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ACATISTUL SFINTELOR ŞI 

MÂNTUITOARELOR PATIMI 

ALE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 
 

Rugăciunile începătoare 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 

Amin. 

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! (de trei ori) 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, 

Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, 

Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te 

sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată 

întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de 

moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori) 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi 

pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, 

curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile 

noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele 

noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluieşte (de trei ori) 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi 

pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele 

Tău, vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer 

aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, 

dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele 

noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu 

ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. 

 

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de 

Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale 

tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. 

 

Troparul Sfintelor şi Mântuitoarelor Patimi 

Astăzi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat 

pământul pe ape. Cu cunună de spini a fost 

încununat Împăratul îngerilor. Cu porfiră minci-

noasă a fost îmbrăcat Cel ce îmbrăca cerul cu nori. 

Lovire peste obraz a luat Cel ce a liberat în Iordan pe 

Adam. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Cu 

suliţa a fost împuns Fiul Fecioarei! 

Închinamu-ne Patimilor Tale, Hristoase, arată-ne 

noua şi slăvita Învierea Ta. (de trei ori) 

 

Apoi: Slavă... şi acum...  
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Troparul Născătoarei de Dumnezeu 

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiuta, prin 

tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ 

s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire 

neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi 

primind, prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a 

mântuit de moarte sufletele noastre. 

Doamne miluieşte! (de trei ori) 

Slavă< şi acum...  

 

Psalmul 50: 

Miluieşte-mă Dumnezeule< 

 

Condacul 1 

Stăpâne Prea Înalte şi Doamne al cerului şi al 

pământului, pe Tine, Împăratul cel fără de moarte, 

văzându-Te mort pe cruce, făptura s-a cutremurat, 

cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au 

clătinat, iar eu înspăimântându-mă, închinându-mă, 

mulţumire aduc Patimilor Tale, care pentru mine 

Le-ai răbdat, şi mă rog ca tâlharul. Iisuse al meu, 

Dumnezeul meu, pomeneşte-mă pe mine când vei 

veni întru Împărăţia Ta! 
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Icosul 1 

Locul cetei îngereşti celei căzute voind a-l împlini cu 

noi, nu de la îngeri am primit ajutorul, ci Dumnezeu 

fiind pentru noi, Te-ai făcut om ca noi, ca pentru noi 

cei omorâţi de păcat să Te jertfeşti şi să ne aduci la 

viaţa prin jertfa Trupului Tău cel de viaţa dătător şi 

al Sângelui Tău celui prea scump. Deci, pentru 

iubirea Ta cea nemărginită, mulţumitori fiind noi, 

aducem cântările acestea: 
 

Iisuse, Dumnezeule al iubirii, Cel ce atât de mult te-

ai chinuit pentru noi; 

Iisuse, Cel ce pe îngeri i-ai lăsat sus şi la oameni Te-

ai pogorât, 

Iisuse, Cel ce cu aceştia ai plinit locul cetei celei 

căzute, 

Iisuse, Cel ce pe om asemenea îngerilor l-ai făcut, 

Iisuse, Cel ce ai luat trup omenesc, ca pe om să-l 

îndumnezeieşti cu Trupul şi scump Sângele Tău, 

Iisuse, Cel ce pe om cu hrană îngerească l-ai hrănit, 

Iisuse, Pâinea vieţii, 

Iisuse, Pâinea care S-a pogorât din cer, 

Iisuse, viaţa cea fără de moarte, 

Iisuse, îndestularea cea fără de sfârşit, 

Iisuse, dulceaţa vieţii veşnice, 
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Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine când vei veni întru Împărăţia Ta! 

 

Condacul al 2-lea 

Văzându-Te îngerul în lupta statut-a înaintea Ta 

întărindu-Te, când cu păcatele noastre ca şi cu o 

sarcină grea Te-a îmbrăcat pe Tine, căci Tu şi pe 

mine, cel pierdut, m-ai aflat şi pe umeri ridicându-

mă, la Tatăl m-ai dus pentru care înalt glas şi cânt: 

Aliluia! 

