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ACATISTUL SFANTULUI IGNATIE 
BRIANCIANINOV 

(13 mai) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condac 1 

Cel ce ai fost ales de imparatul Ceresc si proslavit de El, Parinte Ierarhe Ignatie, 

praznuind acum preacinstita pomenirea ta, cu osardie te rugam: calauzeste-ne la 

calea mantuirii, izbaveste-ne de vrajmasii vazuti si nevazuti, de scarbe si de 

dureri pe cei ce cu dragoste strigam tie: Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei 

si rugaciunii lucrator si dascal prea ales! 

Icos 1 

Arhanghelii si ingerii se minunau de vietuirea ta, Parinte Ierarhe Ignatie, caci din 

pruncie ai avut mare dorire catre Dumnezeu si intru poruncile Lui ai petrecut 

neabatut viata ta. Minunandu-ne de aceasta buna pricepere a ta, cu umilinta 

strigam tie: 

Bucura-te, ca pe parintii tai indurerati de nerodire, cu nasterea ta i-ai mangaiat; 

Bucura-te, odrasla minunata si de neam cinstit; 

Bucura-te, necontenita bucurie a ingerului tau pazitor; 

Bucura-te, cele ce cu blandetea si supunerea ta pe parintii si povatuitorii tai i-ai 

uimit; 

Bucura-te, cela ce din pruncie te-ai gatit pentru ascultare monahiceasca; 

Bucura-te, cel ce sufletul tau de prunc catre Dumnezeu l-ai indreptat; 

Bucura-te, cel ce clipele de ragaz ale prunciei tale in rugaciune si cugetare la 

Dumnezeu le-ai petrecut; 

Bucura-te, cela ce pentru fratii si surorile tale mai mici pilda de rugaciune si 

ascultare te-ai aratat; 

Bucura-te Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal prea ales! 

Condac 2 
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Vazand darurile tale cele mari, parintii tai te-au indreptat catre orasul 

imparatesc, ca sa dobandesti invatatura spre a primi cinul ostasesc. Ci tu, alesule 

al lui Dumnezeu, tanar fiind cu anii, dar batran cu intelegerea, toate acestea 

stricacioase si degrab trecatoare le-ai socotit si catre Singura Frumusete si 

Negraita Desfatare - Domnul Iisus Hristos - cu mintea si cu inima ai nazuit, 

cantandu-I: Aliluia ! 

Icos 2 

Intelegere Dumnezeiasca ai primit de la Iubitorul tau Mantuitor Hristos, Ignatie, 

vrednicule de mirare, atunci cand inca prunc fiind, in toate chipurile cele vazute 

ale acestei lumi vedeai mana Cerescului Facator si Purtator de grija. Pentru 

aceasta mult slavindu-te, iti strigam unele ca acestea: 

Bucura-te, cela ce in privelistile cele vazute ale firii L-ai contemplat pe Dumnezeu 

Cel Nevazut; 

Bucura-te, cela ce linistea si insingurarea padurii ai iubit; 

Bucura-te, cela ce din anii copilariei mare dorire catre Dumnezeu ai avut; 

Bucura-te, cela ce toate cele frumoase si desfatate ale lumii acesteia cu vederea 

le-ai trecut; 

Bucura-te, cela ce de la Domnul rasplatire cereasca ai primit; 

Bucura-te, cela ce rugaciunea lui Iisus neincetat ai savarsit-o cu gura si ai 

pastrat-o in minte; 

Bucura-te, cela ce iubire desavarsita catre Domnul ai aratat; 

Bucura-te, cela ce pe mult doritul tau Iisus in inima pururea L-ai purtat; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 3 

Umbrit ai fost de puterea Celui Prea inalt, Parinte preafericite, atunci cand cele ce 

in lumea aceasta se socotesc ca bunatati le-ai lepadat, si luand crucea, dupa 

porunca Mantuitorului Hristos urmatu-l-ai fara a te uita inapoi, neincetat cantand 

in inima ta: Aliluia! 

