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ACATISTUL SFANTULUI IOSIF CEL NOU DE 
LA PARTOS 

(15 septembrie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condacul 1: 

  

Aparator nebiruit si neinfrant, te pune inainte pe tine pamantul Banatului, 

multumire aducandu-ti, ca cel ce prin tine din primejdii s-a mantuit. Ci ca cel ce 

ai indrazneala catre Dumnezeu, roaga-L sa ne apere de toate nevoile, ca sa 

cantam tie: bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Icosul 1: 

  

Toti dreptcredinciosii crestini cunoscand puterea credintei tale si multimea 

minunilor prin care, ridicandu-te tu mai presus de firea lucrurilor, ai rusinat 

pornirile cele fara de judecata ale agarenilor, asupra credintei noastre celei 

drepte, din inimi pline de dragoste si cu umilinta iti graiesc tie acestea: 

  

Bucura-te, ierarhe al Mantuitorului Hristos; 

Bucura-te, cel ce ai facut sa straluceasca dreapta credinta; 

Bucura-te, scaparea celor ce alearga la tine; 

Bucura-te, ajutorul si limanul celor necajiti; 

Bucura-te, stalp neclintit al stramosestii noastre credinte; 

Bucura-te, ca ai aratat si paganilor puterea lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca ai fost scut Bisericii tale; 

Bucura-te, cel ce purtator de biruinta asupra celor rai ai fost; 

Bucura-te, faclie care luminezi pe cei din intunericul pacatului; 

Bucura-te, cel ce ai aratat cunostinta dumnezeiasca celor ce umblau intru 

intunericul nestiintei; 

Bucura-te, cel ce cu blandete ai primit la tine pe cei gresiti; 

Bucura-te, cel ce cu negraita dulceata indreptezi pe cei nepriceputi; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 
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Condacul al 2-lea: 

  

Desi nu avem destula vrednicie si pricepere noi pacatosii sa laudam cu potrivite 

cuvinte minunile tale; ci pentru ca din suflet curat si din inima umilita le spunem, 

primeste Sfinte Iosife aceste marturisiri de la noi, cei ce cantam Celui ce ti-a dat 

tie putere: Aliluia!> 

  

Icosul al 2-lea: 

  

Purtand numele nevinovatului Iosif care a scapat de la pieire pe fratii sai, 

ajungand el mai mare in tara Egiptului, asa si tu te-ai facut aparator si pavaza 

sfintei Biserici si, dupa cum acela, cu puterea data lui de la Dumnezeu de a 

cunoaste cele viitoare, a aflat har inaintea fetei lui Faraon, asa si tu, prin puterea 

minunilor tale, ai dobandit liniste Bisericii si turmei tale; pentru care noi 

laudandu-te, iti graim unele ca acestea: 

  

Bucura-te, cel asemenea lui Ilie prin rugaciunile tale; 

Bucura-te, ierarhe, pururea rugatorule; 

Bucura-te, ca rugaciunile tale au fost ascultate de Facatorul lumii; 

Bucura-te, ca rugaciunile tale au fost implinite de Ziditorul; 

Bucura-te, caruia ti s-au supus ploile si focul; 

Bucura-te, ca te-ai milostivit spre toata durerea; 

Bucura-te, ca ai tamaduit toata rana; 

Bucura-te, usuratorule al celor ce nasc; 

Bucura-te, tamaduitorule al celor slabanogi; 

Bucura-te, vindecatorule al celor ologi; 

Bucura-te, ca ai biruit iutimea altora cu blandetile tale; 

Bucura-te, prin care Dumnezeu a binevoit spre pamantul acesta; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 3-lea: 

  

Impovarati fiind de multe ispite si in noianul pacatelor celor mai vatamatoare 

aflandu-ne noi, in tine ne punem nadejdea, sfinte, ajutorul si mangaierea 

noastra. Fii dar mijlocitor al celor ce te rugam, si impreuna cu tine cantam lui 

Dumnezeu cantarea de lauda: Aliluia! 

