ACATISTUL SFANTULUI ATANASIE DIN
CONSTANTINOPOL
(2 mai)

Rugaciunile incepatoare, apoi

Condacul 1
Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevointele, viata plina
de necazuri si iubirea ta, te cinstim cu cantari ca pe un bun pastor si al nostru
aparator. Tu, insa, avand indrazneala catre Dumnezeu, izbaveste-ne pe noi de
toate necazurile ca sa-ti cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare
facator de minuni!
Icosul 1
Facatorul ingerilor si Domnul puterilor vazand mai dinainte bunatatea sufletului
tau roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ti-a luminat mintea cu
gandirea la cele inalte si pasii tai inca din tinerete i-a indreptat spre cautarea
singurului lucru de folos. Tu, insa, pricepand nestatornicia acestei lumi, ai dorit
sa slujesti Unului Dumnezeu in cinul calugaresc. De aceea, primeste de la noi
aceste laude:
Bucura-te, rob credincios al lui Hristos, ca din anii tineretii ai slujit imparatului
ceresc;
Bucura-te, om dumnezeiesc, caci prin viata ta neintinata ingerilor te-ai
asemanat;
Bucura-te, rod imbelsugat al darurilor sfinteniei;
Bucura-te, ca te-ai nascut si ai crescut in insula Creta;
Bucura-te, ca ai primit tunderea calugareasca intr-un loc linistit;
Bucura-te, ca nevoitorii te-au invatat evlavia;
Bucura-te, ca te-ai hranit cu laptele adevaratei invataturi a Evangheliei;
Bucura-te, ca dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins;
Bucura-te, ca prin rugaciune neincetata ai ajuns la inaltimea cugetarii de
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Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin post si infranare ai potolit patimile pagubitoare de suflet;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 2
Vazand ca patria ta a cazut in greaua robie a agarenilor, parinte Atanasie,
rabdand stramtorari si prigoane de la slugile lui Mahomed, ti-ai inaltat mintea
spre patria cereasca, avand mangaiere in Unul Hristos si Lui, printre dureroase
ispite, l-ai cantat, ca unui imparat si Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 2
intelepciunea mintii tale luminate de Dumnezeu nu a ramas necunoscuta
patriarhului Constantinopolului, caci din singuratatea Cretei te-a chemat si te-a
asezat mitropolit al cetatii Tesalonicului, ca neabatut sa vestesti cuvantul
adevarului catre turma cuvantatoare a oilor lui Hristos, ca hranindu-le cu hrana
cea mangaietoare de suflet a invataturii Evangheliei, pe tine, ca pe un bun
pastor, sa te preamareasca asa:
Bucura-te, luminator nestins al luminii celei neinserate;
Bucura-te, propovaduitorul neobosit al adevarului Evangheliei;
Bucura-te, urmas si slujitor al apostolilor;
Bucura-te, al Tesalonicului arhipastor si invatator intocmai cu apostolii;
Bucura-te, ca turma incredintata tie de Dumnezeu bine ai pastorit-o printre
multe si grele nenorociri;
Bucura-te, ca oile tale cuvantatoare le-ai pazit de lupii cei pierzatori de suflete;
Bucura-te, ca si pe tronul ierarhului stand, nevointele calugaresti nu le-ai lasat;
Bucura-te, ca in post si rugaciune ai petrecut neincetat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 3
Puterea lui Dumnezeu a coborat asupra ta, Sfinte Ierarhe Atanasie, si te-a intarit
in chip nevazut in lupta cu necredinciosii si cu cei ce paraseau credinta ortodoxa.
Cu toate acestea, nici viclenele lor clevetiri, nici sagetile cele ascutite ale
invataturilor celor rele nu te-au clatinat pe tine. Tu, insa, ai stat ca un diamant
pe piatra credintei Sfintilor Parinti si ai cantat lui Hristos: Aliluia.
