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ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC FANURIE 
(versiunea Bisericii Ruse) 

 

 

Rugăciunile începătoare: 

 

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin! 
 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, 

vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată 

spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori) 

 

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin! 
 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă 

fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfant Numele Tău. 

 

Doamne, miluieşte ! (de 3 ori) 

 

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin! 
 

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău: vie Împărătia Ta; fie voia Ta, precum în cer, 

aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele 

noastre precum şi noi iertăm gresiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel 

viclean. 

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-

ne pe noi. Amin! 

 

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această 

rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân , noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. 

 

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. 
 

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni 

fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu 

eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. 

 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin! 
 

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim 

cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci Tu eşti mântuirea neamului 

creştinesc. 

 

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi 

nevăzutelor. 

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai 

înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu 

făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. 

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la 

Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om. 

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. 
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Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. 

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. 

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi 

cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. 

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. 

Aştept învierea morţilor. 

Şi viaţa veacului ce va să fie. 

Amin! 

 

Doamne miluieşte! (12 ori) 

 

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem 

la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul 

şi Dumnezeul nostru.. 
 

Psalmul 142: 

 

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credinciosia Ta; auzi-ma, intru dreptatea Ta. 

Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste 

sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din 

veacuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de 

zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am 

catre Tine mainile mele, sufletul meu ca un pamant insetosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit 

duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se pogoara in mormant. Fa 

sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-i nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am 

ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fac voia Ta, 

ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele 

Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de 

starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau. 

Amin 
 

 

şi apoi Troparele glasul al 4 lea 

 

Ca pe o stea strălucitoare avându-te biserica pe tine minunate Mucenice Fanurie,cu strălucire strigăm: 

Bucură-te a părinţilor laudă! 
 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh 
 

Ca pe o stea strălucitoare avându-te biserica pe tine minunate Mucenice Fanurie,cu strălucire strigăm: 

Bucură-te a părinţilor laudă! 

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 
 

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin Tine, Născătoare de Dumnezeu celor de pe 

pământ S-a arătat, Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-Se şi Crucea de bună voie pentru 

noi luând, prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre. 

 

Doamne miluieşte! (3 ori) 

Slavă Tatălui... 

Şi acum... 
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Psalmul 50: 

 

Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea 

mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o 

cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, ca sa 

fii indreptatit intru cuvintele Tale si sa biruiesti cand vei judeca Tu. Ca iata intru faradelegi m-am 

zamislit si in pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale 

intelepciunii Tale, mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos 

decat zapada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele 

smerite. Intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le. Inima curata 

zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. Nu ma lepada de 

la fata Ta si Duhul Tau cel sfant nu-l lua de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh 

stapanitor ma intareste. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor 

intoarce. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va 

limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai 

fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima 

infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se 

zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor 

pune pe altarul Tau vitei. 

Amin 

 

Condacul 1 

Iubit de Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule şi rugătorul nostru cel bun, Cuvioase 

Mucenice Fanurie, mărim pe Dumnezeu cel ce te-a sfintit pe tine cu daruri sfinte şi ţie cele de laudă îţi 

aducem. Din toate nevoile şi necazurile miluieşte-ne pe noi cei ce-ţi strigăm: Bucură-te, Fanurie, 

mare făcător de minuni! 

Icosul 1 

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti cu viaţa ta cea 

sfântă numele Sfintei Treimi. Lepădând purtarea de grijă a lumii ca o rază luminoasă a soarelui 

dreptăţii ai strălucit cu viaţa ta. Noi primind ale tale preacinstite nevăzute moaşte cu smerenie şi cu 

bucurie îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te viaţă preacucernică, 

Bucură-te stâlp cel tare al părinteştii credinţe, 

Bucură-te rugătorul cel tare al pustiei, 

Bucură-te îndreptătorul smereniei, 

Bucură-te mărirea cea sfântă a credincioşilor, 

Bucură-te ajutorul cel bun al păcătoşilor, 

Bucură-te sprijinitorul cel tare al suferinzilor, 

Bucură-te nădejdea cea lină a văduvelor, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 2 

Văzându-te pe tine sămânţă sfântă şi aleasă, din pântecele maicii tale, Dumnezeu te-a sfinţit şi vrednic 

spre cele înalte te-a arătat. Iar tu, îndreptându-ţi viaţa spre calea sihăstrească neîncetat te rogi pentru a 

ta maică şi pentru toţi credincioşii cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul 2 

Înţelegere îngerească ţi s-a dăruit Sfinte Fanurie, din tinereţea ta la cele înalte ai cugetat şi ai lăsat casa 

ta şi ai locuit în pustiu. Pentru acestea primeşte de la noi laudă; 