 

Icosul al 2-lea 

Înţelegerea cea neînţeleasă a Patimilor celor de 

bunăvoie, iudeii n-au înţeles-o când, Tu Doamne, 

celor care în noaptea Patimilor Te căutau le-ai grăit; 

"Eu sunt", iar ei năvălind asupra Ta ca pe un făcător 

de rele Te-au legat şi Te-au dus. Deci, către Tine 

cazând cu frică şi cutremur grăim aşa: 
 

Iisuse, Cel ce ca soarele căutat ai fost cu făclii, 

Iisuse, Lumina cea adevărată, urât ai fost de 

întunericul cel evreiesc, 

Iisuse, Lumina cea neapropiată, biruit-ai întunericul 

răutăţii, 
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Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vândut ai fost spre 

moarte de fiul întunericului, 

Iisuse, Cel fără de vicleşug, sărutat ai fost cu sărutare 

vicleană de către vânzător, 

Iisuse, Cel fără de preţ, vândut ai fost de oameni, dar 

ai rupt legăturile iadului, 

Iisuse, Cel drept, cu cei fără de lege ai fost socotit, 

Iisuse, Cel legat, dezleagă-mă şi pe mine de patimi, 

Iisuse, Mielul cel dus la junghiere, îndreaptă-mă şi 

pe mine pe căile Tale, 

Iisuse, Cel ce ai primit chip de rob, milueşte-mă pe 

mine robul Tău, 

Iisuse, Cel ce ai primit asemănare omenească, ridică-

mă şi pe mine, robul Tău cel stricat, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine când vei veni întru Împărăţia Ta! 

 

Condacul al 3-lea 

Dumnezeiasca cunoştinţa având ai prevestit 

ucenicului întreita lepădare, iar el văzându-Te pe 

Tine, Domnul şi Învăţătorul lui, a plâns cu amar 

lepădarea lui. Ca şi dânsul cad şi eu la picioarele 

Tale şi mă rog Ţie; Caută spre mine şi înmoaie 

învârtoşarea inimii mele ca să spăl cu lacrimi 
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picioarele Tale ca păcătoasa şi să strig din adâncul 

inimii: Aliluia! 

 

Icosul al 3-lea 

Preot fiind după rânduiala lui Melchisedec şi 

Arhiereu veşnic, stătut-ai înaintea arhiereului 

pământesc şi judecat ai fost, Stăpâne, de robul cel 

răzvrătit, căci lutul s-a ridicat împotriva olarului. 

Pentru aceasta cu frică aducem Ţie această cântare 

de laudă: 
 

Iisuse, Cel nepreţuit, care ai fost preţuit de fiii lui 

Israil, 

Iisuse, dorirea tuturor, Cel de Petru lepădat, 

Iisuse, Dumnezeu şi om deplin, Cel de către Iuda 

trădat, 

Iisuse, mângâierea mea, Cel părăsit de către ucenici, 

Iisuse, Mieluşelul Cel blând, sfâşiat de fiare, 

Iisuse, Arhiereul Cel veşnic, care ai intrat în Sfânta 

Sfintelor cu Sângele Jertfei Tale, 

Iisuse, Cel fără de întinăciune, curăţeşte păcatele 

mele, 

Iisuse, Cel lepădat de către cei păcătoşi, miluieşte-

mă pe mine cel căzut, 
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Iisuse, Dumnezeule Cel preaînalt, înalţă mintea mea 

cea căzută în adâncul păcatului, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine când vei veni întru Împărăţia Ta! 

 

Condacul al 4-lea 

Viforul omorului de om avându-l iudeii înlăuntrul 

lor, s-au lepădat ca fii ai tatălui diavolului de Tine, 

Doamne, cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, noi 

însă pe Tine Te mărturisim, Puterea lui Dumnezeu 

pentru care sunt păstrate vistieriile înţelepciunii şi 

cântam: Aliluia! 

