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PREFAȚĂ 
    ,,Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile 
Tale îmi vor ajuta mie” (Ps.118,175). Aceste cuvinte 
exprimă taina vieții de dincolo de mormânt. După ce 
sufletul se desparte de trup, identitatea lui, 
conștiința de sine nu se pierde.  Proorocii au putut 
să vadă, prin Duhul Sfânt, realitatea de după ceea 
ce numim viața aceasta  de aici.  
    Dacă am fi fost creați doar pentru experiența 
vieții de aici, am fi avut un Dumnezeu neputincios. 
Știm însă că Dumnezeul nostru este atotputernic și, 
mai presus de toate, este însăși Iubirea (I In. 4,8). 
Iubirea - Dumnezeu Treime a creat o ființă capabilă 
să primească și să dăruiască iubire nu doar pentru 
70-100 de ani, ci pentru a crește fără limitare întru 
această lucrare, devenind asemenea Lui. Din acest 
motiv, Mântuitorul ne încredințează că toată Legea 
și Proorocii se rezumă la porunca iubirii de 
Dumnezeu și de aproapele.  
    Înainte de Învierea Domnului, omul n-a cunoscut 
ce este dincolo de mormânt. Acum însă știm, pentru 
că El, din iubire nemărginită față de noi, făcându-Se 
om, a luat asupra Sa toată firea omenească cea 
alterată și a trecut-o din moarte la Viață și de pe 
pământ la cer: ,,Cel ce din coastă a zidit-o la 
început pe Eva, strămoașa noastră, din preacuratul 
tău pântece S-a îmbrăcat cu trup, prin care tăria 
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morții, Preacurată, a stricat” (Canonul Slujbei 
înmormântării, cântarea 1, a Născătoarei). 
    Toată Slujba Înmormântării din Biserica Ortodoxă 
este, de fapt, un adânc tratat de antropologie 
creștină și, în același timp, o mărturisire de credință 
și un praznic al Vieții celei veșnice. Prin troparele 
din cuprinsul ei vorbim cu Dumnezeu și cu cei 
adormiți la timpul prezent. Iată un exemplu: ,,Hristos 
să te odihnească în latura celor vii, și ușile Raiului 
să-ți deschidă și moștean Împărăției Sale să te 
arate, și iertare să-ți dăruiască de cele ce ai greșit 
în viață, iubitorule de Hristos” (Stihira 4 la Fericiri). 
    Convorbirea aceasta a noastră cu cei dragi, 
mutați la ,,viața cea neîmbătrânitoare și pururea 
veșnică” este continuată și după așezarea trupurilor 
celor adormiți în mormânt. Oare am putea gândi că 
nu-i iubim dacă nu-i mai vedem cu ochii trupești? 
Când iubim trecem dincolo de mormânt, îi însoțim 
pe cei dragi cu dragostea noastră. Iar dragostea le-
o arătăm rugându-ne și făcând milostenie pentru ei.  
    Nimeni să nu zică, așadar, că nu are ce dărui 
pentru cei adormiți! Când ne amintim de ei, inima 
noastră se înmoaie și capătă starea potrivită pentru 
rugăciune. Tocmai de aceea vă punem înainte 
aceste flori duhovnicești pe care, atunci când vă 
este dor de ei, să le puteți întinde dincolo de 
mormânt, spre bucuria lor.        
                                                Pr. Grigore Marchiș 
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1) ACATISTUL  SFINȚILOR  ROMÂNI  
 
CONDACUL 1 
Pe vasele Sfântului Duh şi făcliile cele 
strălucitoare ale Bisericii lui Hristos, pe aleşii lui 
Dumnezeu, toţi Sfinţii Români, cei ce s-au 
învrednicit a lumina pământul ţării noastre şi 
poporul cel binecredincios cu lumina cea întreit 
strălucitoare a Prea Sfintei Treimi, să-i lăudăm 
după cuviinţă noi, fiii neamului românesc, cei ce 
cu credinţă şi cu dragoste săvârşim pomenirea 
lor, cântând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, 
rugători fierbinţi pentru sufletele noastre. 
 
ICOSUL 1  
Veniţi toţi credincioşii să prăznuim duhovni-
ceşte pomenirea tuturor sfinţilor români şi să 
cântăm laude celor aleşi de Dumnezeu să fie 
stâlpi neclintiţi ai Bisericii strămoşeşti: pe 
Andrei, Apostolul lui Hristos, cel întâi chemat şi 
cel ce a semănat cuvântul Evangheliei în pă-
mântul străbun al ţării noastre, pe toţi mucenicii 
neamului, pe ierarhi şi învăţători, pe cuvioşi şi 
cuvioase, pe pustnici şi rugători şi toată ceata 
cea minunată a drepţilor din toate veacurile şi, 
cu cinste fericindu-i, într-un glas să le cântăm: 
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Bucuraţi-vă, odrasle sfinte, ieşite din viţa 
moşilor şi strămoşilor noştri; 
Bucuraţi-vă, cei aleşi şi trimişi de Hristos să 
înțelepţiţi pe fiii neamului; 
Bucuraţi-vă, stele strălucitoare care aţi răsărit 
încă din zorii naşterii poporului românesc; 
Bucuraţi-vă, slujitori credincioşi ai Domnului 
care voia Lui aţi împlinit; 
Bucuraţi-vă, icoane vii prin care toţi românii văd 
faţa lui Hristos; 
Bucuraţi-vă, buchet bine mirositor prin care 
înrâureşte mireasma Duhului Sfânt; 
Bucuraţi-vă, raze luminoase care v-aţi aprins 
din Soarele Hristos; 
Bucuraţi-vă, semănători ai credinţei adevărate 
şi risipitori ai întunericului păgânătăţii; 
Bucuraţi-vă, apărători nemitarnici ai Bisericii lui 
Hristos; 
Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi ai adevărului şi ai 
dreptăţii; 
Bucuraţi-vă, pietre vii pe care s-a clădit Biserica 
neamului nostru; 
Bucuraţi-vă, potire în care se păstrează apa 
vieţii. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
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CONDACUL 2  
Dacă a fost semănat cuvântul lui Hristos prin 
Sfântul Apostol Andrei în ţarina neamului 
nostru, acesta, udat fiind de apa vieţii, a răsărit 
în sufletele multora şi a făcut rod însutit. Îndată 
pământul Dobrogei s-a umplut de florile 
mirositoare a credinţei creştine, iar cei aleşi să 
fie luminători pe pământul străbunilor noştri au 
mulţumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 
 
ICOSUL 2 
Întrarmaţi fiind cu puterea lui Hristos, primii 
creştini ai neamului au înfruntat dintru început 
prigonirile şi ispitirile vrăjmaşilor văzuţi şi 
nevăzuţi, nelepădându-se de credinţa cea 
adevărată a Apostolilor şi devenind mărturie vie 
pentru toţi cei ce au urmat după dânşii. Pentru 
aceasta să fericim pe martirii noștri din toate 
timpurile şi din toate locurile, zicând: 
Bucuraţi-vă, sfinţi dobrogeni, pârga martirilor 
neamului românesc; 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Zotic, Atal, Camasis şi 
Filip, podoaba Niculiţelului şi a Dobrogei întregi; 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Montanus şi Maxima, 
pătimitori pentru Hristos; 
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Bucuraţi-vă, Emiliane din Durostorum, cu 
Hermes şi Dasius, lauda Axiopolisului; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor Epitect, Astion, predicatori 
ai lui Hristos şi mucenici în cetatea 
Halmyrisului; 
Bucuraţi-vă, Pasicrat şi Marcian, Valentin şi 
Isichie, Nicandru şi Iuliu, ostaşi martiri pentru 
Hristos; 
Bucuraţi-vă, toţi martirii, ştiuţi şi neştiuţi, din 
pământul străbun al Dobrogei; 
Bucuraţi-vă, că sămânţa martiriului vostru s-a 
răspândit în tot ţinutul carpato-danubian; 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor mucenici de pe întreg 
pământul românesc; 
Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte 
ocrotesc glia neamului nostru; 
Bucuraţi-vă, că sângele vostru a udat arborele 
credinţei noastre; 
Bucuraţi-vă, că pe mormintele voastre s-au 
ridicat mulţime de biserici. 
Bucurați-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 3 
Puterea Celui de sus a umbrit în toate veacurile 
pe toţi fiii poporului nostru.  
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Că deşi au fost aşezaţi de Dumnezeu în calea 
răutăţilor şi a primejdiilor, având atâţia sfinţi 
martiri, ierarhi, cuvioşi, rugători şi trăitori ai 
credinţei, s-au dovedit a fi preoţie sfântă şi 
neam ales lui Dumnezeu, iar acum se roagă în 
ceruri, cântând neîncetat: Aliluia! 
 
