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ACATISTUL SCHIMBARII LA FATA A 
MANTUITORULUI 

(6 august) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condacul 1: 

Alesule Voievod si Imparat al slavei, pe Tine, Facatorul cerului si al pamantului, 

vazandu-Te pe muntele Taborului, schimbandu-Te la Fata intru slava, toata 

zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat si toti pamantenii s-au bucurat, iar 

noi, nevrednicii aducandu-Ti pentru Schimbarea Ta la Fata, inchinare de 

multumire, impreuna cu Petru din suflet Iti cantam: Iisuse, Dumnezeul cel 

Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub acoperamantul harului Tau. 

  

Icosul 1: 

Ingerilor necunoscuta si oamenilor nepatrunsa a fost Dumnezeirea Ta, Datatorule 

de Lumina, Hristoase, cand, cu fulgerele si razele Luminii Tale Neinserate, Te-ai 

aratat pe muntele Taborului ucenicilor Tai, care s-au spaimantat, vazand norul 

stralucind luminos si glasul Tatalui auzind, au inteles taina intruparii Tale si au 

cantat asa: 

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Cel fara de moarte, lumineaza-ne pe noi cu lumina 

Fetei Tale. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Bun si puternic, trezeste-ne pe noi, cei ce dor-mim in 

adancul intunericului si in somnul pacatului. 

Iisuse, Cel ce locuiesti intru lumina cea nepatrunsa, scoate-ne si pe noi din locul 

intunericului. 
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Iisuse, Cel ce ai umplut toata lumea cu Slava Ta, salasluieste-ne si pe in 

locasurile raiului. 

Iisuse, Lumina lumii, slobozeste-ne din mana celui viclean pe noi cei ce stam in 

intuneric.  

 

Iisuse, Soarele Dreptatii, imbraca-ne in vesmantul ade-varului si al dreptatii, pe 

noi cei ce dormim in umbra mortii. 

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 2: 

Vazand, Iubitorule de oameni, Doamne, ca ucenicii Tai nu sunt inca luminati si nu 

pricep ca Tu trebuie sa mergi la Ierusalim si acolo sa patimesti multe si sa fii 

omorat, ai inceput de atunci sa le spui ca toate acestea trebuIe sa le rabzi de 

buna voie pentru mantuirea noastra. Totusi, ei neputand intelege daca sunt de la 

Dumnezeu sau de la om, dupa sase zile ai luat cu Tine pe Petru, pe Iacob si pe 

Iuan si i-ai dus pe muntele Taborului, ca sa le arati, inainte de Cruce, Slava Ta 

Dumnezeiasca, ca si in timpul patimilor Tale sa-Ti cante: Aliluia! 

  

Icosul 2: 

Intelesul cel greu de patruns al patimirii Tale cele de buna voie neputand sa-l 

inteleaga ucenicii Tai, Doamne, mai inainte de crucea Ta, ai dus pe trei dintre 

ucenicii Tai, intr-un munte inalt, ca sa vada minunea infricosatei Tale Schimbari 

la Fata si Dumnezeiasca Ta Slava, cea pururea fiitoare, ca atunci cand Te vor 

vedea rastignit sa inteleaga ca patima Ta este de buna voie si sa-Ti cante asa: 

Iisuse, care de jos ai urcat pe un munte inalt, urca-ne si pe noi intru cele de sus, 

ca sa cautam desfatarea intru cele inalte. 
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Iisuse, care ai indepartat pe Petru si pe fiii lui Zevedeu de multimea gri-jilor 

lumesti, indeparteaza si mintea noastra de lucrurile pamantesti, ca sa invatam a 

ne feri de patimile cele josnice. 

Iisuse, care cu multa truda ai dus pe prietenii Tai la o inaltime preafrumoasa, 

invata-ne si pe noi ca prin sudoare si multa truda sa ne nevoim in toate zilele. 

Iisuse, care ai aratat ucenicilor, in tacerea rugaciunii, Schimbarea Ta la Fata, 

invredniceste-ne acum si pe noi credinciosii Tai, sa ne luminam cu dulceata 

cuvintelor Tale. 