Icos 3 

Avand in sufletul tau inflacarata dorinta de a parasi lumea si a urma lui Hristos, 

nu te-ai temut nici de mania tarului, nici de impotrivirile parintesti, si inca 

vietuind in lume, cu petrecere monahiceasca te-ai impodobit. Pentru aceasta, 
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cinstind barbatia si iubirea ta catre Preadulcele Domn Iisus, te fericim asa: 

Bucura-te, cela ce in tineretile tale tarie de diamant a duhului ai aratat; 

Bucura-te, cela ce impartasirea in fiecare saptamana cu Sfintele lui Hristos Taine 

ca pe cea mai mare comoara o ai dorit; 

Bucura-te cela ce te impartasesti acum de Hristos in ceruri, precum ai dorit inca 

fiind pe pamant; 

Bucura-te, ca samanta cea Dumnezeiasca pusa in pamantul cel bun al inimii tale, 

cu lacrimi imbelsugate o ai udat; 

Bucara-te, ca in mijlocul neghinelor lumii roada cea insutita a virtutilor Domnului 

ai adus; 

Bucura-te, pazitor plin de osardie al curatiei sufletului si trupului; 

Bucura-te, podoaba cea aleasa a infranarii; 

Bucura-te, ca marea cuviinta a chipului tau frumusetea ta sufleteasca o 

marturisea; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 4 

Viforul gandurilor necredincioase nu te-a clatit, Ignatie, fericite, atunci cand, 

netemindu-te de mania tarului, cinul ostasesc l-ai lepadat si luand asupra ta 

jugul lui Hristos, lumea cu smintelile ei ai trecut-o cu vederea si in pustie te-ai 

salasuit. Acolo dobandind odihna cea dorita sufletului tau, neincetat ai cantat lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 4 

Cand s-a auzit pe meleagurile tale ca tu, tanar fiind de ani, impodobit cu 

frumusete si cu daruri, ai urat slava acestei lumi si desfatarea ei, si de aceea in 

pustie ai plecat, toate rudeniile tale mult se mirau; iar ingerii in ceruri foarte se 

bucurau si proslaveau pe Dumnezeu, Cel Ce te-a rapit din calea lumeasca cea 

desarta si te-a asezat pe calea cea stramta a calugariei, care duce in imparatia 

Cerurilor. Iar noi, laudand sfanta ta ravna pentru Domnul, strigam tie: 

Bucura-te, cela ce ai socotit mai de cinste a fi ostas al imparatului Ceresc decat 

al celui pamantesc; 

Bucura-te, cela ce impotriva ispitelor ce vin de la lume, de la trup si de la diavol, 

cu tarie te-ai ostit; 

Bucura-te, cela ce cu Dumnezeiasca arma, Crucea lui Hristos, toate uneltirile 

vrajmasului le-ai biruit; 
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Bucura-te, cela ce cu platosa dreptatii te-ai imbracat; 

Bucura-te, cela ce coiful mantuirii ai dobandit; 

Bucura-te, cela ce duhovniceasca sabie, care este Cuvantul lui Dumnezeu, mai 

presus de toata arma omeneasca o ai iubit; 

Bucura-te, cela ce de sagetile celui viclean cu pavaza credintei te-ai ingradit; 

Bucura-te, cela ce negraita fericire a cinului ingeresc in camara cereasca o ai 

dobandit; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 5 

Asemanatu-te-ai unei stele cu Dumnezeiasca mergere, Ignatie, Prea Cuvioase, 

atunci cand inaintea egumenului unei manastiri indepartate si sarace ai statut, 

cerandu-i a te primi in randul obstei; iar egumenul, cercandu-te, nimica 

impotriva n-a grait, blagoslovindu-te sa pasesti pe calea cea monahiceasca. Iar 

tu, invrednicindu-te de plinirea legamintelor tale, cu recunostinta ai strigat, intru 

zdrobirea inimii, Facatorului tau de bine, Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 5 

Toata obstea manastirii s-a minunat vazand marea ta osardie spre plinirea 

ascultarilor prin care iti cerca smerenia parintele tau duhovnicesc. Iar noi, 

cinstind nevointele si ostenelile tale, pe care tanar fiind cu varsta le-ai imbratisat 

pentru Hristos, cu uimire strigam tie: 

Bucura-te, cela ce pe umeri crucea ta o ai luat si urmator lui Hristos te-ai aratat; 

Bucura-te, cela ce calea monahiceasca cea stramta si necajita de voie o ai ales; 

Bucura-te, cela ce nicicand indarat nu te-ai intors; 

Bucura-te, cela ce prin smerenia ta duhul trufiei l-ai surpat; 

Bucura-te, cela ce talantul tau in pamant nu l-ai ingropat; 

Bucura-te, cela ce intru slava lui Dumnezeu si mantuirea sufletelor omenesti l-ai 

intrebuintat; 

Bucura-te, cela ce prin scrierile tale pline de Dumnezeiasca intelepciune multe 

suflete inglodate in pacat ai inviat; 

Bucura-te, cela ce dulcele glas al Cerescului Stapan: „Sluga buna si credincioasa, 

intra intru bucuria Domnului Tau”, ai auzit; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 6 
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Prin smerenie, prin osardie si mai cu seama prin necontenita rugaciune, asupra 

patimilor trupesti cu darzenie te-ai ostit, Ierarhe, pana ce trupul tau rob duhului 

l-ai facut; pentru aceasta dimpreuna cu cetele ingerilor stai acum inaintea 

Scaunului Prea Sfintei Treimi, pururea cantand: Aliluia! 