ICOSUL 3 
Veniţi credincioşilor să lăudăm ceata sfinţilor 
ierarhi români, care de la Hristos, prin Sfântul 
Andrei, apostolul românilor, au primit harul de a 
învăţa, conduce şi sfinţi turma cea 
cuvântătoare, botezându-o în numele Sfintei 
Treimi şi îndemnându-o să păstreze toate 
sfintele predanii şi tradiţii ale neamului. Pentru 
aceasta să cântăm sfinţilor noştri ierarhi unele 
ca acestea: 
Bucuraţi-vă, sfinţilor ierarhi, păstrători ai harului 
lui Hristos din neam în neam; 
Bucuraţi-vă, aleşii Prea Sfintei Treimi şi flori 
mirositoare a grădinii Maicii Domnului; 
Bucuraţi-vă, arhiereilor, care aţi luminat glia 
străbună cu învăţăturile voastre; 
Bucuraţi-vă, mărgăritare strălucitoare ale 
Bisericii lui Hristos; 
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Bucuraţi-vă, apărători ai dreptei credinţe în 
vremea prigonirilor; 
Bucuraţi-vă, surpătorii eresurilor şi îndreptătorii 
adevăratelor învăţături; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor Bretanion şi Teotim, care 
aţi înfruntat pe arieni; 
Bucuraţi-vă, Niceta al Remesianei şi ceilalţi 
ierarhi daco-romani; 
Bucuraţi-vă, Antim Ivireanul şi Calinic de la 
Cernica, Grigorie Dascălu cu toţi sfinţii ierarhi ai 
Ţării Româneşti; 
Bucuraţi-vă, Teodosie de la Brazi cu Dosoftei 
viersuitorul şi toţi ierarhii moldoveni; 
Bucuraţi-vă, Ilie Ioreste, Sava Brancovici, cu toţi 
ierarhii martiri Transilvăneni; 
Bucuraţi-vă, soborul ierarhilor români din toate 
timpurile şi din toate ţinuturile româneşti. 
Bucurați-vă Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 4 
Pe ceata cuvioşilor părinţi ai neamului româ-
nesc să-i lăudăm după cuviinţă, căci aceştia, 
ascultând cuvântul Evangheliei, au părăsit cele 
vremelnice şi au urmat lui Hristos luând crucea 
pe umerii lor.  
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Şi nevoindu-se în felurite chipuri prin mănăstiri 
sau pustietăţi, au sfinţit tot pământul românesc 
de la o margine la cealaltă, dând laudă lui 
Dumnezeu, cântând: Aliluia! 
 
ICOSUL 4 
Voind Prea Bunul Dumnezeu să arate lumii că 
în tot pământul românesc a fost semănat de 
timpuriu cuvântul Evangheliei lui Hristos, a 
făcut să răsară mulţime de sfinţi cuvioşi. Drept 
aceea, în toate veacurile, cete de călugări 
îmbunătăţiţi s-au arătat adevăraţi trăitori şi 
lucrători ai virtuţilor, luminându-ne calea cea 
întunecată a vieţii acesteia ca să nu rătăcim în 
pustiul păcatelor şi al eresurilor celor de suflet 
pierzătoare. Pentru aceasta cu bucurie le 
cântăm: 
Bucuraţi-vă, cuvioşilor părinţi care, pentru 
dragostea lui Hristos, aţi părăsit cele lumeşti; 
Bucuraţi-vă, pustnicilor retraşi în peşterile 
munţilor Carpaţi; 
Bucuraţi-vă, Ioan Casian şi Gherman din 
Dobrogea, făuritori de reguli călugăreşti; 
Bucuraţi-vă, Nicodim de la Tismana şi Daniil al 
Voroneţului cu toţi sihaştrii ţinuturilor Moldovei; 
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Bucuraţi-vă, Dimitrie cel Nou şi Gheorghe al 
Cernicăi, şi Căldăruşanilor rugători fierbinţi 
pentru cetatea Bucureştiului; 
Bucuraţi-vă, Paisie de la Neamţ, Onufrie de la 
Vorona şi toţi cuvioşii isihaşti; 
Bucuraţi-vă, Visarion Sarai împreună cu 
Ghelasie de la Râmeţ, apărători ai credinţei 
strămoşeşti; 
Bucuraţi-vă, Antipa Cuvioase cu Vasile de la 
Poiana Mărului, luminători ai călugărilor 
moldoveni; 
Bucuraţi-vă, Ioan de la Prislop şi Antonie de la 
Vâlcea, întemeietori de obşti călugăreşti; 
Bucuraţi-vă, mulţimile călugărilor, care aţi sfinţit 
prin trăirea voastră sfântă toate plaiurile 
româneşti; 
Bucuraţi-vă, că nevoinţele voastre prin mănă-
stiri sau pustietăţi s-au făcut scară către cer; 
Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte sunt 
purtătoare de har dumnezeiesc; 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
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CONDACUL 5 
Privind icoana Prea Sfintei Fecioare, mulţime 
de fiice ale neamului nostru au ales a urma lui 
Hristos cu înţelepciune; căci luându-şi 
candelele au ţinut aprinsă flacăra credinţei în 
inima lor şi a poporului din care au ieşit.  
Toată viaţa au aşteptat întru răbdare venirea 
Mirelui, turnând în vasele sufletelor lor din 
untdelemnul faptelor bune şi din lacrimile 
pocăinţei, cântând neîncetat: Aliluia! 
 
ICOSUL 5 
Cine va putea ferici după cuviinţă pe fiicele 
neamului românesc care au lepădat dulceţile 
lumii acesteia înşelătoare retrăgându-se în 
mănăstiri sau în pustietăţi, unde s-au rugat 
neîncetat, împlinind voia lui Dumnezeu. Cinstim 
bărbăţia sfintelor fecioare alese să slujească lui 
Hristos, cântându-le unele ca acestea: 
Bucuraţi-vă, sfinte cuvioase maici, care aţi 
împlinit asemănarea cu Dumnezeu în chipurile 
voastre; 
Bucuraţi-vă, fecioarelor, care fecioria aţi păzit şi 
lui Hristos, Mielul cel fără prihană, aţi urmat; 
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Bucuraţi-vă, sfintelor, care v-aţi logodit cu 
Mirele Hristos născut fără prihană din Sfânta 
Fecioară; 
Bucuraţi-vă, flori prea frumoase, care aţi 
împodobit grădina Maicii Domnului; 
Bucuraţi-vă, Sfântă Parascheva mult milostivă 
şi tu fecioară Filofteia dulceaţa românilor; 
Bucuraţi-vă, sfintelor Teodora de la Sihla şi 
Mavra, flori înmiresmate ale munţilor Carpaţi; 
Bucuraţi-vă, Tatiana a Craiovei şi Chiriachi, 
fecioare prea înţelepte; 
Bucuraţi-vă, stele înţelegătoare prin ale căror 
raze faţa lui Hristos ca soarele vi se arată; 
Bucuraţi-vă, mieluşele fără de răutate, 
rugătoare pentru neamul românesc; 
Bucuraţi-vă, că aţi fost ocrotite în nevoinţele 
voastre de omoforul Maicii lui Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, că aţi iubit pe Hristos cel ce v-a 
întărit pe voi; 
Bucuraţi-vă, că ale voastre sfinte moaşte 
izvorăsc tămăduiri celor credincioşi. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
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CONDACUL 6 
Binecuvântat fie Dumnezeu că a trimis 
poporului Său binecredincios, la vreme 
potrivită, bărbaţi înţelepţi şi sfinţi voievozi, ctitori 
de ţară şi de lăcaşuri sfinte, care au apărat 
credinţa cea dreaptă în faţa asupritorilor, 
cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
 
ICOSUL 6 
Pe binecredincioşii voievozi şi pe toţi bărbaţii 
cucernici ai neamului românesc care s-au 
învrednicit de la Dumnezeu a fi apărători ai 
credinţei celei drepte pe pământul străbun, să-i 
pomenim după vrednicie; căci aceştia, în 
vremuri de restrişte, s-au arătat a fi vrednici 
luptători pentru neam şi ţara lor, iar în ceruri 
rugători fierbinţi pentru sufletele noastre. Pentru 
aceasta să le înălţăm imn de laudă, zicând: 
Bucuraţi-vă, sfinţi voievozi apărători ai 
pământului străbun; 
Bucuraţi-vă, mărturisitori ai dreptei credinţe şi 
slujitorii adevărului; 
Bucuraţi-vă, ctitori de ţară şi de lăcaşuri sfinte 
pe tot pământul românesc; 
Bucuraţi-vă, întemeitorii Ţărilor Româneşti ca o 
triadă sfântă; 
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Bucuraţi-vă, Constantine voievod cu fiii tăi, 
martiri pentru credinţa ortodoxă; 
Bucuraţi-vă, Ştefane cel Mare al Moldovei cu 
toţi oştenii eroi ai neamului; 
Bucuraţi-vă, Oprea Miclăuş, Ioan de Galeş, 
Moise Măcinic, martiri pentru credinţa ortodoxă 
din Ardeal; 
Bucuraţi-vă, apărători ai Ortodoxiei din toate 
provinciile româneşti; 
Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi dat viaţa pentru a 
apăra valorile evlaviei ortodoxe; 
Bucuraţi-vă, cei ce aţi murit în temniţe pentru 
dreapta credinţă; 
Bucuraţi-vă, făuritorilor de tradiţii şi de cultură 
românească; 
Bucuraţi-vă, toţi cei ce aţi luptat pentru 
neatârnarea şi identitatea noastră. 
Bucuraţi-vă Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 7 
Sfinților, cei din neamul românesc, minunat s-a 
împlinit voia lui Dumnezeu în sufletele voastre; 
căci, plăcuți Prea Sfintei Treimi fiind, cu slavă 
se încununează tot poporul român, avându-vă 
pe voi rugători.  
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Mintea noastră nu poate să cuprindă mulțimea 
faptelor care au împodobit viața voastră, 
sfinților. De aceea, doar, minunându-ne de felul 
cum v-ați petrecut viața, cântăm, cu mulțumită 
lui Dumnezeu: Aliluia! 
 
