
Bucură-te, că prin ochii cerești lumea altfel ai văzut;
Bucură-te, că pe cele stricăcioase le-ai biruit;
Bucură-te, că pe demonii patimilor i-ai alungat;
Bucură-te, văzătorule de cele cerești;
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Bucură-te, purtătorule de biruință asupra înșelării;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 7-lea
Luminat, o, Mucenice, ai mărturisit pe Hristos, înspăimântându-se
toți de schimbarea ta din păgân în creștin, mulți bucurându-se în lauda de:
Aliluia!
Icosul al 7-lea
A încercat ighemonul cu muncile cele cumplite să te întoarcă apoi la
idoleasca cinstire, dar tu, luminat de Hristos, cu mare putere Îl mărturiseai.
Bucură-te, că nici un chin nu te-a înspăimântat;
Bucură-te, lauda cea strălucită a mucenicilor;
Bucură-te, următorul cel credincios al Apostolilor;
Bucură-te, preaînțeleptule, ce ai ales lumina în locul întunericului;
Bucură-te, cel ce cel ce trezești pe cei păcătoși la îndreptare;
Bucură-te, al Bisericii stâlp de diamant;
Bucură-te, că pe Hristos L-ai propovăduit cu tărie;
Bucură-te, că de Crucea Lui nu te-ai rușinat;
Bucură-te, că învierea veșnică ai mărturisit;
Bucură-te, că viața de rai o ai câștigat;
Bucură-te, mărturie a mântuirii întru Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 8-lea
Apropiindu-se sfârșitul muceniciei tale, darul vederii de mai înainte
ai primit, spunându-i lui Arian că va mărturisi și el pe Hristos, chiar dacă
acum el îți taie capul, că va cânta și el: Aliluia!
Icosul al 8-lea
O, Mucenice Filimon, pe Apolonie l-ai câștigat și pe Arian de
asemenea, ca pe un adevărat următor al lui Hristos, Care prin Crucea sa a
câștigat lumea.
Bucură-te, al dreptei credințe vestitorule;
Bucură-te, limbă vorbitoare de cele dumnezeiești;
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Bucură-te, al cunoașterii de Dumnezeu propovăduitorule;
Bucură-te, a Duhului glăsuire răsunătoare;
Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât toate schingiuirile;
Bucură-te, că ai învins răutatea omenească și demonică;
Bucură-te, că ai îmblânzit tirania păgână;
Bucură-te,că ai smuls spinii idolilor;
Bucură-te, că ai semănat holda creștină;
Bucură-te, pom în asemănare de rai;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 9-lea
Arian, cu durere nespusă de ochiul săgetat, și-a adus aminte că ai zis
să se ia țărână de la mormântul tău și se va face sănătos, care fapt
împlinindu-se, s-a făcut și el creștin, cântând: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Și luminat întru Hristos, prin tine, Sfinte Filimon, Arian păgânul se
botează cu toată casa sa și se face de asemenea un neînfricat mărturisitor,
uimind pe mulți care știau sălbăticia sa de dinainte.
Bucură-te, cel ce ai câștigat harul;
Bucură-te, prin care Însuși Sfântul Duh Și-a arătat puterea;
Bucură-te, prin care cunoștința de Dumnezeu răsare;
Bucură-te, iubire de Dumnezeu ce se coboară peste lume;
Bucură-te, primitorul darurilor sfinte;
Bucură-te, că la lumină pe mulți i-ai adus;
Bucură-te, că picioarele păcătoase le-ai îngenuncheat înaintea lui
Hristos;
Bucură-te, că mâinile batjocoritoare le-ai închinat Lui;
Bucură-te, că râsul jocului l-ai transformat în strigare către cer;
Bucură-te, că distracția lumii ai prefăcut-o în laudă de cele sfinte;
Bucură-te, că cele trecătoare le-ai schimbat cu cele nemuritoare;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 10-lea
Sfinte Mucenice Filimon, care te-ai învrednicit de luminarea întru
Hristos, și pe noi ne ajută să urmăm luminii celei adevărate, să nu mai fim
robiți de întunericul demonic și să cântăm Domnului: Aliluia!
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Icosul al 10-lea
Ajută-ne, Sfinte Mucenice, să schimbăm și noi plăcerile lumești cu
cele de sus, spre slava lui Dumnezeu, să nu ne mai amăgim cu jocurile cele
mincinoase, ci să fim mărturisitorii Evangheliei lui Hristos.
Bucură-te, Mucenice, icoana laudei de Dumnezeu;
Bucură-te, schimbarea grăirii deșarte în grăire sfântă;
Bucură-te, cuvântătorule al celor spre mântuirea sufletului;
Bucură-te, icoana adunărilor întru Hristos;
Bucură-te, Sfântul ocrotitor al spectacolelor ce slăvesc pe Dumnezeu;
Bucură-te, patronul artiștilor ce ne arată frumusețile adevărate;
Bucură-te, întăritorul celor care lasă minciuna și înșelarea;
Bucură-te, care pe comedianți îi faci propovăduitori de cele sfinte;
Bucură-te, că teatrul tu l-ai transformat în grăire de Dumnezeu;
Bucură-te, că jocul tu l-ai prefăcut în cântare duhovnicească;
Bucură-te, că spectacolelor lumești tu le-ai dat întoarcerea spre cele
cerești;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 11-lea
Luminarea ta întru Hristos și mărturisirea neînfricată a credinței
creștine au rămas vii în amintirea tuturor, pentru care ai fost ales ca Sfântul
patron al artiștilor jucători, ce slăvesc în locul celor lumești pe cele
dumnezeiești, cântând: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Mai ales făcătorii de spectacole îți iau icoana ta ca chip al misiunii lor
de a face din joc și teatru încă o cântare lui Dumnezeu.
Bucură-te, că priveliștea jocului o faci priveliște ce laudă pe
Dumnezeu;
Bucură-te, că cele comediante le înlocuiești cu cele sfinte;
Bucură-te, că cele de râs și batjocură le schimbi cu cele ale Sfântului
Duh;
Bucură-te, că pe actori îi înveți să fie slujitori ai Evangheliei lui
Hristos;
Bucură-te, că pe jucătorii de teatru îi povățuiești să fie descoperitori
de cele îngerești;
Bucură-te, că prin icoana ta se sfințește adunarea oamenilor;
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Bucură-te, că prin amintirea ta se face încă o mărturisire a lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că prin numirea numelui tău se alungă numirile cele rele;
Bucură-te, că prin pomenirea ta se alungă demonii;
Bucură-te, că prin chemarea ta ajutor îngeresc primim;
Bucură-te, că prin ocrotirea ta de tot răul suntem păziți;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 12-lea
Toți cei care te cinstesc pe tine, Sfinte Mucenice Filimon, cinstesc
darul lui Hriistos care te-a luminat și te-a câștigat din ceata păgână și te-a
făcut mărturisitorul Său, spre cântarea neîncetată de: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Și chip de biruință, de apărare și de întărire ești tuturor celor care te
cheamă în ajutor, că plăcut fiind lui Dumnezeu, de darurile Sale te-ai
învrednicit.
Bucură-te, chip sfânt ales dintre oameni;
Bucură-te, bucuria noastră, a celor neputincioși;
Bucură-te, dulce numire a celor ce au nevoie de nădejde;
Bucură-te, plăcută amintire a celor ce te iau ocrotitor;
Bucură-te, om ce te-ai suit la cele cerești;
Bucură-te, făptură ce te-ai unit cu Dumnezeu;
Bucură-te, că ți-ai împlinit asemănarea cu cele de sus;
Bucură-te, că ai sfărâmat înșelarea lumii;
Bucură-te, că ai descoperit pe Hristos, Dumnezeul cel adevărat;
Bucură-te, că nemurirea ai câștigat;
Bucură-te, că răul păcatului l-ai învins;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Filimon, mărturisitorul neînfricat al
lui Hristos!
Condacul al 13-lea
O, Sfinte Mărturisitorule al lui Hristos, Mucenicie neînfricată, care
iubirea lumii în iubirea dumnezeiască ai schimbat, fii și nouă, celor ce te
cinstim, grabnic ajutător, ocrotitor de tot răul, ca și noi să cântăm de
asemenea lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)
Apoi se citesc din nou Icosul 1, Condacul 1.
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Imnul ICOANEI FIULUI
I
Fericiţi, Voi, care vă Naşteţi la VIAŢĂ!
Fericiţi, Voi, Părinţi, care aţi Născut Fii!
Fericiţi, Voi, care v-aţi Născut ca Fii!
Fericiţi, Voi, cei din Neamul SFÂNT!
Fericiţi, Voi, cei din Pământul BINECUVÂNTAT!
Fericiţi, Voi, URMAŞILOR Vrednici!
Fericiţi, Voi, ICOANE de ÎNCHINAT!
II
CHIPUL de FIU este Însuşi Taina DUMNEZEIRII
Ce şi în Făptură se descoperă,
ICOANA din adânc,
În care toate se Văd şi se Întâlnesc
Şi toate se ÎNCHINĂ.
DUMNEZEU TATĂL este IUBIREA de FIU
În Braţele de DUH SFÂNT
Şi FIUL este IUBIREA Absolută,
IUBIREA ce nu se mai schimbă în altceva,
IUBIREA ce nu se mai poate uita,
Veşnicia care ia CHIP,
Veşnicia ÎNCĂ O DATĂ.
Prin CHIPUL de FIU Lumea s-a făcut,
În CHIPUL de FIU s-a PECETLUIT,
Şi toate au NAŞTEREA de Taină.
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FIUL DUMNEZEIESC, Cel UNIC şi Absolut,
Se Revarsă şi în Lume,
Şi aşa se Zugrăveşte încă o ICOANĂ de Taină,
„MAMA cu FIUL în Braţe”,
CHIPUL lui DUMNEZEU peste Sine coborât,
„Făptura cu DUMNEZEU în Braţe”.
III
Lumea prin FIUL-CUVÂNTUL s-a făcut!
Adam-Omul este Arătarea CHIPULUI de FIU
Şi Eva-Omul este Arătarea Chipului Naşterii.
Adam nu este „androginul” ce se împarte în „două”,
Ci este CHIPUL de FIU ÎNTREG
Şi Taina Naşterii sale din „NOU”
Este Taina „Coastei”
Ce se face MAMA-Eva,
„Acelaşi Trup-Naşterea Fiului-Adam”.
Adam cel ÎNTREG are „Naşterea ÎNCHISĂ”
Şi Eva-MAMA este însăşi „DESCHIDEREA Naşterii”.
Adam cel ÎNTREG este „FECIORIA DUMNEZEIASCĂ”,
Eva-MAMA este „Fecioria de Făptură”,
Care în „Naşterea de FIU se ÎNTÂLNESC”.
IUBIREA lui Adam nu este Femeia,
Ci MAMA ce-l Naşte ca FIU,
De aceea IUBIREA nu este niciodată în „doi”,
Ci doar în „TREI-FIUL Născut”,
IUBIREA în „BRAŢE de Naştere”,
Absolutul „Încă o dată”.
Adam „rămâne acelaşi” mereu,
Şi Eva îl Naşte de-a pururi,
De aceea Adam îşi „caută Coasta-Naşterea sa”
Şi Eva îşi „caută Chipul de MAMĂ”.
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FIUL trebuie să se „NASCĂ mereu din NOU”
Şi Viaţa FIULUI este NAŞTEREA sa necontenită,
Iar MAMA trebuie să-L NASCĂ pe FIU
Şi în CHIPUL de FIU pe Sine să se găsească.
Vai şi amar, dacă Fiul se „auto-naşte”;
Vai şi amar, dacă MAMA rămâne chip „gol de Fiu”.
Fiul ce se „auto-naşte” se „auto-desfrânează”;
Femeia în „gol de Fiu” se face „femeia vampir”,
Ce îl „soarbe pe Adam” fără să-l mai Nască.
IV
FIUL nu poate fi fără TATĂL,
MAMA nu poate fi fără Fiul.
FECIORELNICĂ este Iubirea Fiului în MAMĂ,
FECIORELNICĂ este Iubirea MAMEI în Fiul,
FECIORELNICĂ este Naşterea Fiului,
FECIORELNIC este Fiul în ÎNTREGUL său,
Doar în „auto-naştere” îşi pierde FECIORIA,
Iar MAMA în „gol de Naştere”.
