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ACATISTUL SFINTILOR ZOTIC, ATAL, 
CAMASIE SI FILIP DE LA NICULITEL 

(4 iunie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

  

Condacul 1: 

  

Veniti toti credinciosi sa laudam pe Zotic, pe Atal, pe Camasie si pe Filip, 

Mucenicii lui Hristos, care au propovaduit adevarata credinta si au primit cununa 

cereasca. 

Iar Voi, fericitilor, cei ce aveti indrazneala catre Dumnezeu, din toate nevoile 

sloboziti-ne pe noi, care strigam: Bucurati-va, Sfintilor Mucenici, rugatori fierbinti 

pentru sufletele noastre! 

  

Icosul 1: 

  

Cu dreapta credinta si evlavie se cuvine sa laudam pe Zotic, Mucenicul, care 

paharul suferintelor cu bucurie a baut, cu botezul sangelui s-a botezat si pana la 

moarte a urmat lui Hristos. De aceea si noi cu dragoste sa-l cinstim, zicand: 

Bucura-te, Zotice, martirul lui Hristos; 

Bucura-te, al crucii aparator zelos; 

Bucura-te, trandafir din gradina parinteasca; 

Bucura-te, rugatorule pentru obstea crestineasca; 

Bucura-te, ca sangele tau tot pamantul nostru a adapat; 

Bucura-te, ca prin tine credinta vie s-a aratat; 

Bucura-te, margaritar de pret, ascuns sub pamant; 

Bucura-te, ca ale tale moaste s-au gasit in mormant; 

Bucura-te, comoara sfanta stramoseasca; 

Bucura-te, nestemata scumpa duhovniceasca; 

Bucura-te, al Evangheliei vestitor neinfricat; 

Bucura-te, al Bisericii far prealuminat 

Bucura-te, Zotice, viteazule ostas al lui Hristos! 
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Condacul 2: 

  

Zis-a Domnul: "Oricine Ma va marturisi pe Mine inaintea oamenilor, il voi 

marturisi si Eu pe el inaintea Tatalui Meu, care este in Ceruri". Drept aceea si tu, 

Mucenice Zotice, cu indrazneala ai marturisit pe Hristos in priveliste si pe multi 

dintre cei ce erau de fata la lumina dreptei credinte i-ai adus, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 2: 

  

Ingereasca viata pe pamant ai petrecut, Mucenice Atal, pentru Dumnezeu cel 

inTreime inchinat din toata inima l-ai iubit si pe Hristos Domnul inaintea tuturor 

L-ai propovaduit pentru care noi smeritii Te cinstim cu evlavie, zicand: 

Bucura-te, Atale, care glasul Evangheliei ai ascultat; 

Bucura-te, ca dreapta credinta in a ta inima ai purtat; 

Bucura-te, ca pe Hristos inaintea tiranilor ai marturisit; 

Bucura-te, ca a lor cruzime ai biruit; 

Bucura-te, al Bisericii luceafar neapus; 

Bucura-te, ca pentru Hristos sufletul ti-ai pus; 

Bucura-te, ca Lui infocata dragoste ai purtat; 

Bucura-te, ca a ta credinta prin fapte ai aratat; 

Bucura-te, al cetatii Noviodunum fiu duhovnicesc; 

Bucura-te, cetate a Ierusalimului ceresc; 

Bucura-te, minunata vita din tulpina lui Hristos; 

Bucura-te, mladita sfanta rod preafrumos; 

Bucura-te, Atale, mult patimitorule pentru Hristos! 

  

Condacul 3: 

  

Atale, Prea Fericite, tu de sine-ti cu totul te-ai lepadat si Crucea lui Hristos pana 

la moarte ai purtat; pe Dumnezeu din toata inima l-ai iubit si cu gura la aratare 

L-ai marturisit, strigand: Aleluia! 