 

Icosul al 4-lea 

Auzind Pilat cuvintele Tale s-a minunat de 

dumnezeiasca Ta înţelepciune şi negăsind în Tine 

vină de moarte şi-a spălat mâinile, dar inima şi-a 

întinat-o, osândind pe Cel drept; pentru care noi, 

bătându-ne pieptul, cu frică strigăm: 
 

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, întristat ai fost de cei fără 

de lege, 

Iisuse, Fiul lui David, biciuit ai fost de cei păcătoşi, 

Iisuse, Cel ce îmbraci crinii câmpului, dezbrăcat ai 

fost de hainele Tale, 
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Iisuse, Cel ce acoperi cu ape cele mai dedesubt ale 

pământului, scoate-mă din potopul păcatului, 

Iisuse, Cel ce ai săturat cinci mii de bărbaţi în pustie, 

cu fiere şi cu oţet ai fost adăpat, 

Iisuse, Viaţa cea adevărată, legat ai fost de stâlpul 

ocării, 

Iisuse, Cel ce ai grăit oamenilor din nori, 

spăimântatu-s-au stihiile de Patima Ta, 

Iisuse, Cel ce ai vindecat rănile tuturor, primit-ai răni 

în loc de mulţumire, 

Iisuse, Cel ce pentru mine ai fost rănit, vindecă 

rănile mele, 

Iisuse, Pâinea vieţii, satură-mă pe mine, flămândul, 

Iisuse, Stânca din care a izvorât apă în vremea lui 

Moise, adapă-mă din Sângele scurs din coasta Ta, 

Iisuse, Cel rănit pentru mine, vindecă-mi rănile 

păcatului, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru împărăţia Ta! 

 

Condacul al 5-lea 

Plin ai fost de răni şi de sânge, îmbrăcat ai fost cu 

mantie roşie, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o 

haină, dezbracă de pe mine haina păcatului şi mă 
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îmbracă în haina luminoasă a nepătimirii pentru 

care îţi cânt: Aliluia! 

 

Icosul al 5-lea 

Văzându-Te pe Tine Isaia, marele glăsuitor între 

prooroci "plin de răni şi fără de cinste", cu frică a 

strigat: "Văzutu-L-am pe El neavând nici chip, nici 

frumuseţe", iar noi cu frică strigăm: 
 

Iisuse, Fiul Cel iubit al Tatălui, cumplit ai fost 

chinuit, 

Iisuse, Cel ce ai fost lovit cu trestia peste cap, scoate 

din capul meu gândul păcatului, 

Iisuse, ochii Tăi cei luminoşi plini au fost de sânge, 

Iisuse, a cărui faţă a fost luminată mai mult decât 

lumina soarelui, scuipare a suferit de la cei răi, 

Iisuse, Cel ce ai răbdat necinste de la oameni, cu 

slavă eşti încununat pe Tronul dumnezeirii 

împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, 

Iisuse, a cărui faţă nu o pot privi nici îngerii, lovită a 

fost cu palma de către făptura Ta, 

Iisuse, Cel ce ai făcut voia Tatălui, bătut ai fost de 

către cei păcătoşi, 

Iisuse, bunătatea cea nepreţuită, dispreţuit ai fost de 

oameni, 
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Iisuse, Cel ce fără de număr ai fost rănit, vindecă 

sufletul meu de rănile păcatelor, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia Ta! 

 

Condacul al 6-lea 

Judecător al nevinovăţiei Tale s-a arătat Pilat, 

scoţându-Te în faţa poporului şi zicând: "Iată Omul, 

întru care nimic vrednic de moarte nu am aflat", iar 

iudeii ca nişte fiare sălbatice, vrând Sângele Tău cel 

preascump, scrâşnind asupra Ta mai tare strigau: 

"Răstigneşte-L, răstigneşte-L"; mântuieşte-ne pe noi, 

Doamne, de veşnica scrâşnire, ca să ne închinăm 

Patimilor Tale, strigând: Aliluia! 