FIUL niciodată nu se face TATĂ şi nici MAMĂ,
De aceea doar în DUMNEZEIRE este TATĂL
Şi în Făptură este doar MAMĂ.
FIUL se Naşte din TATĂL în CHIP FECIORELNIC;
FIUL se Naşte din MAMĂ în Chip FECIORELNIC;
TATĂL DUMNEZEU este Însăşi NAŞTEREA şi Zămislirea,
Taina dincolo de toate.
În Zidirea Sa, prin DUMNEZEU TATĂL se Zămisleşte
Orice Făptură,
Că EL DĂ Fiinţă Creaţiei
Şi prin MAMA de Creaţie se Naşte Fiul în Lume.
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Fiul doar „Taina sa de NAŞTERE”
O „ÎNTRUPEAZĂ în MAMĂ”,
Nu însuşi Fiul se „auto-zămisleşte”,
Ci doar DUMNEZEU TATĂL Îl NAŞTE.
Vai de Fiul ce se face „tată-autozămislire”!
Vai de MAMA ce nu mai „ÎNTRUPEAZĂ”
Naşterea Fiului!
Fiul trebuie mereu să se OGLINDEASCĂ
În „NAŞTEREA Sa de Fiu”
Nu în „auto-chipul de Fiu”,
De aceea, doar în CHIPUL TATĂLUI DUMNEZEU
Fiul se „DESCOPERĂ ca CHIP de Fiu”
Şi în MAMĂ Fiul de asemenea
Se Oglindeşte doar ca „Naştere de Fiu”,
Nu ca Însuşi Fiu.
Fiul nu se Oglindeşte în MAMĂ,
Că MAMA Oglindeşte doar „Naşterea Fiului”,
Nu pe Fiul Însuşi.
Căderea în „păcat”,
„Despărţirea” Făpturii de DUMNEZEU FĂCĂTORUL,
A „golit” pe Omul Adam de „Naşterea sa”
Şi l-a lăsat ca „auto-chip”,
De aceea „Omul blestemat”
Îşi „caută NAŞTEREA sa” în „auto-chipul său”
Sau în „însăşi MAMA”.
Prin păcat
Omul nu se mai „NAŞTE din NOU”,
Ci „moare după Naştere”,
Şi toată Viaţa Omului este
În „căutarea NAŞTERII din NOU”,
Dar nu o mai găseşte,
Că aceasta doar în „OGLINDIREA în DUMNEZEU”
Se face,
Şi aceasta este oprită de păcat.
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V
Fiule-Om,
Fii Vrednic CHIP de FIU DUMNEZEIESC!
Ieşi din „păcat”,
Devino un SFÂNT!
MAMĂ-Făptură,
Fii „NAŞTEREA de FII”,
Ieşi din „păcat”,
Devino o SFÂNTĂ!
Fiule-Om,
„NAŞTE-te mereu din NOU”,
Că doar aşa nu te mai „auto-naşti în păcat”,
Că Viaţa este
„Veşnica NAŞTERE din NOU”,
Fără să „mori de fiecare dată”,
Trecând doar din „NAŞTERE în NAŞTERE” neîncetată,
Ce doar prin DUMNEZEU se face.
VI
Fiul-Om
Trebuie să-şi „scoată” Chipul de Fiu
În „Mâini şi în Ochi”,
Să-şi ARATE INIMA ca SOARE pe Piept
Şi niciodată „în piept ascunsă”,
Că Fiul este „ARĂTAREA CHIPULUI TATĂ DUMNEZEU”,
Nu este „auto-arătarea”, absorbirea în sine
Unde se face amăgirea
De „auto-divinizare”.
Fiul nu are Inimă de „auto-Fiu”,
Ci doar INIMĂ de ÎNCHINARE faţă de TATĂL!
INIMA Fiului
Nu „bate înlăuntru”,
Ci în „OCHII IUBIRII ÎNCHINATE”,
În Mâini şi în „RIDICARE de DĂRUIRE”,
Pe ALTAR de LITURGHIE,
PRESCURĂ de ÎMPĂRTĂŞIRE!
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MAMA-Făptură
Are în schimb „DOUĂ INIMI”,
Una „înlăuntru de MAMĂ”
Şi alta de „FIU, ca NAŞTEREA Fiului”.
VII
Fiul este FECIORIE Veşnică
Dacă se „NAŞTE mereu din NOU” prin DUMNEZEU,
Şi MAMA este FECIORIE Veşnică
Dacă se „NAŞTE mereu din NOU”
Prin CHIPUL „NAŞTERII FIULUI lui DUMNEZEU”.
Făptura-Om are MENIREA
Să NASCĂ CHIPUL lui DUMNEZEU
În Proprie Făptură.
FIUL Îl are deja NĂSCUT în Sine,
Trebuie doar Să-L facă „ALTAR de ÎNCHINARE”;
Mama-Făptură este „LOCAŞ-BISERICĂ”
Pentru LITURGHIA ALTARULUI FIULUI.
MAMA-Făptură este o SFÂNTĂ
Dacă mai ÎNTÂI se face „BISERICA ALTARULUI
FIULUI lui DUMNEZEU”
Şi apoi „Casa Naşterii de Fii de Făptură”,
Şi dacă le face pe „amândouă”
Devine de „DOUĂ ori SFÂNTĂ”.
Fiul fără ALTARUL NAŞTERII din NOU
Este „gol în afară şi păcătos”;
MAMA-Făptură fără „BISERICA ALTARULUI”
Este „goală înlăuntru şi păcătoasă”.
VIII
O, Neam şi Pământ de Făptură,
Dezleagă-ţi „blestemul” amar!
Doar Fiii şi Fiicele tale
Pot rupe „legăturile de taină rea”!
Nu-ţi distruge ALTARELE de NAŞTERE de Fii,
Nu-ţi opri MAMELE să NASCĂ BISERICI şi „Case de Făptură”,
NAŞTE-Te mereu din NOU,
Ca să TRĂIEŞTI în Veşnicie!
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Micul Pateric al Sfintei Mânăstiri Frăsinei
ÎNCHINARE
Sfinților PĂRINȚI Ilarion și Ștefan, Întemeietorii Sfintei Sihăstrii
Frăsinei, Smerită Metanie, pentru Veșnicul DOR DUMNEZEIESC!
Sfinte Ierarhe Calinic, ÎMPLINITORUL Ctitoriei Sf. Mânăstiri Frăsinei,
Smerită Îngenunchere, pentru Veșnica BINECUVÂNTARE!
TUTUROR Sfinților Părinți și Frați, ce Bine v-ați nevoit în Îngerescul
Chip MONAHICESC, Plecăciunea Duhovnicească pentru Veșnica CHEMAREA
a cât mai multora, Doritori de a „Fi Viețuitorii” acestui Sfânt Locaș
Sihăstresc!
ÎNCHINARE Ție, MAICA Lui DUMNEZEU, care ai ÎNFIAT și „acest
colțișor de loc”, pentru a-l „face Rai Duhovnicesc”!
MĂRIRE Ție, PREASFÂNTĂ TREIME, că Reverși IUBIREA Ta
DUMNEZEIASCĂ și peste noi cei de jos și neputincioși, PRIMIȚI ca „Fiii Tăi”
BINECUVÂNTAȚI!
Modele de PĂRINȚI Duhovnicești
Se vorbește mult despre „Sfințenia miraculoasă” a unor Locuri și a
unor „Aleși” ai lui DUMNEZEU. Într-adevăr, noi avem nevoie de „Mărturiile
Celor Sfinte”, dar trebuie să fim atenți la „veeridicitatea” acestora și mai ales
la „înșelările” ce se strecoară cu viclenie.
În zilele noastre se face chiar un fel de „negoț al sfințeniei” cu
subterfugiile cele mai ascunse și mai nocive. În sensul Creștin, cei cu
„Adevărat Duhovnicești”, sunt doar cei „trecuți prin probele Duhovnicești”.
Nu vă grăbiți să „primiți degrab miracolele”, ci așteptați „roadele”. Cei ce se
„dau ca sfinți” sunt suspectați de înșelare. Sfinții Părinți de care vorbim sunt
cei cu Adevărat Oamenii sinceri și curați ai lui DUMNEZEU, care s-au nevoit
cu Jertfirea, pentru „câștigarea” Sfințeniei ADEVĂRATE. Primul semn al
Duhovniciei este „ferirea de a da pe față” propria Duhovnicie.
De aceea, vom găsi multe exemple contradictorii de „Sfinți ascunși”,
care fac chiar pe „păcătoșii”, ca să nu se descopere pe sine. Așa sunt deja
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cunoscuți zișii „nebuni pentru HRISTOS”, care își dovedesc Sfințenia de-abia
după moarte.
Unii caută „Sfinții de elită”, de mare rang și fără nici o „pată”. Se știe
că majoritatea Sfinților sunt dintre cei care au „luptat cu păcatul” și au reușit
să iasă din el. Și noi, cei slabi și păcătoși, parcă avem mai multă „atracție”
față de aceștia, care par „dintre noi” și care au putut să depășească prin
HARUL SFÂNT firea stricăcioasă. Într-un PATERIC, avem exemple grăitoare
și pentru unii și pentru alții.
Noi avem nevoie de ICOANE VII care să ne încredințeze tot mai mult.
Mulți vor să vadă într-un Sfânt „Perfecțiunea, fără nici o abatere și
slăbiciune”, dar aceasta este un „ROD” ultim, după multe nevoințe și căderi...
Duhovnicii Sfinți, cei mai Iubiți și cei mai căutați, sunt cei „mai de jos” care
pot sta în „tumultul lumii” și pot să fie o „LUMINĂ în întunericul lumii”. De
asemenea, sunt cei mai de „inimă”, PĂRINȚII care s-au „luptat cel mai aprig
cu toate ispitele și patimile”. Într-un PATERIC, orice „căutare
Duhovnicească” este un „DAR de Sfințenie”.
În sensul Creștin nu se poate face o Duhovnicie fără „Modelele
ICONICE” ale Sfinților PĂRINȚI, de aceea Viața și Chipul Sfinților sunt pentru
noi „COMORILE VEȘNICIEI”. Fiecare trebuie să aibă un „Model de Sfânt
PĂRINTE”, să-l ASUME ca PĂRINTELE Duhovnicesc, și așa, să caute
ÎMPLINIREA de „ASEMĂNARE Duhovnicească”. Dacă nu găsești Unul încă în
Viață, ai atâția dintre Sfinții deja în VEȘNICIE.
PATERICUL Sfintei Mânăstiri Frăsinei
1700)

Ilarion și Ștefan, Întemeietorii Schitului Frăsânet (înainte de

Nu se mai știe exact cine au fost acești „Pustnici” veniți aici în
„Păduricea de Frăsinet” unde au întemeiat „Prima Sihăstrie”. Se pare că erau
Frați chiar de sânge. Călugări la Mânăstirea Cozia, viețuitori un timp apoi la
Muntele Athos, din Grecia, reîntorși în Țară, unde se stabilesc ca Pustnici,
aici la Frăsânet. Erau două „caractere” deosebite; unul foarte „rugător”,
celălalt nevoitor și în cele „gospodărești”. Ridică modest câteva chilii și o
Bisericuță de lemn, reînnoită apoi de niște negustori cunoscuți din Rm.
Vâlcea, Cârstea și Damian Iovipale.
Se zice că „Întemeietorii” pun „amprenta” pe zidirea lor. Și aici, a
rămas acest „Duh dublu”, de „Rugăciune și de gospodărie”. Unul dintre ei
„visa la Frăsânet Călugări mulți”, și așa căuta o „pregătire” în acest sens. Nu
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se știe câți Călugări s-au strâns, dar Schitul a rămas aproape pustiu mulți
ani. Acești Pustnici au rămas, din tradiție, ca primii PĂRINȚI Duhovnicești.
Se nevoiau mult în Rugăciune de zi și noapte, în post și curățirea de toate
„patimile rele” ale păcatului.
A rămas un „Loc” unde este încă o Cruce de Lemn, de unde „iese
adesea Bună mireasmă”, unde pare că ar fi Mormântul acestor Sfinți
PĂRINȚI. A rămas, prin tradiție, Chipul lor de Nevoință Duhovnicească ce
consta din „aprinderea permanentă a RÂVNEI spre Cele Sfinte”. „Să ai mereu
DORUL DUMNEZEIESC” era Taina Vieții lor. Și, ca să-l crești și să-l menții,
trebuie neîncetat să te „nevoiești în Rugăciune și în lupta împotriva tuturor
patimilor proprii”. „Cine nu-și face Zilnic PRAVILA de Rugăciune, acela nu
va mai avea căutarea Cerească”. „Chipul celui Duhovnicesc este după
măsura DORULUI său DUMNEZEIESC”.