  

Icosul al 3-lea: 
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Locuitor facandu-te sfantului munte al Athosului si petrecand intelepteste viata ta 

intru cuviosie, ai luat darul Duhului Sfant, impodobindu-te cu vesmantul cel 

luminat al arhieriei, sfintite nevoitorule Iosife, fiind pastor al turmei celei 

cuvantatoare din Mitropolia Banatului, pe care ai dus-o la pasune aleasa, prin 

pilda vietii tale celei sfinte si prin semnele pe care le-ai savarsit, alesule al lui 

Dumnezeu, spre intarirea dreptei credinte. Pentru aceasta iti aducem cantare 

asa: 

  

Bucura-te, mitropolitule al Timisoarei; 

Bucura-te, luminate ierarh al Banatului; 

Bucura-te, lauda poporului nostru celui credincios; 

Bucura-te, tamaduitorule al bolnavilor; 

Bucura-te, ca esti rugator la Dumnezeu pentru cei cuprinsi de patimi; 

Bucura-te, ca din primejdii izbavesti pe cei ce vin catre tine; 

Bucura-te, ca oricine alearga la ajutorul tau nu iese nemiluit; 

Bucura-te, tamaduitorul ranilor celor de moarte; 

Bucura-te, ca la orice intamplare, fiind chemat, esti grabnic ajutator; 

Bucura-te, doctorul cel fara de plata; 

Bucura-te, nadejdea tuturor, acoperamantul si scaparea noastra; 

Bucura-te, cel ce cu lumina minunilor tale ai indreptat turma ta spre cele de sus; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 4-lea: 

  

Mult-milostive Parinte, primeste rugaciunea aceasta a noastra, a pacatosilor, si 

cu obisnuita ta bunatate si milostivire mijloceste catre Ziditorul tuturor, pentru ca 

sa daruiasca vindecare si sanatate robilor Sai, celor ce te cheama in ajutor si 

canta cu tine: Aliluia! 

  

Icosul al 4-lea: 

  

Astazi, noi, nevrednicii, stand inaintea icoanei si inaintea moastelor tale, 

marturisim minunile tale, pe care le-ai facut, Sfinte Iosife, si ne rugam tie: 

asculta aceasta putina rugaciune a noastra si intinde dreapta ta cea 

binecuvantatoare spre ajutorul nostru, pentru a putea cu vrednicie sa savarsim o 

cantare ca aceasta: 
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Bucura-te, cel ce esti impreuna-slujitor cu ingerii; 

Bucura-te, cel ce din pruncie intre vietuitorii sfantului munte te-ai numarat; 

Bucura-te, cel ce ai luat din tinerete ingerescul chip; 

Bucura-te, cel ce te-ai aratat pana la batranete nevoitor asemanarii cu Facatorul; 

Bucura-te, dar facut de Dumnezeu pamantului acestuia; 

Bucura-te, slobozitorule din dureri al celor ce patimesc; 

Bucura-te, ca ale tale minuni in tot Banatul s-au vestit; 

Bucura-te, cel ce nu ai crutat osteneala pentru a face bunatate; 

Bucura-te, cel ce nu contenesti a fi rugator pentru toti cei ce te cheama pe tine; 

Bucura-te, invatatorul dogmelor crestinesti; 

Bucura-te, iubitorule al cuvioasei slujiri a Celui Preainalt; 

Bucura-te, lauda ierarhilor si a cuviosilor monahi; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 5-lea: 

  

Auzit-am, Parinte Iosife minunile tale si ne-am bucurat ca Dumnezeu S-a 

milostivit in vremurile cele de demult si spre Biserica noastra din partile 

Banatului, trimitandu-i povatuitor luminat si parinte alinator de patimi trupesti si 

sufletesti; pentru care noi acum, multumitori aratandu-ne iubitorului de oameni 

Dumnezeu, impreuna cu tine ii cantam: Aliluia! 