Iisuse, care ai aratat trei martori ai slavei Tale in linistea Taborului, da-ne si 

noua, celor tacuti si goi, sa cugetam totdeauna la Slava Ta. 

Iisuse, care pentru Numele Tau s-a veselit Taborul si Ermonul, da-ne si noua, ca 

prin chemarea Preadulcelui Tau Nume, sa savarsim urcare la cele inalte. 

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 3: 

Alesii Tai Apostoli imbracati fiind cu putere de sus, Doamne, i-ai urcat in Tabor, 

ca sa invete a canta cele inalte si sa cugete la cele ceresti, iar nu la cele 

pamantesti. Imbraca-ne, dar, si pe noi cei cazuti intru cele dc jos si biruiti 

totdeauna de neputintele trupului, cu puterea si slava Ta, ca puterea Ta sa 

lucreze in neputintele noastre, si sa-Ti cantam Tie cu dragoste: Aliluia! 

  

Icosul 3: 

Vrand ca inainte de Cruce de patima cea de buna voie sa descoperi in parte 

Slava Dumnezeirii Tale, Hristoase, Mantuitorul nostru, ai ales numai trei dintre 

muritori care sa fie martorii acestei Slave: pe Petru care Te-a iubit mai mult 

decat toti si Te-a marturisit, primul dintre toti, Fiu al lui Dumnezeu, pe Iacob, 
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care avand nadejdea bunatatilor viitoare, capul sub sabie si-a plecat si, astfel, a 

pus inceput mucenicilor Tai si pe Ioan cel feciorelnic, care mai mult decat toti, 

pastrand neprihanirea trupului si a duhului, a primit har osebit intru vederea 

unor negraite descoperiri si a Slavei Tale Dumnezeiesti. Impreuna cu ei primeste 

si de la noi aceste cantari de lauda: 

Iisuse Cel ce de la Petru, mai inainte de Schimbarea la Fata, ai primit 

marturisirea, primeste si calda mea marturisire. 

Iisuse, Cel ce aceluiasi Petru, in Tabor, i-ai dat indrazneala sa vorbeasca cu Tine, 

spune si inimii mele cele pasnice si bune. 

Iisuse Cel ce pe fiii lui Zevedeu, pentru iubirea lor inflacarata, i-ai numit fiii 

Tunetului, nu ma birui cu tunetul maniei Tale. 

Iisuse, Cel ce acelorasi ucenici nu le-ai ingaduit sa coboare foc din cer asupra 

samaritenilor, stinge focul patimilor mele launtrice. 

Iisuse, ridica-ma impreuna cu feciorelnicul Ioan in Taborul cel de sus, intru 

curatia trupului si a sufletului. 

Iisuse Cel ce Iacob a baut intaiul Tau pahar, gateste-mi si mie loc in rai. 

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 4: 

Furtuna a fost aratarea Dumnezeirii Tale in muntele Sinai deoarece in tunete si 

fulgere ai dat legea slugii Tale Moise; tot asa si in Horeb a fost duh de tarie ce 

despica muntii; vijelie si foc cand Ilie proorocul a vrut sa Te vada, totusi nu in 

vijelie, nici in cutremur si nici in foc nu a fost Domnul, ci in glas de adiere de vant 

Ti-ai aratat Fata si Slava Dumnezeirii Tale, precum si in muntele Taborului ai 

sezut in fata lor si cu bucurie Ti-au cantat: Aliluia! 
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Icosul 4: 

Auzind Moise si Ilie in Tabor cuvintele Tale, ca vei sfarsi la Ierusalim, s-au facut 

martori la toata lumea, Doamne, ca Tu esti cu adevarat Fiul lui Dumnezeu, trimis 

de Tatal spre mantuirea oamenilor, asa cum a marturisit si glasul Sau din cer. 