Acachie Ieromonahul
De abia după 1800 acest Călugăr Vine de la Mânăstirea Cernica, nu
se știe prin ce împrejurări, și „reîntemeiază” Viața Monahală în acest loc al
Frăsânetului. Se adună și câțiva Călugări și începe o „Viață de obște”. Cele
„două tendințe”, de Pustnicie și de Obște, sunt mereu în cumpănă. De la
acest Acachie a rămas însă o adâncă „amprentă” a „Vieții de obște” a unei
„Adunări de Frați” ce Împreună „caută cele Cerești”. A rămas chiar o poreclă
de „Schitul Frăției” în locul Frăsineiului.
Se zice că acest Acachie era foarte „iubitor de frați” și plângea
nemângâiat când pleca vreun Frate. Era de asemenea foarte răbdător cu
„Frații neascultători”. „Cine rabdă pe Fratele său până la sfârșit, acela îl va
câștiga”. „CHIPUL de Frate este Însuși CHIPUL lui HRISTOS și doar prin
acesta este Mântuirea”. „Cine pierde pe Fratele său va fi în judecată Veșnică”.
De aici „Duhul Frăsineiului” că, peste toate, este o „IUBIRE între
Frați” Tainică și de nimic distrusă. Aparent, fiecare își caută propria
individualitate, dar, peste aceasta, „Taina Iubirii Frățești” copleșește totul,
încât de la sine este o „UNIRE Frățească”. Baza „Obștii Frăsineiului” este
această „Taină a Iubirii Frățești”. Cu toții se simt în legătură unii cu alții ca
într-o „Rudenie Cerească”.
Sfântul Ierarh Calinic
De abia, după 1860, cu Sfântul Calinic se conturează și se Împlinește
„Chipul Sihăstriei Frăsânet” și devine „Mânăstirea cea Mare și Lavra de
Călugări” ce întrece Cozia, Turnu, Stănișoara și pe celelalte așezări
monahicești din împrejurimi.
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Sfântul Calinic, Stareț la Cernica, ales apoi Arhiepiscop al Olteniei,
venind cu reședința la Episcopia Rm. Vâlcea, cunoaște Schitul Frăsânet și
din „Descoperire Cerească” îl extinde cu o Biserică Mare și cu Chilii multe
unde să se adune mulți Viețuitori doritori de cele Sfinte. Mai mult, îi dă și
„REGULA Athonită” strictă și cu „Legătură nedezlegată” ce constă în primul
rând din „opreliștea de a nu intra parte Femeiască” în Mânăstire, ca un „ideal
al CURĂȚIEI Îngerești”. Așa, Schitul Frăsânet devine „Micul Munte Athos
Românesc”, și, de aici încolo, cu adevărat „DUHUL Cel Nou” se
PECETLUIEȘTE pentru totdeauna peste această așezare Duhovnicească.
Se Împletesc de acum cele de „DOR DUMNEZEIESC cu Taina
ADUNĂRII Frățești și cu Chipul CURAT Îngeresc”, TREIMEA Duhovnicească,
nedespărțită. Acestea sunt „TREPTELE Scării Duhovnicești” ale Mânăstirii
Frăsinei. Se începe cu „DORUL Duhovnicesc”, se Urcă la „Iubirea ADUNĂRII
Frățești” și se Împlinește în „Îngerescul Chip al IUBIRII CURATE”. „Pravila,
Obștea și despătimirea”, iată „Lucrarea Sfântă”. Sfântul Calinic a lăsat ca
„Duh” „nevoința în Taină între Frați”, străduința de a fi cât mai mult la
Biserică și grija pentru „lăsarea patimilor ascunse”.
Policarp și Lavrentie
Sunt cei aduși de Sf. Calinic chiar de la Muntele Athos pentru a
„înpământeni” Regula și Duhul Athonit. Policarp era din localitatea
apropiată, mers la Athos de tânăr, cunoscut de Sfântul Calinic de când și el
a vizitat Muntele Athos.
Policarp încearcă o „Regulă strict Athonită”, dar se lovește de
„caracterul Românesc” ce este o „Libertate liber primită”. Caracterul românesc nu admite impunerea, dar „Asumă propria hotărâre cu toată Credincioșia”. Românul se face chiar „rob, dar numai de bună voie”. Athoniții sunt
strict legiști. Starețul Policarp devine astfel un Bun Duhovnicesc tocmai prin
„acomodare locală”. „Să nu impui, dar să-l faci să te asculte” este iscusința
Duhovnicească tradițională. Adesea se cere multă îngăduință și răbdare.
Starețul și Economul se lovesc tot mai des de acestea. „Nu urî pe cel ce nu te
ascultă, fii cu răbdare și vei vedea schimbarea cea bună”. „Starețul trebuie
adesea să mustre și chiar să pedepsească, dar cu IUBIREA de Taină”.
Ce a rămas cel mai evident de la Policarp și Lavrentie este „DATORIA
Sfântă pentru BISERICĂ”. De la aceștia a rămas „LEGEA Stareților” ca
„NELIPSIREA de la BISERICĂ și Participarea la toate Slujbele”. „Dacă este
Starețul la Biserică este toată Obștea”. Slujba Bisericii în Mânăstirea Frăsinei
merge fără întrerupere de la sine, dar Starețul să fie nelipsit.
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Porfirie
Venit în Mânăstire de Tânăr Crește în tot Duhul Frăsineiului. Este
ales ca Stareț pentru calitățile deosebite. Este Iubitor de Biserică, de Frați și
un gospodar relativ. Înmulțindu-se Frații și Călugării, este nevoie de o
extindere și a gospodăriei, că Frăsineiul este sărac materialicește. Se cresc și
câteva oi și vaci pentru necesarul obișnuit.
Starețul Porfire este Blând și adesea prea îngăduitor, ce aparent
producea o „delăsare” a multora. Dar cu „Părinteasca sa Iubire” îi câștiga pe
toți. Primește pe toți care vin, chiar și pe „proști”. Sub Porfirie se strâng în
Mânăstire mulți muți și „nevlegi”, aparent handicapați, dar cu „acel ceva”
Duhovnicesc. Toți aceștia îl Iubeau foarte mult pe Porfirie și îl ascultau în
toate. Cu aceștia face multe „munci mai grele” la vite și la pădure, la săpat.
Are grijă de ei, să facă un minim de Închinăciuni, să vină la Biserică, să
postească. Se vorbește de unul care părea cel mai „prost”, dar nu lipsea
niciodată Noaptea de la Biserică, cu toate că avea o ascultare grea la vite.
Pe toți Frații și Călugării îi întreba adesea: „Îți faci pravila canonului?”
(închinăciunile și metaniile zilnice, ce sunt regula strictă a tuturor).
Sfaturile sale de bază erau „să nu fii gălăgios, cârtitor și să nu tulburi
pe alții” și așa vei putea sta până la sfârșit în Mânăstire. „Să fii pașnic, să nu
răspunzi urât, să ceri iertare și să nu te uiți la ce face cel de alături. Tu vezi
doar de ascultarea ta”.
„Cearta” este cea mai frecventă între Frați, de aceea insista ca nimeni
să nu se certe, indiferent de motive; să lase de la sine totul, să facă pace. Mai
mult, „nu te fă stăpânitor pe Fratele tău; cere-i ascultare cu rugăminte și de
nu vrea, ai răbdare și insistă”. Toți care rămân „neascultători” vor pleca de
la sine din Mânăstire. Starețul Porfirie a rămas ca exemplu pentru
„statornicia sa” de a nu „ieși din Mânăstire” decât odată pe an. Se zice că
atunci când ieșea, toți sătenii din împrejurimi îl întâmpinau ca pe un „Ales al
lui DUMNEZEU”.
Simeon Combei
Este de asemenea un Stareț ce a păstorit mulți ani Obștea Mânăstirii
Frăsinei. Era foarte voinic, înalt și activ. Dar, peste mînăstiri apare o „mare
nenorocire”, zisele „metocuri-averi din afara Mânăstirii” pentru
întreținerea Obștei. Mulți s-au răspândit și chiar s-au pierdut prin acestea.
Și Starețul Simeon era mai mult plecat pe la „metoace” și lipsea adesea din
Mânăstire și Frații și Călugării nu mai aveau „Unitatea” propriu-zisă. Tot
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Simeon a încercat „relațiile cu mirenii care să „ajute” Mânăstirea, ceea ce a
produs unele complicații. Când sta în Mânăstire era însă foarte bisericos. Știa
„Psalmii Utreniei” pe dinafară și el îi „recita” în fiecare noapte după
Miezonoptică. Moare la Bătrânețe. Un Părinte apropiat îl visează: „Ce faci,
Preacuvioase Părinte Stareț, unde ești? Toate sunt cum sunt, dar de „două
lucruri mă Judecă aspru”, pentru „cei pe care nu i-am primit în Mânăstire și
pentru cei pe care i-am scos afară””.
Arhimandritul Neonil Ștefan
Este starețul sub care Mânăstirea prosperă în mod deosebit și își
schimbă radical înfățișarea. Deși trece printr-o „perioadă grea”, a „prigoanei
comuniste” în care Călugării sunt în majoritate scoși din Mânăstire, cu
perseverență și Credință, reușește să mențină Obștea cât și toată „Rânduiala
Bisericii”. Este cel mai „gospodar” Stareț. Clădește o „nouă trapeză”, alte
Chilii, repară pe cele uzate, încadrează în „incintă” Curtea, pavează drumul,
împrejmuiește cu gard toată averea Mânăstirii. Nu uită însă nici de
BISERICĂ, fiind permanent prezent la toate Slujbele de Zi și Noapte. În
ultimul timp, face Zeci de Călugări, reînnoindu-se astfel Obștea, care se
împuținase prin decedarea celor Bătrâni.
Arhimandritul Neonil este „aparent” mai aspru, dar în sinea sa este
„foarte calculat” și nu „se grăbește”. Adesea pare că face doar ce crede el, dar
se dovedește că „judecata sa” este cea mai bună. Mânăstirea Frăsinei a
prosperat mult sub stăreția Arhimandritului Neonil. Sunt veniți în
Mânăstire și mulți Tineri doritori cu adevărat de „Viață Monahicească” și
este o mare „Nădejde de Viitor” Duhovnicesc. Este Vie încă „tradiția” de la
Primii PĂRINȚI, că va veni vremea când în Frăsinei vor fi chiar „sute de
Călugări”.
Obștea s-a întărit și mereu „vin doritori de Sfințenie”. Este un „aflux
Tainic” de „Intelectuali” care „Caută pe DOMNUL”. Și aici deja sunt câțiva,
care se dovedesc „sinceri” Iubitori de DUMNEZEU. Starețul Neonil are cu
adevărat „Chipul ce Stăpânește și Sufletul și trupul”. Deși „aspru”, are totuși
răbdare cu cei ce „greu se schimbă”.
Are întru totul „caracterul Frăsineiului”: OBȘTEA. Chipul cel mai VIU
al Mânăstirii este „Taina Vieții de OBȘTE-Unitate de Viețuitori”. OBȘTEA
este PUTEREA și Tăria Duhovnicească a Mânăstirii Frăsinei. Cine are
„DARUL de Viață Sfântă, o poate duce în Taină în OBȘTE”. Obștea este o Mare
„Taină a Vieții Monahicești”, dar trebuie ASUMATĂ cu Duhovnicie
adevărată. OBȘTEA nu este o „înrobire” a propriei Personalități, ci o Taină a
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„FAMILIEI DUMNEZEIEȘTI” în care Propria Personalitate se dezvoltă și mai
mult prin „ASUMAREA ÎNTREGULUI”, ca o „depășire” de sine.
La Frăsînei, OBȘTEA nu este o „închisoare”, ci este ca o „FAMILIE
Duhovnicească”. Indiferent de „slăbiciunile din Familie” Taina FAMILIEI le
copleșește pe toate și ține UNIREA nedespărțită. Starețul Neonil are din plin
acest Chip și îl lasă ca pe o „moștenire Duhovnicească” pentru Viitor.