  

Icosul 3: 

  

Alta mladita cuvantatoare, Mucenicul Camasie, din buciumul vieti rasarind si 

multa roada duhovniceasca aducand, pe multi la dreapta credinta i-a povatuit si 

pentru Hristos sufletul sau si-a pus pentru care cu buna cuviinta il laudam, 

zicand: 
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Bucura-te, ales al Biserici dreptmaritoare; 

Bucura-te, al credintei noaste soare; 

Bucura-te, ca pentru adevar toate ai suferit; 

Bucura-te, ca in chinuri spre Cruce ai privit; 

Bucura-te, ca de ucidea trupului nu te-ai inspaimantat; 

Bucura-te, ca de rusinarea sufletului ai scapat; 

Bucura-te, ca Dumnezeu din cer spre tine a cautat; 

Bucura-te, ca duhul tau la sine l-a luat; 

Bucura-te, ca primind har, vitejeste ai patimit; 

Bucura-te, ca a vitei cununa de la Hristos ai dobandit; 

Bucura-te, ca patimirile tale multora le-a fost de folos; 

Bucura-te, ca privind la acesta multi la adevar s-au intors; 

Bucura-te, Camasie, vrednicule urmator al lui Hristos! 

  

Condacul 4: 

  

Aprins fiind de dragoste catre Iisus Hristos, Camasie, mania tiranilor ai infruntat 

si cu mare barbatie chinurile morti ai rabdat, caci privind cu ochii mintii la 

vesnica fericire, lui Dumnezeu din inima cantai: Aleluia! 

  

Icosul 4: 

  

Raza a Soarelui celui de taina ai fost pe pamantul Scythiei Mici, Filipe, Prea 

intelepte, caci pe pagani i-ai luminat, pe Hristos inaintea tuturor marturisind 

pentru care te rugam, auzi-ne si pe noi care te laudam cu unele ca acestea: 

Bucura-te, Filipe, care pe cei din paganatate i-ai indreptat; 

Bucura-te, ca pe Soarele cel vesnic la toti ai aratat; 

Bucura-te, rodul Dumnezeului cel adevarat; 

Bucura-te, ca in ogorul Lui cu ravna ai lucrat; 

Bucura-te, ca samanta Cuvantului bun ai primit; 

Bucura-te, ca prin a ta osteneala aceasta insutit ai rodit; 

Bucura-te, ca haina sufletului tau cu sange mucenicesc s-a impodobit; 

Bucura-te, ca pentru Nunta Mirelui cu ea te-ai pregatit; 

Bucura-te, ca albinei te-ai asemanat si la florile duhovnicesti ai zburat; 

Bucura-te, ca mierea credintei din Scripturii ai adunat; 

Bucura-te, ca talantul tau cu dobanda Lui Hristos l-ai adus; 

Bucura-te, ca pentru acesta econom credincios te-a pus; 

Bucura-te, Filipe, Marturisitor al Evangheliei lui Hristos! 
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Condacul 5: 

  

Zis-a oarecand Filip, Apostolul catre Hristos: „Doamne arata-ne noua pe Tatal si 

ne va ajunge noua". Iar tu, Mucenice Filipe, privind spre Dumnezeul cel in Treime 

slavit, te-ai inchinat lui, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 5: 

  

Dupa nemincinoasa marturie a Scripturii, Sfintii lumea vor judeca, caci in vremea 

judecatii de apoi, prin faptele lor bune, pe pacatosi ii vor mustra. Atunci, tu 

Mucenice al lui Hristos, Zotic, sa te rogi pentru noi pacatosii ca sa ne izbavim de 

osanda, pentru care te laudam: 

Bucura-te, Zotic, Mucenice, care pentru noi la Dumnezeu mijlocesti; 

Bucura-te, ca celor ce se roaga tie ajutor daruiesti; 

Bucura-te, ca Sfintele Tale Moaste, crestini le cinstesc; 

Bucura-te, ca prin ele daruri multe dobandesc; 

Bucura-te, cu cei ce cu tine au patimit; 

Bucura-te, ca impreuna cu ei cununa ai primit; 

Bucura-te, ca in Evanghelie ai crezut fara sovaire; 

Bucura-te, ca prin gura ta sa vestit mantuirea; 

Bucura-te, ca a lui Hristos Cruce in inima ai primit; 

Bucura-te, ca de chinuri nu te-ai lepadat; 

Bucura-te, ca te-ai impotrivit celor desarte; 

Bucura-te, ca de cele ceresti ai avut parte; 

Bucura-te, Zotice, viteazule ostas al lui Hristos! 

  

Condacul 6: 

  

Toti fii Bisericii dreptmaritoare cinstesc Sfintele Tale Moaste, Zotice, Prea Fericite, 

iar tu avand indrazneala catre Dumnezeu, roaga-te pururi pentru noi smeritii, 

care te cinstim si lui Dumnezeu cantam: Aliluia! 