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Icosul 3
Marele Ierarh al Constantinopolului, fericitul Chirii, iu-bindu-te pe tine precum un
tata pe fiul sau, te-a oprit pe tine ajutator in ostenelile sale si in prigoanele din
partea necredinciosilor, impreuna cu el patimitor fiind; de aceea si noi, ca unui
iubitor de Dumnezeu si de oameni, iti cantam:
Bucura-te, stea ce stralucesti pe firmamentul Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, stalp neclintit al credintei ortodoxe;
Bucura-te, mustrator nebiruit al relelor invataturi;
Bucura-te, aparator atotputernic al adevaratei Ortodoxii;
Bucura-te, ca bine ai lucrat in via lui Hristos;
Bucura-te, ca oile cele ratacite le-ai adus la turma lui Hristos;
Bucura-te, teolog dumnezeiesc ce folosesti alese cuvinte omenesti;
Bucura-te, vazator tainic al harului lui Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 4
Furtuna de prigoane pe care au ridicat-o impotriva Bisericii lui Hristos cei
raucredinciosi l-a inlaturat de la carma Bisericii din Constantinopol pe fericitul
Chirii, pe care in chinuri vrajmasii sai l-au sugrumat. Tu insa, Sfinte Ierarhe
Atanasie, te-ai invrednicit sa porti vesmantul lui si, primind in mainile tale
purtatoare de Dumnezeu carma bisericeasca, ai cantat ingereasca cantare lui
Hristos, intemeietorul Bisericii: Aliluia.
Icosul 4
S-a auzit ca tu, Sfinte Ierarh Atanasie, asemenea marelui Atanasie din
Alexandria, i-ai rusinat cu invatatura ta pe vrajmasii credintei ortodoxe si pentru
aceasta din tronul tau ai fost izgonit de dusmani. De aceea, ca pe un marturisitor
al lui Hristos, te fericim cu aceste laude:
Bucura-te, urmasul apostolilor;
Bucura-te, impreuna patimitorule cu mucenicii;
Bucura-te, tare marturisitor al lui Hristos;
Bucura-te, ca ai aratat rabdare in prigoane;
Bucura-te, ca ai biruit rautatea vrajmasilor cu iubirea lui Hristos;
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Bucura-te, ca de doua ori ai fost izgonit de la Tronul patriarhal;
Bucura-te, ca ai fost ispitit cu mari necazuri;
Bucura-te, ca ai avut mangaiere doar in rugaciunea catre Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 5
Asemenea stelei izvoratoare din Dumnezeu ai venit, Sfinte Parinte Atanasie, din
Constantinopol la Muntele Athos, in gradina Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu
si acolo ai zidit o chilie singuratica, unde te-ai ostenit cu munca in tacere, in post
si in rugaciune, cantand ziua si noaptea cantare de lauda Sfintei Treimi: Aliluia.
Icosul 5
Am vazut, Sfinte Parinte Atanasie, ca la chilia ta, multi calugari s-au adunat si
schitul tau s-a marit si acolo pana acum se preamareste numele lui Hristos si
amintirea ta se intareste cu aceste laude:
Bucura-te, bun randuitor al singuratatii calugaresti;
Bucura-te, tamaie binemirositoare in rugaciune catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca la Athos ai dobandit liman lin si prielnic pentru mantuire;
Bucura-te, ca, sub acoperamantul Maicii Domnului, in liniste ai vietuit;
Bucura-te, ca ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului;
Bucura-te, ca ai rabdat cu inteleapta barbatie prigoanele si chinurile cele crunte;
Bucura-te, ca, asemenea lui Hristos, nici tu nu ai avut unde sa-ti pleci capul;
Bucura-te, ca ai ajuns la desavarsirea tuturor virtutilor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 6
Propovaduitor al credintei ortodoxe ai fost tu in toata Tara Moldovei, in
Manastirea Sfantului Ierarh si facator de minuni Nicolae din Galati, gasind odihna
vremelnica de osteneli, de prigoane si rautati; aici te-ai nevoit pentru mantuirea
fiilor credinciosi ai Bisericii, invatandu-i neincetat sa-l cante cu buna cucernicie lui
Dumnezeu Celui in Treime: Aliluia.
Icosul 6
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Lumina neapusa a cunoasterii de Dumnezeu stralucind in sufletul tau iubitor, te-a
dus la inaltimea duhovniceasca a desavarsirii, uimind si pe binecredinciosul
voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea ta in rugaciune
inaintea Domnului; ca si aceluia odinioara, da si sufletelor noastre celor
intunecate sa-ti cantam aceste laude:
Bucura-te, urmator al Sfantului Apostol Andrei in tinuturile Dunarii de Jos;
Bucura-te, lumina stralucitoare care arati sufletelor credincioase calea spre
Soarele dreptatii;
Bucura-te, povatuitor sfintit al marelui voievod Vasile;
Bucura-te, pastor sfintit de mana Celui Preainalt;
Bucura-te, cel ce ai sfintit si invatat dreapta credinta pe crestinii de la Dunare;
Bucura-te, sfintitor al sufletelor insetate de adevar;
Bucura-te, potir umplut de pacea lui Dumnezeu;
Bucura-te, parinte iubitor al celor binecredinciosi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 7
Domnul, Cel iubitor de oameni, dorind sa-ti vina in ajutor, ti-a pus gand sa
calatoresti spre tinuturile Rusiei, ca sa dobandesti mangaiere sufleteasca si prin
rugaciunile tale sa sfintesti pamanturile unde din vremuri stravechi se canta
Preasfintei Treimi cantare de lauda: Aliluia.