Silvestru Duhovnicul
Duhovnicia Mânăstirii Frăsinei are de asemenea „specificul” său.
Duhovnicii de aici nu au pretenția de „mari și iscusiți”, ci se consideră „egali”
cu ceilalți, în toată OBȘTEA. Doar la „Scaunul de Spovedanie” își descoperă
Taina Duhovniciei propriu-zise. „Faptul Spovedaniei” este „Chipul
Duhovnicului” în Mânăstirea Frăsinei. „În momentul Mărturisirii, însuși
Duhovnicul PRIMEȘTE acea Taină de Povățuire, după trebuința celui ce are
nevoie”.
Nu se face un „cult” aparte pentru Duhovnic, chiar dacă unii Frați și
Călugări cinstesc în mod deosebit pe vreun Preot Duhovnic. În momentul
Spovedaniei, Duhovnicul și cel ce se spovedește învață unul de altul, și chiar
dacă unul trebuie să asculte, să facă un anume canon, se face o Comuniune
de împreună hotărâre. „Sub Epitrahil îți recunoști din plin Duhovnicul și
Duhovnicul își recunoaște ucenicul.” Duhovnicii de aici nu se consideră
„modele Duhovnicești”, de aceea pare o „Duhovnicie mai formală”. Dar în
fond Duhovnicii mai „sporiți” dau cu adevărat „roadele Duhovnicești” în cei
ce vin la ei.
Unul dintre cei rămași în amintire este acest Silvestru. O fire iută și
adesea grăbită, are o Inimă foarte miloasă și înțelegătoare. Este mai „citit”,
știe mai multe, și mai toți îl întreabă ba de una, ba de alta. Compune și câteva
Acatiste la Sfinții cu Moaște din Mânăstire și ține chiar unele „Cuvinte de
Învățătură” la masă, să audă toți.
DARUL său Duhovnicesc este „liniștirea celor tulburați” indiferent de
ce, fie vreo neînțelegere, fie o patimă. Mângâierea și încurajarea ce le dă
aduc schimbarea. Mai avea o „grijă” permanentă ca fiecare să se
spovedească tot mai des. „Cel nepăsător de Spovedanie va fi muncit de multe
tulburări și patimi și cu greu va putea sta în Mânăstire. Spovedește-te chiar
de formă, dar nu neglija, că DARUL Tainei Mărturisirii este UȘA Duhovniciei.
Pe Călugăr Spovedania îl ține mai mult în Mânăstire. Când te Spovedești, un
DAR de Taină coboară peste tine și așa poți merge pe calea Vieții
Duhovnicești.”
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Acest Silvestru, el însuși se Spovedea des la alt Preot și spunea
ucenicilor săi că prin aceasta și el se menține în Duhovnicie. Spovedania este
în tăcere, fiecare după nevoi, și Duhovnicul nu-l refuză niciodată. Se mai pot
aminti și alții, ca Isaia, Ioanichie, Antonie, Pahomie, Daniil, dar toți sunt în
contextul general al OBȘTII de Frăsinei.
În Posturile Mari însuși Starețul face „Molifta de Spovedanie” cu
„dezlegarea întregii OBȘTI. Este un „ritual solemn” chiar când Starețul
Pomenește toată OBȘTEA și apoi trec cu toții de-i Sărută Mâna ca PRIMIRE
de BINECUVÂNTARE Duhovnicească. O „Cinstire” deosebită se face
Sfântului Calinic, căruia i se citește Acatistul, atât individual de Fiecare, cât
și odată pe Săptămână în Biserică (Marțea de obicei).
MAICA DOMNULUI este, la fel, într-o CINSTIRE permanentă.
Se vorbește cu „sfințenie” de PĂRINȚII decedați care au lăsat cu
adevărat „roade Duhovnicești”. La Frăsinei, „recunoașterea Duhovnicească”
este doar „după moarte”. Frații și Călugării care au trăit pe lângă vreun
Bătrân Duhovnicesc îl au ca „Părinte model” după trecerea la cele veșnice.
Se „Crede” mult în Rugăciunile Părinților trecuți la DOMNUL. „Mânăstirea
Frăsinei are un loc al ei în Cer” pentru toți Călugării și Frații ce au viețuit
Duhovnicește, unde este și Sfântul Calinic. Și în Cer OBȘTEA Frăsineiului
rămâne ca un Chip propriu”. Un Frate decedat este visat de altul. „Unde ești
Frate?” „Nu sunt cu cei din Mânăstirea Frăsinei, sunt în alt loc și tare sunt
necăjit.”
Frații și Monahii
Frații și Monahii sunt de diferite categorii și din toate părțile Țării.
Sunt și Tineri care vin și pleacă și Bătrâni care de asemenea unii vin și stau
câte puțin timp și apoi pleacă. Este o „alegere” permanentă. Mânăstirea
Frăsinei are „Duhul alegerii”, și așa rămân doar cei care sunt „primiți de loc”
(se zice tradițional).
Cei care vin ca „începători” se încadrează direct în toată „regula și
ascultarea” la Biserică și la muncile gospodărești. Cei mai vechi și mai în
vârstă îi coordonează și îi învață ce au de făcut. Mulți se „acomodează” greu
și nu se pot debarasa de „omul cel de lume”. Nu după mult timp își dau pe
față caracterul, ori de gălăgie, de cârtire, de neascultare, de răutate chiar, iar
unii își descoperă și „patimile” prin „mâncare multă și băutură”. Încet, încet
se „aleg” și după câțiva ani sunt făcuți și Monahi. Monahii și ei se „zbat”
adesea în propriile lor „lupte sufletești și trupești” și în măsura străduinței
lor merg pe „calea Duhovnicească”.
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Între Frați și Călugări nu este nici o „concurență” după „grade și
funcții”. Câte unul rar mai merge la „seminar sau teologie”, dar este o ferire
în acest sens, că se zice că „toți cei cu școli înalte” nu stau la Frăsinei. În
ultimul timp au mai venit și cu „școli-facultăți” și se așteaptă dacă rămân sau
nu. Viața obișnuită este „simplă” și fără pretenții de confort și lux. Cei mai
vechi și mai vârstnici au fiecare „chilia lor”, iar ceilalți, din lipsă de camere,
stau și mai mulți. Nu mai este timp de alte „preocupări particulare” că
noaptea este slujbă, Ziua la fel, plus muncile gospodărești, plus necesitățile
stricte proprii. Câte unul mai încearcă să mai sculpteze câte o cruciuliță,
chiar să picteze, dar, în general, nu este timp.
În Mânăstirea Frăsinei trebuie să „faci ceva ascultare”, că „ascultarea
te ține în OBȘTE și OBȘTEA te ține în Mânăstire”. Cât de neputincios și
bolnav ai fi, fă ceva, curăță zarzavat pentru bucătărie, plivește în grădină,
mătură etc. Și cei Bătrâni au acest simț al ascultării, fiind nelipsiți de la
„curățirea zarzavatului pentru bucătărie”.
Ca „Viață de Taină Duhovnicească” este pentru fiecare în parte după
„râvna și conștiința sa”. Sunt unii care citesc printre picături, fac unele
Rugăciuni în plus, fac metanii și închinăciuni, nu lipsesc de la Biserică,
indiferent de greutatea ascultării, postesc mai mult. Mâncarea este
„suficientă”, uneori prea abundentă și se cere „înfrânare personală”. Pe
motiv că sunt unele „ascultări grele” se mai fac și excese. Nu se mânâncă
deloc carne, uneori se folosește Peștele. Cei Bătrâni și bolnavi mănâncă la
Chilie, dar tot mâncare de la Bucătărie. Se insistă mult ca să fie cu „toții la
masă” ca o „OBȘTE închegată”. Starețul nu lipsește, și el dă Binecuvânatarea
mesei.
Unii vor o „viață zis mai ascetică”, dar aceștia sunt întotdeauna „neacceptați și criticați”. „Tot ce este separat de OBȘTE este suspectat de
rătăcire”. Și într-adevăr tocmai „ne-acceptarea și respingerea” acestora îi
„probează” dacă au o „nevoință Duhovnicească primită de DUMNEZEU, sau
se face ceva bolnăvicios și nesănătos”. Cei care totuși rabdă toate criticile și
ocările se silesc să nu se arate și fac totul cât mai în Taină, cu știrea doar a
Duhovnicului, dacă se dovedesc perseverenți până la sfârșit, sunt „tolerați,
dar nu acceptați”. La Frăsinei, Duhovnicia este recunoscută doar „după
moarte”. De asemenea, la Frăsinei, orice „nevoință Duhovnicească” ce este
„văzută” este „respinsă” și orice „separare de OBȘTE este considerată nesănătoasă”. Cei ce fac „excese” o fac pe „contul lor propriu”, dar cu stricta
condiție să nu se „distanțeze” prea mult de OBȘTE, să rămână totuși în
OBȘTE. „Fii în OBȘTE Sfânt și atunci ești Sfânt de Frăsinei”, este o vorbă.
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Se amintește de un călugăr cu mult „Dor Duhovnicesc”, care postea
mult, făcea și alte nevoințe, dar se silea să nu-l știe nimeni. Mergea la masă
unde doar gusta și în rest își mânca „mâncarea lui fără ulei și cât mai simplă”,
fără să îl vadă cineva.
În general, nu sunt „preocupări zis intelectuale”. Toți din Mânăstire
caută „Viața Duhovnicească a OBȘTEI”, care pare „de-ajuns”. Nu se „caută
mistică înaltă”, totul este în „REGULA și Slujba OBȘTEI” . „Trăirile mistice
deosebite sunt strict Personale și tăinuite, doar cu știrea Duhovnicului”. Mai
în urmă, s-au ivit și câțiva care au încercat să „scrie și să facă Duhovnicie zis
mai intelectuală”. Se pare că „Duhovnicia Mânăstirii Frăsinei” are și ea
„ROADELE sale și peste propriile hotare”. „Timpul le probează pe toate”,
este vorba tradițională.
Au trecut mulți mai puțin sinceri și chiar cu intenții rele, dar nici unul
nu a rămas până la urmă. „Nu-i ține Locul” este deviza Mânăstirii.
Se amintește de un Frate ce îngrijea la Vite. Într-o zi, făcea curățenie
în grajd și se stropise cu bălegar, când tocmai treceau pe alături „doi domni”,
care batjocoritori îl apostrofează: „Băi tăntălăule, ai venit la Mânăstire că nu
ai fost bun pe lume... du-te bă și te însoară, nu fi prost...” La care Fratele, puțin
nervos, le răspunde: „Băi deșteptule, așa de puțin pricepi... cât aș fi de tăntălău,
în lume aș fi și eu cu multe plăceri, nu aș sta aici în grajd... să știi, băi
deșteptule, că „CEVA Sfânt și de Taină” m-a adus aici și mă ține aici, altfel nu
aș sta nici o oră”.
Un altul: „Ce te-a făcut să te faci Călugăr?”, îl întreabă un cetățean
înfumurat. „DEȘTEPTĂCIUNEA” m-a făcut să aleg Mânăstirea.
Într-adevăr, această „DEȘTEPTĂCIUNE de Taină” aduce tot mai mulți
Tineri la Mânăstire și chiar „intelectuali”. Se pare că „Viitorul Mânăstirilor,
deși actualmente în „criză”, este într-o „înflorire deosebită”.
Legământul de la hotare
Mânăstirea Frăsinei de la Sfântul Calinic are „LEGĂTURA cu Blestem”
ca să „nu intre în Mânăstire partea femeiască”. „Hotarul” este de 2 km în
jurul Mânăstirii. Fiind o încercuire cu dealuri prăpăstioase și împădurite,
accesul de drum este doar în direcția principală, de aceea s-a pus chiar o
„CRUCE cu acest Blestem”. Cu timpul s-a clădit și o Bisericuță unde să facă
popas femeile.
Mânăstirea Frăsinei este „ceea ce este prin acest LEGĂMÂNT” și va fi
tot prin acesta. „PĂZIREA” cu strictețe a „LEGĂMÂNTULUI de la Hotare” este
„CONȘTIINȚA Mânăstirii”. În râvna deosebită pentru aceasta un Monah
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chiar „a murit ca un Martir” punând „Înscrierea LEGĂMÂNTULUI pe un stâlp”.
Nu este o „discriminare” față de Femei, este un „Ideal de PURITATE
Îngerească” spre care Călugărul aspiră. Spre a se evita orice „întinare” s-a
pus acest LEGĂMÂNT să fie „PAVĂZĂ” Mânăstirii Frăsinei.
