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ACATISTUL SFINTEI MARINA 
(17 iulie) 

 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

  

Condacul 1 

  

Frumoasa floare crescuta intre spinii idolesti si impodobita cu frumuseti sufle-

testi, avand minte cu buna intelegere si inima aprinsa de vapaia dragostei dum-

nezeiesti, Sfanta Mare Mucenita Marina, vorbeai mereu de Mirele tau Hristos si 

de vesnica imparatie, asteptand cu dorire sa-ti jertfesti viata si sa te unesti cu El, 

pentru care iti cantam: Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Icosul 1 

  

Nascuta fiind din parinti de bun neam, dar necredinciosi, de copila ai ramas or-

fana de mama, iar tatal tau Edesie, slujitor idolesc, te-a dat spre ingrijire la o fe-

meie in afara cetatii, de la care ai invatat si te-ai intarit in credinta in Dumnezeu. 

Pentru aceasta iti zicem asa: 

  

Bucura-te, floare aleasa dintre spinii idolesti; 

Bucura-te, ca ai dorit Domnului sa-l slujesti; 

Bucura-te, ca la doisprezece ani in Hristos ai crezut; 

Bucura-te, ca dulceata invataturii crestine bine ai cunoscut; 

Bucura-te, ca pe Mirele Hristos L-ai dorit fierbinte; 

Bucura-te, ca ai inceput sa urmezi ale Lui cuvinte; 

Bucura-te, ca nimic dintre cele pamantesti nu mai cugetai; 

Bucura-te, ca numai de numele lui Hristos graiai; 

Bucura-te, ca ai dorit viata si vesnica fericire; 

Bucura-te, ca ai urat desertaciunea lumii si a ei ratacire; 

Bucura-te, ca ai crezut in Cel ce a facut cerul si pamantul; 

Bucura-te, ca aceasta ai marturisit cu cuvantul; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 2 
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Tatal tau Edesie, auzind ca ai primit credinta cea sfanta a crestinilor, a inceput sa 

te urasca si te socotea ca pe o straina, dar tu, punandu-ti nadejdea in 

Dumnezeu, il rugai pe Tatal Ceresc sa te ajute si sa te intareasca pentru a-L 

putea marturisi, strigandu-l: Aliluia! 

  

Icosul 2 

  

Cand ai fost de cincisprezece ani, mergand la camp sa vezi oile tatalui tau, 

eparhul cetatii, mai marele si crudul Olimvrie a trecut pe acolo si, vazandu-te, s-

a ranit la suflet de frumusetea ta, intrebandu-te cine esti. Iar tu plina de curaj i-

ai raspuns ca esti crestina si mireasa lui Hristos, pentru care-ti zicem asa: 

  

Bucura-te, ca pe eparh in cale L-ai intalnit; 

Bucura-te, ca pe Dumnezeu L-ai mar turisit; 

Bucura-te, ca eparhul s-a ranit de fru musetea ta; 

Bucura-te, ca sa-ti afle numele dorea; 

Bucura-te, ca Marina i-ai spus ca te numesti; 

Bucura-te, ca pe Domnul Hristos i-ai spus ca-L iubesti; 

Bucura-te, ca inchinarii la idoli nu te-ai invoit; 

Bucura-te, ca sufletul cu rugaciunea ti-ai impodobit; 

Bucura-te, ca eparhul auzind s-a tulburat; 

Bucura-te, ca in cetate cu grele chinuri te-a infricosat; 

Bucura-te, ca de munci si de cazne te bucurai; 

Bucura-te, ca pe tiran cu intelepte cuvinte il infruntai; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 3 

  

Eparhul cetatii, scotandu-te la judecata, privea cu placere la frumusetea ta si cu 

glas amagitor te indemna sa jertfesti zeilor spre a-ti cruta tineretea; dar tu, fe-

ricita Marina, aveai mintea la Dumnezeul cel Adevarat si cu mare glas ai strigat: 

Unul este Dumnezeu - Tatal, Fiul si Duhul Sfant, Datatorul-de-viata caruia-l cant: 

Aliluia! 