ICOSUL 7 
Simţind mireasma buchetului cel înmiresmat al 
darurilor Sfântului Duh, săvârşim cu bucurie 
pomenirea sfinţilor români, cinstind mulţimea 
mucenicilor, a ierarhilor, a cuvioşilor şi drepţilor, 
dar şi ceata tuturor celor care nu le ştim nici 
numele, nici locurile unde şi-au sfârşit viaţa. 
Însă, ştiind că în puterea Duhului Sfânt au fost 
şi alţi luminători ai Ortodoxiei şi trăitori 
adevăraţi ai poruncilor lui Hristos, să zicem, 
celor neştiuţi de noi, unele ca acestea: 
Bucuraţi-vă, toţi cei ce aţi înmulţit talanţii dăruiţi 
vouă de Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, păstrătorii sfintelor predanii şi ale 
obiceiurilor strămoşeşti; 
Bucuraţi-vă, toţi fiii neamului românesc ale 
căror nume au fost scrise în cartea cerului; 
Bucuraţi-vă, mame ale sfinţilor părinţi ai 
poporului român; 
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Bucuraţi-vă, copii ştiuţi şi neştiuţi, care v-aţi 
învrednicit a păzi nepătată haina botezului; 
Bucuraţi-vă, tineri cu dreaptă socoteală, care 
nu v-aţi întinat sufletele cu plăcerile deşarte; 
Bucuraţi-vă, eroi ai credinţei şi apărători ai 
pământului străbun; 
Bucuraţi-vă, bătrâni înţelepţi şi trăitori ai 
Evangheliei; 
Bucuraţi-vă, părinţi binecredincioşi, care aţi 
continuat fiinţa neamului; 
Bucuraţi-vă, preoţi cucernici, vrednici slujitori ai 
Bisericii lui Hristos; 
Bucuraţi-vă, doctori fără de arginţi, care aţi 
înmulţit talanţii dăruiţi de Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, pelerini, doritori să vă adăpaţi la 
izvoarele credinţei. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 8 
Toate le dă Duhul Sfânt: din pescari face 
apostoli, din păgâni mucenici, din necărturari 
înțelepți, toată rânduiala Bisericii plinindu-o. 
Aceste lucrări minunate le-a făcut Dumnezeu 
dintru început și poporului nostru românesc din 
care a ales vase preacinstite și în care a turnat 
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din puterea Sa dumnezeiască pentru ca să 
devină luminători pe pământ, iar în ceruri, să 
cânte Prea Sfintei Treimi: Aliluia! 
 
ICOSUL 8 
Atunci când s-a însămânţat în glia strămo-
şească cuvântul lui Hristos, s-a schimbat firea 
oamenilor, care au început să vorbească graiul 
Duhului Sfânt. Iar, de atunci, s-a revărsat, din 
neam în neam, peste fiii acestui pământ harul 
Duhului Sfânt şi a îndumnezeit pe cei ce s-au 
învrednicit a fi vase ale luminii celei întreit 
strălucitoare ale Prea Sfintei Treimi. Pentru 
aceasta, adunându-ne astăzi, să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru toate şi să cântăm, sfinţilor 
noştri, unele ca acestea: 
Bucuraţi-vă, bărbaţi şi femei de toată vârsta, 
care, după chemarea voastră, aţi plăcut lui 
Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, cei ce aţi rămas altoiţi pe viţa care 
este Hristos; 
Bucuraţi-vă, cei cărora Dumnezeu a turnat în 
sufletele voastre daruri alese; 
Bucuraţi-vă, cei aleşi din cei chemaţi să fiţi 
prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu; 
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Bucuraţi-vă, oameni care aţi înduhovnicit firea 
cea slăbănogită de păcat; 
Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi lipit inima de 
lucrurile cele trecătoare ale acestei lumi; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor români, scăldaţi în 
dragostea lui Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, cei rămaşi permanent sub pronia 
divină; 
Bucuraţi-vă, slujitori şi apărători ai Bisericii 
strămoşeşti; 
Bucuraţi-vă, că în tot pământul românesc se 
cinstesc numele voastre; 
Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte 
ocrotesc glia străbună; 
Bucuraţi-vă, că rugăciunile voastre pentru 
neamul din care faceţi parte sunt ascultate de 
Dumnezeu. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 9 
În fiecare din cele nouă cete de sfinţi ale cerului 
vă sălăşluiţi, sfinţi ai neamului, potrivit misiunii 
voastre care aţi avut-o aici pe pământul 
românesc. Acolo vă veseliţi de comuniunea 
sfinţilor şi vă rugaţi pentru sufletele noastre, 
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cântând, împreună cu îngerii, lui Dumnezeu: 
Aliluia! 
 
ICOSUL 9 
Veniţi toţi fiii neamului să ne bucurăm 
duhovniceşte la pomenirea cea de peste an a 
sfinţilor români ieşiţi din sângiuirile acestui 
popor binecuvântat. Căci, iată, după prăznuirea 
tuturor sfinţilor în lumina Cincizecimii, a fost 
rânduită şi ziua prăznuirii voastre, revărsându-
ne nouă daruri aducătoare de câştig 
duhovnicesc. Pentru aceasta cu cuget luminat 
şi inimă curată vă cântăm, zicând: 
Bucuraţi-vă, cetele apostolilor cu Andrei cel 
întâi chemat şi botezătorul neamului românesc; 
Bucuraţi-vă, mulţimea mucenicilor din toate 
timpurile şi din toate locurile, jertfiţi pentru 
Hristos în tot pământul românesc; 
Bucuraţi-vă, ierarhi prea sfinţiţi, luminători ai 
lumii şi dascăli ai teologiei româneşti; 
Bucuraţi-vă, mulţimea cuvioşilor şi cuvioaselor, 
care aţi luat crucea şi aţi urmat lui Hristos; 
Bucuraţi-vă, ceata sfinţilor tămăduitori şi 
ajutători ai neamului în prigoane şi supărări; 
Bucuraţi-vă, părinţi dreptmăritori şi cunoscători 
ai tainelor lui Dumnezeu; 
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Bucuraţi-vă, voievozi şi dregători cucernici, 
ziditori de lăcaşuri sfinte; 
Bucuraţi-vă, mulţimea drepţilor, plăcuţi lui 
Dumnezeu, ieşiţi din viţa poporului românesc; 
Bucuraţi-vă, eroi ai credinței şi făcători de pace 
pe pământ; 
Bucuraţi-vă, toţi sfinţii români, cu Născătoarea 
de Dumnezeu împreună locuitori; 
Bucuraţi-vă, că aţi completat locul îngerilor 
celor căzuţi prin trufie; 
Bucuraţi-vă, că vedeţi pururea faţa lui Hristos. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 10 
Întru lumina cea pururea fiitoare, care 
străluceşte ca una singură din trei ipostasuri ale 
Prea Sfintei Treimi, vă sălăşluiţi sfinţilor români. 
Împreună cu Prea Curata Maică a lui 
Dumnezeu, cu ceilalţi sfinţi ai neamurilor 
creştine şi cu toţi sfinţii îngeri cântaţi lui 
Dumnezeu: Aliluia! 
 
ICOSUL 10 
De strălucirea cea mai presus de minte 
bucurându-vă, sfinţilor români, şi de 
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dumnezeiasca veselie umplându-vă, v-aţi 
îndumnezeit prin apropierea de Hristos. Iar 
dacă, în ceruri, v-aţi împărtăşit de 
dumnezeiasca desfătare şi preamăriţi pe 
Dumnezeu, Cel ce v-a preamărit, minunaţilor, 
rugaţi-vă pentru sufletele noastre, cei ce vă 
lăudăm, zicând: 
Bucuraţi-vă, sfinţilor care vedeţi pururea faţa lui 
Hristos; 
Bucuraţi-vă, buchete preafrumoase, înmires-
mate de harul Duhului Sfânt; 
Bucuraţi-vă, stupina părinţilor din care iese 
dulceaţa tămăduirilor; 
Bucuraţi-vă, stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii; 
Bucuraţi-vă, făclii aprinse din focul dumnezeirii; 
Bucuraţi-vă, râuri de har revărsate peste 
pământul din care aţi ieşit; 
Bucuraţi-vă, candele aprinse din lumina lui 
Hristos; 
Bucuraţi-vă, punţi trainice peste prăpastia 
ispitelor; 
Bucuraţi-vă, izvoare din care ţâșneşte apa 
vindecărilor; 
Bucuraţi-vă, piscuri semeţe din grădina 
Edenului; 
Bucuraţi-vă, stânci neclintite în faţa furtunilor. 
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Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 11 
Fericim ceata Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre 
dreptmăritoare, pe dascălii teologiei româneşti, 
cei ce ne-au lăsat învăţături şi ne-au arătat 
calea cea sfântă a mântuirii. Drept aceea, cu 
cântări să-i lăudăm, căci în ceruri se roagă 
pentru sufletele noastre şi cântă lui Dumnezeu: 
Aliluia! 
 