Caci Moise a fost chemat din morti, ca sa marturiseasca celor tinuti in iad venirea 

Ta in lume. Ilie, insa, a fost chemat din rai, ca sa spuna lui Enoh despre Slava 

Ta, vazuta in Schimbarea Ta la Fata. Iar noi, mirandu-ne de taina aratarii 

proorocilor Tai in Tabor, cu umilinta iti cantam: 

Iisuse, Cel ce ai vrut ca Vazatorul de Dumnezeu Moise sa-Ti priveasca Fata Ta, 

arata-ne si noua, in veacul ce va sa vie, dulceata cea dorita a Fetei Tale. 

Iisuse, Cel ce de demult lui Moise i-ai aratat stralucirea Slavei Tale, arata-ne si 

noua, intru Imparatia Ta, Fata catre fata, bunatatea cea nespusa a Privirii Tale. 

Iisuse, Cel ce in liniste si in glas de adiere de vant lin l-ai invatat pe Ilie 

descoperirea Ta, invata-ne si pe noi, in chip minunat si in liniste, nepatimirea 

dumnezeiasca. 

Iisuse, Cel ce l-ai adus pe robul Tau Ilie in rai, in car de foc nearzator, ridica-ne 

si pe noi, in chip minunat, la inaltimea desavarsitei vietuiri. 

Iisuse, Cel ce de demult in multe chipuri ai grait proorocilor, iar in Tabor le-ai 

vestit moartea Ta, hraneste cu cuvintele vietii vesnice si sufletele noastre cele 

flamande. 

Iisuse, Cel ce prin gura a doi martori ai descoperit ucenicilor taina Schimbarii 

Tale la Fata, aprinde si credinta noastra cea rece cu adierile cele negraite ale 

Duhului Sfant. 

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 5: 
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Stelei celei izvoratoare din Dumnezeu Te-ai asemanat prin stralucirea negraita a 

Preacuratului Tau Trup, Datatorule de Lumina, Doamne, cand, apropiindu-Te de 

ucenicii Tai care dormeau, ai inaltat Tatalui Tau, pe inaltimea muntelui, 

rugaciunea Ta de impacare. Atunci s-a luminat Fata Ta ca soarele si 

imbracamintea s-a facut mai alba decat zapada. Apostolii, trezindu-se, au vazut 

Slava Ta, a Unuia Nascut din Tatal, plin de har si de adevar si stand cu frica Ti-au 

cantat: Aliluia! 

  

Icosul 5: 

Vazandu-Te Apostolii Tai in Tabor, avand chip de om si Schimbandu-Te la Fata 

intru Slava Dumnezeiasca si vorbind cu Moise si cu Ilie despre sfarsitul Tau, au 

inteles puterea Ta cea pururea fiitoare si Dumnezeirea ascunsa sub 

acoperamantul trupului, s-au spaimantat auzind cele graite si s-au desfatat de 

vederea Dumnezeiestii Tale Slave. Dar numai atat au vazut cat a putut sa incapa 

vederea ochilor trupesti, iar noi impreuna cu dansii Iti cantam: 

Iisuse, Cel ce ai stalucit ucenicilor Tai Dumnezeiasca si nespusa Ta Slava, 

staluceste in inimile noastre Lumina Ta cea pururea fiitoare. 

Iisuse, Cel ce ai impartasit pe intaistatatorii legii si harului cu Lumina Ta cea mai 

presus de lume, prin acea impartasire aduna mintea noastra ce rataceste 

pururea. 

Iisuse, Cel ce in Tabor ai dezgolit putin fulgerul Dumnezeirii Tale, ascuns in trup, 

dezvaluie caderile in pacat, ascunse in constiinta noastra cea ticaloasa. 

Iisuse, Cel ce cu razele Luminii celei necreate ale Trupului Tau ai lumi-nat 

muntele Sfant, lumineaza cu lumind poruncilor Tale si sufletele noas-tre cele 

intunecate. 

Iisuse, Cel ce prin Schimbarea la Fata ai luminat marginile lumii, lumineaza-ne si 

ne infrumuseteaza si pe noi cei intunecati. 