  

Icosul 3 
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Auzind aceasta marturisire a ta, Sfanta Marina, Olimvrie te ademenea prin cuvin-

te inselatoare sa-i fii sotie, fagaduindu-ti din toate dulcetile lumii, dar tu cu bar-

batie l-ai defaimat, iar pe Hristos, Mirele tau, L-ai laudat, chemandu-L in ajutor; 

pentru care tarie a ta te laudam asa: 

  

Bucura-te, ca silnicia tiranului cu tarie ai biruit; 

Bucura-te, fecioara, ca la necuratii idoli n-ai jertfit; 

Bucura-te, ca sufletul curat l-ai pastrat pentru cerescul tau Mire; 

Bucura-te, ca pentru aceasta trupul l-ai dat spre chinuire; 

Bucura-te, ca a te uni cu Hristos ai dorit; 

Bucura-te, ca pe Sfanta Treime ai marturisit; 

Bucura-te, mireasa lui Hristos cea in credinta tare; 

Bucura-te, Sfanta Marina, cea grabnica ajutatoare; 

Bucura-te, ca respingandu-l, paganul te privea cu nespusa cruzime; 

Bucura-te, ca spre chinuire sa fii data a poruncit cu mare asprime; 

Bucura-te, defaimatoarea amagirilor lumesti; 

Bucura-te, iubitoare a frumusetilor ceresti; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 4 

  

Fiind plin de manie si ura, tiranul a parasit amagita-i dragoste si fara mila a 

poruncit sa fii dezbracata de hainele tale si batuta cu vergi. Dar tu, intarita in 

credinta lui Hristos, cu rabdare in rugaciune cantai: Aliluia! 

  

Icosul 4 

  

Rabdand chinurile grele, pamantul se inrosea de sangele tau. Poporul, uimit si 

plin de jale, privea cum piere frumusetea ta, dar crudul Olimvrie ti-a inmultit 

suferinta, pironindu-te pe lemn si cu cangi sfasiindu-ti trupul, iar tu cu mare 

barbatie rabdai; pentru care noi iti strigam asa: 

  

Bucura-te, ca neclintita ai ramas in chinuire; 

Bucura-te, ca lui Dumnezeu ii aduceai multumire; 

Bucura-te, ca loviturile vergilor le rabdai; 

Bucura-te, ca pentru Domnul Hristos patimeai; 

Bucura-te, ca puterea dumnezeiasca te-a acoperit; 

Bucura-te, ca prin suferinta multa te-ai sfintit; 
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Bucura-te, ca pamantul de sangele tau s-a inrosit; 

Bucura-te, ca prin aceasta pe satana l-ai zdrobit; 

Bucura-te, ca toate cu taria diamantului le-ai rabdat; 

Bucura-te, ca prin calde rugaciuni sufletul ti-ai luminat; 

Bucura-te, ca pentru rabdarea ta cea multa Hristos te-a incununat; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 5 

  

Ridicandu-ti privirea la cer, te gandeai la patimile de pe Cruce ale Mirelui tau si 

cu dragoste si credinta te rugai Lui: Vrajmasii m-au inconjurat, Doamne, cauta 

spre mine, roaba Ta, si ma miluieste, ca din toata inima sa-ti cant: Aliluia! 

  

Icosul 5 

  

Intarita fiind in credinta in Dumnezeu, nimic nu a putut sa te desparta de dra-

gostea Mirelui tau Hristos, nici sfaturile poporului, nici viclenele amagiri, nici sal-

baticia tiranilor sau asprele amenintari, ca sa slujesti idolilor, pentru care tarie a 

ta, noi, minunandu-ne, iti cantam asa: 

  

Bucura-te, ca de Cerescul Mire nu te-ai despartit; 

Bucura-te, ca in cruda chinuire, mai mult L-ai iubit; 

Bucura-te, ca n-ai voit sa slujesti idolilor spurcati; 

Bucura-te, ca nu te-ai supus paganilor blestemati; 

Bucura-te, ca ai suferit taieturile uneltelor de fier; 

Bucura-te, ca gandind la Hristos, priveai linistita la cer; 

Bucura-te, ca uneltirile paganilor le-ai biruit cu tarie; 