ICOSUL 11 
Cine va putea număra mulţimea binefacerilor şi 
a minunilor care le-aţi săvârşit pentru fiii 
Bisericii din care faceţi parte, Sfinţilor Români? 
Sfintele voastre moaşte, purtătoare de har 
dumnezeiesc, străjuiesc hotarele ţării noastre, 
iar rugăciunile voastre, în ceruri, ne ocrotesc şi 
ne acoperă de rătăcire şi de primejdii. Ca 
mulţumită pentru darurile voastre, primiţi de la 
noi nevrednicii această smerită cântare: 
Bucuraţi-vă, prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, cetăţeni ai raiului şi slujitori ai 
Cuvântului vieţii; 
Bucuraţi-vă, icoane ale credinţei şi podoabe a 
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Bisericii dreptmăritoare; 
Bucuraţi-vă, snopi care poartă pâinea vieţii; 
Bucuraţi-vă, hambare pline cu roadele Duhului 
Sfânt; 
Bucuraţi-vă, tămăduitori ai bolnavilor; 
Bucuraţi-vă, sfinţitori ai sufletelor noastre; 
Bucuraţi-vă, îndreptătorii credinţei şi chipuri ale 
blândeţii; 
Bucuraţi-vă, apărători ai Bisericii 
dreptmăritoare; 
Bucuraţi-vă, ocrotitori ai săracilor şi văduvelor; 
Bucuraţi-vă, sprijinitori ai bătrânilor şi 
oropsiţilor; 
Bucuraţi-vă, părinţi ai orfanilor şi ajutători ai 
celor lipsiţi. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 12 
Din stricăciunea cea de demult şi din prăpastia 
păcatelor şi a fărădelegilor, vrând Hristos să ne 
îndrepteze, ne-a rânduit şi nouă, în toate 
veacurile, pilde de pocăinţă şi îndreptare, pe 
sfinţii cei de un neam cu noi. Aceştia ne-au 
învăţat a cânta: Aliluia! 
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ICOSUL 12 
Izbăviţi-ne pe noi, sfinţilor, de boli, de ciumă şi 
de primejdii; izbăviţi-ne pe noi de foc, de 
grindină, de războiul cel dintre noi, dăruind 
pace sufletelor noastre. Păziţi Sfintele Biserici 
în care se pomenesc numele voastre, ocrotiţi 
ţara de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, ajutaţi-ne 
să ne mântuim, iar în ziua judecăţii lui Hristos 
să ne fiţi sprijinitori ca să intrăm în comuniunea 
voastră şi să vă mulţumim zicând: 
Bucuraţi-vă, alăute duhovniceşti şi temple ale 
Duhului Sfânt; 
Bucuraţi-vă, făclii purtătoare de lumină 
necreată; 
Bucuraţi-vă, comori nepreţuite ale neamului 
românesc; 
Bucuraţi-vă, risipitorii întunericului diavolesc; 
Bucuraţi-vă, mijlocitorii înaintea tronului Prea 
Sfintei Treimi pentru mântuirea neamului 
românesc; 
Bucuraţi-vă, trepte de urcuş spre grădina raiului; 
Bucuraţi-vă, aducători de belşug în pământul 
strămoşesc; 
Bucuraţi-vă, străjeri ai hotarelor patriei noastre; 
Bucuraţi-vă, mărgăritare nepreţuite ale Bisericii 
Ortodoxe; 
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Bucuraţi-vă, că sunteţi încoronaţi de Hristos în 
ceruri; 
Bucuraţi-vă, nădejdea noastră în ziua judecăţii; 
Bucuraţi-vă, mijlocitori pentru mântuirea 
noastră. 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi 
pentru sufletele noastre! 
 
CONDACUL 13 
O, prea lăudaţilor şi purtătorilor de Dumnezeu, 
Sfinţilor Români, ca cei ce aţi primit cununile 
cele neveştejite ale slavei şi v-aţi învrednicit de 
desfătarea raiului, primiţi aceste rugăciuni ale 
noastre, rostite cu inimă curată şi smerită şi fiţi 
mijlocitori către Înduratul Dumnezeu ca să ne 
izbăvească de osânda cea veşnică, iertându-ne 
păcatele, ca împreună cu voi să petrecem 
acolo unde nu este nici durere nici întristare nici 
suspin şi unde se cântă neîncetat: Aliluia!  
  
(Acest condac se zice de trei ori.) Apoi se zice iarăşi 
Icosul 1 şi Condacul 1. 
 
Textul acatistului este alcătuit de P.S. Ioachim 
Bacauanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului și 
aprobat de Comisia Sinodala pentru Canonizarea 
Sfinților Români. 
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2) ACATISTUL PENTRU UN ADORMIT 

Acest acatist se citește zilnic 40 de zile după 
moarte și tot atât înainte de pomenirea răposatului 
la un an. 

CONDACUL 1 
Apărător ales și Arhiereu Care Ți-ai pus sufletul 
pentru mântuirea lumii păcătoase, Cel ce ne-ai 
dat nouă putere să fim fii ai lui Dumnezeu și să 
viețuim în Împărăția Ta neapusă, dăruiește 
iertare și bucurie veșnică celui adormit, pentru 
care rugându-ne strigăm Ție: 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
ICOSUL 1 
Sfinte îngere dat de Dumnezeu, vino și te 
roagă pentru robul tău pe care l-ai însoțit în 
toate căile vieții, l-ai păzit și l-ai povățuit, înalță 
cu noi împreună glas către Atotînduratul 
Mântuitor: 
Iisuse, rupe zapisul păcatului robului Tău 
(numele); 
Iisuse, tămăduiește rănile lui sufletești; 
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Iisuse, fă să nu fie pe pământ amintiri rele 
despre el; 
Iisuse, pentru aceasta miluiește-i pe cei pe care 
i-a întristat și i-a obijduit; 
Iisuse, acoperă nedesăvârșirea lui cu 
veșmântul luminat al răscumpărării Tale; 
Iisuse, veselește-l cu milostivirea Ta; 
Iisuse, cel negrăit, mare și minunat, arată-Te 
Tu Însuți lui; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 2 
Ca o porumbiță nemângâiată se poartă sufletul 
deasupra tărâmului pământesc, privind de la 
înălțimea înțelegerii dumnezeiești păcatele și 
ispitele căii trecute, întristându-se cu amar de 
ziua cea fără de întoarcere care a trecut fără de 
niciun folos, dar miluiește-l pe robul Tău, 
Stăpâne, ca să intre în odihna Ta, cântând: 
Aliluia! 
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ICOSUL 3 
Dacă Tu ai pătimit pentru toată lumea, dacă ai 
vărsat lacrimi și sudoare de sânge pentru cei vii 
și pentru cei morți, cine dar ne va opri pe noi să 
ne rugăm pentru cel răposat? Urmând Ție, 
Celui Care Te-ai pogorât chiar și până la iad, 
ne rugăm pentru mântuirea robului Tău: 
 
Iisuse, Dătătorule de viață, luminează-l pe 
dânsul cu lumina Ta; 
Iisuse, să fie el una cu Tine și cu Tatăl; 
Iisuse, Care îi chemi pe toți în via Ta, nu uita 
să-l luminezi pe el cu lumina Ta; 
Iisuse, împărțitorule darnic al veșnicelor 
răsplătiri, arată-l pe el luminat în cămara Ta; 
Iisuse, întoarce sufletului lui puterile pline de 
har ale curăției întâi zidite; 
Iisuse, să se înmulțească în numele lui faptele 
bune; 
Iisuse, încălzește-i pe cei rămași orfani cu 
bucuria Ta cea tainică; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
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CONDACUL 3 
Legată fiind cu lanțurile trupului, întru păcate 
cădea roaba Ta, sufletul ei însă suspina după 
sfințenia și adevărul Tău veșnic; acum dar, 
când neputința trupească zace în putreziciunea 
pământului, sufletul ei să se înalțe mai presus 
decât soarele către Tine, Cel Atotsfânt, și să 
cânte cântare izbăvirii: Aliluia! 
 
CONDACUL 3 
Cel dintâi dintre apostolii Tăi, stând lângă rug, 
în noaptea rece, s-a lepădat de Tine și Tu, Cel 
ce știi neputința firii omenești, l-ai mântuit pe el, 
iartă-i și robului Tău (numele) mulțimea 
căderilor de la voia Ta: 
Iisuse, sălășluiește-l pe el acolo unde nu sunt 
rătăciri; 
Iisuse, slobozește-l de greutatea mustrării de 
conștiință; 
Iisuse, fă să piară în veci amintirea păcatelor; 
Iisuse, să nu pomenești ispitirile tinereții lui; 
Iisuse, curățește-l pe el de tainicele fărădelegi; 
Iisuse, însemnează-l pe el cu lumina lină a 
mântuirii; 
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Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 4 
Furtunile vieții au trecut, s-au sfârșit suferințele 
pământești, neputincioși sunt dușmanii întru 
răutatea lor, dar puternică este dragostea care 
îi izbăvește din veșnicul întuneric și-i 
mântuiește pe toți, pentru care se înalță către 
Tine cu îndrăzneală cântarea: Aliluia! 
 
ICOSUL 4 
Tu, Izbăvitorul nostru, ești milostiv fără de 
măsură către noi. Ce să mai adăugăm la 
nevoința dragostei Tale mântuitoare? Dar 
precum Simon Cirineul Ți-a ajutat Ție, Celui 
Atotputernic, să duci Crucea, așa și acum este 
plăcut bunătății Tale să săvârșești mântuirea 
apropiaților noștri prin mijlocirea noastră: 
Iisuse, Tu ne-ai poruncit să ducem greutățile 
unul altuia; 
Iisuse, Tu ai pus legământul dragostei între cei 
morți și vii; 
Iisuse, primește nevoințele celor ce iubesc să 
slujească spre mântuirea robului Tău (numele); 
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Iisuse, auzi suspinul inimii lui înălțat pe buzele 
noastre; 
Iisuse, primește lacrimile noastre ca pocăință a 
lui; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 5 
Dumnezeule, ultima suspinare a răsuflării 
înainte de moarte să fie primită ca rugăciunea 
tâlharului înțelept. El s-a stins pe crucea vieții, 
dă-i ca și aceluia să moștenească făgăduințele 
Tale: „Amin zic ție, astăzi vei fi cu Mine în rai”, 
unde cetele păcătoșilor care s-au pocăit cântă 
cu bucurie: Aliluia! 
 
