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ACATISTUL SFINTILOR ADRIAN SI NATALIA 
(26 august) 

 

Rugaciunile incepatoare, apoi 
 

Condacul 1 

Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu si prealaudati mucenici ai lui Hristos, pentru 

iubirea Lui ati dispretuit desertaciunea lumeasca, punandu-va viata ca o jertfa 

curata, dorind sa primiti mai degraba chinuri, decat sa va lepadati de Dumnezeul 

cel adevarat, cu dragoste va laudam sfintilor Adrian si Natalie. Deci, ca cei ce 

stati langa Tronul cel de har al Domnului desfatandu-va, rugati-va pentru cei ce 

cu credinta si evlavie va imploram, si cu multumire va cantam asa: Bucurati-va 

sfintilor Adrian si Natalie, prelaudati si neinvinsi mucenici ai lui Hristos. 

Icosul 1 

Cu o iubire ingereasca te-ai rugat neincetat Mantuitorului, Natalie preafericita, ca 

sa-i lumineze mintea intunecata a sotului tau si sa o intoarca spre cunoasterea 

Facatorului si Stapanului tau, pana cand au fost auzite rugaciunile tale; harul s-a 

atins de inima lui Adrian, care a crezut si plin de curaj a suferit chinuri si chiar 

moartea. Admirand ravna si dragostea voastra pentru Hristos, cu evlavie va 

cantam asa: 

Bucurati-va lumini ai dragostei Dumnezeiesti. 

Bucurati-va stalpi neclatiti de relele paganesti. 

Bucurati-va, ca ati purtat crucea drept si cu rabdare. 

Bucurati-va ca cu aceasta ati invins pe demon si vicleniile sale. 

Bucurati-va ca de Domnul voi ati fost incununati. 

Bucurati-va ca la Tronul ceresc, pentru noi va rugati. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui 

Hristos. 

Condacul 2 
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Vazand Domnul curatia inimii tale, preacinstite Adriane, macar ca era umbrita de 

politeism, dara gata sa primeasca Adevarul, te-a chemat la Lumina Sa, 

deschizandu-ti usile imparatiei Sale, pentru rugaciunile sotiei tale; impreuna cu 

care ai cantat lui Dumnezeu cantare de lauda: Aliluia. 

Icosul 2 

Intelegerea adevaratei cunostinti de Dumnezeu, ti-a umplut sufletul Adriane, 

cand, ca notar, scriai numele sfintilor mucenici, osanditi la chinuri si moarte 

pentru numele Domnului; cand ai intrebat pe servii lui Hristos, ce rasplata au sa 

primeasca ei de la Domnul in imparatia Sa, pentru martirajul lor, iar ei au 

raspuns ca, limba nu poate spune si mintea nu poate cuprinde, ce a pregatit 

Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. indata ai parasit religia cea paganeasca si din 

toata inima ai strigat: "Si eu sunt crestin!" Laudand intoarcerea ta catre Soarele 

Dreptatii, te rugam primeste, impreuna cu sotia ta, sfanta Natalia, de la noi 

pacatosii laudele acestea: 

Bucurati-va ai adevaratului Dumnezeu sfinti slujitori. 

Bucurati-va ai voiei Lui sfinte buni implinitori. 

Bucurati-va ca in locul frumusetii pe Hristos L-ati iubit. 

Bucurati-va ca iubirea conjugala, Lui o ati daruit. 

Bucurati-va ca ne ziceti, sa nu ne lipim de cele de jos ci de cele de Sus. 

Bucurati-va ca-n neputinte, sa urcam ne ajutati nespus. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui 

Hristos. 

Condacul 3  

intarit cu putere de Sus ai mers fericite la nevointe si chinuri dorind sa mori 

pentru Domnul si Mantuitorul tau. Sotia ta, Natalia, cu rugaciuni si indemnuri iti 

ajuta sa ridici crucea randuita de Domnul si sa primesti cununa nestricaciunii, 

pregatita tie in ceruri si cu indrazneala sa canti lui Dumnezeu: Aliluia. 

