ACATISTUL SFANTULUI PARTENIE
(7 februarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi
Condacul 1
Ca pe un arhipastor prea indumnezeit al Lampsakului si ca pe un facator de
minuni si izvor imbelsugat te laudam pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar
tu, ca unul care are indrazneala catre Domnul, roaga-te sa fie izbaviti de tot
necazul cei care striga catre tine: Bucura-te, Parinte Partenie!
Icosul 1
Om fiind prin fire, inger prin purtari ai fost vazut Ierarhule Partenie si cu darurile
ingeresti faci sa straluceasca adunarea Bisericii; de aceea, minunandu-ne de
viata ta, strigam cu glas mare:
Bucura-te, cel prin care Hristos este laudat;
Bucura-te, cel prin care dusmanul este alungat;
Bucura-te, pastor prea indumnezeit al Lampsakului;
Bucura-te, faclie luminoasa a Helespontului;
Bucura-te, culme a smereniei si comoara a dragostei;
Bucura-te, adanc al curatiei si facator de minuni;
Bucura-te, ca te-ai umplut de lumina cereasca;
Bucura-te, ca ai nimicit puterea amagitorului;
Bucura-te, slujitor inflacarat al lui Hristos;
Bucura-te, ocrotitorul si aparatorul nostru;
Bucura-te, cel prin care credinciosii se aprind;
Bucura-te, cel prin care dusmanii sunt surpati;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 2
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Viata curata din tinerete avand, te-ai umplut de darurile ceresti si, facator a
multor minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe langa harul Duhului, Partenie
purtatorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care striga: Aliluia!
Icosul 2
Viata ta a fost cunoscuta tuturor si impodobita cu virtuti si, tuturor pilda
aratandu-te din tinerete prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor
care cu dor strigam catre tine:
Bucura-te, vistierie a obiceiurilor fara pata;
Bucura-te, icoana a adevarurilor sfinte;
Bucura-te, pilda vietii folositoare;
Bucura-te, comoara sfanta a linistii sufletesti;
Bucura-te, ca ai lipsit de lumina pe dusmanul puternic;
Bucura-te, ca L-ai slavit pe Hristos, imparatul tuturor;
Bucura-te, omoratorul patimilor rautatii;
Bucura-te, cel luminat de Lumina linistii dumnezeiesti;
Bucura-te, cel ce ai urmat blandetii lui Hristos;
Bucura-te, urmatorul bunatatii Lui;
Bucura-te, cel care ai dispretuit orice stapanire a celor pieritoare;
Bucura-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 3
Primind din inaltul cerului putere in implinirea faptelor si dumnezeiasca vointa
insuflata de Dumnezeu, ai fost mai puternic decat tot ce este stricacios prin
alipirea de cerescul Duh, fericite Partenie, si strigai catre Sfanta Treime: Aliluia!
Icosul 3
Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte stralucit al vietii tale purtatorule de
Dumnezeu, si te-a desavarsit pentru preotie cu uleiul prea sfant al Duhului, ca sa
aduci jertfa nesangeroasa pentru cei care striga:
Bucura-te, jertfitor dumnezeiesc;
Bucura-te, sfant invatat in tainele Cuvantului;
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Bucura-te, slujitor al Tainelor dumnezeiesti;
Bucura-te, podoaba a Sfintei Biserici;
Bucura-te, cel care luminezi cu lumina nevinovatia;
Bucura-te, cel care ne inveti tainele cu darul intreitei Lumini;
Bucura-te, ca ai fost primit preot purtator de Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai stralucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu;
Bucura-te, cel care ai taiat spinul patimilor;
Bucura-te, cel care ai curatit ogorul sufletelor;
Bucura-te, vas al Luminii Celei cu trei raze;
Bucura-te, izvor al sufletelor care s-au pocait;
Bucura-te, Parinte,Partenie!