Icosul 7
Vazand in tine un nou luptator pentru evlavie, tarul Alexei te-a primit cu dragoste
si te-a daruit cu daruri bogate. Noi iti aducem, cu smerenie, in loc de daruri,
aceste laude:
Bucura-te, ca pamantul l-ai sfintit cu pasii picioarelor tale;
Bucura-te, ca la batraneti cinstite ai aratat tinerete duhovniceasca;
Bucura-te, ca inimile crestinilor nostri le-ai mangaiat cu rugaciunile tale;
Bucura-te, ca pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea
ta;
Bucura-te, luptator al evlaviei bisericesti;
Bucura-te, mustratorul eresurilor si al schismelor;
Bucura-te, judecator intelept al celor credinciosi;
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Bucura-te, pastratorul curatiei credintei ortodoxe;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 8
Calator strain ai fost, Sfinte Ierarh Atanasie, in pamantul Ucrainei, dar numai
prin limba, caci prin credinta si prin evlavie, ai fost apropiat de poporul din acele
locuri si cu voia lui Dumnezeu, curand ai dobandit a doua patrie, caci prin somnul
mortii te-ai odihnit, ca sa te faci aparator si rugator catre Dumnezeu pentru
poporul care canta totdeauna lui Dumnezeu cantare de lauda: Aliluia.
Icosul 8
incredintandu-te cu toata inima Domnului si povatuit de Dumnezeu fiind, ai venit,
Sfinte Ierarh Atanasie, la manastirea din Lubni si bolnav, ai binevoit sa ramai
acolo. Dar chiar in neputinte fiind, nu ai lasat nevointa rugaciunii si alegand un
loc insingurat ai inaltat neincetat rugaciuni catre Domnul. De aceea si noi, cu
dragoste iti cantam:
Bucura-te, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, care prin venirea ta, ai preamarit
linistitul asezamant de la Lubni;
Bucura-te, ca prin minunatele tale minuni, tuturor l-ai facut cunoscut;
Bucura-te, ca Biserica dreptmaritoare cu nestricaciunea moastelor tale ai
impodobit-o;
Bucura-te, ca prin harul moastelor tale vindecatoare ai sfintit-o;
Bucura-te, ca in cantari neincetate ai primit sfarsit cu pace;
Bucura-te, ca, in rugaciune si cu genunchii, plecati l-ai intampinat pe ingerul lui
Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai fost socotit in ceata sfintilor;
Bucura-te, ca ai fost rasplatit de Dumnezeu cu nestricaciune;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 9
Toti ingerii lui Dumnezeu cu cantari de bucurie au intampinat dreptul tau suflet,
Sfinte Ierarhe Atanasie, care s-a inaltat pana la locasurile ceresti, iar Facatorul
ingerilor in camarile raiului l-a primit si impreuna cu cetele ingerilor ai cantat
cantare lui Dumnezeu: Aliluia.
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Icosul 9
Ritorii cei vorbitori in desert au fost rusinati. Tu insa, Sfinte Ierarhe Atanasie,
prin nestricaciune si minuni de la Domnul, ai fost preamarit dupa moarte. Caci
sfintele tale moaste, dupa opt ani de sedere in mormant, au fost aflate intregi si
nestricate. Bucurandu-ne de aceasta vadita marturie a sfinteniei tale, iti aducem
aceste laude:
Bucura-te, ca primind moartea, nu ai cunoscut stricaciunea;
Bucura-te, ca te-ai preamarit prin binecuvantatele si vindecatoarele tale moaste;
Bucura-te, ca racla cu moastele tale este vindecatoare de suferinte;
Bucura-te, ca prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire;
Bucura-te, ca si dupa moarte sezi pe scaunul ierarhicesc;
Bucura-te, caci, cu dreapta ta intinsa spre sarutare, ne binecuvantezi in chip
nevazut;
Bucura-te, ca din nevoi si suferinte ne izbavesti cu rugaciunile tale;
Bucura-te, vindecator fara de plata;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 10
Mantuire vesnica ai mostenit, neuitate Sfinte Ierarhe! Caci noua, celor cuprinsi
de valurile acestei vieti, ne esti carmaci credincios si aparator pana in ziua de
astazi. Pe cei ce te cheama in ajutor ii miluiesti, pe altii ii indreptezi spre limanul
cel lin, ca impreuna cu tine sa cantam cu totii lui Dumnezeu Celui minunat intru
sfinti: Aliluia.