Icosul 3 

Avand sa te prezinti la nelegiuita judecata a lui Maximian, ai fost inchis in 

temnita, unde cu ceilalti mucenici, ai petrecut toata noaptea in rugaciuni, cantari 

si sfatuiri duhovnicesti. Sotia ta, dispretuind iubirea fireasca si neputinta 
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femeiasca, in tot chipul te convingea sa nu parasesti credinta in Hristos, ci sa 

ramai pana la sfarsit un marturisitor neclintit al numelui Domnului, netemandu-te 

de moarte. De aceea, ca adevaratilor ostasi ai lui Hristos, cu bucurie sufleteasca 

va cantam: 

Bucurati-va curajosi ravnitori ai credintei celei adevarate. 

Bucurati-va neinfricati mustratori ai credintelor desarte. 

Bucurati-va ca cu rabdarea ca cu o arma v-ati imbracat. 

Bucurati-va ca Crucea ca pe un scut puternic in mani ati luat. 

Bucurati-va ca chinuitorii, de curajul vostru s-au minunat. 

Bucurati-va ca prin voi numele Domnului e binecuvantat. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 4 

Viforul indoielii si al fricii de la inima ta ai gonit, slavite Adriane si spre nevointa 

muceniceasca te-a intarit fericita sotia ta Natalia, toata noaptea vorbind depsre 

rasplata viitoare ce a pregatit-o Dumnezeu celor ce isi pun viata pentru El, 

spunandu-ti astfel: "Fericit esti domnul meu, ca ai aflat comoara cea nepretuita, 

margaritarul cel preascump - pe Hristos Domnul!" Nu te mai intoarce iar la bezna 

idoleasca, ci ramai credincios Celui ce te-a iubit pe tine, cantandu-l din toata 

inima: Aliluia. 

Icosul 4 

Auzind Natalia, fiind acasa, ca te-ai intors din temnita si gandindu-se ca te-ai 

infricosat de chinuri si te-ai lepadat de Hristos, plangea amarnic si, 

intampinandu-te in usa casei, te dojenea ca te-ai lepadat de credinta. Dar tu, 

bucurandu-te in duh si mai tare intarindu-te in suferinta, cu lacrimi i-ai povestit 

ei, ca nu numai nu te-ai lepadat de Hristos, ci voiesti mai mult sa suferi pentru 

Numele Sau sfant. 

Mirandu-ne de o asa inalta dragoste crestineasca, cu umilinta va cantam: 

Bucurati-va ca chipul adevaratei insotiri crestinesti ne-ati aratat. 

Bucurati-va ca iubire cereasca in inimile voastre ati purtat. 

Bucurati-va ca cu lepadare de sine pe noi ne insufletiti. 

Bucurati-va ca in toate, voia lui Dumnezeu, sa o vedem ne cersiti. 
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Bucurati-va ca ne-ati invatat sa parasim cele de jos-trecatoare. 

Bucurati-va ca ne sfatuiti sa cugetam la cele de Sus-viitoare. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 5  

Minunata mila si dragoste ai aratat Natalie, cand impreuna cu sotul tau, ati cazut 

la picioarele celor intemnitati pentru numele lui Hristos, si sfintele lor rane 

ungandu-le si sarutandu-le, aducandu-le alinare sii usurare, cu inima smerita, 

inaltand lui Dumnezeu cantare ingereasca: Aliluia. 

Icosul 5 

Vazand chinuitorul pe sfintii intemnitati impreuna cu tine, ca sant atat de 

torturati, incat n-ar mai putea sa sufere alte chinuri si mai groznice, a poruncit sa 

te duca pe tine, Adriane, la judecata si sa te sfatuiasca sa te lepezi de Hristos, ori 

de nu, sa fii supus si la mai grele chinuri, insa, intarit fiind cu putere de Sus si 

mangaiat de fericita ta sotie, ai ramas statornic impotriva ispitirilor vrajmasului. 

De aceea pentru suferinta cea pentru Hristos, va fericim impreuna cu sfanta 

Natalia si cu bucurie va cantam: 

Bucurati-va purtatori de biruinta, ai Celui Preainalt slujitori. 

Bucurati-va puternici ai credintei in Hristos marturisitori. 