Condacul 4
Cu intelepciune dumnezeiasca ai fost primit urmator al Apostolilor si ai dobandit
harul acestora; de atunci, sanatos l-ai facut, Cuvioase, pe cel orbit de taur, mult
fiind laudat tu, Partenie, si cantand lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
A auzit de bogatia multelor tale binefaceri femeia care era greu suferinda si,
venind la tine cu evlavie, a fost izbavita de suferinta cancerului, vestind harul tau
si strigand catre tine cu credinta:
Bucura-te, tamaduirea celor bolnavi;
Bucura-te, vindecarea celor in suferinta;
Bucura-te dumnezeiasca mangaiere a celor intristati;
Bucura-te, insanatosire grabnica a celor bolnavi;
Bucura-te, ca ai ucis puterea cancerului;
Bucura-te, ca ai vindecat-o imediat pe femeie;
Bucura-te, cel care ai slujit fara pata Domnului;
Bucura-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar;
Bucura-te, lauda a preotilor evlaviosi;
Bucura-te, sprijin al multor tulburati;
Bucura-te, glas al milostivirii dumnezeiesti;
Bucura-te, vas al dragostei din belsug;
Bucura-te, Parinte Partenie!
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Condacul 5
Vas ales vazandu-te prea fericitul intaistatator al Kizikului, cu dumnezeiasca
insuflare, te-a aratat ierarh dumnezeiesc si pastor al Lampsakului; de atunci,
Partenie, cu smerenie ai strigat catre Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5
Cu puterea dumnezeiasca ai fost in stare sa dobori si sa omori pe dusmanul care
a venit impotriva ta ca un caine turbat si cu evlavie ai pastorit turma ta, care cu
bucurie striga catre tine, Cuvioase arhipastor:
Bucura-te, arhipastorule al Lampsakului;
Bucura-te, ierarhule indumnezeit;
Bucura-te, izvor nesecat de minuni;
Bucura-te, invatator al dogmelor dumnezeiesti;
Bucura-te, chip prea neintinat al Bunului Pastor;
Bucura-te, oaie blanda a Mantuitorului Hristos;
Bucura-te, ca pe Veliar ca pe un caine l-ai nimicit;
Bucura-te, ca ai vazut slava Domnului;
Bucura-te, urmator al milostivirilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, chip al vietii fara pata;
Bucura-te, cel din cauza caruia plange Veliar;
Bucura-te, cel prin care credinciosii dantuiesc;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 6
Nimicind, ierarhule, puterea demonilor si prin aceasta toate vrajitoriile, si facand
sa piara, cu harul care ti-a fost dat, practicile magiei, daruiesti sanatate si
izbavire tuturor celor care striga: Aliluia!
Icosul 6
Lampsakul si tara Helespontului se bucura de tine si toata Biserica canta pentru
multimea minunilor tale, prin care nu ai incetat sa faci bine tuturor, caci lucrurile
bune le daruiesti celor care striga cu credinta:
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Bucura-te, slava Bisericii;
Bucura-te, faclia credintei;
Bucura-te, comoara vie a Duhului Sfant;
Bucura-te, marea scapare a celor bolnavi;
Bucura-te, stalp al faptelor dumnezeiesti ale vietii in Duh;
Bucura-te, unealta calauzita de Dumnezeu a vietuirii minunate;
Bucura-te, ca poti sa starpesti viclenia idolilor;
Bucura-te, ca faci sa straluceasca dragostea lui Hristos;
Bucura-te, comoara a vietii viitoare;
Bucura-te, scanteiere vie a lumii imateriale;
Bucura-te, lucrator al multor fapte minunate;
Bucura-te, flacara a milostivirilor ceresti;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 7
Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbavit de ratacirea idolilor turma ta
duhovniceasca, care ti-a fost incredintata din mainile lui Dumnezeu si ai hranit cu
dogmele credintei pe cei care striga: Aliluia!