  

Icosul al 5-lea: 

  

Dezlegat-ai limba fetei celei mute si urechile ei le-ai deschis pentru a auzi 

cuvintele darului celui dumnezeiesc si din chinuirea diavoleasca ai slobozit pe cea 

tinuta sub tirania vrajmasului. Pentru aceea, acum si noi, pacatosii si nevrednicii, 

a caror limba este folosita spre rau, ale caror urechi sunt inchise pentru sfintele 

graiuri ale Scripturilor si ale predaniilor, indraznind iti aducem aceasta cantare: 

  

Bucura-te, tamaduitorul neputintelor celor credinciosi; 

Bucura-te, purtatorul darului minunatelor vindecari; 

Bucura-te, alinatorul durerilor celor in suferinta; 

Bucura-te, mangaierea grabnica a celor bolnavi; 

Bucura-te, reazemul cel neclintit al celor sanatosi; 

Bucura-te, cel ce esti vistierie de tamaduire; 

Bucura-te, prin care mutii graiesc si surzii aud; 

Bucura-te, ca prin ale tale rugaciuni se intaresc slabanogii; 
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Bucura-te, ca au adus la tine pe paturi pe cei bolnavi, asa cum ii puneau si 

inaintea lui Petru apostolul; 

Bucura-te, vindecatorul fara de plata al celor ce se roaga tie; 

Bucura-te, cel din al carui mormant se revarsa tamaduiri; 

Bucura-te, ca nu ai lipsit de ajutorul tau nici pe cei necredinciosi; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 6-lea: 

  

Sfinte Ierarhe Iosife, facator de minuni te-ai aratat si dupa trupeasca ta mutare 

de la noi, fiind pururea aparator al turmei tale; caci atunci cand talhari nelegiuiti 

au vrut sa necinsteasca pe fecioarele care au alergat ca la un scut tare la 

mormantul tau, tu ai oprit spurcata lor indrazneala, pentru care fecioarele acelea, 

pline de spaima si de mirare, au cantat lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul al 6-lea: 

  

Puterile cele fara de trup se minuneaza Parinte de credinta ta cea tare in 

Dumnezeu, prin care randuielile firii le-ai biruit. Apostolii si ierarhii se lauda cu 

tine, nevoitorii spre desavarsire, monahii te au pilda si reazem stradaniilor lor, iar 

bolnavii si neputinciosii spre tine au nadejde nedezmintita. Pentru aceasta, si noi, 

cei ce cinstim cu laude pomenirea ta, iti aducem aceasta cantare: 

  

Bucura-te, ca esti impreuna-locuitor cu ingerii; 

Bucura-te, ca aduci frica demonilor; 

Bucura-te, ca ai socotit a fi fara de pret cele ale lumii acesteia; 

Bucura-te, nevoitorule spre post si omule al rugaciunii; 

Bucura-te, urmatorule al apostolilor; 

Bucura-te, pastorule al turmei tale; 

Bucura-te, indreptatorule al credintei; 

Bucura-te, vistierie a milei lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca ne izbavesti pe noi din necazuri, cu rugaciunile tale; 

Bucura-te, impartitorul bunatatilor lui Dumnezeu; 

Bucura-te, bucuria si veselia celor ce alearga la tine; 

Bucura-te, ca slavesti pe Dumnezeu in ceruri cu ingerii; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 7-lea: 
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La sfanta manastire a Partosului intampinandu-te oarecand batrani si schilozi si 

tot felul de neputinciosi, pentru ca prin atingerea si umbrirea ta sa dobandeasca 

vindecare, nadejdea lor nu a fost rusinata, caci multime de vindecari ai facut, 

sfinte. De care minunandu-ne, Parinte Iosife, lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie 

darul acesta, ii cantam: Aliluia! 