Bucurati-va mustratori indrazneti ai ratacirii idolesti. 

Bucurati-va neinfricati propovaduitori ai slavei Dumnezeiesti. 

Bucurati-va ca de mania lui Maximian nu v-ati infricosat. 

Bucurati-va ca rautatea si cruzimea lui o ati desconsiderat. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui 

Hristos. 

Condacul 6  

Propovaduitor si retor te-ai aratat Adriane, in fata judecatii imparatesti, 

marturisind ca Hristos este Dumnezeu adevarat, care a facut cerul si pamantul, 

iar ratacirea diavoleasca o ai defaimat, si pentru acesta marturisire si defaimare 

ai suferit groaznice batai si chinuri, cantand Celui Atoatebiruitor: Aliluia. 
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Icosul 6 

Lumina slavei ceresti a stralucit pe fata ta intelepte patimitorule, cand, fiind batut 

in mod barbar peste pantece, de iti curgeau maruntaiele, dar nu incetai sa 

slavesti pe Hristos in fata poporului si sa marturisesti Numele Lui. Iar fericita 

Natalia, vazand rabdarea si barbatia ta, se ruga ca sa nu slabeasca sufletul tau, 

ci sa ramai pana la sfarsit slujitor credincios al lui Hristos. Amandurora, noi va 

cantam asa: 

Bucurati-va ca sfinte lacasuri ale Duhului Sfant ati fost. 

Bucurati-va vase slavite ale Harului lui Hristos. 

Bucurati-va ca-n suflet si trup, v-a patruns Dumnezeiasca Lumina. 

Bucurati-va ca Imparatul-Hristos v-a dat intelepciuneadivina. 

Bucurati-va ca cu puterea Dumnezeirii Lui ati fost intariti. 

Bucurati-va ca fara de frica, ati primit sa fiti munciti. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 7 

Vrand prigonitorul imparat sa te cheme din nou la judecata, fericite Adriane, te-a 

inchis in temnita cu ceilalti mucenici, unde a venit Natalia si, fericindu-te, te 

intarea zicand: "Fericit esti domnul meu, ca te-ai invrednicit de starea sfintilor 

mucenici ai lui Hristos, si cu dansa bucurandu-te ai cantat lui Dumnezeu: Aliliua. 

Icosul 7 

Noua tortura a nascocit chinuitorul, poruncind ostasilor sa interzica intrarea 

femeilor, la cei intemnitati, care veneau sa-i mangaie si sa le usureze chinurile. 

Atunci si tie, fericita Natalie, ti s-a interzis sa-l vizitezi si sa-l servesti pe sotul 

tau; dar dispretuind porunca imparateasca, imbracata in haine barbatesti, veneai 

la inchisoare, ca si mai inainte si pe sotul tau il intareai ca, barbateste sa mearga 

la chinuri si moarte, pentru Hristos-Domnul. Pentru aceasta cu vrednicie va 

laudam, cantandu-va acestea: Bucurati-va a slujitorilor lui Hristos, podoaba 

luminoasa. 

Bucurati-va, a marturisitorilor Lui, frumusete aleasa. 

Bucurati-va ca ne-ati aratat calea ingusta, pe care voi v-ati pornit. 
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Bucurati-va ca pe dansa ati ajuns la limanul linistit. 

Bucurati-va ca acuma in slava si vesnica fericire va aflati. 

Bucurati-va ca cu rugile voastre, de nenorociri ne aparati. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 8  

Priveliste stranie si strasnica a fost in temnita, unde erai inchis cu ceilalti, 

Adriane, cand dupa porunca tiranului chinuitor, au vrut sa-ti zdrobeasca fluierele 

picioarelor. Atunci sotia ta ti-a ridicat picioarele si Ie-a pus,pe nicovala, ca sa fie 

zdrobite de mainile chinuitorilor, ca mai curand sa te unesti cu Domnul si 

Mantuitorul tau, caruia il vei canta: Aliluia. 