Toate Femeile ce se „apropie” de Mânăstirea Frăsinei trebuie să facă
această „ÎNCHINARE Sfântă” și să se „OPREASCĂ-să nu mai treacă înainte”,
unde sunt „Cuvioșii Monahi ce caută CERUL”. Astfel, se vor „Împărtăși” și ele
de toată BINECUVÂNTAREA Mânăstirii”.

Patericul, Icoana de Inimă a Vieții Duhovnicești
PATERNITATEA Duhovnicească
Încercăm și noi mai mult o „însemnare” de Pateric.
PĂRINTELE Duhovnicesc este „ICOANA” de ÎNCHINAT a Vieții de
Taină. Cine nu „ICONIZEAZĂ” Numele și Chipul „PĂRINTELUI Duhovnicesc”
nu se va înțelege și nici nu va „gusta” niciodată din „Ambrozia Cerească” a
Duhovniciei.
A te NAȘTE la Viață este „primul miracol” al propriei Existențe și a te
„RENAȘTE în PĂRINTELE DUHOVNICESC” este „miracolul VEȘNICIEI” tale.
În sensul Creștin Viața degeaba o ai dacă nu este în Taina „VEȘNICIEI”.
Aceasta nu înseamnă că noi suntem căutătorii „interesului egoist”, ci suntem
„Împlinitorii MENIRII vieții” care de nu este „VEȘNICĂ” nu are „rost” să fie.
Pentru un Creștin adevărat VEȘNICIA Vieții este „Însăși Viața”,
CHIPUL lui DUMNEZEU. Dacă DUMNEZEU este VEȘNIC și VIAȚA Făpturii
trebuie să fie VEȘNICĂ, altfel ar fi o contradicție de nepermis. Dacă ne
Naștem în „vremelnicia lumii”, este doar „începutul” trecerii în „Nevremelnicia VEȘNICIEI”. Acest sens de a „trece Hotarul în VEȘNICIE” este
însăși Viața.
După cum nu ne putem Naște fără Părinți, așa nu ne putem „Re-naște
în VEȘNICIE” fără un PĂRINTE Duhovnicesc. Taina PATERNITĂȚII încă nu
este suficient cercetată și consemnată, deși există ca însăși „baza și temelia”
Vieții. DUMNEZEIREA este Taina PATERNITĂȚII și în Creație este de
asemenea. „Maternitatea” este un „adaos la Creație” pentru „Natura proprie
de Creație”, care după orice Naștere trece tot în Taina PATERNITĂȚII.
Viața Creștină are acest aspect cu mai multă sau mai puțină
evidențiere. Patericul, Cartea PATERNITĂȚII Duhovnicești, aduce date mai
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amănunțite asupra acestei probleme. Cine sunt și ce sunt „PĂRINȚII
Duhovnicești” ne spun înseși „CHIPURILE” acestora.
Încercăm și noi o slabă zugrăvire de „ICOANE de PĂRINȚI
duhovnicești”.
NAȘTERE fără moarte
Se tot vorbește de „trecerea prin moarte” ca să „treci hotarul spre
VEȘNICIE”. În sens Creștin, după ÎNVIEREA lui HRISTOS, moartea fiind
„memoria păcatului” este astfel exclusă. „Corelația” anticilor dintre „moarte
și NAȘTERE” este de modelul căderii în păcat, că într-adevăr noi prin păcat
„am murit” și trebuie să ne „NAȘTEM la VEȘNICIA Vieții”.
Duhovnicia Creștină este „NAȘTEREA direct din Viață prin Taina
ÎNVIERII HRISTICE”. NAȘTEREA este mai „tare” ca moartea și aceasta are
Taina PATERNITĂȚII-ORIGINII Nemuritoare. Noi ÎNVIEM la „PATERNITATE”. Doar prin „REÎNTOARCERE la PATERNITATE” ÎNVIEM și excludem total moartea-inversul Vieții. Viața este „VEȘNICA REMEMORARE a
ORIGINII”, adică a NAȘTERII. Cine nu are MEMORIA ORIGINII moare, trece
în „uitare-inversul memorial”.
De ce se consideră Duhovnicia ca „RUGĂCIUNE și ÎNCHINARE”?
Tocmai ca permanenta REMEMORARE a ORIGINII, ce înseamnă permanentă NAȘTERE-ÎNVIERE fără moarte. Cu cât REMEMOREZI mai mult
ORIGINEA, cu atât te NAȘTI și mai mult și ÎNVIEZI prin NAȘTERE la Nemurirea Vieții.
Prima Naștere este „fără Memorie de sine”, fiind Făpturi Create, dar
VIAȚA după Naștere este permanenta MEMORIE a ORIGINII, prin care
facem ÎNVIEREA la NAȘTEREA VEȘNICĂ. Cine nu face „REMEMORAREA
NAȘTERII” nu va ÎNVIA niciodată.
Noi suntem Creați-Născuți de la DUMNEZEU și ORIGINEA noastră
este ÎNVIEREA noastră la VIAȚA VEȘNICĂ. Ne Naștem din Mamă, dar la
ÎNVIEREA NAȘTERII VEȘNICE ajungem prin REÎNTOARCEREA la MEMORIALUL PATERNITĂȚII DUMNEZEIEȘTI. De aceea nu se poate trăi fără
„SACRALITATEA DIVINĂ, MEMORIA ORIGINII VIEȚII”.
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ICONICUL PĂRINTELUI Duhovnicesc
Dacă avem direct pe DUMNEZEU ca MEMORIALUL Vieții, de ce ne
mai trebuie „Părintele Duhovnicesc”? Taina „Părintelui Duhovnicesc” este o
„Sacralitate proprie a Făpturii Create ca un „RĂSPUNS de ASEMĂNARE” față
de SACRALITATEA DIVINĂ.
Noi ne Naștem cu „dublă Origine”, a DIVINULUI ce ne Creează pe
Fiecare și Părinților prin care ne Naștem pe lume. Noi astfel „MEMORĂM și
pe Părinții” noștri. Așa, Viața noastră are și o permanentă MEMORARE a
Originii-Părinților, pe care o vom purta în VEȘNICIE. Noi ca „FII-MEMORII
de NAȘTERE” avem în VEȘNICIE această nesfârșită Viață.
Mai mult, MEMORIALUL Părinților este „Substanța Ființialității”
noastre, pe care este PECETEA MEMORIALULUI DIVIN. „MEMORIALUL
Părinților” noi îl „PREFACEM în VEȘNICIE” și noi suntem ICONICUL
Asemănării Părinților în TRANSFIGURAREA DIVINĂ.
Anticii fac un „exclusivism” în DIVIN, considerând că trebuie să ieși
total din „memorialul lumii”, și așa să te „absorbi” în Divin. În sens Creștin,
noi nu facem „absorbirea” în DIVIN, ci ICONIZAREA, adică cu „ZugrăvelileMemoriile de Făpturi” facem o ÎNTIPĂRIRE a MEMORIALULUI DIVIN, care
astfel se ÎMPLETESC, fără contradicție, ci în „ATRACȚIE” reciprocă.
Toată Taina Duhovniciei Creștine este să ai un „MEMORIAL de
NAȘTERE în VEȘNICIE”. Iată ce înseamnă „PĂRINTELE Duhovnicesc”!
Noi ca Fii nu avem un „Memorial direct”, ci prin „MOȘTENIRE” și
acest „MEMORIAL de MOȘTENIRE” noi îl NAȘTEM în VEȘNICIE. Dacă nu
„MOȘTENEȘTI” un MEMORIAL de NAȘTERE în VEȘNICIE nu vei avea Viață.
Trebuie să-ți „ASUMI MEMORIALUL de MOȘTENIRE” și aceasta înseamnă
„PATERNITATEA Duhovnicească”. LUCRAREA Duhovnicească în sens pur
Creștin este tocmai această „PREFACERE în VEȘNICIE a unei ASUMĂRI de
PATERNITATE de MOȘTENIRE”.
A te „iniția” în sens mistic Creștin înseamnă a „ASUMA o
PATERNITATE”, pe care să o MOȘTENEȘTI în VEȘNICIE. Această „PRIMIREA
în DAR a PATERNITĂȚII de MOȘTENIRE” este „Consacrarea mistică
Duhovnicească”. Această Taină a „PATERNITĂȚII ASUMATE și PRIMITE în
DAR” are tot complexul Vieții Duhovnicești. Este „PREOȚIA de TAINĂ
Universală” de care se vorbește, ce se ÎMPLINEȘTE în PREOȚIA LITURGICĂ.
Sunt și au fost „Mari Înduhovniciți”, fără să fie „Preoți”, dar care au avut în
„LUCRARE PREOȚIA de TAINĂ a PATERNITĂȚII”. „Binecuvântarea”
Părintească are tocmai acest „Dar al PATERNITĂȚII”, de aceea la antici Tatăl
era și Preotul Familiei.
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NUNTA Nașterii în VEȘNICIE
NUNTA de care vorbește Evanghelia nu este „căsătorie”, că lipsește
„Mireasa”. FIUL este numit „MIRE” în altă Ipostază, de „NAȘTERE în
VEȘNICIE”. Este „NUNTA ÎNFIERII VEȘNICE”. Este tocmai Mistica pur
Creștină, ce nu mai există la alții. Este NUNTA pe care o face TATĂL ca să
DĂRUIASCĂ MOȘTENIREA PATERNĂ FIULUI ajuns la Împlinire. FIUL Crește
și după aceasta PRIMEȘTE MOȘTENIREA. Este NUNTA NAȘTERII Celei de-a
DOUA, prin care FIUL este de acum „ASEMĂNAREA TATĂLUI” și UNA cu
TATĂL.
De aici tradiția „inițierii Duhovnicești” și mai ales în „consacrarea
monahală”, ca „LUAREA și alegerea unui PĂRINTE Duhovnicesc”. Doar prin
„ASUMAREA unui PĂRINTE” intri în Taina cea ascunsă a Duhovniciei, altfel
nu se poate. Ucenicul devine FIU și face „LEGĂMÂNTUL FILIAȚIEI”, singura
„UȘĂ a Tainei”.
FIUL trece „hotarul” în VEȘNICIE doar dacă face „LEGĂMÂNTULLEGĂTURA” cu PATERNITATEA, a Cărei ASEMĂNARE trebuie să fie, ca FIU.
FIUL este FIU în VEȘNICIE doar prin „LEGĂMÂNTUL FILIAȚIEI”. FIUL care
nu are MEMORIA PATERNITĂȚII își uită Memorialul ORIGINII-Nașterii și
așa face „inversul” Nașterii în pierderea FILIAȚIEI.
FIUL trebuie să facă „săritura” peste „prăpastia primei Nașteri” în
VEȘNICIE, FIUL PRIMEȘTE BINECUVÂNTAREA cu toată MOȘTENIREA
PATERNĂ și așa se face „UNA” cu TATĂL. UNIREA, în sens Creștin, nu este
„absorbirea”, ci „ASEMĂNAREA FILIAȚIEI cu PATERNITATEA”.
Legarea de o Paternitate este „condiția” Vieții Duhovnicești. Se știe
că nu se poate fără un „Preot-Duhovnic” care te Botează, te Spovedește, te
Împărtășește. Se pune problema zisei „POVĂȚUIRI Duhovnicești” ce se
consideră de fapt Lucrarea Duhovnicească. Atenție! Aici se fac evaluări
greșite.
Fiul se Naște și Crește „spre TATĂL”. Fiul ce nu Crește „spre Tatăl”
rămâne infantil-neîmplinit, handicapat. Fiul este „jos” și TATĂL este „SUSDincolo”. Fiul care nu vede în TATĂL tocmai „trecerea Dincolo” nu are
Memorialul de Filiație. Pentru Fiul, TATĂL este o permanentă „TAINĂ” la
care Fiul aspiră să o descopere. Fiul care nu are „Descoperirea TAINEI
PATERNITĂȚII” nu are „Memorialul Filiației” și este un handicapat. „Relația
Fiu-TATĂL în timpul Creșterii este mereu în delimitarea „prăpastiei
transcendentale”. Doar când TATĂL îi va face NUNTA de DĂRUIRE a
MOȘTENIRII PATERNE atunci Fiul INTRĂ în „VEȘNICIA TATĂLUI”.