  

Icosul al 7-lea: 

  

Ca sa arati marea ta milostivire pentru turma ta si ravna pentru slobozirea ei din 

toate nevoile ce-o impresurau, atunci cand parjolul focului s-a intins sa 

cotropeasca toata cetatea Timisoarei, nu ai fugit ca un fricos, ci ai stat ca un 

viteaz, biruind puterea focului, prin rugaciunea ta mai fierbinte decat valvataia 

lui, scapand neatinsa biserica slujirii tale si oprind, prin ploaia napraznica pe care 

cerul a trimis-o tie in ajutor, intinderea focului; pentru care auzi de la toti: 

  

Bucura-te, ierarhe, cel cu nume mare; 

Bucura-te, parinte, ocrotitor al fiilor tai; 

Bucura-te, sfinte, alesule al lui Dumnezeu; 

Bucura-te, traitorule dupa chipul celor bineplacuti lui Dumnezeu; 

Bucura-te, implinitorule al voii Tatalui din cer; 

Bucura-te, urmatorule al iubirii de oameni a Fiului Sau; 

Bucura-te, cel sfintit prin darurile Sfantului Duh; 

Bucura-te, aratatorule al Sfintei Treimi; 

Bucura-te, alinatorule al necazurilor; 

Bucura-te, ca ai biruit focul, aducand ploaie pe pamant; 

Bucura-te, ca ti-ai pus sufletul pentru poporul tau; 

Bucura-te, aparatorule al orasului tau de scaun; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 8-lea: 

  

Toti dreptcredinciosii crestini avand nadejde catre tine, in orice imprejurare grea 

nu se vor rusina, Parinte Iosife, tu fiind mare folositor tuturor. Pentru aceea, nu 

trece cu vederea si ale noastre rugaciuni de acum, ci ne izbaveste din toate 

nevoile si ne apara de toate necazurile care pentru pacatele noastre sunt asupra 

noastra; ca sa cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 8-lea: 

  

Aducandu-ti aminte de fratii tai si ascultator facandu-te voii lui Dumnezeu, ai 

lasat viata cea plina de duhovniceasca dulceata a Athosului, pentru a veni iarasi 

intre ai tai, ca sa le fii povatuitor si indrumator pe calea implinirii sfintelor porunci 

ale Mantuitorului Hristos, stralucind prin faptele cele minunate, pe care 

laudandu-le, zicem acestea: 

  

Bucura-te, sfinte al Banatului; 

Bucura-te, lauda Timisoarei; 

Bucura-te, cinstea Partosului; 

Bucura-te, podoaba Bisericii; 

Bucura-te, cinstite slujitor al darului; 

Bucura-te, seceratorule de bogata roada; 

Bucura-te, facatorule de bine al tuturor; 

Bucura-te, ca ai primit cununa cea nevestejita a sfinteniei; 

Bucura-te, ca prin credinta ai putut face minuni; 

Bucura-te, cel care prin minuni ai dat stralucire credintei; 

Bucura-te, ca pentru slavirea Ziditorului ai facut minuni; 

Bucura-te, ca pe tine te-au cinstit cei necredinciosi intocmai ca si fiii tai 

duhovnicesti; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 9-lea: 

  

Cinstitorule de Dumnezeu si dumnezeiescule Iosife, asculta aceasta rugaciune a 

noastra din ceasul de acum si, prin rugaciunile tale cele sfinte si de Dumnezeu 

primite, fereste-ne de razboaiele ce ne inspaimanta, precum ai izbavit de foc 

cetatea ta de scaun, pentru ca si noi, asemenea celor izbaviti atunci, sa aducem 

cantare: Aliluia! 

  

Icosul al 9-lea: 

  

Cu graiuri alese s-au impodobit cantarile pe care Biserica, al carei stalp ai fost, 

le-a randuit pentru cinstirea ta, sfinte, si cu bucurie vin crestinii cei de acum la 

sfanta ta slujba, ierarhe al stramosilor lor; pentru care si noi, impreuna cu dansii, 

aducem tie aceste cuvinte de lauda: 
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Bucura-te, arhiereule, vas ales al darului Duhului Sfant; 

Bucura-te, comoara a legii celei strabune; 

Bucura-te, lauda a ierarhilor si a dascalilor; 

Bucura-te, vestitorule al Evangheliei; 

Bucura-te, prin care este preaslavit Dumnezeu; 

Bucura-te, mustratorule al celor cu nechibzuite vorbe; 

Bucura-te, cel ce ai rusinat pe cei pacatosi; 