Iisuse, Cel ce prin stralucirea Luminii Tale din Tabor ai curatat precum zapada pe 

ucenicii Tai, curateste-ne si ne innoieste si pe noi cei intune-cati. 
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Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 6: 

Vazand binecuvantata si mantuitoarea Ta graire, Hristoase, Dumnezeul nostru, 

impreuna cu Moise si cu Ilie pe muntele Taborului, ucenicii Tai Petru, Iacob si 

Ioan s-au bucurat foarte. Petru avand glasul plin de iubire Dumnezeiasca a zis: 

“Doamne, bine este sa fim noi aici; daca voiesti, vom face aici trei colibe: Tie una 

si lui Moise una, si lui Ilie una”. Noi insa, nevrednicii, nu cutezam a Te intreba, ci 

cu smerenie Te rugam pentru mila si cu glas tremurand Iti cantam: Aliluia! 

  

Icosul 6: 

Nor luminos a stralucit in Tabor spre insemnare la toata lumea. Petru vorbea 

despre colibe, glasul Parintelui vestea Descoperirea si venirea Duhului Sfant i-a 

umbrit pe Apostoli si vaful muntelui l-a inconjurat. Acestia si mai mult s-au 

infricosat si, intrand cu frica in nor, au simtit nepatrunsa Ta Dumnezeire si cu 

multa indrazneala Ti-au cantat unele ca acestea: 

Iisuse, Cel ce pe Israel, de demult in pustie l-ai condus cu stalpul de nor, Insuti 

si acum arata-ne calea in imparatia Ta. 

Iisuse, Cel ce pe Apostolii Tai, in Tabor, cu nor luminos i-ai invaluit, acopere-ne 

si pe noi cu roua Duhului Tau Cel Sfant. 

Iisuse, Cel ce locuiesti in ceruri, in Biserica nefacuta de maini, arata-ne si noua 

biserica datatoare de lumina si umbra preacurata a Dumnezeirii Tale. 

Iisuse, Cel ce nu ai vrut pe pamant corturi facute de maini, zideste-ne cortul cel 

launtric, cu bun chip, al Duhului Sfant, cu care sa mergem la ceruri. 

Iisuse, Cel ce te imbraci cu lumina ca si cu o haina, imbraca-ne si pe noi cei 

dezbracati cu haina tesaturii Dumnezeiesti a neprihanirii si curatiei. 
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Iisuse, Cel ce ai intins cerul ca o piele, imbraca-ne si pe noi cei raniti in haina 

luminoasa ca zapada a cerestii Tale frumuseti. 

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 7: 

Vrand sa descopere taina cea din veac ascunsa a Dumnezeirii Tale, Hristoase, 

Parintele Tau ceresc, acum, iarasi, precum la Iordan, in timpul Botezului, a vestit 

ca Tu esti Fiul lui Dumnezeu, si astfel, cu glas, din nor, a marturisit zicand: 

“Acesta este Fiul Meu Cel Iubit, pe Acesta sa-L ascul-tati”. Iar Apostolii, 

infricosandu-se, au cazut cu fata la pamant, cantandu-Ti: Aliluia! 

  

Icosul 7: 

Noua si preaslavita descoperire s-a facut in Tabor, Stapane Doamne, cand 

Apostolii insisi, vazatori si slugi, auzind glasul Parintesc si tunet din nori s-au 

spaimantat si o noua revasare de lumina deodata i-a luminat si, privindu-se unul 

pe altul, s-au mirat si, cazand cu fata la pamant, Tie, Stapane, inchinandu-se, Ti-

au adus aceste laude: 

Iisuse, Cel ce esti Chipul Prealuminat al Ipostasului Parintesc, schimba viata 

noastra cea intunecata si necurata. 

Iisuse, Cel ce esti stralucirea Slavei Parintesti, lumineaza sufletele noastre cele 

cazute si afundate in intuneric. 

Iisuse, Cel ce esti minunat si infricosator in Slava Dumnezeirii Tale, innoieste 

vederea noastra cea duhovniceasca stricata prin pacat. 