ICOSUL 5 
Răstignit pentru noi, chinuit pentru noi, tinde de 
pe Crucea Ta mâna, cu picăturile sângelui Tău 
spală fără de urmă greșelile lui, cu goliciunea 
Ta cea cu bun chip încălzește sufletul dezgolit 
și orfan: 
Iisuse, tu l-ai cunoscut și l-ai iubit dinainte de 
nașterea lui; 
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Iisuse, Tu l-ai văzut pe el de la înălțimea Crucii 
Tale; 
Iisuse, Tu i-ai întins lui, celui ce venea în 
depărtare, brațele Tale rănite; 
Iisuse, Tu pe Golgota însângerată, suspinai 
pentru iertarea păcatelor lui; 
Iisuse, Tu cu blândețe în groaznice chinuri 
mureai; 
Iisuse, Cel ce ai răbdat punerea în mormânt, 
sfințește-i pacea lui din mormânt; 
Iisuse, Cel Înviat, înalță la Tatăl sufletul cel 
înrăit de lume și de Tine mântuit; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 6 
Doarme el somnul de veci, sufletul lui însă nu 
dormitează, ci Te așteaptă pe Tine, Doamne, 
însetată fiind de Tine, Mirele cel veșnic. Să se 
împlinească asupra celui răposat cuvintele 
Tale: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea 
Sângele Meu are viață veșnică”. Dăruiește-i lui 
să mănânce din tainica mană și să cânte lângă 
prestolul Tău: Aliluia! 
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ICOSUL 6 
Moartea l-a despărțit de toți cei de aproape, 
sufletul s-a îndepărtat, cunoscuții suspină, 
numai Tu, Unul, ai rămas aproape. S-au 
destrămat îngrădirile trupului și Te-ai descoperit 
Tu în nespusa măreție a Dumnezeirii întru 
așteptarea răspunsului; 
Iisuse, Dragostea cea mai presus de toată 
înțelegerea, miluiește-l pe robul Tău (numele); 
Iisuse, îndepărtându-se de Tine, el greu se 
chinuia; 
Iisuse, iartă necredincioșia sufletului lui; 
Iisuse, speranțele cele risipite nășteau dorul de 
Tine; 
Iisuse, amintește-Ți clipele când sufletul lui 
sălta de încântarea Ta; 
Iisuse, dăruiește-i răposatului nepământeasca 
bucurie și pace; 
Iisuse, Unule credincios, fără de schimbare, 
primește-l pe dânsul; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
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CONDACUL 7 
Credem că despărțirea noastră nu va fi lungă. 
Te înmormântăm pe tine ca sămânța în câmp, 
iar creșterea ta va fi în altă țară. Neghina 
păcatelor tale să piară în mormânt, iar faptele 
bune să strălucească acolo unde semințele 
bunătății dau roade nepieritoare, unde sufletele 
sfinților cântă: Aliluia! 
 
ICOSUL 7 
Când răposatul va fi dat uitării, când chipul lui 
se va șterge din inimi și vremea va șterge 
împreună cu mormântul lui râvna rugăciunii 
pentru el, să nu-l lași atunci pe el, ci dă-i 
mângâiere sufletului singur: 
Iisuse, dragostea nu se răcește niciodată; 
Iisuse, bunăvoința Ta este nesecată; 
Iisuse, să se spele păcatele lui în rugăciunile 
neîncetate ale Bisericii prin aducerea jertfei 
celei fără de sânge; 
Iisuse, cu mijlocirile tuturor sfinților dăruiește-i 
lui harul rugăciunilor pentru cei vii; 
Iisuse, în zilele încercărilor noastre primește 
mijlocirea lui pentru noi; 
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Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 8 
Cu lacrimi să ne rugăm atunci când amintirea 
răposatului este dureros de vie, să-i pomenim 
numele ziua și noaptea, făcând milostenii, 
hrănindu-i pe cei flămânzi, zicând dintru 
adâncul sufletului: Aliluia! 
 
ICOSUL 8 
Sfântul Ioan Teologul, văzătorul tainelor, a 
văzut la prestolul Mielului lui Dumnezeu 
mulțime de oameni în veșminte albe: aceștia 
sunt cei care au venit de la adâncă durere. Zi și 
noapte ei slujesc cu bucurie lui Dumnezeu și 
Dumnezeu sălășluiește întru dânșii și nu se va 
atinge de ei munca: 
Iisuse, scrie-l și pe robul Tău (numele) 
împreună cu dânșii; 
Iisuse, el mult a pătimit și s-a chinuit; 
Iisuse, Tu știi toate ceasurile lui amare și clipele 
pline de durere; 
Iisuse, scârbe și necazuri a avut el pe pământ, 
dă-i lui bucurie în ceruri; 
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Iisuse, îndulcește-l pe el din izvoarele apei celei 
vii; 
Iisuse, șterge toată lacrima de la ochii lui; 
Iisuse, sălășluiește-l acolo unde nu frige 
soarele, ci viază soarele dreptății Tale; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 9 
Călătoria pământească s-a sfârșit. Ce trecere 
plină de har în lumea duhului, ce priveliști ale 
frumuseții lumii cerești, noi și necunoscute lumii 
pământești! Sufletul se întoarce în patria sa, 
unde, soarele luminos al dreptății lui Dumnezeu 
îi luminează pe cei ce cântă: Aliluia! 
 
ICOSUL 9 
Dacă strălucirea și urma Ta lasă lumină pe 
fețele muritorilor, atunci cum ești Tu Însuți? 
Dacă roadele mâinilor Tale sunt atât de 
minunate și pământul care oglindește doar 
urma Ta este plin de atâta nespusă măreție, 
atunci cum este chipul Tău nevăzut? 
Descoperă slava Ta răposatului robului Tău 
(numele): 



                                                 39 
 

Iisuse, ascute-i auzul lui pentru înțelegerea 
Dumnezeirii Tale; 
Iisuse, deschide-i auzul lui pentru priceperea 
celor cerești; 
Iisuse, bucuria lui să fie preaîmbelșugată; 
Iisuse, întărește în el nădejdea întâlnirii în 
locașurile veșnice; 
Iisuse, dă-ne nouă să simțim puterea plină de 
har a rugăciunii pentru răposați; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 10 
Tatăl nostru, primește-l pe cel răposat în 
Împărăția Ta, unde nu este păcat și răutate, 
unde voia Ta sfântă e neclintită, unde în 
mulțimile preacuratelor suflete și a îngerilor fără 
de prihană se sfințește numele Tău cel plin de 
har și răspândește bună mireasmă lauda: 
Aliluia! 
 
ICOSUL 10 
În ziua aceea îngerii vor pune prestolul Tău, 
Judecătorule, și Tu vei străluci întru slava 
Tatălui Tău, dând fiecărui om răsplată.  
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O, privește atunci cu milă la smeritul robul Tău 
(numele), zicându-i: „Vino de-a dreapta Mea”: 
Iisuse, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Care ai 
putere să ierți păcatele; 
Iisuse, iartă-i lui păcatele cele uitate și tăinuite 
din rușine; 
Iisuse, lasă-i lui fărădelegile neputinței și ale 
neștiinței; 
Iisuse, izbăvește-l de adâncurile întunecate ale 
deznădejdii iadului; 
IIsuse, să moștenească el făgăduințele Tale de 
viață dătătoare; 
Iisuse, să fie și el împreună cu cei binecuvântați 
ai Tatălui Tău; 
Iisuse, dăruiește-i bucurie nesfârșită în veci; 
Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău (numele). 
 
CONDACUL 11 
Atotbunule Stăpâne, să i se deschidă 
răposatului porțile luminoase ale raiului ca să-l 
întâmpine cu bucurie pe el soboarele drepților 
și ale sfinților, mulțimea celor apropiați și a 
celor care l-au iubit, să se bucure de el îngerii 
Tăi cei purtători de lumină, ca s-o vadă acolo și 
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pe pururea fericită Maica Ta, unde răsună 
biruitor: Aliluia! 
 
ICOSUL 11 
Suflarea Ta învie florile și toată natura, trezește 
mulțimea celor mai mici făpturi, privirea Ta este 
mai luminoasă decât cerul primăverii. 
Dragostea Ta, Iisuse, este mai caldă decât 
razele soarelui. Tu, din pulberea pământului ai 
înviat trupul pieritor al omului spre zorii 
nepieritoarei vieți veșnice, luminează-l atunci și 
pe robul Tău (numele) cu lumina milei Tale: 
Iisuse, în dreapta Ta sunt bunăvoința și viața; 
Iisuse, în privirea Ta sunt dragostea și lumina; 
Iisuse, izbăvește-l pe răposat de veșnica 
moarte duhovnicească; 
Iisuse, el a adormit cu nădejde, așa precum 
râul Nil înainte de iarna rece; 
Iisuse, deșteaptă-l pe el când ierburile 
pământului se vor înveșmânta în florile 
veșniciei; 
Iisuse, nimic din cele pământești să nu 
umbrească ultimul lui somn; 
Iisuse, Tu ești fericirea cea neschimbată și 
scopul vieții noastre; 
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Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 12 
Hristoase, Tu – Împărăția veșnică, Tu – 
pământul celor blânzi, Tu – locașul multora, Tu 
– băutura nouă, Tu – veșmântul și cununa 
cuvioșilor, Tu – patul odihnei sfinților, Tu – 
preadulce Iisuse! Ție Ți se cuvine laudă: Aliluia! 
 
ICOSUL 12 
În chipul nepământeștilor frumuseți ale livezilor 
pline de pace și ale luminoaselor locașuri 
strălucitoare ca razele soarelui și în nespusa 
minunăție a cântărilor cerești Tu ne-ai 
descoperit nouă fericirea celor ce Te iubesc pe 
Tine: 
Iisuse, să intre robul Tău în bucuria Ta; 
Iisuse, îmbracă-l pe el întru strălucirea slavei 
Tatălui; 
Iisuse, luminează-l cu razele Duhului Sfânt; 
Iisuse, fă să se înalțe el din slavă în slavă; 
Iisuse, fă să te vadă pe Tine față către Față; 
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Iisuse, Judecătorule Atotmilostive, învredni-
cește-l de dulceața raiului pe robul Tău 
(numele). 
 