 

Icosul al 6-lea 

Strălucitor în lupta cu puterile întunericului ai fost 

Dumnezeule al oştirilor când a grăit Pilat iudeilor: 

"Iată Omul", iar Tatăl din cer te-a primit ca pe o jertfă 

de ispăşire, Mieluşelule dumnezeiesc; primeşte de la 

noi, Iubitorule de oameni, ca jertfă curată cântarea 

aceasta: 
 

Iisuse, Cel încoronat cu spini de către fiii lui Israil, 

încununează-mă şi pe mine cu cununa vieţii, 
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Iisuse, Podoaba noastră, îmbrăcat ai fost cu hlamidă 

de ocară, 

Iisuse, Capul Bisericii, clătinare de cap ai fost 

oamenilor, 

Iisuse, Raza strălucirii Tatălui, batjocura oamenilor 

ai fost, 

Iisuse, Făcătorule a toate, chinuit ai fost de făptura 

Ta, 

Iisuse, Dumnezeule, ocara ai fost oamenilor şi 

defăimare poporului, miluieşte-mă de viermele cel 

neadormit, 

Iisuse, Dumnezeule, răbdat-ai Patimi ca să mân-

tuieşti firea omenească cea căzută, 

Iisuse, Părinte bun, dă-mi căinţa ca şi fiului celui rătăcit, 

Iisuse, strălucirea măririi Tatălui, luminează-mă pe 

mine cel întunecat, 

Iisuse, Cel ce ai răbdat pe Trupul Tău răni, vindecă 

inima mea cea rănită de păcat, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia ta! 

 

Condacul al 7-lea 

Vrând să mântuieşti pe om din robia vrăjmaşului, 

Te-ai umilit Iisuse înaintea îngerilor şi a oamenilor, 
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primit-ai pe Trupul Tău bătăi şi răni ca să mântuieşti 

pe tot omul care strigă Ţie: Aliluia! 

 

Icosul al 7-lea 

Minunat s-a arătat răbdarea Ta, Stăpâne, când pe 

lemn fiind în Patimă n-ai ridicat cuvânt de blestem 

împotriva celor ce Te huleau, ci Te rugai Tatălui; 

"Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac", şi spălând 

pământul cu Sângele Tău de blestemul celor întâi-

zidiţi ca să ne mântuieşti pe noi, cei ce-Ţi cântăm 

unele ca acestea: 
 

Iisuse, bunătatea cea nespusă, care ai pătimit 

pentru noi, 

Iisuse, Iubitorule de oameni, cu ură ai fost răsplătit 

pentru iubirea Ta, 

Iisuse, Înţelepciunea lui Dumnezeu, Cel ce batjocorit 

ai fost de cei fără de minte, 

Iisuse, Cel blând şi umilit cu inima, călcat ai fost în 

picioare de cei mândri, 

Iisuse, suferit-ai chinuri amare, ca să ne tămăduieşti 

pe noi, 

Iisuse, Cel fără de patimă cu Dumnezeirea, cu 

răbdare ai pătimit pentru mine, ca prin Patima Ta să 

mă mântuieşti, 
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Iisuse, Dumnezeule, mila mea, Cel ce fără de mila ai 

fost chinuit de toţi, 

Iisuse, Cel ce cu Patimă Ta ai întunecat soarele, 

luminează-mă pe mine cel întunecat, 

Iisuse, Cel fără de ajutor în Patimă, ajută-mă pe mine 

păcătosul, 

Iisuse, Cel ce ai zis: "Vulpile au vizuini şi păsările 

cuiburi, dar Fiul Domnului nu are unde să-şi plece 

capul" acoperă-mă pe mine sub acoperământul 

milei Tale, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia Ta! 

 

Condacul al 8-lea 

Spăimântatu-s-a Petru când i-a văzut pe Moise şi pe 

Ilie stând în chip minunat lângă Tine, în muntele 

Taborului şi vorbind despre ieşirea Ta, cu uimire a 

strigat: "Doamne, bine este nouă aici", vrând ca 

Slava Ta dumnezeiască să rămână veşnic în lumea 

aceasta; iar Ioan stând lângă Cruce, cu inima sfâşiată 

de durere, alături de preasfânta Maica Ta, primindu-

şi înfierea, plin de recunoştinţă a strigat: Aliluia! 
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Icosul al 8-lea 