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De aceea, Preotul-Duhovnic la început este într-o „relație neutră”,
fără „Acțiunea sa directă”, ci doar ca „HAR de Preoție-Duhovnicie”. Pe
măsura Creșterii se pune problema zisei „POVĂȚUIRI iscusite”
Duhovnicești, care nu este musai să fie de la acesta, putând să o primești și
de la „altul”.
Este greșit de a se pune „monopol” pe Credincioși de către Preotul
lor. DUHOVNICII Mari și Sfinți sunt „peste” Preotul tău Duhovnicesc. A crede
că poți lua pe un Mare DUHOVNIC Sfânt și ca „Preot Duhovnicesc propriu”
este o iluzie, că acesta este „Dincolo în VEȘNICIA” unde tu încă nu ai acces,
până nu Crești la ASEMĂNAREA VEȘNICIEI.
Toți „aleargă” după un DUHOVNIC Sfânt, că se aspiră la „INTRAREA
în VEȘNICIE”, dar aceasta să nu se confunde cu „Lucrarea noastră de Jos” ce
se face prin Preotul Duhovnic obișnuit. Până nu ne Creștem „Lucrarea de
Jos” nu putem să ne urcăm la cea de SUS. Să le avem pe amândouă , dar să
nu le confundăm.
Este o „practică mistică” în care ICONIZEZI pe Preotul tău Duhovnic,
indiferent de „Sfințenia” sa. Să „Îmbraci” pe Duhovnicul tău cu „HAINA
Sfințeniei” peste „ceea ce este el” este o condiție a misticii, mai ales în „Viața
Monahală”. Pe „Duhovnicul tău” trebuie să-l „faci Sfânt” indiferent de el, și
așa prin acest ICONIC poți Crește tu la „Înălțimea celor Duhovnicești”.
Sfinții Părinți, ÎMPLINIREA Menirii VEȘNICIEI
Firea Creației este de „Filiație”.
Eronat, anticii consideră în Creație zisa dualitate ca „masculin și
feminin; pozitiv și negativ; față și revers”.
Tot „mobilul este „Taina Filiației-Asemănării Originii-Nașterii”. Totul
este „mobilul NAȘTERII-Rememorării ORIGINII”. Anticii au încercat o
„spiritualizare” a „fondului” lumii. Ca Taină, „Spiritul lumii” este „FILIAȚIA”,
de acea Evanghelia Revelează pe „FIUL DUMNEZEIESC” ca „SPIRITULCUVÂNTUL prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). „Mobilul FiliațieiNașterii” este „Rațiunea” ce formează și diversifică și multiplică lumea. Din
„fondul în sine al Filiației” ies toate Rațiunile-Creșterile-Nașterile.
Se zice că fiecare Făptură are în sine „jumătate masculin-pozitiv și
jumătate feminin-negativ”. Ca mistică, nu este așa, ci fiecare are în sine
„Mobilul Nașterii” care se deschide ca „proprie Făptură și CreștereaAsemănarea-Nașterea” sa, „REMEMORAREA” permanentă. Fiecare are
„umbra sa”, adică „Memoria-Asemănarea din sine” care tinde să se

306

„Rememoreze permanent”. Viața este „REMEMORAREA permanentă” a
„Asemănării din sine” prin care se Crește și la „autoconștiința de sine”.
Bărbatul are „tinderea” Rememorării de sine prin „proiectarea”
Asemănării Propriului Chip care își caută „RENAȘTEREA”, de unde căutarea
zisei „MIRESE” ca „MAMA” ce să-l Re-nască totodată și ca „Urmași-Copii”.
Viața este în „Dublă Împlinire”, ca REMEMORARE-RENAȘTERE de Sine și ca
Naștere de Fii-Urmași. Doar cel cu „Urmași” este Împlinit cu Rod.
ÎMPLINIREA de Sine este pe „planul DIVINULUI” în care se ajunge la
„Creșterea ASEMĂNĂRII în CHIPUL DIVIN PECETLUIT-ORIGINEA propriuzisă” ca „NUNTA DIVINĂ a TATĂLUI DUMNEZEU în care PATERNITATEA
este „ÎMPLINIREA”. FIUL care devine „ASEMĂNAREA TATĂLUI” a ajuns la
ÎMPLINIREA spre VEȘNICIE.
Toți Sfinții și Sfintele au Taina PATERNITĂȚII și MATERNITĂȚII că
au ajuns la ÎMPLINIREA ASEMĂNĂRII acestora. Un Sfânt nu este el însuși
„TATĂ”, dar are Taina PATERNITĂȚII-ASEMĂNĂRII cu TATĂL prin care
devine și el „ASEMENEA și UNA cu TATĂL”. PATERNITATEA Sfinților este
„PATERNITATEA DIVINĂ pe care au ASIMILAT-O”.
Ca Sfânt a ajuns la „RE-NAȘTEREA în ORIGINE”, acea Taină de a fi
„UNA fără amestecare”. În sensul nostru Creștin, aceasta nu este
„absorbirea-contopirea”, că ar fi „uitarea” și nu REMEMORAREA în Veșnicie.
Taina Creștină este tocmai „PĂSTRAREA unei SUPRA-MEMORII a
NAȘTERII-ORIGINII”.
Anticii vorbesc de o „intrare în Divinitate până la pierderea în
aceasta” ca „ultima contemplare”. În sens Creștin „STAREA FAȚĂ în FAȚĂ
cu PATERNITATEA-DIVINITATEA a FILIAȚIEI” este maxima „contemplare”.
Psihologia „FILIAȚIEI” este puțin evidențiată și dezbătută.
Creștinismul este Suflet de FILIAȚIE; Spirit de FILIAȚIE; mobil de
Viață al FILIAȚIEI; tot complexul psiho-fizic ca FILIAȚIA-NAȘTERII. Cine nu
se NAȘTE-RENAȘTE permanent face „inversul” Vieții ce duce la „autoconsum, consum și distructivitate și moarte”, tocmai efectul păcatului.
Anticii vorbesc de „complexul manifestărilor Memoriilor-Nașterilor”
ca de o „pierdere a esenței-Spiritului pur”. Trebuie înțeles că „SPIRITUL PUR
este tocmai ESENȚA FILIAȚIEI în Sine”, care să nu se confunde apoi cu
„manifestările sale”. „CHIPUL de MEMORIE-FILIAȚIE” rămâne neschimbat
și neatins de nimic, care însă Crește în „REMEMORĂRILE sale” și paradoxal
ajunge la ÎMPLINIREA ASEMĂNĂRII de Sine, ce este ASEMĂNAREA cu
ORIGINEA-PATERNITATEA-DIVINUL.
Când FILIAȚIA se „OGLINDEȘTE ca ASEMĂNARE cu PATERNITATEA” se ajunge la maxima CONȘTIINȚĂ de Sine, la INTRAREA în
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VEȘNICIA ORIGINII. Pe plan DIVIN noi căutăm această INTRARE în
VEȘNICIE, iar pe plan Creat căutăm prin „Nașterile de Urmași” o „Păstrare a
Vieții continue”.
Bărbatul nu are în sine „feminitatea”, ci are „tinderea de NaștereRememorare-Asemănare de sine” ce își caută astfel „OGLINDIREA și
Împlinirea” acesteia în „MIREASĂ”. Bărbatul își „proiectează NAȘTEREA”
care în afară „CAUTĂ Împlinirea” și aceasta ia „complexul feminității” la
Bărbat, ca prin „Femeie să RENASCĂ”. Bărbatul pe plan DIVIN RENAȘTE
prin PATERNITATEA DIVINĂ și pe plan Creat Renaște prin „Femeie”.
„Complexul feminității până la obsesia acesteia” este la Bărbat tocmai ca
tinderea „Renașterii de Sine”. Bărbatul nu se „Renaște niciodată în Interior”,
ci în „Proiecție-OGLINDĂ”. „Interiorizarea Bărbatului este feminină” de
unde complexul feminin al celor ce fac astfel de interiorizări. Bărbatul care
se „auto-oglindește” se „auto-feminizează” până la „perversiunile păcatului”
consemnate de mistică și psihanaliză. Păcatul la Bărbat are tocmai acest
„invers-feminizare”. Bărbatul în Interior se „dedublează cu feminitatea” și
cade astfel în „manifestarea” acesteia. Psihanaliza aici greșește, confundând
„dedublarea feminină a Bărbatului” cu însăși o „parte proprie”, care în fond
este „adaosul auto-feminizării”.
Femeia este în „altă ORIENTARE”. Femeia nu are în sine
„masculinul”, ci „tinderea NAȘTERII în Sine a „Întrupării Masculinului”.
Paradoxal, Femeia „absoarbe” în Sine Masculinul pe care să-l Renască și
Bărbatul „scoate din Sine Masculinul” în care să-și Rememoreze Renașterea.
Psiho-fizicul Bărbatului este în „extinderea în afară” pe „FORMA Deschisă”
cât mai mult, chiar în Creștere necontenită. Bărbatul este „Chip al FORMEI
din afară”, de aceea trebuie să fie la „VEDERE”, nu ascuns-esențializat.
La Femeie este în cealaltă ORIENTARE, de a „PREFACE FORMAMasculinul” în „Naștere-Copil-Reintrarea în ORIGINE”. Bărbatul caută o
„OGLINDĂ în care să se VADĂ. Femeia se face pe Sine „OGLINDĂ” în care să
Oglindească pe MIRELE, care nu poate „ÎNCĂPEA” decât ca „PREFĂCUT în
COPIL”. Taina Femeii-MAME este acest Miracol
de a „ÎNCĂPEA
NEÎNCĂPUTUL De-afară”, de a „Cuprinde NECUPRINSUL”.
Dacă Bărbatul „aleargă după NECUPRINS”, Femeia Cuprinde
NECUPRINSUL și-l face COPIL-Renașterea NECUPRINSULUI. De aceea
Femeia-MAMĂ este „DIVINĂ”, că poate „CUPRINDE NECUPRINSUL-CHIPUL
DIVINULUI. De aici ICOANA maximă a SFINȚENIEI MATERNE care este
MAICA DOMNULUI ce a putut „CUPRINDE pe Însuși NECUPRINSUL DIVIN”,
NĂSCÂND pe FIUL DUMNEZEIESC.
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Femeia nu se Oglindește pe Sine, ci pe MIRELE-COPIL. Păcatul a „golit
Ipostaza de COPIL a MIRELUI” și făcut-o „auto-oglindire”. Nici Bărbatul, nici
Femeia nu au voie să se „auto-oglindească”, că se face o „dedublare iluzivă
de sine”, cu „inversarea Rememorării”, de unde „complexul feminin” al
„iluziei masculine” și „complexul masculin” al „iluziei feminine”. Bărbatul
trebuie să se OGLINDEASCĂ în „OGLINDA De-Dincolo de Sine” și Femeia să
se OGLINDEASCĂ în „COPILUL pe care Îl NAȘTE și Îl OGLINDEȘTE”.
Femeia nu are „masculinul în sine”, ci „AȘTEAPTĂ Venirea lui în
PREFACEREA-CUPRINDEREA în Ipostaza de COPIL-NAȘTERE”. Bărbatul
face din ASEMĂNAREA sa „Proiecția OGLINDIRII de Sine”. Femeia face din
ASEMĂNAREA sa „Însăși OGLINDA” în care se „ÎNTIPĂRESC-CUPRIND” cele
de dincolo de sine.
Aici fac o confuzie sau eroare toți psihologii care consideră că
„dublura feminină la bărbat și dublura masculină la femeie” sunt „părți
interne”. Trebuie înțeles clar că aceste „DUBLURI” nu sunt „de-dublări și
auto-dublări”, ci „REALE DUBLĂRI-NAȘTERI-OGLINDIRI-ASUMĂRI”.
Acestea sunt „ASUMĂRI DINCOLO de Propria Ființialitate”, prin care
Ființialitatea Proprie se RENAȘTE permanent.
VIAȚA este o VEȘNICĂ RENAȘTERE-ASUMARE în ORIGINE. VIAȚA
care nu-și ASUMĂ permanent ORIGINEA, nu se RENAȘTE și moare. Noi
avem „ORIGINEA în noi”, pe care trebuie s-o „desfășurăm” și s-o „ASUMĂM
REMEMORATIV”, în care să ne „OGLINDIM-Conștientizăm”.