Iisuse, Prealine, Cel ce esti plin de iubire, prin stralucirea cea nespusa a Trupului 

Tau, toata necuratia sufletelor noastre fa-o mai alba decat zapada. 
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Iisuse, Lumina fara Inceput, in Lumina Ta din Tabor, arata-ne si noua Lumina 

Tatalui. 

Iisuse, Lumina cea neschimbata in lumina cea nevazuta a imparatiei Tale, arata-

ne si noua lumina Duhului. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 8: 

In chip minunat si strain, Ti s-au aratat Moise si Ilie in Tabor, Stapane Doamne, 

vazand inchipuirea Ipostasului Dumnezeiesc si vorbind despre patima Ta cea de 

buna voie ce iti statea inainte. Acoperindu-i pe ei norul cel luminos si incetand 

glasul din cer, Slava Domnului s-a luat de la uce-nicii Tai, iar ei Ti-au cantat: 

Aliluia! 

  

Icosul 8: 

Cu totul ai fost intru cele de sus Cuvinte al lui Dumnezeu, cand Te-ai Schimbat la 

Fata in Tabor, dar nici de cele de jos nu Te-ai despartit. Iar cand proorocii au 

plecat si vederea Dumnezeiasca s-a sfarsit, Tu Te-ai apropiat de ucenicii Tai, ce 

cazusera de spaima la pamant si, atingandu-i cu mana le-ai zis: “Sculati-va si nu 

va temeti.” Iar ucenicii, deschizand ochii si nevazand pe nimeni, afara de Tine, s-

au bucurat foarte si multu-mind lui Dumnezeu, Ti-au cantat asa: 

Iisuse, Cel ce ai cuvintele Vietii vesnice, fii totdeauna cu noi in calatoria 

pamanteasca. 

Iisuse, Cel ce ne-ai saturat pe noi cu privirea Dumnezeirii Tale, nu ne lasa pe noi 

singuri intru slujirea Ta. 

Iisuse, Cel ce mai inainte de Cruce ne-ai lamurit Taina patimilor Tale de voie, da-

ne noua totdeauna sa ne amintim de patimirea Ta. 
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Iisuse, Cel ce ne-ai aratat, mai inainte de moarte, Slava Ta, da-ne noua sa 

intelegem totdeauna indumnezeirea Trupului Tau. 

Iisuse, Chipul cel neschimbat al Celui ce Este, innoieste in sufletele noastre 

privirea chipului si asemanarii Tale. 

Iisuse, Cel ce esti pecetea cea asemenea Tatalui, insemneaza in trupurile noastre 

bunatatea cea nespusa a chipului Tau. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 9: 

Toata firea s-a infricosat, vazand preaslavita Schimbare la Fata in Ta-bor, 

Hristoase Mantuitorule: Ingerii stand nevazut cu frica si cu cutremur, Ti-au slujit 

Tie, cerurile s-au spaimantat, pamantul s-a cutremurat, vazand Slava Domnului. 

Muntele Tabor care pana atunci era intunecat si fumegand s-a acoperit cu un nor 

luminos pentru ca pe el au stat preacuratele Tale picioare. Iar ucenicii Tai 

Doamne, neputand suferi sa vada Fata Ta au cazut la pamant, acoperindu-si 

fetele, pana cand sfarsindu-se vedenia Tu Insuti i-ai ridicat si ei Ti-au cantat: 

Aliluia! 

  

Icosul 9: 

Ritorii cei deserti de intelepciune, nefiind luminati de har, nu pot pri-cepe taina 

preaslavitei Tale Schimbari la Fata. Pentru aceasta, cand ai coborat cu ucenicii 

din munte, ai poruncit prietenilor Tai nimanui sa nu spuna din ceea ce au vazut, 

pana cand Fiul Omului nu se va scula a treia zi din mormant. Si ei tacand nu au 

spus nimanui nimic in acele zile, din cele ce au vazut si au auzit, dar in inima lor 

Ti-au cantat asa: 

Iisuse, Cel ce pe nor de foc ai fost purtat izbaveste-ne cu lumina Ta de toata 

intinaciunea sufleteasca. 
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Iisuse, Cel ce Te-ai imbracat in intregul Adam, lumineaza firea noastra cea 

intunecata. 