Icos 6 

Cu imbelsugare a rasarit in tine harul lui Dumnezeu atunci cand, primind tu cinul 

cel ingeresc, cu treapta preotiei curand ai fost cinstit, caci duhul tau, primit in 

bratele cele Parintesti deschise tie, nespusa fericire a gustat. Iar cand ai fost ales 

de Dumnezeu egumen al manastirii Pelsema, ziua si noaptea ai grijit de oile cele 

cuvantatoare incredintate tie de Domnul, ca nici una din ele sa nu piara din 

nepasarea ta. Bucurandu-ne de o asemenea purtare de grija Dumnezeiasca 

pentru tine, strigam tie: 

Bucura-te, cela ce prin primirea cinului ingeresc savarsirea asteptarilor tale o ai 

vazut; 

Bucura-te, cela ce aparatorului tau ceresc, Sfantului Mucenic Ignatie, Purtatorul 

de Dumnezeu, ai urmat; 

Bucura-te, cela ce in inima ta pe Domnul Iisus Hristos pururea, ca si acela, L-ai 

purtat; 

Bucura-te, cela ce dregatoria preotiei ca pe un mare dar de la Dumnezeu o ai 

primit; 

Bucura-te, cela ce esti numit cu numele focului, aprins fiind de focul credintei si 

iubirii de Dumnezeu si de aproapele; 

Bucura-te, cela ce Jertfa cea fara de sange, cu mare evlavie si frica o ai adus; 

Bucura-te, cela ce pe Maica Cea Preanevinovata a lui Hristos, Dumnezeului 

nostru, ca pe o Prea Curata Vistierie si Sfant Odor al Dumnezeiestii slave o ai 

cinstit; 

Bucura-te, cela ce in manastire biserica frumos impodobita, cu hramul Milostivei 

Portaitisse ai inaltat; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 7 

Voind Domnul Cel iubitor de oameni ca sa nu stea sub obroc faclia virtutilor tale, 

ci tuturor sa lumineze, incat toti oamenii vazandu-te, sa slaveasca pe Tatal Cel 

Ceresc, te-a scos din insingurata manastire, spre a-ti da ascultari mult-
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ostenicioase. Minunandu-ne de asemenea purtare de grija a lui Dumnezeu, cu 

zdrobire strigam: Aliluia! 

Icos 7 

Noii manastiri a Prea Cuviosuui Serghie, care este in apropierea orasului 

imparatesc, te-a daruit pe tine Domnul ca intai-statator si bun pastor, iar tu, fara 

de odihna ai purtat grija de turma ta cea cuvantatoare si ai ravnit la 

infrumusetarea chinoviei. Pentru aceasta, obstea ta te slavea, strigand: 

Bucura-te, cela ce Ocrotitorului Ceresc al manastirii tale, Prea Cuviosului Serghie, 

Egumenului de la Radonej, urmator ai fost; 

Bucura-te, cela ce manastirea cu minunate biserici si cladiri o ai impodobit; 

Bucura-te, cela ce, ca un parinte iubitor de fii, pe fiii tai, pe calea mantuirii catre 

imparatia Cerurilor i-ai calauzit; 

Bucura-te, cel ce pe cei insetati a purcede pe calea monahiceasca in manastire 

cu bucurie i-ai primit; 

Bucura-te, cela ce pe monahii cei neascultatori, prin indemnurile tale, la pocainta 

inlacrimata i-ai adus; 

Bucura-te, cela ce, ca un bun pastor, prin viata si obiceiurile tale, pilda de 

nevointa monahiceasca intregii obsti ai dat; 

Bucura-te, cela ce pentru mantuirea lor gata a-ti pune sufletul ai fost; 

Bucura-te, lauda si slava monahilor; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 8 

Strain si calator fost-ai pe pamant, Ierarhe, ca si ceilalti oameni. Dar Domnul te-

a ales, ca pe un bine-placut al Sau, inca din anii tineretii tale, iar prin viata si 

scrierile tale cele de Dumnezeu insuflate cu osardie Domnului ai slujit. Drept 

aceea, slava inaltand Facatorului tau de bine, Dumnezeu, ii strigam: Aliluia! 