Cu Trupul sfâşiat de cele mai îngrozitoare chinuri, 

iar mai apoi răstignit pe Cruce, părăsit de ucenici, 

înconjurat de cei ce strigau spunând: "De eşti Tu, Fiul 

lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe Cruce", neavând pe 

nimeni aproape decât pe Maica Ta şi pe ucenicul 

iubit, cunoscând ei singurătatea în lume, din 

mijlocul chinurilor ai strigat: "Femeie, iată Fiul tău" şi 

ucenicului "Iată Mama ta"; iar noi cei înfiaţi, ca 

Magdalena, cu lacrimi cuprinzând preacuratele Tale 

picioare, cele pline de răni, strigăm unele ca acestea: 
 

Iisuse, Cel ce ai fost judecat de judecători nedrepţi, ai 

milă de mine la Judecata Ta, 

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai răspuns prin 

cuvinte înaintea judecătorilor, iartă-mi cuvintele 

mele fără de judecată, 

Iisuse, Bunătatea Tatălui, dispreţuit ai fost mai mult 

decât Baraba, 

Iisuse, Pacea noastră, ca un răzvrătitor ai fost socotit, 

Iisuse, Cel ce ai semănat sânge ca să răsară mucenici, 

Iisuse, Cel ce ai purtat pe Crucea Ta toate păcatele 

noastre, 

Iisuse, Cel ce ai fost osândit, Judecătorule, nu mă 

osândi pentru păcatele mele, 
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Iisuse, Cel ce n-ai folosit puterea în patimă, Tu eşti 

puterea mea, nu mă părăsi pe mine cel fără de 

putere, 

Iisuse, Domnul Cel tare în războaie, căzut-ai sub 

Cruce în drum spre Golgota, ajută-mă să-mi duc 

crucea vieţii, 

Iisuse, Cel ce ai fost necinstit de iudei, nu mă lepăda 

pe mine de la mărirea Ta, 

Iisuse, Cel Unul - Născut al Tatălui, du-mă pe mine 

la Tatăl, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia ta! 

 

Condacul al 9-lea 

Toată firea s-a înspăimântat văzându-Te pe Tine 

spânzurat pe Cruce; soarele şi-a ascuns razele sale, 

pământul s-a cutremurat, catapeteasma bisericii, în 

două s-a rupt, iadul i-a dat afară pe morţii cei din 

veac; noi însa ne închinăm la locul unde au statut 

picioarele Tale, strigând: Aliluia! 

 

Icosul al 9-lea 

Ritorii cei cu aleasă vorbire nu sunt în stare să aducă 

laudă vrednică Patimilor Tale; mintea şi inima, 
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sufletul şi trupul meu şi toate mădularele mele pe 

care le-ai răscumpărat, cu umilinţă închinându-ne 

Ţie strigăm: 
 

Iisuse, Cel ce ai fost pironit pe Cruce, şterge păcatele 

mele, 

Iisuse, păzeşte-mă în frica Ta, 

Iisuse, Cel ce întinzi mila tuturor, întinde-mi şi mie 

mila Ta, 

Iisuse, revarsă milele Tale peste mine păcătosul, 

Iisuse, Mieluşelul lui Dumnezeu, Cel ce ai fost 

înjunghiat pentru păcatele lumii, 

Iisuse, Cel ce ai ieşit din mormânt ca dintr-o cămară, 

ridică-mă şi pe mine din mormântul păcatului, 

Iisuse, Cel ce ai fost străpuns în coastă şi dintr-însa 

ne-ai izvorât noua viaţă, 

Iisuse, Jertfa cea vie, învredniceşte-ne şi pe noi din 

darurile răscumpărării, 

Iisuse, Cel ce Ţi-ai întins mâinile pe Cruce, cuprinde-

mă în Dumnezeieştile Tale braţe, 

Iisuse, Cel răstignit pe Cruce, răstigneşte şi trupul 

meu împreună cu toate patimile şi poftele mele, 

Iisuse, Cel ce numeri mulţimea stelelor, numără-mă 

şi pe mine cu aleşii Tăi, 
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Iisuse, dă-mi darul ca să nu mai doresc altceva decât 

pe Tine, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia Ta! 
 