Iisuse, Cel ce ai desfatat pe ucenicii Tai cu stralucirea Dumnezeirii Tale, 

desfateaza-ne si pe noi totdeauna cu cuvintele invataturii Tale. 

Iisuse, Cel ce ai luminat pe ucenicii Tai prin norul datator de roua, lumineaza-ne 

si pe noi totdeauna cu razele preaslavitei Tale Schimbari la Fata. 

Iisuse, Cel ce ai sfintit Taborul cu preacuratele Tale picioare, indrepteaza 

picioarele noastre spre a sluji Tie pururea. 

Iisuse, Cel ce cu nevinovatele Tale maini ai aratat ucenicilor sa urce in muntele 

Tau, indrepteaza si mainile noastre in lucrarea faptelor celor bune. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Preavesnic bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 10: 

Vrand sa mantuiesti lumea, Te-ai Schimbat la Fata in Tabor pentru noi, Doamne, 

ca sa ne faci vrednici de Slava Ta cereasca si sa schimbi trupul smereniei 

noastre, ca sa fie asemenea Slavei Tale la invierea cea de obste si in Imparatia 

Ta cea vesnica, pe care ai gatit-o, de la facerea lumii, celor ce Te iubesc pe Tine, 

de care sa ne invrednicesti si pe noi, precum pe Moise si pe Ilie i-ai invrednicit in 

Tabor sa Te vada Fata catre fata si sa-Ti cantam cu toti sfintii cantarea vesnica: 

Aliluia! 

  

Icosul 10: 

Imparate preavesnic toate le-ai facut spre mantuirea noastra. Pentru noi ai 

primit Preacuratul trup din Preasfanta Fecioara Maria si al venit in lumea aceasta 

avand chip de rob. Tot asa Te-ai Schimbat la Fata pe muntele cei sfant, ca sa 

luminezi intunericul din launtrul nostru, al celor ce stam in intunericul si in umbra 
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mortii si sa ne faci pe noi, din fii ai maniei, fiii Tai preaiubiti. Pentru aceasta cu 

multumire Iti cantam: 

Iisuse, pe Tabor chipul robului l-ai schimbat, ca pe noi sa ne faci din robi ai 

pacatului fiii lui Dumnezeu. 

Iisuse, chiar trupul Tau l-ai dat la moarte, ca firea noastra cea cazuta sa o prefaci 

prin Tine. 

lisuse, Cel ce in Tabor ai aratat frumusetea cea negraita a imparatiei Tale, 

intareste in noi pacea si adevarul Duhului Sfant. 

Iisuse, Cel ce prin stralucirea Dumnezeiasca a trupului Tau toata faptura ai 

indumnezeit-o, innoieste-ne si pe noi prin indumnezeirea trupului la a doua Ta 

venire. 

Iisuse, Cel ce ce in Tabor ai aratat focul Dumnezeirii Tale, arde cu foc 

nematerialnic si pacatele noastre. 

Iisuse, Cel ce ai hranit acolo cu preadulcile Tale cuvinte pe ucenicii Tai, sfinteste 

si sufletele noastre cele flamande cu Sfintele Tale Taine. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Preavesnic bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 11: 

Cantare de umilinta aducem Tie noi nevrednicii, pentru Schimbarea Ta la Fata si 

strigam: da-ne noua, robilor Tai, inaltimea vietuirii ceresti si stralucirea Slavei 

Dumnezeiesti celei pururea fiitoare, iar cu inima curata invredniceste-ne, in chip 

gandit, sa iesim la muntele Tau cel sfant si sa vedem cu ochii mintii preaslavita 

Schimbare la Fata, ca sa-Ti cantam in chip luminos: Aliluia! 