Icos 8 

Intru totul fiind plin de virtuti, inger in trup cu adevarat te-ai aratat, Ierarhe 

Ignatie, cu dragoste primind pe toti cei ce alergau la tine, durerile lor alinand, la 

calea pocaintei povatuind, neincetata rugaciune si plansul cel din inima invatand. 

Pentru aceasta, bogati si saraci, oameni cu faima si sarmani, fiii tai duhovnicesti, 

strigau tie: 
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Bucura-te, noule Gura de Aur, care prin cuvintele tale de foc, pe multi rataciti 

prin pocainta i-ai adus la Dumnezeu; 

Bucura-te, cela ce prin scrierile tale, sufletele si inimile celor ce te cinstesc le-ai 

luminat; 

Bucura-te, cela ce a ne ruga pentru vrajmasi ne-ai povatuit; 

Bucura-te, cela ce insuti te-ai rugat cu dragoste fierbinte pentru vrajmasii tai; 

Bucura-te, cela ce ne-ai invatat a vedea in cei ce ne vrajmasesc unelte ale lui 

Dumnezeu spre indreptarea noastra; 

Bucura-te, cela ce ochilor duhovnicesti ai celor ce se pocaiau lacrimile lui Ezechia 

si suspinarile lui Manase ai infatisat; 

Bucura-te, cela ce in cartile tale pline de Dumnezeiasca intelepciune nevointele si 

ostenelile vechilor nevoitori ai aratat; 

Bucura-te, cela ce in viata ta acestora cu desavarsire ai urmat; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 9 

Toata ostirea cea ingereasca si soborul ierarhilor se minunau vazandu-te pe tine, 

noul bineplacut al lui Dumnezeu, cum straluceai prin mari osteneli si nevointe. 

Iar noi, fericindu-te, lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslavit, strigam: Aliluia! 

Icos 9 

Catre o noua si mult ostenicioasa ascultare intr-un tinut indepartat al patriei tale, 

ai plecat, Ierarhe Ignatie, atunci cand de la Arhiereul Cel mai inainte de veci, 

Domnul nostru Iisus Hristos, ti s-a inmanat toiagul arhieresc de Arhipastorul 

orasului imparatesc, in catedrala din Kazan a imparatesei Ceresti. Cunoscand 

intru aceasta voia lui Dumnezeu, ca si in tara straina sa se propavaduiasca de 

catre tine Evanghelia imparatiei lui Dumnezeu, cu smerenie strigam tie: 

Bucura-te, cela ce la hirotonie harul Dumnezeiesc cu imbelsugare l-ai primit; 

Bucura-te, cela ce esti plin de apostoleasca invatatura si cu darurile ei 

mantuitoare pe toti credinciosii ii adapi; 

Bucura-te, credincios lucrator al viei lui Hristos; 

Bucura-te, alauta duhovniceasca, miscata de Duhul Sfant; 

Bucura-te, podoaba cea de Dumnezeu insuflata a arhiereilor; 

Bucura-te, ca prin gura ta Domnul Cel iubit de tine propavaduia; 

Bucura-te, ca pe fratii si fiii tai duhovnicesti din manastirea Prea Cuviosului 

Serghie, desi cu trupul i-ai parasit, insa in rugaciunile tale nicicum nu i-ai uitat; 
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Bucura-te, milostiv aparator al tuturor credinciosilor si necredinciosilor, care te 

cheama in ajutor; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac10 

Ingreunat fiind de neputinta trupeasca si de nevointele intru care ai petrecut, ai 

mers in manastirea Sfantului Nicolae, cea care este langa raul Volga, Ierarhe 

Ignatie, venind a-ti gati sufletul pentru plecarea din aceasta lume, si acolo intru 

cugetare la Dumnezeu si pustniceasca rugaciune zilele savarsindu-ti, fara tacere 

ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10 

Grabnic ajutator si mangaietor, ai fost Ierarhe Ignatie, nu numai celor ce veneau 

la tine, ci si celor din departare, cu scrierile tale mangaindu-i, duhul lor 

imbarbatandu-l si inteleptindu-l. Pentru aceasta iti si striga cei ce pretuiesc 

cartile tale cele pline de Dumnezeiasca intelepciune: 