Bucura-te, cel ce ai smerit trufia raufacatorilor; 

Bucura-te, cel ce ai adus pe pacatosi la pocainta; 

Bucura-te, ca pe tine te-au urmat toate satele cand ai mers la manastire; 

Bucura-te, ca tu, mijlocind catre Mantuitorul, ne mantuiesti de orice primejdie; 

Bucura-te, nadejdea si scaparea noastra; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 10-lea: 

  

O, Preamilostive si mult-indurate Doamne, nu trece cu vederea rugaciunile 

robilor Tai, ci ne ajuta si ne miluieste cu marea Ta iubire de oameni, scapandu-

ne de toate necazurile cu care ne certi pentru multimea pacatelor noastre si ne 

ridica din caderi si din nevoi, pentru rugaciunile Sfantului Iosif cel Nou, cu care 

dimpreuna iti cantam: Aliluia! 

  

Icosul al 10-lea: 

  

Asemenea sihastrilor din pustiuri, te-ai rupt din dulceata amagitoare a lumii 

acesteia, biruind puterea diavolului si rupand tocmirile cele nedrepte prin care a 

fost stricata lumea prin pacatul stramosilor, aratand tuturor ca, prin nevinovatie 

si smerenie, firea poate fi adusa la starea cea dintai. Drept aceea si noi, 

laudandu-te, cantam: 

  

Bucura-te, ca prin post si rugaciune ai biruit pornirile firii celei cazute; 

Bucura-te, ca ai aratat blandetea mai presus de rautate; 

Bucura-te, ca prin bunatatea ta cea mare ai facut ascultatoare pe animalele cele 

necuvantatoare; 

Bucura-te, imblanzitorule al fiarelor salbatice; 

Bucura-te, ca asemenea Mantuitorului ai dormit in timpul furtunii; 

Bucura-te, ca nu te-ai temut de furia valurilor Dunarii; 

Bucura-te, cel ce ai stins puterea mistuitoare a focului; 
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Bucura-te, cel ce ai facut norii sa verse ploaie pe pamant; 

Bucura-te, ca tu in mijlocul ploii ai ramas neudat; 

Bucura-te, prin care s-au aratat straluciri de curcubeie; 

Bucura-te, cel ce porti pe mana ta semnul luminos al patimilor Fiului lui 

Dumnezeu; 

Bucura-te, cel a carui moarte au vestit-o clopotele pe care nu le-a tras mana 

omeneasca; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 11-lea: 

  

Crestinatatii mare folositor te-ai aratat, cu invataturile, cu minunile si cu chipul 

vietuirii tale pline de sfintenie. Pentru aceea, nu trece cu vederea si ale noastre 

rugaciuni, milostive, ci ne ajuta si ne scapa de toate nevoile, macar ca suntem 

nevrednici, ca sa cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul al 11-lea: 

  

Intru virtuti duhovnicesti crescand din pruncie si tare impotriva ispitelor 

aratandu-te, din tineretile tale, si in sfintenie petrecandu-ti toata viata, Cuvioase 

Parinte Iosife, pe toti ai uimit cu blandetile, cu curatia, cu smerenia si cu firea ta 

cea pasnica. Pentru aceasta, vazand Dumnezeu nevointele tale, arhiereu si 

pastor Bisericii Sale te-a pus, iar noi, preaslavire aducand Celui ce te-a inaltat pe 

tine, fericite, iti cantam asa: 

  

Bucura-te, cel ce bine ai pazit cuvintele cele dumnezeiesti ale Stapanului tau; 

Bucura-te, cel ce pilda te-ai facut bunatatii; 

Bucura-te, cel ce te-ai incununat cu cununa nevointei; 

Bucura-te, luminatorule al Bisericii; 

Bucura-te, cel ce ai izgonit intunericul nestiintei; 

Bucura-te, cel ce ai fost de cele ceresti ganditor; 

Bucura-te, ca prin multa rabdare si smerenie te-ai facut vas ales al Domnului; 

Bucura-te, indreptatorul si pilda neintrecuta a calugarilor; 