CONDACUL 13 
O, Mire cel fără de moarte, care vii cu îngerii în 
mijlocul nopții păcatului și a necredinței să 
judeci toată lumea, deschide ușile cămării Tale 
celei slăvite robului Tău (numele) ca în veci să 
cânte împreună cu nenumăratele cete ale 
sfinților: Aliluia! 
 
(Acest condac se zice de trei ori.) Apoi se zice iarăşi 
Icosul 1 şi Condacul 1. 
 
RUGĂCIUNE 
 
    Doamne Dumnezeule, înspăimântătoare și de neocolit 
este judecata Ta cea nefățarnică! Duhul nostru se 
zbuciumă într-o mare și groaznică tulburare, inima 
tremură și se topește ca ceara numai de la rostirea 
cuvântului Tău nestrămutat al ultimei judecăți; limba 
amuțește în așteptarea sunetului trâmbiței Arhanghelului, 
care va trezi din morți și va chema pe cei vii la strașnica 
Ta Judecată; de la răsărit și de la apus, de la miază-zi și 
de la miază-noapte. 
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    O, cu adevărat va fi strașnică ziua aceea în care vei 
veni, Dumnezeule, pe pământ întru slavă cu îngerii și cu 
sfinții. Cei din înălțime și din adâncurile pământului – toți 
vor sta atunci cu frică și cu cutremur; cerul și pământul 
vei chema la judecată să judeci toată lumea întru 
dreptate! 
    Înfricoșătoare va fi ziua aceea în care se vor pune 
scaunele la judecată, se vor deschide cărțile și se vor 
descoperi înaintea Ta, a îngerilor și a oamenilor faptele 
noastre cele vădite și cele ascunse, cuvintele și 
gândurile; pentru că nimic la Tine, Doamne, nu este 
ascuns care nu va fi descoperit atunci, nici tainic care să 
nu se vădească. Cine va putea, Judecătorule drepte, să 
stea atunci neclintit în fața Ta și a întregii lumi de sus și 
de jos? Dacă dreptul cu anevoie se va mântui, atunci cel 
necurat și păcătos cum se va afla? Cine ne va apăra pe 
noi, dacă nu milostivirea Ta, Doamne? Unde vom fugi de 
la Judecata Ta cea dreaptă? 
    O, îndură-Te, îndură-Te atunci de noi și de cel trecut la 
Tine din viața aceasta, de pururi pomenitul robul Tău 
(numele) și nu-l osândi după păcatele lui la munca 
veșnică. Binevoiește dar, Preîndurate Doamne, a primi la 
jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri jertfa noastră 
pentru el, rugăciunea noastră și milostenia ca o tămâie 
cu bun miros, împreună cu rugăciunile și Jertfa cea fără 
de sânge a păstorilor sfintei Tale Biserici, ca să nu se 
rușineze înaintea Ta, a îngerilor și a întregii lumi 
adormitul robul Tău (numele). 
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    Auzi-ne pe noi, Dumnezeul nostru, și nu ne lăsa până 
în sfârșit; caută la cei ce și-au plecat genunchii, 
aruncându-se jos în fața Ta, Doamne. Auzi-i pe cei care 
cer mila Ta și Împărăția cerească adormitului robului Tău 
(numele). Ție ne rugăm, Preaîndurate Iisuse, când vei 
veni cu îngerii Tăi și cu sfinții să judeci lumea, miluiește, 
miluiește atunci, Mântuitorule, zidirea Ta, căci este chipul 
slavei Tale celei negrăite. Cu inimă înfrântă cerem și ne 
rugăm Ție, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, nu-l 
judeca pe robul Tău (numele) cu judecata Ta cea 
dreaptă la veșnica muncă, chiar dacă și este vrednic de 
toată osânda și munca, nu-l înlătura de turma aleșilor 
Tăi, ci pentru îndurarea Ta cea nespusă, pentru multa 
răbdare și dragoste către noi, păcătoșii și nevrednicii 
robii Tăi, în numele preascumpei Tale jertfe de pe Cruce, 
învrednicește-l pe el, Stăpâne, de Împărăția Ta pe care 
ai gătit-o celor ce Te iubesc pe Tine de la facerea lumii. 
Și să intre în locul odihnei, lăudând întru tot sfântul și 
mult încuviințatul Tău Nume, slăvind iubirea Ta de 
oameni și îndurările Tale. Că Tu ești Dumnezeul milei și 
al îndurărilor și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui 
Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de 
viață făcătorului Tău Duh, acum și pururi și în vecii 
vecilor. Amin. 
 
Sursa - https://sfintiiarhangheli.ro - Acatist alcatuit 
de Schimonahia Siluana Vlad 
 

 

https://sfintiiarhangheli.ro/
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3) ACATIST CĂTRE DUMNEZEU TATĂL 
PENTRU CEI ADORMIŢI 

 
CONDACUL 1 
Cel ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai 
pregătit pacea spre binele cel veşnic, hotărând 
tuturor vremea şi felul sfârşitului, iartă, 
Doamne, păcatele celor din veac adormiţi, 
primeşte-i în locaşul luminii şi al bucuriei şi le 
deschide braţele părinteşti. Auzi-ne, Milostive, 
pe noi, cei ce le facem pomenirea şi strigăm: 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
ICOSUL 1 
Pe Adam cel căzut şi tot neamul să-l izbăvești 
de pierzarea cea veşnică, ai trimis în lume, 
Doamne, pe Fiul Tău, răsărindu-ne viaţa 
veşnică prin Crucea şi Învierea Lui. Spre mila 
Ta nădăjduim, aşteptăm Împărăţia cea 
nestricăcioasă a slavei, cerem Împărtăşirea la 
Domnul a celor adormiţi şi ne rugăm: 
Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele şi 
întristările pământeşti; 
Tatăl nostru, veseleşte sufletele celor ce s-au 
chinuit în valurile vieţii; 
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Tatăl nostru, mângâie-i pe ei la sânul Tău, 
precum îşi mângâie mama copiii; 
Tatăl nostru, grăieşte lor: “Păcatele vi s-au 
iertat!” 
Tatăl nostru, primeşte-i în limanul cel fericit şi 
liniştit; 
Tatăl nostru, deschide-le cămările Îngerilor şi 
ale Sfinţilor; 
Tatăl nostru, pe părinţii şi fraţii noştri cei 
adormiţi învredniceşte-i veşnicilor Tale bunătăţi; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 2 
Cuviosul Macarie, fiind luminat de strălucirea 
Celui Preaînalt, a auzit glas de la un craniu de 
popă idolesc: “Când vă rugaţi, voi, creştinii, 
pentru cei ce se chinuiesc în iad, au bucurie şi 
păgânii”. Este minunată puterea rugăciunilor 
pentru cei adormiți. Cele de dedesubt, prin 
acestea se luminează și toți se bucură, 
împreună cu cei necredincioşi, când cântăm 
pentru toată lumea: Aliluia! 
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ICOSUL 2 
Ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Isaac 
Sirul, care spune: “Inima care iubeşte și pe 
oameni şi pe dobitoace, se roagă întotdeauna 
cu lacrimi pentru ca toată zidirea să se 
curăţească”, deci și noi cu  îndrăznire cerem  
de la Dumnezeu ajutor tuturor celor din veac 
adormiţi, strigând unele ca acestea: 
Tatăl nostru, uşurează întristarea părinţilor 
pentru pierderea fiilor; 
Tatăl nostru, fă ca cei ce nu Te-au cunoscut pe 
pământ, să Te cunoască măcar în Cer; 
Tatăl nostru, miluieşte-i pe toţi cei ce au fost 
îngropaţi fără rugăciuni; 
Tatăl nostru, primeşte în locaşurile Tale pe cei 
ce au murit năprasnic, de necaz sau de 
bucurie; 
Tatăl nostru, tuturor celor ce mor, trimite-le 
pacea şi odihna Sfinților; 
Tatăl nostru, pentru rugăciunile celor ce au 
pătimit fără vină, iartă-i pe cei păcătoşi; 
Tatăl nostru, celor adormiți ușurează-le 
întristarea cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel 
ceresc; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
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CONDACUL 3 
Vinovaţi suntem de necazurile lumii și de 
suferinţele făpturilor necuvântătoare şi de 
suferinţele copiilor nevinovaţi, fiindcă prin 
căderea omului, s-a distrus fericirea şi 
frumuseţea făpturii. Tu, Cel mare dintre 
suferinzii cei nevinovaţi, Tu singur ai putere a 
ierta tuturor, deci iartă şi întoarce lumii fericirea 
cea de demult, ca şi cei morţi şi cei vii să afle 
pacea, strigând: Aliluia!  
 
ICOSUL 3 
Lumină lină, Răscumpărătorul tuturor, auzind 
de oftarea Ta pe Cruce, pentru vrăjmaşii Tăi: 
“Părinte, iartă-le lor păcatul!’ Deci în numele 
iertării tuturor, îndrăznim și noi a ne ruga 
Tatălui pentru veşnica odihnă a vrăjmaşilor Tăi 
şi ai noştri: 
Tatăl nostru, iartă celor ce au vărsat sânge 
nevinovat; 
Tatăl nostru, iartă celor ce şi-au făcut 
bunăstarea lor pe lacrimile aproapelui; 
Tatăl nostru, nu judeca pe cei ce ne-au asuprit 
pe noi cu clevetire şi cu nedreptate; 
Tatăl nostru, răsplăteşte cu milă pe toţi cei 
asupriţi de noi; 



                                                 50 
 

Tatăl nostru, fă ca această rugăciune pentru ei, 
să fie primită drept taină a împăcării; 
Tatăl nostru, rupe zapisul păcatelor părinţilor şi 
fraţilor noştri răposaţi; 
Tatăl nostru, arată tuturor milostivirea Ta și 
dăruiește-le iertare; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 4 
Mântuieşte, Doamne, pe cei ce s-au sfârşit în 
suferinţe grele, prin ucideri, îngropaţi de vii, 
prăpădiţi de grindină, de ger sau din cădere de 
la înălţime; deci pentru întristarea sfârşitului lor, 
dăruieşte-le bucuria Ta cea nesfârşită şi 
veşnică, ca să binecuvânteze vremea lor de 
suferinţă, ca timp al răscumpărării lor, cântând: 
Aliluia!  
 