  

Icosul 6: 

  

Vesmantul cel luminat al nestricaciunii, prin nevointe ai primit de la Hristos, 

Mucenice Atal si de odihna vesniciei vieti te-ai invrednicit. Vas ales al Domnului 

fiind, roaga-te pentru noi care te laudam zicand: 



 5 

Bucura-te, Atale, care negrait pe Hristos ai iubit; 

Bucura-te, ca pentru dragostea Lui mult ai suferit; 

Bucura-te, cerbule insetat, care la izvorul vietii ai alergat; 

Bucura-te, ca pe Dumnezeu cel Viu ai cautat; 

Bucura-te, ca pomenirea ta cu laude o cinstim; 

Bucura-te, ca la tine in rugaciuni smerite venim; 

Bucura-te, ca celor ce te cheama esti mare aparator; 

Bucura-te, ca prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor; 

Bucura-te, ca frica cea curata de Dumnezeu ai avut; 

Bucura-te, ca voia Lui cu osardie ai facut; 

Bucura-te, ca Patimirea Ta Sfanta ne-a fost de folos; 

Bucura-te, al credintei diamant luminos; 

Bucura-te, Atale, mult patimitorule pentru Hristos! 

  

Condacul 7: 

  

Asemenea lui Avraam si Ucenicilor lui Hristos, prieten lui Dumnezeu te-ai facut, 

Atale, ca poruncile Lui ai pazit si pana la moarte pentru dragostea Lui ai suferit. 

Pentru aceasta viata vesnica ai dobandit si acum cu ingerii il lauzi, cantand: 

Aliluia! 

  

Icosul 7: 

  

Hotararea cea neclintita a credintei tale, Camasie, vazand-o tiranii cei pagani, 

dupa multe chinuri au poruncit a te da mortii. Tu insa cu bucurie moartea pentru 

Hristos ai primit, pentru care noi cu laude te cinstim: 

Bucura-te, Camasie, ca spre cele ceresti ai ravnit; 

Bucura-te, ca pentru aceasta viata vesnica ai mostenit; 

Bucura-te, ca moartea cu bucurie ai asteptat; 

Bucura-te, ca pe Hristos in inima ai purtat; 

Bucura-te, al muceniciei doritorule; 

Bucura-te, catre vesnicie alergatorule; 

Bucura-te, ca cele trecatoare intru nimic le-ai socotit; 

Bucura-te, ca pe cele vesnice mult le-ai pretuit; 

Bucura-te, cetatean al Cerestii Imparatii; 

Bucura-te, mostean al nepieritoarelor visterii; 

Bucura-te, ravnitorule al raiului celui prea frumos; 

Bucura-te, indreptatorul nostru al celor de jos; 
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Bucura-te, Camasie, vrednicule urmator al lui Hristos! 

  

Condacul 8: 

  

Ierusalimul cel ceresc in minte avandu-l Camasie, cu smerenie pe pamant ai 

vietuit si cu bucurie pentru Hristos cu moartea te-ai insotit, iar acum in Ceruri, 

impreuna cu ingerii canti lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 8: 

  

Gata a fost inima ta, Filipe Mucenice, de a nadajdui spre Dumnezeu si fara de 

frica pe Hristos inaintea tiranilor a marturisi si de vremelnica viata a nu te ingriji. 

Pentru care noi nevrednicii indraznim a te cinsti prin acestea: 

Bucura-te, Filipe, al Imparatiei Cerului mostenitor; 

Bucura-te, ca impreuna cu ingerii esti vietuitor; 

Bucura-te, ca pe Hristos - Adevarul ai marturisit; 

Bucura-te, ca pentru El cumplit ai patimit; 

Bucura-te, ca frumuseti de nevazut noua pururi privesti; 

Bucura-te, ca in slavite cantari acum te veselesti; 

Bucura-te, ca la limanul odihnei ai ajuns; 

Bucura-te, ca acolo cunosti adancul cel de nepatruns; 

Bucura-te, ca de acolo simti mangaierea celor ceresti; 

Bucura-te, ca impreuna cu Sfintii te proslavesti; 

Bucura-te, al Adevarului martor neinfricat; 

Bucura-te, al Bisericii sfesnic luminat; 

Bucura-te, Filipe, marturisitor al Evangheliei lui Hristos! 