„ASUMĂRILE ORIGINII” noi le PREFACEM în MEMORII de Sine, prin
care ne RENAȘTEM permanent. MEMORIILE nu au voie să fie „automemorii”, ci „ASUMĂRI de MEMORII-OGLINZI” în care să ne Rememorăm.
Este o mare deosebire între „imagistica iluzivă a închipuirilor de sine” și
„OGLINZILE-MEMORII DINCOLO de noi”, în care ne Rememorăm.
Aici psihologia mai are mult de lucrat. Duhovnicia mistică dă câteva
„repere” în acest sens, dar și acestea sunt sporadic evidențiate. Bărbatul,
chiar dacă introduce „imaginea în interior”, caută s-o „extindă dincolo și de
interior”. De aceea Bărbatul „sparge Interiorul”, iar Femeia „construiește
Interiorul”, ca un „Pântece de Naștere”. Bărbatul DESCHIDE ALTARUL și
Femeia „Zidește BISERICA-LOCAȘUL”. ALTARUL în Sine nu are voie să fie
„Încercuit”, de aceea este „DINCOLO de LOCAȘ-BISERICĂ-TEMPLU”.
Femeia introduce „imaginea” în OGLINDA sa din Interior și o
„PREFACE în NAȘTERE-COPIL”. Dacă nu face această „PREFACERE”,
Imaginea devine o „de-dublare-auto-oglindire iluzivă”. Păcatul a făcut
„inversările auto-dedublărilor iluzive, de unde patimile și distructivitățile
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lor. Femeia doar când „RODEȘTE pe COPILUL-MIRE” ajunge la ÎMPLINIRE,
la „CONTOPIREA într-un UNIC TRUP”.
Bărbatul ajunge la „ACELAȘI TRUP” cu ORIGINEA de DINCOLO de
Sine, pe când Femeia cu „ORIGINEA ASUMATĂ în Sine”. Bărbatul ASUMĂ
ORIGINEA în PROIECȚIE de Sine, iar Femeia prin „CUPRINDERE în Sine”.
Femeia care nu „PREFACE” cele Dincolo de Sine” în „NAȘTERI-COPIICUPRINDERI”, devine „goală în Interior”, care compensează apoi cu
„umpleri de-dublate de autooglindiri fără Naștere”, de unde amplificarea
desfrâului în primul rând. Femeia este prin esență MAMĂ că PREFACE totul
în „CUPRINDERI-COPII”. Chiar și pe DUMNEZEU, Femeia îl „CUPRINDE ca
FIU-COPIL”, de unde ICOANA MAICII DOMNULUI CU DUMNEZEU-COPIL în
Brațe. Femeia SFÂNTĂ PREFACE în Sine totul în „CUPRINDERI-COPII”, iar
Bărbatul SFÂNT „ÎNALȚĂ totul la CREȘTEREA infinită”.
Specificul Bărbatului este în VEȘNICĂ extindere și Creștere, iar al
Femeii este în VEȘNICA CUPRINDERE-PLĂMĂDIRE-ÎNTRUPARE. Femeia nu
are „altă” Duhovnicie deosebită de a Bărbatului, dar o are în „altă
ORIENTARE”. Și Bărbatul prin Taina FILIAȚIEI se ÎMPLINEȘTE și Femeia tot
prin Filiație, și prin FILIAȚIE apoi ajung la ULTIMUL prag al PATERNITĂȚII
DIVINE. Vai de Femeia-demonică-vampir care „consumă Nașterea bărbăției
ca o fiară”, și vai de „bărbatul vampir-demonic”, ce de asemenea „consumă
feminitatea în auto-satisfacții”.
Mulți consideră și Duhovnicia mai întâi o „psihologie a sexului”. După
păcat, „Taina Re-Nașterii” se fixează într-adevăr pe sex, până la „golirea de
Naștere” și rămânerea în sex. De aici zisa „asceză-oprirea autosatisfacției
sex” din toate „practicile Duhovnicești”, ca o Regăsire a „Memorialului de
NAȘTERE”.
Duhovnicia nu este o „suprimare a sexului” și nici o mutilare sau
excludere, ci o „Resacralizare a NAȘTERII-Originea dincolo de sex”, care
apoi se deschide și în sex. Sexul în Duhovnicie trebuie să treacă în
„ORIGINEA NAȘTERII”, atât pe plan DIVIN cât și de Creație. Sexul „golit de
Naștere” devine „patimă și desfrâu”, ca „inversul Nașterii”, ce duce la
consum, distrugere și moarte. Zisele „lupte cu patimile” din Duhovnicie au
acest complex, adeseori destul de complicat.
Sfinții nu devin „a-sexuali”, ci devin „ICOANE de INTRAREA în
ORIGINEA NAȘTERII în VEȘNICIE”, care nu se mai „coboară și prin sex”, ci
se face direct. Este o Taină a „NAȘTERII directe”, așa cum a fost la MAICA
DOMNULUI în NAȘTEREA lui HRISTOS. Sfinții, doar după ce ajung în
„VEȘNICIE” primesc și ei această Taină pentru Propria NAȘTERE.
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În VEȘNICIE NAȘTEREA este permanentă în acest sens, din
DIVINITATEA-ORIGINEA în Sine. NAȘTEREA este REMEMORAREA
ORIGINII și când se ajunge la „STAREA FAȚĂ în FAȚĂ cu ORIGINEA” se face
această permanentă „NAȘTERE directă” ca o OGLINDIRE-VEDERE directă.
Sfințenia la Bărbat este în „Mâini și în Ochi”. La Femeie Sfințenia este
la „Piept și în Brațe”. Femeia Sfântă PREFACE totul în COPII-Fiii săi, în
Brațele și la Pieptul său de MAMĂ. Bărbatul Sfânt Binecuvântează și VEDE
cele NEVĂZUTE, și așa ÎNALȚĂ totul la cele „de SUS”.
PATERNITATEA Sfinților este spre „ÎNĂLȚARE” în DIVINITATE, iar
Maternitatea Sfintelor este în „Coborârea DIVINITĂȚII”. Noi găsim astfel în
SFINȚII PĂRINȚI astfel de Miracole, de care avem și noi nevoie spre
încredințare și animare în Viața Duhovnicească. Noi avem „Trăirea
Duhovnicească prin ICOANELE Sfinților”, că ei sunt „UȘILE Duhovnicești”.
Noi facem aceste „evidențe” poate cam complicate și greoaie ca să
aducem în atenție câteva „repere” de „Cale Duhovnicească”, pentru
înțelegerea cât de cât a Tainei DUHOVNICEȘTI a SFINȚILOR PĂRINȚI, pe
care noi îi avem ca „Bază Duhovnicească”.
Frăsinei, Mânăstire Athonit-Carpatină
Inițial mica Sihăstrie Frăsinei este ctitoria a doi Sihaștri, Ilarion și
Ștefan, monahi la Mânăstirea Cozia, apoi viețuitori încercați în muntele
Athos și retrași în sfârșit în acest loc de Pădure de Frasini, unde se fac
„începătorii” unui nou așezământ de Viață călugărească.
Aceasta era înainte de anul 1700.
Sihăstria Frăsinei crește încet și tăcut până când Sfântul Ierarh
CALINIC Cernicanul, Episcop de Vâlcea, îi dă adevărata înfățișare. Și
Preasfinția Sa a fost pe la Athos și ar fi vrut să rămână acolo un timp mai
îndelungat, ca mulți alți Monahi Români, dar alte treburi l-au împiedicat.
Visul său Duhovnicesc se împlinește însă la Frăsinei, prin întemeierea unui
„Mic Munte Athos-Carpatin”. Fiind tototdată și ultima Ctitorie a sa, marele
Ierarh Calinic își pune aici toată Virtutea unei Vieți întregi de trudă și
realizare. De aceea, Duhul său a rămas la Frăsinei.
Dacă Mânăstirea Cernica îi odihnește Sfintele Moaște, Mânăstirea
Frăsinei îi odihnește Duhul cel râvnitor și doritor de Duhovnicie. Cernica îi
este greaua povară a unei lumi în suferință. Frăsineiul este „grija” Sufletului.
Inima îi bate la Cernica, iar Duhul îi zboară la Frăsinei.
Și precum Rănile Mântuitorului Hristos sunt încă deschise și încă
primește crucificarea de către cei ce păcătuiesc, de asemenea și Sfinții încă
311

suferă aceleași „poveri”, nedespărțiți de locurile unde au lucrat și s-au
trudit. Sfinții, paradoxal, deși detașați de cele lumești, având Dragostea
totală de Dumnezeu, sunt cei mai „legați” de de locurile unde au viețuit. Cultul
Sfinților Părinți aici își are izvorul.
Locurile Sfinților Părinți sunt astfel Locuri Sfinte unde Duhul lor este
Prezent, chiar dacă ei sunt în Ceruri.
Cerul se prelungește pe Pământ și Pământul se prelungește în Cer.
Sfinții Părinți sunt aceste Prelungiri. Sfântul Calinic este un astfel de Sfânt
Părinte al Mănăstirii Frăsinei. El este Părintele de Duh al tuturor.
În Duhul Sfântului Calinic este tot Frăsineiul.
O, inimă de Sfânt Părinte,
Ești peste hotarele grăirii,
Ești Bucurie și lacrimi,
Ești odihnă și trudă
În același Chip al iubirii.
O, inimă de Sfânt Părinte,
Primește-ne și pre noi
Îngenuncheați la icoana ta,
Să simțim cum bate
Din Cer, de se aude pe Pământ,
Să vedem cum străbate
Pe aripe de Duh Sfânt.
O, Sfântul nostru Calinic,
Comoara noastră cea de Duh,
Cântare îți aducem
Și o Rugăciune
Care se măsoară
Cu-al tău Sfânt Nume.
*
Prin Duhul Sfântului Calinic, Mânăstirea Frăsinei își trăiește aspirațiile sale cele înalte.
Sfântul Calinic este de Duh Carpatin, care se înrudește cu cel Athonit,
și astfel se naște caracterul Athonit-Carpatin. Starețul Gheorghe, ardelean
Carpatin, viețuitor la Muntele Athos, se reîntoarce și face la Cernica această
312

„plămadă” din care cresc vlăstare noi și viguroase, unul dintre aceștia fiind
Sfântul Calinic. Sfântul Nicodim de la Tismana făcuse primele răsaduri cu
mulți ani înainte.
Noul „Suflu” vine cu Sfântul Paisie Velicikovschi de la Neamț, care de
asemenea se reîntoarce de la Athos, însămânțând Filocalia Athonită și în
Pământul Carpatin și Rus. Starețul Vasile de la Poiana Mărului era deja Pom
ce dădea Roade, în acest sens. Sfântul Serafim de Sarov și minunatul Siluan
se fac Icoanele Vii ale acestui Duh în Rusia. La noi majoritatea Mânăstirilor
primesc de asemenea Înrudirea Athonită.
*
Sfântul Calinic este unul dintre cei mai reprezentanți Carpatini
Athoniți. De la Cernica Sfântului Calinic se poate vorbi de un AthonitCarpatin și de un Carpatin-Athonit. Aceste distincții sunt de mare
importanță pentru studiul Spiritualității Monahale din Mânăstirile noastre.
Aripile Duhului Filocalic Athonit sunt: Duhovnicia Minții și Legile unei
Reguli stricte. Filocalia Athonită este aspirația la Duhovnicia Minții prin
Legile unei Morale stricte ce nu admit nici o abatere. Sfântul Teodor Studitul
este apogeul Sacralității Legii în Sine. A te „supune” regulii stricte este
considerată Virtutea cea mai mare. Duhovnicia Minții și Harismele mistice
sunt în „umbra” Legii. Sfântul Vasile cel Mare încercase și el o „îmbinare”
între Lege și Mistică, ca și Sfântul Pahomie.
Muntele Athos face însă o „primire” specifică, de Mistică și Regulă, ce
par să nu se îngrădească una pe cealaltă, dar în păstrarea lor neștirbită.
Filocalicul Athonit este cu „iz” de filosofie creștinată și de mistică
„monahizată”. Chipul de Monah este „Legea” și aspirația Vieții este mistica.
Chipul de Monah este pe prim plan și misticul este „sub rasa” monahală.
Specificul Carpatin este Duhovnicia Duhului ce Unește și Mintea și
Inima.