Icosul 10
Slujitor credincios al lui Hristos imparatul cel ceresc fiind, Sfinte Ierarhe
Atanasie, pe noi, robii Sai lenesi si netrebnici, invredniceste-ne de harul dat tie
din ceruri, spre savarsirea faptelor bune si a virtutilor si cheama-ne spre
implinirea poruncilor lui Hristos, ca sa ne asemanam tie si in ceasul mortii
noastre sa avem nadejde de mantuire, cantandu-ti aceste laude:
Bucura-te, Sfinte Atanasie, ca esti preamarit de Dumnezeu;
Bucura-te, arhiereule, ca esti plin de daruri de la Arhiereul cel Vesnic, Hristos;
Bucura-te, ca esti ocrotitorul binecuvantatului neam crestinesc;
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Bucura-te, ca celor ce te cinstesc pe tine le esti rugator neadormit;
Bucura-te, ca vaduvelor si orfanilor le esti aparator nemitarnic;
Bucura-te, doctorul celor bolnavi;
Bucura-te, vindecatorul celor slabanogi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 11
Cantarile noastre de lauda nu le lepada, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, ci
primeste-le cu milostivire si inalta pentru noi, la Domnul Dumnezeu, rugaciunile
tale fierbinti, ca sa fie milostiv fata de nedreptatile noastre. Avandu-te pe tine
mijlocitor pentru noi inaintea lui Dumnezeu, avem indrazneala sa cerem har de la
El, Caruia ii cantam: Aliluia.
Icosul 11
Te cinstim pe tine, Sfinte Parinte Atanasie, ca pe un mare luminator, caci lumina
faptelor tale bune, cu care Tatal ceresc te slaveste, nu se va stinge in veci. Si
acum, in fata Tronului Sau sezand intru slava, primeste de la noi aceste laude:
Bucura-te, ca petreci intru slava sfintilor;
Bucura-te, ca pentru sufletele noastre inalti rugaciuni neincetate;
Bucura-te, crin inmiresmat al sfinteniei si curatiei;
Bucura-te, floare prealuminata a tuturor virtutilor;
Bucura-te, aparator milostiv al tuturor celor furati si oropsiti;
Bucura-te, ca si dupa moarte esti povatuitor si pastor al oilor cuvantatoare;
Bucura-te, ca tuturor celor ce alearga la cinstita ta racla le daruiesti daruri
bogate;
Bucura-te, nadejdea si ocrotitorul celor ce ti se roaga tie;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 12
Racla sfintelor tale moaste este plina de harul lui Dumnezeu, Sfinte Parinte
Atanasie; privirile noastre se bucura si inima se umileste cand ne uitam la tronul
arhieresc pe care sezi, tinand in mana carja pastoreasca. Pentru aceasta,
inchinandu-ne moastelor tale mult-vindecatoare, il preaslavim pe Dumnezeu, Cel
ce ni Ie-a daruit spre mangaiere si tamaduire si ii cantam neincetat: Aliluia.
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Icosul 12
Cantand nenumaratele si minunatele tale minuni, Sfinte Atanasie facatorule de
minuni, te marim si te laudam, ca ai primit har de la Dumnezeu si te rugam cu
sarguinta: in ceasul mortii, cand sufletul nostru se apropie de iesirea sa si este
inconjurat de demonii cei ingrozitori, arata-te noua ocrotitor si cu rugaciunile
tale, izbaveste-ne din stapanirea celui rau, ca sa-ti cantam cu multumire
acestea:
Bucura-te, ca ai mare indraznire catre Domnul;
Bucura-te, urmasul apostolilor;
Bucura-te, ca stai in ceruri cu toti sfintii, intru slava;
Bucura-te, ca si pe pamant, in tron arhieresc petreci, prin moastele tale
nestricate;
Bucura-te, caci si pe noi, romanii, ne binecuvantezi prin sfintele tale moaste;
Bucura-te, bucuria celor credinciosi;
Bucura-te, doctor binecuvantat al trupurilor noastre;
Bucura-te, mijlocitor aducator de mantuire sufletelor noastre;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare facator de minuni!
Condacul 13
O, mare facator de minuni, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, parintele nostru
Atanasie, cerem si te rugam: inalta sfintele tale rugaciuni la Domnul Dumnezeu
si izbaveste-ne pe noi de osanda vesnica si de chinurile iadului, ca, prin
mijlocirea ta, sa ne invrednicim impreuna cu tine sa mostenim fericirea raiului si
sa-l cantam, cu toti sfintii, Ziditorului nostru: Aliluia.