Bucura-te, ca toate le-ai suferit cu barbatie; 

Bucura-te, ca trupul tau s-a chinuit pe pamant; 

Bucura-te, ca sufletul stralucit a mers la Domnul cel Sfant; 

Bucura-te, de Cereasca imparatie rav-nitoare; 

Bucura-te, Mucenita in necazuri ajutatoare; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 6 

  

Vazand tiranul eparh ca nimic nu te poate inspaimanta, a poruncit sa fii aruncata 

in temnita celor osanditi la moarte. Dar tu, Sfanta Mucenita Marina, desi aveai 
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oasele goale in urma chinurilor, inaltai rugaciuni fierbinti lui Dumnezeu, ca sa te 

intareasca asupra vrajmasilor, cantandu-l: Aliluia! 

  

Icosul 6 

  

Stand singura in temnita intunecoasa, diavolul, venind la tine in chip de caine, cu 

mare indraznire te infricosa, dar tu, cu multa barbatie, cu ciocanul ce l-ai gasit, 

in cap l-ai lovit pana ce vedenia cea rea a pierit, si rugandu-te lui Dumnezeu l-ai 

biruit, pentru care te laudam asa: 

  

Bucura-te, Mucenita Marina, ca multe rani ai rabdat; 

Bucura-te, ca paganii in temnita te-au aruncat; 

Bucura-te, ca satana acolo te-a ispitit; 

Bucura-te, ca fara teama capul cu un ciocan i-ai zdrobit; 

Bucura-te, ca atunci mare cutremur s-a facut; 

Bucura-te, ca, rugandu-te, satana a disparut; 

Bucura-te, ca lumina cereasca s-a aratat; 

Bucura-te, ca acoperisul temnitei s-a ridicat; 

Bucura-te, ca Sfanta Cruce stralucea in vazduh; 

Bucura-te, ca Mirele Tau te-a intarit prin Sfantul Duh; 

Bucura-te, Sfanta Marina, ajutatoare a celor necajiti; 

Bucura-te, Mucenita, intarirea celor ispititi; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 7 

  

Deasupra Sfintei Cruci cea plina de lumina zbura o porumbita alba care cu glas 

bland zicea: Bucura-te, Marina, Mucenita a lui Hristos, ca ai biruit pe satana, 

vrajmasul cel rau si curand vei veni in camara Mirelui tau; iar tu, bucurandu-te 

de cele vazute si auzite, cantai Domnului: Aliluia! 

  

Icosul 7 

  

Duhul tau la aceasta vedenie s-a inveselit, iar trupul, ca prin minune, de rani s-a 

tamaduit dobandind frumusetea cea dintai si plina de bucurie ii multumeai lui 

Dumnezeu, pentru care noi iti cantam asa: 

  

Bucura-te, Mucenita mult-rabdatoare; 
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Bucura-te, catre Domnul rugatoare; 

Bucura-te, ca El in temnita te-a cercetat; 

Bucura-te, ca ranile cele grele ti-a vindecat; 

Bucura-te, ca Duhul Sfant ca o porumbita a venit; 

Bucura-te, ca pentru suferinta Domnului l-ai multumit; 

Bucura-te, Mucenita, in credinta si in nadejde intarita; 

Bucura-te, fecioara curata de Domnul Hristos pazita; 

Bucura-te, in ispitele noastre ajutatoare; 

Bucura-te, Sfanta Marina, a satanei zdrobitoare; 

Bucura-te, ca de Mirele Hristos ai fost iubita; 

Bucura-te, ca de Duhul Sfant ai fost ocrotita; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 8 

  

A doua zi, fiind din nou scoasa la judecata, spre mirarea tuturor erai deplin sa-

natoasa si vindecata de ranile trupului, dar ei rataciti fiind, credeau ca zeii te-au 

ajutat. De aceea tu i-ai infruntat si cu tarie ai marturisit puterea lui Hristos cea 

vindecatoare, cantand cu veselie: Aliluia! 