Bucura-te, pastorul nostru cel bun; 

Bucura-te, ca pe cei care veneau la tine nicicand afara nu i-ai scos; 

Bucura-te, ca pe cei de aproape si de departe care cereau ajutorul tau cu 

dragoste i-ai imbratisat; 

Bucura-te, ca pe cei ce cu osardie cinstesc scrierile tale in cea mai stransa unire 

cu sufletul tau i-ai primit; 

Bucura-te, ca pe fiii tai cei duhovnicesti cu rabdarea crestineasca i-ai deprins; 

Bucura-te, ca a vedea in patimirile noastre purtarea de grija a lui Dumnezeu ne-

ai povatuit; 

Bucura-te, ca pe fiii tai, a se incredinta cu totul Dumnezeiestii pronii i-ai invatat; 

Bucura-te, ca implinirea intru noi a voii Lui, la Domnul ca pe o mare mila a o cere 

ai poruncit; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 11 

Cantare preaumilicioasa ai adus Prea Sfintei Treimi in toate zilele vietii tale 

pamantesti, Ignatie prealaudate. Iar acum, stand inaintea Scaunului imparatului 

Slavei, roaga-te pentru noi, cei ce cinstim sfanta pomenirea ta, ca prin rugaciune 
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si pocainta curatindu-ne, dimpreuna cu tine sa cantam in veci lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icos 11 

Mare luminator al Sfintei Biserici Ortodoxe ai fost in viata ta, Ierarhe Ignatie, si 

pentru aceasta ti-a daruit sfarsit minunat Domnul Atottiitorul, si in ceruri te-a 

proslavit. Rugamu-te, milostive ierarhe, cere si pentru noi, pacatosii, care iti 

cerem ajutorul si mijlocirea, sfarsit in pace si fara de durere vietii noastre, 

raspuns bun la infricosata Judecata a lui Hristos si mostenirea imparatiei 

Cerurilor, ca sa strigam Tie cu bucurie: 

Bucura-te, cela ce prin dreptul tau sfarsit viata ta cea dreapta o ai pecetluit; 

Bucura-te, cela ce apropierea plecarii tale mai inainte o ai vazut; 

Bucurat-te, cela ce pe Cerescul Mire al sufletului tau cu faclia aprinsa l-ai 

intampinat; 

Bucura-te, cela ce in ziua sfarsitului tau, pe Mantuitorul inviat dimpreuna cu 

femeile mironosite L-ai vazut; 

Bucura-te, cela ce pe cinstitorii tai nici dupa moarte de mijlocirea ta nu ii lipsesti; 

Bucura-te, cela ce pe toti care se roaga tie cu osardie, cu harul si cu purtarea ta 

de grija ii acoperi; 

Bucura-te, cela ce pe fiii tai a se tine fara abatere de sfanta credinta ortodoxa, 

singura adevarata, i-ai invatat; 

Bucura-te, cela ce a primi inselarile cele ereticesti si a lua aminte la viclenele lor 

indemnuri cu strasnicie ai oprit; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 12 

Har s-a dat tie de la Dumnezeu, Ierarhe al lui Hristos, Ignatie, a te ruga pentru 

noi si a ne calauzi pe calea mantuirii, ca fiind curatiti prin pocainta, in camara cea 

preaimpodobita a Mantuitorului sa intram si acolo, dimpreuna cu tine si cu toti 

cei ce bine au placut lui Dumnezeu, bucurandu-ne sa-I cantam: Aliluia! 

Icos 12 

Cantand lui Dumnezeu, Celui Minunat intru sfintii Sai, te laudam pe tine, Ignatie 

fericite, ca pe un prieten al lui Hristos, care prin neabatuta lucrare a poruncilor 

Lui fericirea raiului ai dobandit. Roaga-te pentru noi, pacatosii, ca dimpreuna cu 
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tine partasi ai Cinei Domnului sa fim si noi, cei ce cu dorire strigam tie: 

Bucura-te, ca prin preaadanca smerenia ta, si prin saracia cea duhovniceasca 

imparatia Cerurilor ai aflat; 

Bucura-te, ca aceasta virtute la temelia tuturor nevointelor monahicesti a o pune 

ai poruncit; 

Bucura-te, ca plangand pentru pacatele tale, de Domnul insusi ai fost mangaiat; 

Bucura-te, ca pentru blandetea sufletului tau, drept rasplata mostenirea vietii 

vesnice ai dobandit; 