Icosul 8 

Arzand in iubirea lui Hristos, mucenice Adriane, ai rabdat pana la fericita 

adormirea ta, cand curatul tau suflet s-a unit cu Domnul, pentru Care atat de 

mult ai suferit, incat si mana ti-a fost taiata. Cinstind cu credinta sfarsitul tau 

mucenicesc, tie si sfintei Natalia, va cantam acestea: 

Bucurati-va ca chinuri sufletesti, pentru Hristos ati rabdat. 

Bucurati-va ca pe aripile iubirii spre Dumnezeu ati zburat. 

Bucurati-va, ca ca vulturii spre Soarele Dreptatii v-ati ridicat. 

Bucurati-va ca din valea plangerii, spre Lumina v-ati inaltat. 

Bucurati-va ca-n ceata mucenicilor, prin chinuri ati intrat. 

Bucurati-va, ca cu toti sfintii, imne lui Dumnezeu ati cantat. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 9  

Toata mandria chinuitorului tiran a fost rusinata, cand o ploaie puternica a stins 

flacara focului, si n-a lasat sa arda osemintele mucenicilor lui Hristos, ba inca si 

cetatea a inundat-o cu apa, si lumea necredincioasa a fost infricosata cu tunete 

si fulgere, iar fericita Natalia, plina de bucurie, canta lui Hristos, Cel ce toate le 

iconomiseste: Aliluia. 
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Icosul 9 

Retorica pamanteasca nu-i in stare sa laude indeajuns nevointele voastre sfintilor 

mucenici Adrian si Natalia, caci unul parasind slava pamanteasca, si-a pus 

sufletul sau pentru credinta in Hristos, iar cealalta, invingand neputinta fireasca, 

barbateste s-a luptat, intarindu-si sotul in chinurile lui si bucurandu-se de 

fericitul lui sfarsit. Faptele bune ale voastre, nestiind cu vrednicie a le pretui, cu 

dragoste va cantam acestea: 

Bucurati-va ca Crucea Domnului, plini de curaj pe umeri ati dus. 

Bucurati-va ca greutatea Crucii, nici pe unul nu v-a rapus. 

Bucurati-va ca patimile Domnului, voi insiva le-ati imitat. 

Bucurati-va, ca patimi si pofte, cu voie le-ati crucificat. 

Bucurati-va ca pilda de dragoste si blandete v-ati aratat. 

Bucurati-va ca sarcina unul altuia sa purtam ne-ati invatat. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 10  

Vrand sa izbaveasca trupurile sfintilor mucenici de batjocura si dispret, a venit un 

oarecare binecredincios barbat cu sotia sa la Natalia si ceilalti frati crestini si i-a 

rugat sa le dea sfintele moaste ca sa le duca in Bizant, pana cand va trece 

prigoana lui Maximian-paganul. Crestinii din cetatea Nicomodiei, Ie-a ascultat 

rugamintea si Ie-a incredintat aceasta comoara de mare pret, cantand lui 

Dumnezeu: Aliluia. 

Icosul 10 

Ca si cu un zid, suntem inconjurati cu rugaciunile voastre sfintilor Adrian si 

Natalie, caci in orice napaste si nenorocire, totdeauna ne ajutati, cu atat mai 

mult cand cu dragoste va serbam amintirea, slavind, pentru voi, pe Hristos 

Dumnezeul nostru. Fiind noi paziti de sfintele voastre rugaciuni, va laudam cu 

acestea: 

Bucurati-va ca in dragoste, santeti grabnicii nostri ajutatori. 

Bucurati-va bunii nostri mijlocitori si invatatori. 

Bucurati-va ca pentru noi la Dumnezeu mereu va rugati. 
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Bucurati-va, ca sa traim placut lui Dumnezeu ne invatati. 

Bucurati-va prieteni ingaduitori, ce-n necaz pilda ne dati. 

Bucurati-va ca pe culmile inocentii si curatiei ne ridicati. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 11  

Cantare lui Dumnezeu din toata inima ai adus, fericita Natalie, cand te-a scapat 

din mana tribunului, ce voia sa te ia in casatorie. Tu ca o sotie credincioasa 

sotului tau -mucenicul lui Hristos Adrian, n-ai voit sa te recasatoresti, ci, 

rugandu-te te-ai dus cu corabia la Bizant, unde a fost dus trupul sfantului sotului 

tau. Ajungand in cetatea aceea ai cantat cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia. 