  

Icosul 8 

  

Olimvrie, vazand statornicia, curajul tau si credinta in Dumnezeu, a poruncit sa-ti 

arda spatele si coastele cu faclii aprinse, dar tu mai cu putere te rugai si in tacere 

rabdai chinurile grele, pentru care cu barbatie te laudam asa: 

  

Bucura-te, Sfanta Marina, cea vindecata de Domnul; 

Bucura-te, ca in suferinta ajuti pe tot omul; 

Bucura-te, ca vazandu-te poporul mult s-a minunat; 

Bucura-te, ca si noi mijlocitoare in cer te-am castigat; 

Bucura-te, ca in chinuri gandul tau era numai la Cel de Sus; 

Bucura-te, Mucenita, ca pe tiran l-ai rapus; 

Bucura-te, ca trupul cu faclii ti-a fost ars; 

Bucura-te, ca mireasa lui Hristos ai ramas; 

Bucura-te, ca pe Dumnezeu L-ai slavit in suferinta; 

Bucura-te, ca toate chinurile te-au intarit in credinta; 

Bucura-te, ca prin rabdare ai castigat cununa; 

Bucura-te, ca in ceruri te veselesti intruna;. 



 7 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 9 

  

Dupa ce te-a izbavit Domnul de la astfel de muncire, ai strigat: "Doamne, m-ai 

invrednicit sa merg prin foc pentru Tine, ajuta-ma sa trec si prin apa Sfantului 

Botez". Acestea auzind tiranul, te-a aruncat intr-un butoi cu apa, iar tu, afundan-

du-te, in rugaciuni cantai lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Aruncata fiind de slujitorii idolesti in apa, te rugai Domnului Hristos ca aceasta 

afundare sa-ti fie Sfantul Botez pentru a doua nastere in viata vesnica si - o, 

minune - cutremur mare s-a facut, legaturile s-au desfacut, slujitorii ingroziti au 

fugit, iar tu te-ai mantuit, pentru care iti cantam asa: 

  

Bucura-te, Mucenita, ca in chinuri grele ai fost cu folos; 

Bucura-te, ca, aruncata in apa, Botez ai cerut lui Hristos; 

Bucura-te, ca paganii au vrut sa te inece; 

Bucura-te, ca vointa si credinta n-au putut sa ti le plece; 

Bucura-te, ca in suferinta Domnul te-a cercetat; 

Bucura-te, ca frumoasa vedenie cereasca ti-a aratat; 

Bucura-te, ca rabdarea ti-a fost rasplatita; 

Bucura-te, ca de toti esti preamarita; 

Bucura-te, fecioara sfanta, intarirea celor ce se nevoiesc; 

Bucura-te, grabnica ajutatoare celor ce se mantuiesc; 

Bucura-te, ca pentru cei ce-ti poarta numele esti ocrotitoare; 

Bucura-te, ca pentru cei din necazuri esti izbavitoare; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 10 

  

Cei care erau de fata cand in apa ai fost aruncata au vazut din cer o lumina 

pogorandu-se si o porumbita alba avand in cioc o coronita de aur pe care o 

atingea de crestetul tau, iar tu, bucurandu-te, ii cantai lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 10 

  



 8 

Vedenia cereasca de multi a fost vazuta, cum din cer stalp de foc venea pana la 

tine, avand crucea raze luminoase si porumbita cu glas lin s-a auzit zicand: Pace 

tie, Marina! Mireasa lui Hristos, acum vei primi cununa muceniciei si te vei odihni 

in ceruri", pentru care noi te laudam asa: 

  

Bucura-te, ca prin vedenie ai fost intarita; 

Bucura-te, ca de Hristos ai fost rasplatita; 

Bucura-te, ca in ceruri acum locuiesti; 

Bucura-te, ca acolo cu mucenitele te veselesti; 

Bucura-te, ca din apa, vie ai iesit botezata; 

Bucura-te, ca in cer si pe pamant esti laudata; 

Bucura-te, ca din ceruri ne trimiti putere; 

Bucura-te, ca satana, cand te pomenim, pe loc piere; 

Bucura-te, Mucenita, a fecioarelor tarie; 

Bucura-te, sprijinitoarea celor ce se roaga tie; 

Bucura-te, ca prin tine crestinii s-au intarit; 

Bucura-te, ca pe Hristos Mirele tau mult L-ai iubit; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 11 

  

Poporul venit la priveliste s-a cutremurat de puterea dumnezeiasca, cum din 

munci ai fost scapata, iar marele tiran Olimvrie, temandu-se de intoarcerea lor 

spre Dumnezeul cel adevarat, a poruncit sa fie ucisi toti cei care il marturisesc pe 

Hristos si-l canta Lui: Aliluia! 