Icosul 7
Vestind legile credintei si harul Evangheliei, purtatorule de Dumnezeu, i-ai intors
sa slujeasca lui Hristos pe cei care inainte erau fii ai pierzarii si cu minuni ii
intaresti pe cei care cu evlavie striga catre tine:
Bucura-te, luminator al celor aflati in intuneric;
Bucura-te, parinte al celor care s-au luminat;
Bucura-te, cel care ai facut de rusine zadarnicia idolilor;
Bucura-te, cel care ai facut cunoscuta mila Mantuitorului;
Bucura-te, indumnezeitule cunoscator al invataturilor datatoare de viata;
Bucura-te, vestitor al milostivirilor ceresti insuflat de Dumnezeu;
Bucura-te, ca indrumi spre calea mantuirii;
Bucura-te, ca risipesti intunericul nestiintei;
Bucura-te, cel care aprinzi flacara sufletelor spre dragostea lui Hristos;
Bucura-te, cel care rupi sagetile dusmanului;
Bucura-te, cel care tai radacinile patimilor;
Bucura-te, cel care aduci rodul virtutii;
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Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 8
Prin iconomie dumnezeiasca ai facut, Parinte, minuni neobisnuite spre mantuirea
altora, ai nimicit puterea demonilor si ai vindecat boli grele, tamaduindu-i cu
cuvantul tau, Partenie, pe cei care striga: Aliluia!
Icosul 8
Cu totul luminat de imparatul cel Sfant, ai venit la Constantin cel vestit, care,
cinstindu-ti evlavia, ti-a daruit o bogata rasplata, pentru care ai slavit pe Hristos,
indemnandu-i pe toti sa strige catre tine:
Bucura-te, cel mare printre minunati;
Bucura-te, cel slavit printre sfinti;
Bucura-te, cel care ai bucurat pe Domnul cel Sfant;
Bucura-te, cel care ai facut de rusine pe capetenia intunericului;
Bucura-te, prieten adevarat al Atotputernicului Hristos;
Bucura-te, arma indreptata impotriva dusmanului;
Bucura-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare;
Bucura-te, ca ai primit dar daruit de Dumnezeu;
Bucura-te, cel care stralucesti cu lumina Harului;
Bucura-te, nimicitor al dusmanului blestemat;
Bucura-te, cel care ai adus pe multi la Hristos:
Bucura-te, cel care ai indepartat nebunia dusmanilor;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 9
Vindecand de ratacire turma ta nestatornica, ai zidit, Sfinte Parinte, o biserica
prea frumoasa Mantuitorului, ca templu viu al Dumnezeiescului Duh, iar acum,
inaltand cantari catre Ierusalimul ceresc, canti lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9
La cuvintele rugaciunilor tale, ca din somn s-a trezit in chip minunat Eftihianos si
de bogatul tau har, Cuvioase, s-a rusinat dusmanul hulitor; iar noi, alergand
catre tine, cu credinta fierbinte iti strigam:
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Bucura-te, vasul Mangaietorului;
Bucura-te, cunoscatorule al vietii necunoscute;
Bucura-te, cel care ai inviat prin rugaciune pe cel care a murit;
Bucura-te, cel care ai ucis pe dusmanul care te pizmuia;
Bucura-te, ca ai vindecat pe foarte multi care sufereau cumplit;
Bucura-te, ca mare cu adevarat te-ai aratat prin minuni;
Bucura-te, nimicitorul duhurilor necurate;
Bucura-te, talcuitor al invataturilor dumnezeiesti;
Bucura-te, cel prin care sunt alungati demonii;
Bucura-te, cel prin care sunt tamaduiti cei foarte nefericiti;
Bucura-te, slujitor adevarat al lui Hristos;
Bucura-te, biruitor al dusmanului;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 10
Descoperit a fost, Parinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp in
om; si cand i-ai spus sa se salasluiasca in tine a plecat gemand, iar cel vindecat,
laudandu-te, ii striga lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10
Cand ai cunoscut, Parinte, boala care se ascundea in inima pastorului Irakliei,
imediat pe acesta l-ai aratat milostiv, cu cuvantul tau, Partenie; de aceea,
minunandu-se de marinimia ta, toti strigau:
Bucura-te, cunoscatorul celor ascunse;
Bucura-te, cunoscatorule al celor care nu se pot spune;
Bucura-te, invatator al milostivirii dumnezeiesti;
Bucura-te, fluviu plin de mila;
Bucura-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu;
Bucura-te, lacas al blandetii si al Luminii care nu poate fi inteleasa;
Bucura-te, ca l-ai vindecat pe pastorul Irakliei;
Bucura-te, ca ti-ai izbavit turma de ratacire;
Bucura-te, icoana a bunatatilor lui Hristos;
Bucura-te, parau al multor veselii;
Bucura-te, aparator al saracilor si smeritilor;
Bucura-te, cel care contempli Lumina cereasca;
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Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 11
Afland de la tine vindecare, fostul slabanog l-a laudat pe Mantuitorul si, indreptat
prin rugaciunea ta, vestea, prea fericite Partenie, minunea ta cea mare, strigand:
Aliluia!