  

Icosul 11: 
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Fiind Lumina Nepatrunsa si Datalor de Lumina, Iisuse, Lumina cea pu-rurea 

fiitoare si fara de inceput, Lumina Ta ai adus-o in lume, pentru ca ai urcat cu 

Preacuratul Tau Trup in muntele Taborului si acolo ai aratat ucenicilor Tai Lumina 

cea Necreata si Dumnezeiasca si chipul Slavei Parintesti. Acestei lumini, mai 

presus de fire, sa ne faci si pe noi partasi, ca sa-Ti cantam din adancul sufletului 

unele ca acestea: 

Iisuse Hristoase, Lumina cea Adevarata, intareste sufletele noastre, cu cugete 

bune, in toate zilele calatoriei noastre pamantesti. 

Iisuse, imparate, Lumina cea fara inceput, aprinde din nou faclia cea stinsa a 

sufletului pana in ziua sfarsitului nostru. 

Iisuse, Lumina Lina, care dai viata, trimite sufletelor noastre lumina si viata in 

ceasul cel infricosator al mortii noastre. 

Iisuse, Lumina Sfanta, care luminezi si arzi, scoate-ne atunci din bezna 

intunericului. 

Iisuse, Lumina Preadulce si Preasfanta insoteste-ne catre lumina palatului Tau 

ceresc printre vamile amare ale vazduhului. 

Iisuse, Lumina cea mai luminoasa decat orice soare, lumineaza-ne in stralucirea 

sfintilor Tai, in ziua cea neinserata a Imparatiei Tale. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 12: 

Daruieste-ne, Doamne Iisuse, harul Tau, pe care in Tabor l-ai dat alesilor Tai 

ucenici Petru, Iacob si Ioan si ne primeste pe noi ca si pe aceia, ca imbracati cu 

putere de sus si luminati de Duhul Sfant, avand inima curata si duhul innoit, sa 

urcam in Taborul cel gandit, mergand din putere in putere, nevoindu-ne mai mult 

in post si rugaciune si petrecand intru neprihanire, sa-Ti cantam cu vrednicie: 

Aliluia! 
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Icosul 12: 

Cantand Preacurata Schimbare la Fata preaslavim Dumnezeiasca Ta Slava 

aratata in Tabor, ne inchinam Dumnezeirii si Puterii Tale si credem cu Petru ca Tu 

esti cu adevarat Hristos Fiul Dumnezeului Celui Viu, care ai venit in lume sa 

mantuiesti pe cel pacatosi si cantam impreuna cu Apostolii, din adancul 

sufletului: bine este sa fim noi aici impreuna cu Tine. Pentru aceasta nu ne rusina 

pe noi, cei neputinciosi si invechiti in trup, care credem intru Tine ci ne acopera 

cu Lumina Dumnezeiestii Tale straluciri pe cei ce cu dragoste Iti cantam Tie: 

Iisuse, Soarele Cel Neapus, care ai rasarit in Tabor, lumineaza-ne cu 

Dumnezeiasca Ta stralucire. 

Iisuse, Lumina cea ne ajunsa, care Te-ai aratat intru Schimbarea Ta la Fata, 

incalzeste-ne cu impartasirea harului Tau. 

Iisuse, Biserica Vesnica a Ierusalimului Ceresc, salasluieste-ne in Cortul Tau 

Dumnezeiesc. Iisuse, Floarea cea binemirositoare a Raiului, inmires-meaza-ne si 

pe noi cu aromatele sfinteniei si ale curatiei. 

Iisuse, Focul cel curatitor, Care ai vrut sa curatesti cerul si pamantul de orice 

intinaciune, curateste-ne si pe noi de toata intinaciunea trupului si a duhului. 