ICOSUL 4 
Dăruieşte, Doamne, tuturor cărora le-ai luat 
viaţa din fragedă tinereţe, tuturor cărora le-ai 
dat cununa de spini, tuturor celor ce nu au 
cunoscut fericirea pământească, Mila Ta cea 
nesfârşită; răsplăteşte-le cu razele iubirii Tale 
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nesfârşite dincolo de mormânt, pentru care noi 
strigăm aşa: 
Tatăl nostru, răsplăteşte tuturor celor ce au 
murit sub sarcinile grele ale ostenelilor; 
Tatăl nostru, primeşte în cămările Raiului pe 
adormiţii prunci şi pe fecioare; 
Tatăl nostru, învredniceşte-i veseliei la Cina 
Fiului Tău; 
Tatăl nostru, odihneşte-i pe cei singuratici, 
orfani şi străini pentru care nu are cine să se 
roage; 
Tatăl nostru, să se şteargă păcatele lor de 
razele calde ale atotiertării Tale; 
Tatăl nostru, dăruieşte robilor Tăi mai înainte 
adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri, haina albă a 
biruinţei; 
Tatăl nostru, fă-i părtași bucuriei celei veșnice, 
întru împărăția Ta; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 5 
Ai dăruit, Doamne, neamului omenesc moartea, 
ca cel de pe urmă mijloc de înţelegere şi de 
pocăinţă; cugetând la groaznica Judecată se 
descoperă deşertăciunile pământeşti, pornirile 
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trupeşti se liniştesc, mintea cea semeaţă se 
smereşte, dreptatea cea veşnică se descoperă, 
că şi păcătoşii cei îndărătnici în credinţă când 
sunt pe patul de moarte mărturisesc cum că 
este Dumnezeu. Pentru aceea, ei veşnic cer 
îndurarea Ta strigând: Aliluia! 
 
ICOSUL 5 
Părinte a toată îndurarea, Tu luminezi ziua cu 
soarele; Tu îndulceşti pământul cu roade, Tu 
veseleşti lumea cu frumuseţea, precum pe 
prieteni, aşa şi pe vrăjmaşii Tăi; noi credem că 
şi dincolo de mormânt, în veşnicie, îndurarea 
Ta este nesfârşită, miluind chiar pe păcătoşii 
cei cu totul lepădaţi, pentru rugăciunile noastre, 
de aceea așa ne rugăm: 
Tatăl nostru, ne întristăm pentru hulitorii de 
sfinţenie şi pentru fărădelegile lor; 
Tatăl nostru, fă să fie şi asupra lor, voia Ta cea 
de mântuire; 
Tatăl nostru, fie-Ţi milă de cei răniţi cu 
necredinţa cea pierzătoare; 
Tatăl nostru, iartă-I pe cei ce s-au sfârșit fără 
de pocăință; 
Tatăl nostru, mântuieşte pe cei care s-au 
pierdut în păcate grele și întunecate; 
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Tatăl nostru, fă ca să se stingă flacăra 
necredinţei lor în marea bunătăţii Tale; 
Tatăl nostru, Biruitorul iadului, izbăveşte-i de 
osândirea în iad pe părinţii şi fraţii noştri cei 
mutați din lume; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 6 
Este grozav întunericul sufletului depărtat de 
Dumnezeu, chinuit de conştiinţă și de 
scrâşnirea dinţilor, de focul cel nestins și de 
viermele cel neadormit;  eu tremur gândind că 
acela va fi şi locul meu,  deci, eu pentru mine 
însumi mă rog şi pentru cei ce suferă în iad, ca 
să se pogoare peste ei rouă cu răcoreală, 
cântând cântare Lui Dumnezeu: Aliluia!  
 
ICOSUL 6 
Unde era să răsară lumina Ta, Hristoase 
Dumnezeule, dacă nu peste cei ce şedeau în 
întuneric şi în umbra morţii? De aceea Te şi 
pomenesc sufletele cele din iad. Pogoară-Te 
dar din nou întru cele mai de jos ale pământului 
şi scoate întru bucurie pe cei ce s-au despărţit 
de Tine cu păcatele, însă de Tine nu s-au 
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depărtat. Deci, în numele Fiului şi al Duhului, 
ne rugăm Tatălui: 
Tatăl nostru, fiii Tăi se chinuiesc, deci miluieşte-i; 
Tatăl nostru, grele sunt păcatele lor, dar 
îndurarea Ta este mare; 
Tatăl nostru, Tu ai trimis pe Fiul Tău ca să 
mântuiască pe cei păcătoşi; 
Tatăl nostru, cercetează necazul cel amar al 
sufletelor care s-au depărtat de la Tine; 
Tatăl nostru, miluieşte pe cei ce au prigonit 
adevărul din neputinţă; 
Tatăl nostru, primește în dragostea Ta, pe cei 
ce au greșit din neștiință ; 
Tatăl nostru, iubirea Ta să fie nu foc, ci 
răcoreală din Rai; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi; 
 
CONDACUL 7 
Voind, Doamne, să dai mână de ajutor celor 
adormiţi, le-ai îngăduit ca în vis şi prin vedenii 
să se arate celor vii. Ca aceştia pomenind cu 
dragoste pe cei adormiţi să facă în amintirea lor 
fapte bune şi nevoindu-se cu credinţă, să strige 
cu dragoste: Aliluia! 
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ICOSUL 7 
Biserica lui Hristos înalţă rugăciuni pentru cei 
adormiţi în toată lumea, în fiecare zi, la orice 
ceas, în tot pământul. Păcatele lumii se 
curăţesc cu Sângele cel curăţitor al Mielului lui 
Dumnezeu. Sufletele celor adormiţi se ridică din 
moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, cu 
puterea rugăciunilor de la Altarul Domnului. De 
aceea strigăm: 
Tatăl nostru, fie mijlocitoare Biserica pentru cei 
adormiţi, ca să le facă scară către Cer; 
Tatăl nostru, îndură-Te de ei pentru solirea 
Preasfintei Fecioare şi a tuturor Sfinţilor; 
Tatăl nostru, curăţeşte pe cei pentru care 
credincioşii strigă către Tine, ziua şi noaptea; 
Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor iartă 
pe părinţii lor;  
Tatăl nostru, pentru lacrimile maicilor, 
răscumpără păcatele fiilor; 
Tatăl nostru, primeşte milosteniile şi rugăciunile 
noastre ca împlinire la faptele lor bune; 
Tatăl nostru, să fie Sângele Fiului Tău izvor de 
viaţă, pentru aceia cărora le facem pomenirea; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
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CONDACUL 8 
Lumea întreagă se înfătişează ca un sfânt 
mormânt obştesc. Pretutindeni se găseşte 
praful fraţilor şi al părinţilor noştri, zidiţi după 
chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu, rudenii 
ale noastre întru Adam. Tu singur eşti Acela ce 
fără încetare ne-ai iubit pe noi. Iartă-i şi pe toţi 
cei ce au murit de la început şi până acum, ca 
să cânte ei iubirii Tale de oameni: Aliluia!  
 
ICOSUL 8 
Vine ziua vaiului ca un foc arzător, ziua cea 
mare și înfricoşată a Judecăţii celei de pe urmă, 
când se vor descoperi cele ascunse ale 
oamenilor şi se va deschide Cartea Cunoştinţei. 
Iar Sfântul Apostol Pavel strigă: Împăcaţi-vă cu 
Dumnezeu mai înainte de acea zi. Doamne 
ajută-ne, şi cu lacrimile celor vii, împlineşte 
neajunsurile celor adormiţi, când strigăm: 
Tatăl nostru, în ceasul Judecăţii, învredniceşte-i 
pe ei şi pe noi de mila Ta cea aducătoare de 
bucurie; 
Tatăl nostru, încununează cu slavă pe cei ce 
au suferit munci, pentru Tine şi pentru 
aproapele; 
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Tatăl nostru, dăruieşte odihna Ta celor curăţiţi 
prin necazurile lumii acesteia pământeşti; 
Tatăl nostru, Cel ce stii numele tuturor, 
primeşte-i pe cei ce s-au mântuit în cinul 
călugăresc şi în cel mirenesc; 
Tatăl nostru, primeşte pe păstorii cei cucernici, 
împreună cu fiii lor cei duhovniceşti; 
Tatăl nostru, să întâmpine robii Tăi pe Mirele 
Hristos cu făclii aprinse; 
Tatăl nostru, dăruiește-le iertare și odihna;  
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 9 
Binecuvântaţi, iar nu pierdeţi timpul care trece 
repede. Fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie 
tot mai mult de mormânt. Albirea părului, 
slăbirea puterii, sunt vestitoare de lumea cea 
viitoare, sunt martorii stricăciunii. Ne vestesc că 
totul trece şi se apropie fericirea cea veşnică, 
unde nu sunt nici lacrimi, nici suspine, ci numai 
cântare de biruinţă: Aliluia! 
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ICOSUL 9 
După cum toamna, copacii se despoaie de 
frunze, aşa şi viaţa noastră merge spre cădere, 
cu fiecare an, cu fiecare lună. Floarea tinereţii 
se veştejeşte, lumina bucuriilor se stinge, 
bătrâneţea cea grea se apropie, prietenii mor, 
cei de aproape se depărtează. Voi, cei ce eraţi 
cândva tineri, plini de bucurie şi de fericire, 
unde sunteţi acum? Mormintele voastre zac 
fără glas. Dar sufletele lor sunt în mâna Ta, 
Doamne; de aceea grăim acestea: 
Tatăl nostru, îngrijirea pentru lumea cea de 
dincolo de mormânt, ne cheamă la rugăciune; 
Tatăl nostru, luminează cu soare frumos şi 
încălzeşte locaşurile celor adormiţi; 
Tatăl nostru, să se şteargă pentru totdeauna 
vremea despărţirii; 
Tatăl nostru, învredniceşte-ne de bucuria 
întâlnirii cu ei în ceruri; 
Tatăl nostru, fă ca noi să fim una cu Tine; 
Tatăl nostru, întoarce celor răposaţi curăţia 
pruncilor prin bunătatea de suflet a celor tineri; 
Tatăl nostru, fă ca să le fie lor viaţa cea veşnică 
luminată sărbătoare a Paştilor; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
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CONDACUL 10 
La mormintele rudenilor noastre ne curg lacrimi 
ca picăturile de ploaie şi cu nădejde ne rugăm: 
“Adevereşte-ne, Doamne, cum că ne-ai iertat 
pe toţi, spune-ne cum că i-ai iertat; spune-ne 
cum că îi primeşti în locaşurile bucuriei; 
descoperă aceasta în taina sufletului nostru, ca 
să cântăm: Aliluia!  
 