Icosul 11
De harul tau dat de Dumnezeu s-a cutremurat multimea demonilor, prin
rugaciunile tale cerul a dat ploaie pamantului care era insetat, ogorul a dat rod
foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ti-a zis cu uimire:
Bucura-te, cel plin de roade datatoare de viata;
Bucura-te, izbavitor de patimi nevindecate;
Bucura-te, cel care il urmezi pe Ilie Tezviteanul;
Bucura-te, cel care faci sa sporeasca dragostea lui Hristos;
Bucura-te, rau foarte limpede al milei dumnezeiesti;
Bucura-te, crin prea frumos mirositor al harului duhovnicesc;
Bucura-te, ca faci ploaia sa coboare peste pamantul insetat;
Bucura-te, ca ne duci la corabia mantuirii;
Bucura-te, legatura a credinciosilor adusi langa tine;
Bucura-te, tamaduire a multora care erau bolnavi;
Bucura-te, cel datorita caruia se bucura slabanogul;
Bucura-te, cel catre care striga mereu tot credinciosul;
Bucura-te, parinte Partenie!
Condacul 12
Luminat cu darul proorociei, ai spus dinainte, Parinte, cele ce se vor intampla si
pe Ipatianos, arhidiaconul Irakliei, l-ai vazut vas al Duhului, iar dupa ce ai
proorocit aceasta striga si el impreuna cu tine catre Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12
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Cantandu-ti laude de despartire, Ierarhule, cei care s-au adunat cu credinta
multa pentru calatoria ta la Dumnezeu au incredintat mormantului trupul tau,
Cuvioase, iar noi, laudandu-te, strigam cu evlavie catre tine:
Bucura-te, cel impreuna cetatean cu ingerii;
Bucura-te, sfantule biruitor cu cununa;
Bucura-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii;!
Bucura-te, cel plin de stralucirea Luminii necreate;
Bucura-te, gradina foarte placut mirositoare a darurilor tainice;
Bucura-te, zid nesurpat al crestinilor evlaviosi;
Bucura-te, ocrotitor care suferi impreuna cu cei ce te cinstesc;
Bucura-te, aparator si sprijinitor al ortodocsilor;
Bucura-te, cel prin care voi fi curatit de patimi;
Bucura-te, cel prin care voi fi izbavit de nenorociri;
Bucura-te, bucurie a sufletelor credincioase;
Bucura-te, aparare adevarata si a mea;
Bucura-te, Parinte Partenie!
Condacul 13
O, preaminunate Parinte Partenie, Ierarhule al Domnului, revarsare de minuni
uimitoare, primeste rugaciunile noastre si prin solirile tale catre Dumnezeu, sa
primim iertare de greseli toti care intr-un glas ii strigam: Aliluia!
Acest condac se zice de de trei ori.
Apoi iarasi se zice Icosul intai si Condacul intai.
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