Condacul al 10-lea 
Vrând să mântuieşti lumea, chemat-ai la mântuire 
pe cei păcătoşi; dat-ai lumina orbilor, auzire surzilor, 
grai muţilor, întărit-ai pe cei morţi şi duhurile cele 
necurate le-ai alungat; numai Israil cel îndărătnic nu 
Te-a cunoscut pe Tine şi nu cântă cu noi: Aliluia! 

 

Icosul al 10-lea 

Iisuse, Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 

gol şi dezbrăcat ai stat înaintea iudeilor pe Cruce, 

căci ostaşii împărţit-au hainele Tale, iar pentru că-

maşă au aruncat sorţi. Dar stihiile, neputând suferi 

aceasta, cu perdea de întuneric Te-au acoperit, iar 

noi cu frică şi cu cutremur cântăm unele ca acestea: 
 

Iisuse, Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, 

dezbrăcat ai fost de hainele Tale, 

Iisuse, Cel ce îmbraci crinii ţarinii, îmbrăcat ai fost cu 

hlamidă de ocară, 
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Iisuse, Cel ce ai stat gol pe Cruce, cu cămaşa de 

întuneric Te-au îmbrăcat stihiile, 

Iisuse, Cel ce cu suspine Te-ai rugat Tatălui: "Părinte, 

iartă-i că nu ştiu ce fac", iartă-mă şi pe mine, 

Iisuse, Cel ce ai zis: "Părinte, în mâinile Tale îmi dau 

duhul Meu", primeşte şi sufletele noastre în mâinile 

Tale, 

Iisuse, Cel ce Ţi-ai dus Crucea la locul Căpăţânii, 

ajută-mă să-mi duc şi eu crucea vieţii, 

Iisuse, Cel ce ai intrat prin uşile încuiate la apostolii 

Tăi, intra şi în inima mea, cea întunecată de păcat, 

Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat la cer, înalţă-mă şi pe mine 

din lumea păcatului, 

Iisuse, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, ajută-mă să 

stau şi eu de-a dreapta Ta, 

Iisuse, Cel ce ai fost adăpat cu fiere, adapă-mă şi pe 

mine cu scump Sângele Tău. 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă şi 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia Ta! 

 

Condacul al 11-lea 

Ospătând la cină pe ucenicii Tăi şi cunoscând 

vicleşugul vânzării, ai vădit la cina aceea pe Iuda; 

ştiindu-l pe el că nu se va îndrepta, ai vrut să arăţi 
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tuturor că Te-ai dat de bunăvoie ca să răpeşti lumea 

de la cel străin. Îndelung-răbdătorule, pentru aceasta 

îţi cântam Ţie: Aliluia! 
 

Icosul al 11-lea 

Acestea zicea Domnul către iudei: "Poporul Meu, ce 

v-am făcut Eu vouă sau cu ce v-am supărat pe voi; pe 

orbii voştri i-am luminat, pe cei leproşi i-am curăţat, 

slăbănogul cel ce şedea în pat l-am vindecat. Poporul 

Meu, ce v-am făcut Eu vouă? Şi cum Mi-aţi răsplătit? În 

loc de mână, cu fiere, în loc de apă cu oţet şi în loc să Mă 

iubiţi, pe Cruce M-aţi pironit. De acum nu voi răbda; 

chema-voi neamurile Mele şi acelea Mă vor proslăvi, 

împreună cu Tatăl şi cu Duhul; şi Eu le voi dărui viaţa 

veşnică". Pentru cântam unele ca acestea: 
 

Iisuse, cel ce de la Tatăl ai venit şi ai Tăi nu Te-au 

primit, 

Iisuse, Cel ce ai vădit pe cel ce avea să Te vândă, 

Iisuse, Cel ce ai zis: "Ce bine i-ar fi omului acestuia să 

nu se fi născut", iartă-mă pe mine păcătosul, 

Iisuse, Cel ce lui Petru, cel ce a plâns pentru 

lepădare, iarăşi i-ai încredinţat paşterea oilor Tale, 

Iisuse, Cel ce ai ascultat pe orbul din naştere şi i-ai 

deschis ochii, iar pe ai iudeilor i-ai lăsat închişi ca să  
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nu vadă Dumnezeirea, 

Iisuse, Cel ce ai vindecat pe slăbănogul, vindecă şi 

slăbănogeala mea sufletească, 

Iisuse, Cel ce ai curăţat pe cei păcătoşi, curăţă şi 

lepra păcatelor mele, 

Iisuse, Cel ce ai adus mântuire casei lui Zaheu, adu 

mântuire şi casei sufletului meu. 