Iisuse, Piatra cea pretioasa, Care ai luminat Sionul cel de Sus cu frumu-sete 

Dumnezeiasca, invredniceste-ne si pe noi sa vedem aceasta frumuse-te. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 

  

Condacul 13: 

O, Preadulce si Atotbunule Iisuse, Cel ce in Tabor ai stralucit cu Slava 

Dumnezeiasca, primeste acum aceasta putina rugaciune a noastra, pre-cum ai 

primit in muntele cel sfant inchinarea ucenicilor Tai, asa si pe noi invredniceste-
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ne sa ne inchinam preaslavitei Tale Schimbarii la Fata, ca stralucind in lumina 

faptelor bune, sa se lumineze prin Tine intunericul pacatului ce locuieste in noi si 

sa ne aratam vrednici mostenitori ai impa-ratiei Tale celei vesnice, unde cu toti 

sfintii sa-Ti cantam: Aliluia. 

(de 3 ori) 

  

Apoi se zice iarasi 

Icosul 1 

Ingerilor necunoscuta si oamenilor nepatrunsa a fost Dumnezeirea Ta, Datatorule 

de Lumina, Hristoase, cand, cu fulgerele si razele Luminii Tale Neinserate, Te-ai 

aratat pe muntele Taborului ucenicilor Tai, care s-au spaimantat, vazand norul 

stralucind luminos si glasul Tatalui auzind, au inteles taina intruparii Tale si au 

cantat asa: 

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Cel fara de moarte, lumineaza-ne pe noi cu lumina 

Fetei Tale. 

Iisuse, Dumnezeul Cel Bun si puternic, trezeste-ne pe noi, cei ce dor-mim in 

adancul intunericului si in somnul pacatului. 

Iisuse, Cel ce locuiesti intru lumina cea nepatrunsa, scoate-ne si pe noi din locul 

intunericului. 

Iisuse, Cel ce ai umplut toata lumea cu Slava Ta, salasluieste-ne si pe in 

locasurile raiului. 

Iisuse, Lumina lumii, slobozeste-ne din mana celui viclean pe noi cei ce stam in 

intuneric. Iisuse, Soarele Dreptatii, imbraca-ne in vesmantul ade-varului si al 

dreptatii, pe noi cei ce dormim in umbra mortii. 

Iisuse, Dumnezeul cel Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub 

acoperamantul harului Tau. 
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Condacul 1: 

Alesule Voievod si Imparat al slavei, pe Tine, Facatorul cerului si al pamantului, 

vazandu- Te pe muntele Taborului, schimbandu-Te la Fata intru slava, toata 

zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat si toti pamantenii s-au bucurat, iar 

noi, nevrednicii aducandu-Ti pentru Schimbarea Ta la Fata, inchinare de 

multumire, impreuna cu Petru din suflet Iti cantam: Iisuse, Dumnezeul cel 

Preavesnic, bine este noua sa fim totdeauna sub acoperamantul harului Tau. 

 

RUGACIUNE 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Care locuiesti intru Lumina Cea 

nepatrunsa, si esti Stralucire Slavei Tatalui si Chip al Ipostasulul Sau! Pentru ca a 

venit plinirea vremii, Tu, pentru mila cea nespusa fata de neamul omenesc cel 

cazut, Te-ai micsorat, chip de rob luand, Te-ai smerit pe Sine, ascultator fiind 

chiar pana la moarte. Totusi, inainte de Cruce si de patima cea de buna voie, in 

muntele Taborului, Te-ai schimbat la Fata, intru Slava Ta Dumnezeiasca, inaintea 

sfintilor Tai ucenici si Apostoli, ca atunci, cand Te vor vedea rastignit si dat 

mortii, sa priceapa ca patima este de buna voie si Dumnezeiasca. Invredniceste-

ne si pe noi pe toti sa praznuim Preacurata Schimbare la Fata cu inima curata si 

cu minte neintinata, sa urcam in muntele Tau cel Sfant, in salasul Sfintei Slavei 

Tale, unde este glasul curat al celor ce praznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca 

acolo, impreuna cu Sfintii, Fata catre fata, sa vedem Slava Ta, in ziua cea 

neinserata a imparatiei Tale si sa preaslavim Preasfant Numele Tau, impreuna cu 

Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Preasfantul si Bunul si de Viata Facatorul 

Tau Duh acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

 