ICOSUL 10 
Îmi îndrept privirea în depărtare pe calea vieţii 
trecute şi văd o mulţime din cei care au 
răposat, din prima zi şi până acum, binefăcători 
ai mei, şi cu îndatorată dragoste strig unele ca 
acestea: 
Tatăl nostru, miluieşte pe toţi cei care mi-au 
dorit şi mi-au făcut mie bine; 
Tatăl nostru, învredniceşte-i măririi Tale pe 
părinţii şi fraţii noştri şi pe cei de aproape; 
Tatăl nostru, mântuieşte pe cei care mi-au 
binevestit mie cuvântul Tău; 
Tatăl nostru, preamăreşte în fața îngerilor pe 
cei ce m-au învăţat să Te iubesc pe Tine; 
Tatal nostru, dăruiește bucurie celor ce m-au 
povăţuit cu pilda vieţii lor sfinte; 
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Tatăl nostru, îndulceşte cu tainică mană pe cei 
ce m-au ajutat în zilele grele; 
Tatăl nostru, Împărăţia Ta nu are sfârşit, fă ca 
să intre cei adormiţi întru bucuria Ta; 
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 11 
Unde-ţi este moarte, boldul tău? Unde-ţi este 
întunecarea şi frica cea mai dinainte, că de 
acum înainte, tu eşti dorită, tu ne împreunezi 
nedespărţit cu Dumnezeu, tu eşti o mare 
odihnă, tu eşti o mare zi de sâmbătă. Apostolul 
strigă: „Doresc să mor, ca să fiu împreună cu 
Hristos!” drept aceea, privind la moarte ca la o 
minunată aşteptare şi viaţă, strigăm: Aliluia! 
 
ICOSUL 11 
Învia-vor morţii şi se vor scula cei din morminte 
şi se vor bucura cei de pe pământ, fiindcă 
atunci se vor scula trupuri duhovniceşti 
preamărite, nestricăcioase, luminate. Oase 
uscate auziți cuvântul Domnului: „Îmbracaţi-vă 
cu bine, acoperiţi-vă cu piele, sculaţi-vă din 
cărunteţea vremilor trecute, căci sunteţi 
răscumpăraţi cu Sângele Fiului lui Dumnezeu; 
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Prin moartea Lui sunteţi înviaţi, a venit peste 
voi lumina Învierii”. Această taină o slăvim și noi 
și strigăm: 
Tatăl nostru, descoperă-le acum tot adâncul 
iubirii Tale; 
Tatăl nostru, așază-i întru fericire, în împărăția 
Ta; 
Tatăl nostru, Tu le-ai descoperit lumina soarelui 
şi luna cea liniştită; 
Tatăl nostru, fă să vadă acum şi slava Îngerilor 
care sunt pară de foc; 
Tatăl nostru, Tu i-ai îndulcit cu frumuseţea 
răsăritului şi a apusului de soare, deci să vadă 
şi ei lumina veşnicei Tale Dumnezeiri; 
Tatăl nostru, tot sufletul să fie luminat ca steaua 
dimineţii şi luceafărul zorilor; 
Tatăl nostru, dă-le să cânte în veci cântarea 
Îngerilor; 
Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi; 
 
CONDACUL 12 
Carnea şi sângele nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu. Câtă vreme petrecem în trup, 
suntem despărţiţi de Hristos. Dacă nu murim, 
nu putem învia pentru veşnicie, că se cade ca 
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acest trup stricăcios, să se îmbrace întru 
nestricăciune şi muritorul să se lumineze cu 
nemurirea. Ca astfel, în lumina zilei celei 
neînserate să cânte neîncetat: Aliluia! 
 
ICOSUL 12 
Aşteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul, 
aşteptăm razele luminoase ale învieri, aşteptăm 
scularea din morminte a celor apropiaţi ai noștri 
şi îmbrăcarea celor morţi cu viață veșnică, prin 
preschimbarea întregii făpturi. Atunci vom striga 
Ziditorului unele ca acestea: 
Tatăl nostru, Tu ai zidit lumea spre biruinţa 
bucuriei şi binelui; 
Tatăl nostru, ridică-ne pe noi din adâncul 
păcatului la sfinţenie; 
Tatăl nostru, dăruieşte celor răposaţi ca să 
împărăţească împreună cu Tine în veșnicie; 
Tatăl nostru, fă ca să le fie lor Domnul Hristos 
lumină pururea aprinsă; 
Tatăl nostru, dă-ne şi nouă ca împreună cu ei 
să prăznuim Paştile nestricăciunii; 
Tatăl nostru, nu Te despărţi de robii Tăi până în 
sfârşit; 
Tatăl nostru, dă-ne să petrecem împreună cu 
Tine veșnic; 
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Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte 
sufletele adormiţilor robilor Tăi! 
 
CONDACUL 13  
O, preaîndurate Părinte, Cel ce eşti fără de 
început şi voieşti ca toţi să se mântuiască, Cel 
ce ai trimis la cei pierduţi pe Fiul Tău şi 
Dumnezeul nostru şi ai turnat peste ei Duhul 
cel de viaţă dătător, miluieşte, iartă şi 
mântuieşte pe rudeniile noastre şi pe toţi cei din 
veac adormiţi; iar cu solirile lor cercetează-ne 
pe noi, ca împreună cu ei să cântăm Ţie, 
Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, cântare: 
Aliluia!  
 
(Acest condac se zice de trei ori.) Apoi se zice iarăşi 
Icosul 1 şi Condacul 1. 
 
RUGĂCIUNE CĂTRE DUMNEZEU 
Doamne, îngenunchez înaintea Ta cu inima înfrântă şi 
zdrobită şi-Ţi încredintez ceasul din urmă al vieţii mele şi 
ceea ce urmează după aceea. Când picioarele mele 
slăbite mă vor face să înţeleg că viaţa mea se apropie de 
sfârşit: Doamne ai milă de mine! Când ochii mei slăbiţi şi 
tulburaţi de apropierea morţii, vor privi stăruitor către 
Tine: Doamne ai milă de mine! Când mâinile mele 
tremurânde şi amorţite, nu vor mai putea ţine crucea Ta 
şi fără voie o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele: 
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Doamne ai milă de mine! Când obrazul meu palid şi 
buzele mele uscate vor produce teamă şi compătimire 
celor din jurul meu, vestind apropierea sfârşitului meu: 
Doamne ai milă de mine! Când urechile mele nu vor mai 
auzi vorbele oamenilor, ci vor asculta glasul Tău care va 
rosti Judecata de care va depinde soarta mea: Doamne 
ai milă de mine! Când gândurile mele se vor întuneca de 
frica morţii, iar sufletul meu se va lupta cu duhul 
întunericului, care va vrea să mă acopere, pentru a 
pierde îndurarea Ta şi să cad în chinurile deznădejdii: 
Doamne ai milă de mine! Când inima mea obosită abia 
va mai bate, luptându-se cu vrăjmaşii mântuirii mele: 
Doamne ai milă de mine! Când voi vărsa lacrimile cele 
din urmă, semn al nimicniciei mele, primeşte-le ca pe o 
jertfă de pocăinţă şi în clipele acelea: Doamne ai milă de 
mine! Când cei din jurul meu, simţind sfârşitul vieţii mele, 
Te vor chema în ajutorul meu: Doamne ai milă de mine! 
Când simţurile mele nu vor înţelege ce se petrece în jurul 
meu şi voi fi în chinurile morţii: Doamne ai milă de mine! 
Când sufletul meu va părăsi lumea, lăsându-mi trupul 
fără de viaţă, primeşte întoarcerea fiinţei mele la Tine ca 
pe o jertfă ce Ţi se cuvine şi Te rog: Doamne ai milă de 
mine! Când sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va 
vedea negrăita strălucire a Dumnezeirii Tale, nu-l 
depărta de la Tine, ci primeşte-l în cereştile Tale locaşuri, 
ca în veci să Te slăvească! Amin! 
 
Sursa - Acatistierul cel mare, Editura Cartea 
Ortodoxă Alexandria, 2011 
 



„Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și 
celor din morminte viață dăruindu-le! Și nouă ne-a dăruit 
viață veșnică, închinămu-ne Învierii Lui celei de a treia zi!”
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