Bucura-te, podoaba ierarhilor; 

Bucura-te, izgonitorul tuturor patimilor; 

Bucura-te, folositorul nostru cel prea cald; 

Bucura-te, scaparea tuturor credinciosilor; 

Bucura-te, parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 



 10 

  

Condacul al 12-lea: 

  

Facatorule de minuni, Sfinte Iosife, precum in vremea vietuirii tale pe pamant, 

prin rugaciunile tale ai izbavit pe pastoritii tai de tot felul de primejdii, asa si 

astazi, trimite mila ta celor ce locuiesc tara aceasta, rugandu-te lui Dumnezeu sa 

daruiasca tuturor cele de trebuinta si pace lumii, pentru ca impreuna cu tine sa-I 

cantam Lui: Aliluia! 

  

Icosul al 12-lea: 

  

Sfinte Iosife, arhiereule al lui Hristos, slujitorule al darului, soleste noua 

pacatosilor, prin bogate mijlocirile tale catre Stapanul, ca sa ne invrednicim noi, 

nevrednicii, a ne impartasi de bunatatile cele fagaduite dreptcredinciosilor 

crestini si a primi cele bune si de folos sufletelor si trupurilor noastre si sa 

cantam tie: 

  

Bucura-te, nevoitorule, care te-ai trudit spre a te asemana cu Ziditorul; 

Bucura-te, omule al lui Dumnezeu cel ce purtator de Dumnezeu te-ai aratat; 

Bucura-te, cuvioase, care intru viata de cinste ai petrecut; 

Bucura-te, prealaudate, lauda cea preafrumoasa a Timisoarei; 

Bucura-te, luminatorule, care ai luminat stralucit Biserica Banatului; 

Bucura-te, parinte, care milostiv si iubitor ai fost spre toti; 

Bucura-te, tamaduitorule, care vindeci bolile si neputintele; 

Bucura-te, ierarhe, care ai adapat turma ta cu apa cea vie a adevarului lui 

Hristos; 

Bucura-te, arhiereule, care ai invatat pe toti cinstirea de Dumnezeu; 

Bucura-te, marite, ca numele tau s-a scris in ceruri; 

Bucura-te, fericite, ca tie ti s-au deschis portile ceresti; 

Bucura-te, sfinte, cel ce ai fost aratat sfant inca din viata de aici; 

Bucura-te, Parintele nostru Iosife, facatorule de minuni! 

  

Condacul al 13-lea: 

  

O, preasfinte si intru tot laudate Parinte Iosife, primind acest dar de acum al 

putinei noastre rugaciuni, fii mijlocitor catre induratorul Dumnezeu, ca, pentru 

ale tale sfinte rugaciuni si a Sa multa iubire de oameni, sa apere de tot raul 
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sfanta Sa Biserica, orasul tau si pe toti dreptcredinciosii crestini, ca acestia 

pururea, cu o gura si cu o inima, impreuna sa cante ca si parintii lor: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 

  

Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intai. 

  

Rugaciune catre Sfantul Iosif cel Nou de la Partos 

 

 

Preabunule si intru-tot-laudate Parinte Iosife, pastorul si invatatorul celor ce 

alearga cu credinta la a ta folosire si cu rugaciune fierbinte te cheama pe tine, 

grabeste de ne ajuta si noua celor ce cu credinta si cu dragoste savarsim 

pomenirea ta, stand rugator catre Atotmilostivul Dumnezeu, pentru ca dreapta 

credinta sa se intareasca si sa sporeasca si toata crestinatatea sa fie ingradita si 

pazita prin sfintele tale rugaciuni, de certurile cele lumesti si de toata dezbinarea 

si neintelegerea. Si pentru ca Domnul Dumnezeul nostru sa ne acopere si sa ne 

apere de tot raul: de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de 

incalcarea noastra de alte neamuri, de robie, de prapadul razboiului, de toate 

bolile si ranile cele aducatoare de moarte si de cumplita moarte cea prin 

dezlantuirea puterilor fara de zagaz ale firii. Roaga pe Ziditorul tuturor, facatorule 