Icosul 11 

Far luminos a devenit corabia cu care ai calatorit pe mare, avand ca un 

margaritar de pret - mana sotului tau, cu a caruia rugaciuni ai scapat de 

urmarirea tribunului si ai ajuns cu bine la Biznat, cu sufletul plin de bucurie, 

sarutand trupul fericitului domnului tau, cu adanca umilinta ti-ai dat duhul in 

mainile Domnului. Slavind plecarea ta la Domnul, impreuna cu sfantul Adrian, va 

cantam acestea: 

Bucurati-va soti fericiti, in viata si moarte nedespartiti. 

Bucurati-va prieteni ai Domnului, ce langa Tronu-I-L slaviti. 

Bucurati-va ca de vederea Fetii Lui pururea va indulciti. 

Bucurati-va ca fericirea vesnica, pe totdeauna o primiti. 

Bucurati-va ca in locasul celor drepti la odihna va aflati. 

Bucurati-va ca moastele cele sfinte, spre vindecare ni le lasati. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 12 

Vase pline cu har s-au aratat cinstitele voastre moaste, daruite noua de Hristos-

Domnul, pe dansele cinstindu-le, cu rugaciunile voastre sfintilor mucenici ai lui 

Hristos, capatam dezlegarea pacatelor, din toata inima cantand lui Dumnezeu: 

Aliluia. 
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Icosul 12 

Cantand cinstitele voastre patimi si fericita adormire, prin care v-ati urcat la cele 

de Sus cu toti sfintii din veac bineplacuti lui Dumnezeu, va laudam prealaviti 

mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalie, si va rugam sarguincios, sa ne pomeniti 

neincetat la Tronul Slavei, pe cei ce va fericim asa: 

Bucurati-va ostasi rabdatori de chinuri si purtatori de biruinta. 

Bucurati-va alesi luptatori pentru adevarata credinta. 

Bucurati-va luminatori aprinsi ai virtutii crestinesti. 

Bucurati-va carbuni aprinsi ai dragostei Dumnezeiesti. 

Bucurati-va cuplu, ce intariti legaturile casatoresti. 

Bucurati-va ca ati fost incununati cu bunurile cele ceresti. 

Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui 

Hristos. 

Condacul 13 

O, sfintilor mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalie, fericiti soti si purtatori de 

chinuri straluciti. Auziti-ne pe noi cei ce ne rugam cu lacrimi, venind la biserica, 

rugati-L pe Stapanul cel milostiv, Domnul nostru lisus Hristos, sa ne daruiasca 

noua tuturora: pace in familie, sanatate trupeasca si sufleteasca, mantuirea 

sufletului, ca intotdeauna sa-l cantam Lui: Aliluia. 

(Acest condac se zice de trei ori.) 

Apoi se repeta Icosul I si Condacul 1. 

Rugaciune catre Sfintii Adrian si Natalia 

O, sfintit Cuplu, sfintilor mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalie, fericiti soti si 

straluciti purtatori de chinuri! Ascultati-ne pe noi ce ne rugam si mijlociti pentru 

noi, ca sa ni se dea toate cele de folos trupurilor si sufletelor, si rugati pe Hristos 

Dumnezeu, sa ne miluiasca si sa faca cu noi dupa indurarile Sale, ca sa nu pierim 

in pacatele noastre. Asa sfintilor mucenici, primiti glasul rugaciunilor noastre si 

cu mijlocirile voastre, izbaviti-ne de foamete, de ciuma, de cutremur, de potop, 

foc si grindina, de sabie si de navalirea celor de alt neam, de razboiul cel dintre 

noi, de moartea cea napraznica si de toate nenorocirile, scarbele si durerile; ca 
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intotdeauna prin mijocirile voastre fiind intariti, sa slavim pe Domnul lisus 

Hristos, Caruia I se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea, cu Cel Fara de 

inceput al Sau Parinte si Preasfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. 

Amin. 

 