  

Icosul 11 

  

Dupa suferirea muncilor, intarita fiind in credinta crestina, te-au scos afara din 

cetate si a poruncit tiranul sa fii ucisa cu sabia. Atunci toti s-au inspaimantat, pa-

mantul s-a cutremurat, calaului din mana sabia i-a cazut, iar tu plina de curaj 

asteptai implinirea poruncii de a-ti jertfi viata, pentru care iti cantam asa: 

  

Bucura-te, Sfanta Marina, ca de sabie ai fost taiata; 

Bucura-te, ca de Hristos la cer ai fost luata; 

Bucura-te, ca la moartea ta pamantul s-a cutremurat; 

Bucura-te, ca pe satana l-ai rusinat; 

Bucura-te, ca prin rabdarea ta cea multa capul i-ai zdrobit; 
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Bucura-te, ca pentru Hristos mult ai patimit; 

Bucura-te, de vrajmasi risipitoare; 

Bucura-te, de ceresti daruri imparti-toare; 

Bucura-te, ca acum cu ingerii in ceruri petreci; 

Bucura-te, ca te veselesti cu Mirele ceresc pe veci; 

Bucufa-te, a noastra ocrotitoare in nevoi; 

Bucura-te, rugatoare la Dumnezeu pentru noi; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 

  

Condacul 12 

  

Sfanta Mucenita Marina, prin munci grele si chinuri mari, frumoasa ca aurul cel 

curatit de sapte ori in foc, ai trecut hotarul cel ingust al vietii tale, ajungand la 

Mirele cel fara de moarte, de la care ai primit cununa biruintei, bucurandu-te in 

camara cea cereasca, impreuna cu fecioarele cele intelepte cantandu-l Lui: 

Aliluia! 

  

Icosul 12 

  

Paharul cel amar al patimilor l-ai baut, Sfanta Marina, savarsindu-ti viata prin 

mucenice, pentru care sufletul tau a intrat in dulceata Raiului, iar trupul tau cel 

mucenicesc imprastie in jur mirosul cel minunat, veselind pe toti crestinii. Si 

acum trimite noua, celor ce praznuim pomenirea ta, daruri si ajutor din ceruri ca 

sa-ti cantam cu dragoste asa: 

  

Bucura-te, Mucenita Marina, a Raiului mostenitoare; 

Bucura-te, ca in veci esti luminata de Cerescul Soare; 

Bucura-te, preafrumoasa mireasa a lui Hristos; 

Bucura-te, ca bisericilor le dai mult folos; 

Bucura-te, turturea dulce glasuitoare; 

Bucura-te, a Sfintei Treimi marturisitoare; 

Bucura-te si te roaga pentru noi, cei oropsiti; 

Bucura-te si ne ajuta pe noi, cei ispititi; 

Bucura-te, Mucenita rabdatoare pentru credinta; 

Bucura-te, ca esti stalp si pilda celor din suferinta; 

Bucura-te, ca sfanta ta icoana o sarutam; 

Bucura-te, ca praznuirea ta cu bucurie o laudam; 

Bucura-te, Sfanta Marina, Mare Mucenita a lui Hristos! 
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Condacul 13 

  

O, Sfanta Mare Mucenita a lui Hristos Marina, cea care pentru Hristos viata ti-ai 

jertfit si adevarata credinta ai marturisit, in ceruri acum te veselesti lauda adu-

cand Sfintei Treimi impreuna cu cetele mucenicilor. Roaga-te pentru noi Mirelui 

tau sa ne intareasca in credinta, de ispite sa ne pazeasca, de vrajmasi sa ne 

mantuiasca, de foc, de apa si de necazuri sa scapam, ca pe Dumnezeu, prin tine, 

sa-L laudam cantandu-l: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 

  

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.  
 
 