de bine, sa dea: pace lumii, liniste vazduhurilor, ploaie la buna vreme, roada 

imbelsugata pamantului, bunastare poporului, intelegere sotilor, ascultare 

copiilor, iubire de fii parintilor, dragoste frateasca tuturor, indreptare pacatosilor, 

spor duhovnicesc celor alesi, ravna multa catre Domnul, preotilor, virtute 

calugarilor, inalta intelepciune ierarhilor si sanatate tuturor. Iar pe noi cei ce ne-

am adunat la aceasta sfanta pomenire a ta, ne miluieste, indraznitorule catre 

Dumnezeu. Ca, prin mijlocirea ta, cu folosinta rugaciunilor tale si cu harul lui 

Hristos Dumnezeu, viata lina si fara de pacat sa ni se daruiasca, spre a vietui cu 

buna cuviinta in veacul acesta, si de partea starii de-a stanga, la infricosatoarea 

judecata a toata lumea, sa fim scutiti, si in partea celor de-a dreapta sa ne 

invrednicim a fi, impreuna cu toti cei din veac bineplacuti Domnului. Amin. 
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Cu umilinta si evlavie ne plecam astazi genunchii inaintea slavei Marelui 

Dumnezeu, Cel ce te-a marit pe tine, Preasfinte Parintele nostru Iosife, si prinos 

de cinstire si de multumita ii aducem, pentru ca ni te-a daruit fierbinte rugator si 

puternic ocrotitor in ceruri. Ca tu, ca un izbavitor ai fost trimis, de sus, 

dreptmaritorilor crestini din partile Banatului, la vreme de stramtorare; si, ca un 

bun pastor si parinte, cu dragoste si cu intelepciune, i-ai pastorit pe dansii, chip 

de smerenie, de infranare si de curatie facandu-te tuturor, cu nevointele tale 

pustnicesti, cu postul, cu privegherea si cu rugaciunea. Pentru aceasta, inca mai-

inainte de mutarea ta la vesnicele locasuri, te-ai invrednicit de darul cel mai 

presus de fire al minunilor; cununa biruintei s-a impletit tie in ceruri, si la cetele 

sfintilor si ale dreptilor, celor ce, de la inceputul veacului, au bineplacut lui 

Dumnezeu, te-ai adaugat. Iar noua, pe pamant, ai binevoit a ne lasa cinstitele 

tale moaste, ca pe un izvor de daruri si tamaduiri celor ce alearga la tine cu 

credinta. Drept aceea, si noi acum, cu bucurie si cu dragoste te laudam pe tine, 

sfinte ierarhe, si cinstire de obste facandu-ti, cu evlavie sarutam sfintele tale 

moaste si cu smerenie ne rugam tie: ocroteste Biserica ta, tara aceasta si pe toti 

cei ce cu credinta si cu dragoste cheama intr-ajutor numele tau cel sfant. Si ca 

unul ce stai inaintea fetei Ziditorului tuturor, indraznire avand catre Dansul, 

ajuta-ne cu mijlocirile tale si roaga-L, parinte sfinte, milostiv sa fie noua, iertare 

de pacate sa ne daruiasca si de toata reaua intamplare sa ne izbaveasca; 

credinta cea dreapta sa o intareasca; intaratarile eresurilor sa le strice, cu 

puterea Preasfantului Sau Duh; dragostea sa o inmulteasca; ura sa o stinga; 

razboaiele sa le inlature si pacea a toata lumea desavarsit sa o intemeieze. Si 

asa, virtutilor tale urmand, Sfinte Iosife, neincetat sa sporim in credinta, in 

dragostea catre Dumnezeu si catre aproapele si in toata fapta cea buna, ca sa 

ajungem toti la limanul cel mult dorit al mantuirii. Si, laudand, pana la sfarsitul 

veacului, pururea cinstita pomenirea ta, cu inimi curate sa cantam: Marire Tie, 

Dumnezeule, Cel mare si minunat intre sfinti, in vecii vecilor. Amin. 
 