  

Condacul 9: 

  

Pusu-ti-ai sufletul pentru Hristos Mucenice Filipe si l-ai aflat ca aurul lamurit 

inaintea Domnului. Voit-ai a te jertfi lui Dumnezeu cu trupul, spre a dobandi 

invierea sufletului si a canta Lui in veci lauda: Aliluia! 

  

Icosul 9: 

  

Slava si multumire sa aducem lui Dumnezeu pentru aflarea Sfintelor Moaste ale 

martirului Zotic si ale celor impreuna cu dansul patimitori. La toti smerit sa ne 

inchinam si pe Zotic sa-l laudam, zicand: 
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Bucura-te, Zotice, fiu iubitor al Bisericii dreptmaritoare; 

Bucura4e, sprijinul rugilor noastre staruitoare; 

Bucura-te, a Scythiei Mici, marturie crestineasca; 

Bucura-te, a Dobrogei daruire dumnezeiasca; 

Bucura-te, al credintei Ortodoxe, aparatorule; 

Bucura-te, al nostru catre Domnul, rugatorule; 

Bucura-te, a Tomisului podoaba duhovniceasca; 

Bucura-te, al crestinilor comoara cereasca; 

Bucura-te, floare cu mireasma de nespus; 

Bucura-te, margaritar al Ierusalimului de Sus; 

Bucura-te, al Bisericii crin prea frumos; 

Bucura-te, mladita, cu rod de mult folos; 

Bucura-te, Zotice, viteazule ostas al lui Hristos! 

  

Condacul 10: 

  

Veniti toti iubitori de dreapta credinta sa aducem inchinaciune lui Zotic, osteanul 

lui Hristos, care Biserica noastra cu rugaciunile sale o pazeste si impreuna cu noi 

canta lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 10: 

  

De mare fericire si cinste pamantul nostru s-a invrednicit prin aflarea moastelor 

tale si ale celor ce impreuna cu tine au patimit, Atale, pentru care, dupa cuviinta, 

poporul Cel dreptcredincios te lauda, zicand: 

Bucura-te, Atale, al Evangheliei propovaduitor; 

Bucura-te, al stramosilor nostri luminator; 

Bucura-te, a credinciosilor mangaiere; 

Bucura-te, a cetatii Noviodunum avere; 

Bucura-te, ca prin aflarea moastelor tale, dreapta credinta s-a intarit; 

Bucura-te, ca prin ele Biserica s-a impodobit; 

Bucura-te, al lui Hristos vrednic slujitor; 

Bucura-te, al cerestilor locasuri locuitor; 

Bucura-te, al Scythiei Mici, nepretuit odor; 

Bucura-te, al paganilor biruitor; 

Bucura-te, al sufletelor noastre faclie luminoasa; 

Bucura-te, a crestinilor podoaba aleasa; 

Bucura-te, Atale, mult patimitorule pentru Hristos! 
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Condacul 11: 

  

Sa se bucure Niculitelul, ca mare vistierie duhovniceasca din el s-a aratat si 

astazi toti credinciosii cu inima curata pe Mucenicul lui Hristos, Atal, il cinstim, 

cantand lui Dumnezeu lauda: Aliluia! 

  

Icosul 11: 

  

Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, Mucenice Camasie. De aceea, cu mare 

indrazneala pe Hristos ai marturisit si sufletul tau prin rabdarea chinurilor, ai 

dobandit. Auzi-ne pe noi nevrednicii, care cu umilinta te laudam, zicand: 

Bucura-te, Camasie, ca dorire cereasca ai avut; 

Bucura-te, ca de tirani nu te-ai temut; 

Bucura-te, al raiului mult ravnitor; 

Bucura-te, al nemurii mostenitor; 

Bucura-te, ca pana la sange si moarte ai suferit; 

Bucura-te, ca, prin indelunga rabdare, sufletul ti-ai dobandit; 

Bucura-te, ca slava desarta ai trecut-o cu vederea; 

Bucura-te, ca slava cea vesnica ti-a fost mangaierea; 

Bucura-te, doritorule fierbinte pentru a ta mantuire; 

Bucura-te, alergatorule spre vesnica fericire; 

Bucura-te, ca acum in ceruri cu drepti te veselesti; 

Bucura-te, ca prin a ta solire pe noi ne mantuiesti; 

Bucura-te, Camasie, vrednicule urmator al lui Hristos! 