Iisuse, Cel ce ai înviat pe Lazăr cel mort de patru 

zile, înviază şi sufletul meu şi hrăneşte-l cu pâinea 

sufletului Tău, 

Iisuse, Cel ce ai fost răstignit pe Cruce, răstigneşte şi 

păcatele mele, 

Iisuse, Cel ce ai sfărâmat porţile cele de aramă ale 

iadului, sfărâmă şi încuietorile cu care m-a închis 

păcatul, 

Iisuse, Cel ce ai rupt zăvoarele cele de fier, rupe şi 

cătuşele păcatului de pe sufletul meu, 

Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 

pe mine, când vei veni întru Împărăţia ta! 

 

Condacul al 12-lea 

Pe făcătorul Legii L-au cumpărat cei fără de lege de 

la un ucenic şi ca pe un călcător de lege L-au pus de 

faţă înaintea lui Pilat, strigând: "Răstigneşte-L", pe 
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Cel ce le-a dat mană în pustie, iar noi urmând 

tâlharului celui drept, Îţi strigăm: Aliluia! 

 

Icosul al 12-lea 

Răstignitu-Te-ai pentru mine ca să-mi dăruieşti mie 

iertare; împunsu-Te-ai în coastă ca să-mi izvorăşti 

pâraie de viaţă; cu piroane Te-ai pironit, ca eu să 

cred şi prin adâncul Patimilor Tale să strig Ţie 

acestea: 
 

Iisuse, Cel ce Ţi-ai vărsat Sângele prin moarte ca 

prin el să-mi dăruieşti mie viaţă, 

Iisuse, Cel ce te-ai făcut blestem, pentru ca să mă 

scoţi şi pe mine din blestem, 

Iisuse, Cel ce ai suferit moartea, ca să-mi dăruieşti 

mie viaţa veşnică, 

Iisuse, Cel ce ai strigat: "Dumnezeul meu pentru ce M-

ai părăsit?" nu mă părăsi pe mine cel ce zac în agonia 

păcatului, 

Iisuse, Cel încununat cu spini, scoate spinii păcatului 

din inima mea, 

Iisuse, Cel ce ai fost hulit de iudei, scoate-mă pe 

mine de la hula păcatului, 

Iisuse, Cel ce ai împlinit taina răscumpărării, răs-

cumpăra şi sufletul meu, 
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Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pe Cruce, ca pe mine să 
mă vindeci, 
Iisuse, Cel ce Te-ai dat legat pe Tine, ca pe mine să 
mă dezlegi, 
Iisuse, Cel ce Te-ai dat morţii, ca pe mine să mă înviezi, 
Iisuse, Cel ce te-ai pogorât în iad, ca pe mine să mă 
ridici, 
Iisuse, Cel ce Te-ai ridicat la cer, ridică-mă şi pe 
mine, păcătosul, 
Iisuse al meu şi Dumnezeul meu, pomeneşte-mă 
pe mine, când vei veni întru Împărăţia ta! 
 

Condacul al 13-lea 
O! Bunul meu Iisus Hristos, Dumnezeul meu cel 
îndelung-răbdător şi mult milostiv, primeşte această 
puţină rugăciune de căinţă şi mulţumire pentru 
Jertfa Ta, pe care o aducem Ţie din inimă; acoperă-
ne pe noi şi ne apără de toată boala trupească şi 
sufletească şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de 
diavolii cei răi şi fără de ruşine, de patimi şi de 
poftele rele; iar la sfârşitul vieţii mele să aud şi eu 
fericitul glas: "Vino, slugă bună", ca împreună cu toţi 
Sfinţii Tăi să-Ţi cânt în veci Aliluia! ( de trei ori ); 

 

Apoi zi din nou Icosul 1 "Locul cetei îngereşti..." şi 

Condacul 1 "Stăpâne Preaînalte...” 