(Acest condac se zice de trei ori.)
Apoi se zic iarasi Icosul 1 si Condacul 1.
Dupa aceea se citesc aceste rugaciuni:
Rugaciunea I catre Sfantul Atanasie al Constantinopolului
O, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Atanasie! Chemarea slujirii arhieresti dandu-ti-se
prin porunca lui Dumnezeu, alegerea slujirii arhieresti ai primit si Crucea lui

9

Hristos pe umerii tai punand, ai fost un bun pastor, luminator preaslavit, stalp
neclintit, slujitor credincios al Bisericii, incepator al ierarhilor, aparator al
Ortodoxiei, dezradacinator al necredintei, iar pentru aceasta ai fost asezat in
casa Domnului tau.
Roaga-te dar pentru noi, cei ce venim cu credinta si cu dragoste la cinstitele si
mult-vindecatoarele tale moaste, si nu ne lepada pe noi, cei ce iti cerem ajutor in
necazuri si in boli.
indrazneste la Preabunul Parinte cu rugaciunea ta, mijloceste pentru sufletele si
trupurile noastre si deschide-ne noua usile milostivirii lui Dumnezeu. Prin
rugaciunile tale, pastreaza Sfanta Biserica intarita si neclintita de toate uneltirile
vrajmasului. Roaga-L pe Domnul si Stapanul sa ne ajute sa petrecem viata
linistita si netulburata, intru toata evlavia si curatia. Pazeste Biserica noastra de
toate necazurile si ispitele care vin de la toti vrajmasii vazuti si nevazuti si
precum fiind in viata i-ai izbavit pe locuitorii Cretei de moartea cea nedreapta a
agarenilor, asa si acum, fiind in ceruri, roaga-te neincetat lui Dumnezeu sa ne
izbaveasca de toata reaua intamplare si pe noi, smeritii crestini, care te cinstim
cu laude si cantari la Dunare, unde ca un neintrecut povatuitor ai propovaduit
pocainta si iertarea vrajmasilor pentru iubirea lui Hristos cea fara de margini,
intinde mana ta de ajutor tuturor crestinilor ortodocsi care alearga la cinstitele
tale moaste. Fii grabnic sprijinitor celor ce ti se roaga, ca vazand milostivirea lui
Dumnezeu si primind ajutorul asteptat, sa marim pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul
Duh, Treimea cea de o Fiinta si nedespartita, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
Rugaciunea a II-a catre Sfantul Atanasie al Constantinopolului
O, mare si minunate Sfinte Ierarhie al lui Hristos, Atanasie, luminatorul Bisericii
din Constantinopol, facator de minuni si ocrotitor al tarilor ortodoxe! Tu inca din
tinerete ai parasit toate cele lumesti, calauzit fiind de iubirea catre Dumnezeu si
de buna socotinta duhovniceasca si ai vestit tuturor oamenilor zicand: Ce este
bogatia, ce este omul, slava si puterea? Fum care se imprastie in vazduh; toate
acestea sunt duse de vant! De aceea sa ne dorim bogatie pentru veacul viitor.
Astfel invatand, tu insuti te-ai facut pilda, caci erai milos, bun la inima, smerit,
bland si simplu pentru toti. Pentru aceasta si intru adormirea ta, mult-Milostivul
Dumnezeu te-a luminat si te-a preaslavit cu nenumarate minuni si cu
nestricaciunea moastelor tale. Avand insa indrazneala catre Domnul, apara si
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mantuieste cu mijlocirea ta poporul roman, tara noastra si orasul acesta, in care
ai binevoit sa te odihnesti prin aducerea sfintelor tale moaste. Roaga-L pe Hristos
Dumnezeu sa ne ierte noua toate greselile, cele de voie si cele fara de voie, si sa
ne izbavim de toti vrajmasii vazuti si nevazuti, de toate necazurile si supararile si
de toate neputintele. Roaga-te ca Milostiv sa ne fie noua, tuturor, Domnul si aici
si in veacul ce va sa fie, iar pe cei adormiti dintre noi sa-i odihneasca in loc de
lumina. Noi, cei ce ne inchinam la icoana cu moastele tale, avandu-te pe tine
rugator neadormit catre Domnul, cu multumita si cu dragoste preaslavim
Treimea cea Sfanta, pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, acum si pururea si in
vecii vecilor. Amin.
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