  

Condacul 12: 

  

Dragoste si credinta fierbinte catre Hristos avand, Prea Laudate Camasie, 

Mucenice, cu barbatie pe tirani i-ai infruntat si pentru adevar trupul la chinuri ti l-

ai dat, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 12: 

  

Mucenicului Filip lauda din toata inima sa-i aducem, ca acesta jertfa vie lui 

Dumnezeu s-a dat si sufletul pentru El si-a pus, iar acum, pururi stand inaintea 

Domnului, se roaga pentru noi care il cinstim, zicand: 

Bucura-te, Filipe, a Bisericii podoaba frumoasa; 
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Bucura-te, a Soarelui dreptatii raza luminoasa; 

Bucura-te, ca iubirea lui Hristos in tine s-a salasluit; 

Bucura-te, ca pentru dragostea Lui in chinuri te-ai jertfit; 

Bucura-te, ca prin fapte taria credintei ai aratat; 

Bucura-te, urmatorul lui Hristos cel adevarat; 

Bucura-te, cel ce cu barbatie urgia chinurilor ai primit; 

Bucura-te, ca de sfarsit mucenicesc te-ai invrednicit; 

Bucura-te, ca de moarte nu ti-a fost teama; 

Bucura-te, ca vremelnicele dureri nu le-ai luat in seama; 

Bucura-te, maslin al raiului celui mult dorit; 

Bucura-te, ca in viata fiind, la Cer ai ravnit; 

Bucura-te, Filipe, marturisitorule al Evangheliei lui Hristos! 

  

Condacul 13: 

  

O Prea Fericitilor Mucenici ai lui Hristos: Zotic, Atal, Camasie si Filip, rugati-va 

prea Milostivului Dumnezeu pentru Biserica noastra dreptmaritoare si pentru 

poporul cel credincios ca sa dobandim prin rugaciunile voastre indurare pace si 

har, spre a canta impreuna cu voi, acum si in veacul viitor: Aliluia! 

  

Acest Condac se zice de trei ori. 

  

Apoi iarasi se zice Icosul cel dintai: Cu dreapta credinta si evlavie se cuvine sa 

laudam... si Condacul intai: Veniti toti credinciosii... 

  

Rugaciune catre Sfintii Mucenici Zotic, Atal, Camasie si Filip de la 

Niculitei 

  

Sfintilor Mucenici si martori ai lui Hristos, Zotic, Atal, Camasie si Filip, vrednicilor 

urmasi ai Sfantului Apostol Andrei, care pe aceste locuri ale Scythiei Evanghelia 

ati vestit, voi din toata inima, cu tot cugetul si din toata puterea voastra, pe 

Dumnezeu ati iubit si pana la cea din urma suflare pentru El ati patimit. 

Multumim cu umilinta Sfintei Treimi pentru purtarea Sa de grija, care, atatea 

veacuri sub pamant, Sfintele Voastre Moaste le-a pastrat si dupa aceasta a 

binevoit a le darui Bisericii noastre dreptmaritoare, spre mangaierea si folosul de 

obste al credinciosilor. Cu adevarat la voi s-au implinit graiurile sfinte: "Pe cei 

care ma slavesc pe Mine, ii slavesc si Eu pe ei", si „Prin Sfintii care sunt pe 

pamantul Lui, minunate a facut Domnul toate Voile Sale, intru dansii". 
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Voi cu sufletele inaintea Domnului stati, iar prin Sfintele Voastre Moaste, laturile 

tarii noastre le impodobiti. Fericit este strabunul nostru pamant care s-a adapat 

cu sanguirile voastre si in care se odihnesc Sfintele Voastre Moaste. Drept aceea, 

cu credinta, cu evlavie si cu smerenie cadem catre voi, adevaratilor Mucenici si 

prieteni ai lui Hristos, cerandu-va sa ocrotiti prin sfintele voastre rugaciuni tara 

aceasta si Biserica noastra cea dreptmaritoare si pe toti cei ce cu buna cucernicie 

alearga la sprijinul vostru si va pun mijlocitori catre Preabunul Dumnezeu, de la 

care, prin solirile voastre, sa dobandim si noi mila, pace si ajutor in veacul de 

acum si in vremea mortii noastre si la judecata cea de apoi. Amin. 
 
 