De aici se vorbește de o Filocalie specific Carpatină. Duhul Carpatin
nu este Mintea Sufletului, ci însuși Sufletul, care este dincolo de Lege. Mintea
are Legi pe care Duhul nu le mai are. Dar Duhul are „probările” directe ale
Duhului, care de asemenea nu îl lasă fără „control”. Mintea are Legile
Rațiunilor ce se fac Reguli Morale și pentru Inimă.
Duhul are în schimb Ritualul Sacru ce se face tot o Morală a Duhului.
Este o distincție însă între Morala Legilor Raționale și Morala Sacralității
Ritualice a Duhului. Specificul Carpatin este Caracterul nostru pe care de nul băgăm în seamă intrăm adesea în contradicție cu noi înșine.
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Astfel „Întâlnirea” Duhului Carpatin cu cel Athonit a făcut o Împletire
între Minte și Duh, tocmai ce căutau Filocalicii, Unirea Minții cu Duhul
Inimii.
Athoniții fac Unirea Minții cu Inima prin Legile Minții ce se fac Morala
Inimii. Carpatinii fac Unirea Minții cu Inima, prin Ritualul Duhului care se face
Legea Minții. De aici specificul de Athonit-Carpatin și Carpatin-Athonit.
Pentru caracterul filosofic Athonit, Mintea este pe prim plan, pe când
pentru caracterul Carpatin, Duhul este pe prim plan. La Athoniți Mintea este
Activă și în Inimă pe care o „mentalizează”, pe când, la Carpatini, Duhul
Inimii copleșește Mintea, Activul Duhului fiind peste Activul minții.
Și de aici, Athonitul Carpatin ca Duh care este „peste” Minte și
Carpatinul Athonit ca Minte în Întâlnire cu Duhul.
Mănăstirile noastre au această „dublă” caracteristică, ce uneori se
contrariază, neținându-se cont că, de fapt, trebuie să fie ambele caractere
deodată. Specificul Carpatin susține o Mistică pură de Duh în care Mintea
paradoxal se face „locașul” Minții Îndumnezeite. Carpatinii vorbesc de un
Duh Îndumnezeit. Athoniții vorbesc de Minte ce se face TRUPUL Mistic al lui
HRISTOS. Carpatinii vorbesc de un Duh al Sufletului care se face TRUPUL
Mistic al lui HRISTOS. De aici, Duhul Mânăstirilor noastre Carpatin-Athonite
care sunt între aceste caractere. Sfântul Calinic este unul dintre marii noștri
Sfinți care reușesc să „îmbine” cele două specificuri. Sfântul Serafim de Sarov
și minunatul Siluan au făcut aceasta în specificul rusesc, de FilocalicSbornic, adică Athonit-Slavizat, în care Mintea și Duhul Inimii se „depășesc”
una în cealaltă deodată.
Sfântul Calinic și ceilalți trăitori de specific Athonit-Carpatin au
specificul în care Mintea și Duhul Inimii se UNESC într-un Duh direct care nu
le distruge, ci le face „locașurile” acestuia. Acest Duh, în care „încape” și
Mintea și Duhul Inimii și care la rândul său este „încăput” și de Minte și de
Inimă, este o Duhovnicie de Filocalie Athonită ce își crește Sămânța și întrun alt Pământ, Carpatin.
*
Mânăstirea Frăsinei este în specificul Duhului Athonit-Carpatin, pe
care Sfântul Calinic îl aduce de la Cernica. Filocalicul Athonit are Chipul de
Regulă strictă, în care Ritualul Duhului se integrează. Cel Carpatin are Chipul
de Ritual al Duhului, în care Regula se integrează. De aici specificul de
Duhovnicie al Mânăstirii Frăsinei. Regula Monahală și Duhul Monahal sunt
în permanentă prezență. La Athoniți, Duhul Monahal iese din Regula
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Monahală, Virtuțile Monahale sunt pe baza Regulilor. Mintea Duhovnicească
este cea care are „disciplina” Moralei regulamentare.
Inițial, Mânăstirile Athonite erau de sine, dar tot într-o duhovnicie de
Reguli stricte. Duhul Carpatin este Duh al DIVINULUI dincolo și de Minte și
de Inimă care coboară în noi, în care ne Transfigurăm. Și fără acest Duh, fără
LUMINA Lui peste toate luminile, nimic nu strălucește. Este HARUL care nu
strică Legea, dar mai dă și acel „Ceva” de DĂRUIRE directă. De aceea, la
Frăsinei, Legea și HARUL se împletesc fără contrazicere. Sfântul Calinic a
UNIT cele două direcții într-o Duhovnicie armonioasă.
Monahii de la Mânăstirea Frăsinei sunt atenți în respectarea
Regulamentului monahal, dar au peste acesta și o duhovnicie de Răspuns
Propriu, ce-i dă un specific aparte. Fiecare Călugăr pare un mod propriu de
reflectare a Vieții de Mânăstire. Cei neavizați au impresia că fiecare Monah
este Individual în paradoxul unei Obști bine închegate. În fond, este o
UNITATE. Aici este de fapt Duhovnicia fiecăruia, în măsura în care face
tocmai această UNIRE dintre Individualitatea sa și Obștea Mânăstirească.
Unii la început încearcă o „desființare” a propriei Individualități, întro integrare forțată: lucrările obișnuite, ca și la Participarea Slujbelor
Bisericii, iar în rest nimic. Sunt însă majoritatea care peste acestea au
Individualitatea lor, ce „încununează” Ascultarea Monahală.
Sunt unii care citesc mult Psaltirea, care fac Metanii multe, care citesc
Acatiste, care încearcă Practica Filocalică a Rugăciunii Neîncetate. Totodată
fiecare mai are „mica” lui îndeletnicire ca pictura, sculptura, legatul cărților,
tâmplăria, scrisul, muzica psaltică. Adesea este un exces în acestea și trebuie
temperate de Duhovnici, ca să nu devină „obsedante”. Ce este specific la
Frăsinei e că zisele „meserii” nu sunt „comercializante”, nu se fac pentru
câștig, ci ca Daruri.
Monahii de la Frăsinei nu sunt iubitori de bani, că nu au ce face cu ei.
Nu este lux în îmbrăcăminte și în menajul Chiliilor de locuit. La prima vedere
se dă impresia că Monahii de Frăsinei sunt prea simpli. Comportamentul
este de asemenea degajat, și uneori prea familiar, prin faptul că toți se
consideră egali, indiferent de pregătirea zis intelectuală. Nu există
„deștepți”, ci eventual „înduhovniciți” sau cu mai multă experiență. Tot
„centrul” este Biserica.
Starețul trebuie să fie în primul rând MODELUL Participării la
Biserică. Călugării care nu participă la Slujbele Bisericii sunt cei mai avizați.
Mânăstirea Frăsinei este cu adevărat un Mic Athos-Carpatin. Aici ca
și la Athos ți se cere o „lepădare” totală de tine, care paradoxal nu-ți
anihilează propria individualitate. Ești tot tu, dar al Obștii Mânăstirești. Să
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te simți că faci parte integrantă din Mânăstire înseamnă să fii Monah la
Frăsinei. De aceea, puțini se fac Monahi la Frăsinei și puțini rămân până la
sfârșit în Mânăstire.
Majoritatea sunt adepții unei Vieți de „mijloc” și fără zise
„misticisme”. Se cultivă totuși o Mistică, care este însă „ascunsă” sub o
normalitate generală. Cei care fac pe misticii „la vedere” sunt desconsiderați
și contraziși. Este și o râvnă pentru Pustnicie, dar fără excese. Șederea în
Mânăstire se consideră cea mai mare Virtute Monahală. Cine reușește să
facă Pustnicie stând în Mânăstire este adevăratul Pustnic.
Mâncarea este modestă, dar îndestulătoare. Sunt și „postitori” care
de obicei sunt nebăgați în seamă. Postul pentru Frăsinei este „înfrânarea
normală monahală”. Sunt unii care încearcă să facă un fel de „medicină a
mâncării”, dar sunt fără importanță deosebită, doar pentru cei ce au nevoie
strictă. Tinderea spre Duhovnicie este în măsura Conștiinței spre Mântuire.
Mai ales spre bătrânețe este o grijă mai mare spre aceasta.
Legământul Sfântului Calinic
Sfântul Calinic a lăsat un Legământ cu Blestem, în mod special cu
interdicția de a intra Femeile în Mânăstirea Frăsinei. De ce?
Muntele Athos are același Legământ, care paradoxal a fost instituit
de însăși Maica Domnului. Maica Domnului este ICOANA Sfințeniei Făpturii
Create. Este „Cea mai Cinstită decât Heruvimii și mai Slăvită decât
Serafimii”. Este Culmea Curățeniei-Fecioriei Pământești, este maximul de
Iubire de DUMNEZEU. Este chipul Raiului cel pierdut prin păcat și recâștigat
prin Întruparea lui HRISTOS. Astfel, Maica Domnului este MODELUL Raiului
unde păcatul nu mai există. Unde este ICOANA Maicii Domnului, păcatul
trebuie să iasă afară, totul să se facă Sfințenie. Iată de ce Muntele Athos și
Micul Athos Carpatin-Mânăstirea Frăsinei sunt „GRĂDINA Maicii
Domnului”, Raiul Duhovnicesc. Aici trebuie să se șteargă „amintirea”
păcatului căderii din Rai, care este Eva.
Deci, Legământul nu este împotriva Chipului Femeiesc în sine, ci
pentru Femeia care nu a ajuns la Sfințenie. Legământul din Frăsinei este
pentru Resacralizarea Chipului de Femeie, ca Chipul Maicii Domnului, în
care s-a șters păcatul și nu este nici urmă de el. Oprirea Femeilor să nu intre
în Mânăstire nu este deci o „desconsiderare” a Femeii, ci din contră o
RECONSIDERARE a Sfințeniei Femeii.
În Mânăstirea Frăsinei doar ICOANA Maicii Domnului, ca Preacurata
și Pururea Fecioara, poate intra. Maica Domnului este Patroana Mânăstirii
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și toate femeile se „reduc” la Chipul său. Și, ca să nu se „păteze” Chipul Maicii
Domnului, se oprește astfel intrarea Femeilor în Mânăstire. Este împlinirea
unui Ideal Filocalic, ca păcatul să fie depășit. Toate femeile trebuie să „intre”
în ICOANA Maicii Domnului și prin aceasta se face „ridicarea” Femeii la cel
mai mare grad de Demnitate. Maica Domnului preia în Sine toate Femeile și
prin ea se Reface Chipul de Rai al tuturor. Maica Domnului are astfel toate
Harismele FIULUI Dumnezeiesc și prin ea astfel toate Femeile se
Împărtășesc de ele.
Legământul Sfântului Calinic de a nu intra Femeile în Mânăstirea
Frăsinei nu este deci o „desconsiderare”, ci o Prefacere a chipului obișnuit
de Femeie în Icoana Chipului Maicii Domnului.
La Hotarul Mânăstirii Frăsinei Femeile trebuie să Îngenuncheze, ca
prin Chipul Maicii Domnului să se învrednicească de înseși Darurile Sale.
Este o Mistică Înaltă care de va fi Respectată fiecare Femeie primește
BINECUVÂNTAREA Deplină. Femeile care se vor dovedi negative și
ostentative în locul BINECUVÂNTĂRII vor fi blestemate.
Mânăstirea Frăsinei, ca și Muntele Athos are acest LEGĂMÂNT, ca
Prefigurare de Rai Pământesc, din care lipsește „pomul căderii”. Maica
Domnului este Însăși Păzitoarea acestui LEGĂMÂNT. Sfântul Calinic îl
adoptă și la Frăsinei, spre a fi la noi un „Colț de Rai”.
ICOANA Sfântului Calinic la Frăsinei
Sfântul Calinic este considerat Părintele propriu-zis al Mânăstirii
Frăsinei. Din ICOANA sa iese Duhul întregii Vieți a locului.
Maica Domnului este ÎMPĂRĂTEASA cea Dumnezeiască și Sfântul
Calinic este Păstorul cel Vrednic.
Toți cei ce „Aud” Glasul Sfântului Păstor Calinic și-l Urmează sunt Fiii
adevărați ai Mânăstirii Frăsinei.
Cel mai mic, Ierom. Ghelasie Gheorghe,
Mânăstirea Frăsinei
Iunie 1995
(Bibliografie: Tradițiile orale din Mânăstire; Diferite însemnări ale
Părinților Viețuitori în Mânăstire; Istoricul manuscris al Sfintei Mânăstiri
Frăsinei)
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