Bucura-te, ca in viata cea pamanteasca dreptatea lui Hristos, iar nu hrana 

trupeasca ai cautat, iar acum, in ceruri, cu ea din belsug te-ai saturat; 

Bucura-te, ca pentru milostivirea ta fata de aproapele, de Dumnezeu, Daruitorul 

indurarilor ai fost miluit; 

Bucura-te, ca pentru curatia ingereasca a inimii tale pe Dumnezeu L-ai vazut; 

Bucura-te, ca toate clevetirile si ocarile celor ce te urau, pentru Domnul le-ai 

iertat, si pentru aceasta, de comoara cea mare - Dumnezeiasca infiere - ca un 

facator de pace te-ai invrednicit; 

Bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales! 

Condac 13 

O, preaminunatule si bine-placutule al lui Hristos, Parinte Ierarhe Ignatie! 

Primeste aceasta mica rugaciune, insa din inimi ce te iubesc si te cinstesc adusa, 

si ne izbaveste pe noi cu atotputernica ta mijlocire de toata durerea, suferinta si 

intristarea, aprinde inimile noastre reci cu focul credintei si al dragostei de 

Dumnezeu, daruieste-ne pocainta mai inainte de sfarsit, fii noua calauzitor catre 

imparatia Cerurilor, ca acolo, dimpreuna cu tine si cu toti cei ce au bineplacut lui 

Dumnezeu, in vecii vecilor sa ii cantam: Aliluia! 

(Acest condac se citeste de 3 ori.) 

Apoi se repeta iarasi Icosul 1 si Condacul 1. 

Rugaciune catre Sfantul Ierarh Ignatie Briancianinov 

O, mare, preaminunate si bineplacutule al lui Hristos, Parinte Ierarhe Ignatie! 

Primeste cu milostivire rugaciunile pe care cu dragoste si recunostinta ti le 

aducem! Auzi-ne pe noi, cei sarmani si neajutorati, care cu credinta si iubire la 

tine cadem si cerem calduroasa ta solire pentru noi inaintea Scaunului Domnului 



 11 

Slavei. Stim ca mult poate rugaciunea dreptului, care milostiv face pe Stapanul. 

Tu, din anii prunciei tale, pe Domnul cu inflacarare l-ai iubit si numai Lui a-I sluji 

voind, toate cele frumoase ale lumii acesteia intru nimica le-ai socotit. Tu, 

lepadandu-te de tine si luandu-ti crucea ai urmat lui Hristos. Tu de voie ai ales 

calea cea stramta si mahnicioasa a vietii monahicesti si pe aceasta cale virtuti 

mari ai dobandit. Tu, prin scrierile tale, inimile oamenilor de cea mai adanca 

evlavie si supunere catre Atotputernicul Ziditor le-ai umplut, iar pe pacatosii cei 

cazuti cu inteleptele tale cuvinte a-si cunoaste nimicnicia si a alerga intru 

pocainta si smerenie la Dumnezeu i-ai povatuit, imbarbatandu-i cu nadejdea in 

milostivirea Lui. Tu, pe cei ce alergau la tine afara nicicand nu i-ai scos, ci parinte 

iubitor de fii si bun pastor tuturor le-ai fost: nici acum nu ne parasi pe noi, care 

tie cu osardie ne rugam si la ajutorul si acoperamantul tau scapam. 

Cere pentru noi de la Domnul Cel iubitor de oameni sanatate sufletului si 

trupului, neclintita fa credinta noastra, intareste puterile noastre care slabesc 

intru ispitele si intristarile veacului acestuia, incalzeste cu focul rugaciunii 

sufletele noastre cele reci, ajuta-ne, ca prin pocainta fiind curatiti, sfarsit 

crestinesc vietii noastre sa primim si in camara cea preaimpodobita a 

Mantuitorului sa intram dimpreuna cu toti cei alesi, si impreuna cu tine sa ne 

inchinam Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Amin! 

Troparul Sfantului Ignatie Briancianinov (glas 8) 

Aparatorule al Ortodoxiei, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales, 

podoaba cea de Dumnezeu insuflata a arhiereilor, slava si lauda monahilor, cu 

scrierile tale pe noi toti ne-ai inteleptit; alauta duhovniceasca, noule Gura de Aur, 

Ierarhe Ignatie, roaga pe Cuvantul, Hristos Dumnezeu, pe care in inima ta L-ai 

purtat, sa ne daruiasca noua mai inainte de sfarsit a ne pocai. 

 