Bucură-te smerenie fericită 

Bucură-te frumuseţea sfinţilor, 

Bucură-te ca din tinereţe lui Hristos ai urmat, 

Bucură-te ca fireşte de trup te-ai lepădat, 

Bucură-te cel ce până la moarte cu crucea Domnului ai biruit, 

Bucură-te cel ce numai lui Hristos ai slujit în tot felul şi în tot locul, 

Bucură-te că pe cele frumoase ale lumii, în nimic le-ai socotit, 

Bucură-te că pe cei ce aleargă la tine cu credinţă îi miluieşti, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 3 

Spre tine nădăjduind pururea de multe boli sufleteşti şi trupeşti ne tămăduim Cuvioase Mucenice 

Fanurie şi ne fereşti de boli, primejdii şi necazuri pe noi cei ce ne rugăm ţie cu lacrimi şi nădăjduim în 

tine. Şi de acum încolo ne ajută nouă celor ce-ţi cântăm: Aliluia! 

Icosul 3 

Smerindu-ţi inima pentru greşelile maicii tale, ţi-ai închinat viaţa lui Hristos, iar prin rugăciunile tale i-

ai ajutat pe toţi cei ce aleargă la tine. De aceea şi noi îţi cântăm ţie astfel: 

Bucură-te cel ce deşertăciunile lumeşti le-ai lepădat, 

Bucură-te cel ce pentru mama ta toată viaţa te-ai rugat, 

Bucură-te că de împărăţia cerească cu dorul inimii tale ai fost legat, 

Bucură-te că pe Hristos cu toată inima ta l-ai iubit, 

Bucură-te cel ce cu mintea şi cu inima te-ai întărit, 

Bucură-te înţelepte al înţelepţilor şi luminătorule, 

Bucură-te al iubiri cereşti binevoitorule, izvorul cel de viaţă purtător al pustiei, 

Bucură-te îndemnul care risipeşti mânia, al necazurilor sufleteşti tămăduitorule, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 4 

Viforul ispitelor biruind, ai trecut toată calea cea strâmtă şi ai purtat jugul lui Hristos cu multă 

suferinţă, cu tacere, cu priveghere de multe nopţi şi aşa ai ajuns la desăvârşire, apoi te-ai mutat la 

Domnul unde împreună cu îngerii cânţi: Aliluia! 

Icosul 4 

Auzind de viaţa ta cea sfântă Cuvioase Mucenice Fanurie, toţi alergăm la tine cu credinţa şi căpătăm 

astfel ajutor, văduvele găsesc sprijin şi mângâiere, copii dragoste iar bătrânii întărire. Pentru acestea şi 

noi dorind ale tale faceri de bine îţi cântăm; 

Bucură-te cel ce pe tine cu totul jertfă te-ai adus, 

Bucură-te vas sfânt al bunului Iisus, 

Bucură-te ostaşule al lui Hristos cel spre bine biruitor, 

Bucură-te cel ce pentru noi te rogi neîncetat înaintea Domnului, 

Bucură-te al cerului minune, 

Bucură-te miresma prea dulce al crinului din pustiu, 

Bucură-te mângâietorule, al nostru, al tuturor, 

Bucură-te , Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni! 
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Condacul 5 

Risipeşti şi întorci în bine toate durerile şi necazurile celor ce se închină sfintei tale icoane Mucenice 

Fanurie şi îţi aduc ţie spre sfinţire pâinea ta cea bineprimită. De aceea cântăm: Aliluia! 

Icosul 5 

Sărutând cu credinţă icoana ta cea strălucită Sfinte Fanurie, viaţă, putere şi fericire ni se dăruiesc nouă 

de la tine cel ce l-ai purtat pe Hristos în suflet, viaţa tuturor. De aceea ne bucurăm şi-ţi cântăm; 

Bucură-te căci cu smerenia ta lui Hristos ai urmat, 

Bucură-te căci cu blândeţea ta ai îndepărtat duhul răutăţii, 

Bucură-te că pe mama ta prin rugăciunile tale o mântuieşti, 

Bucură-te că ajuţi şi sprijini pe toate maicile necăjite, 

Bucură-te că prin pâinea ta în ceruri ai ajuns, 

Bucură-te că pe Hristos ai urmat, 

Bucură-te căci cu lucirea numelui tău strălucit ai luminat, 

Bucură-te că pe tine pustiul te laudă neîncetat, 

Bucură-te Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 6 

Şi astăzi poporul cel binecredincios propovăduieşte luptele şi nevoinţele tale Cuvioase Mucenice 

Fanurie căci te-ai arătat odrasla cerească ce a dat roade duhovniceşti. De aceea şi noi strigăm: Aliluia! 

Icosul 6 

Ai strălucit în lume ca un luceafăr şi întunericul neştiinţei l-ai risipit iar cu lumina numelui tău pe 

mulţi i-ai adus din întuneric la mântuire. Pentru acestea ţi s-a dat de la Dumnezeu şi darul facerii de 

minuni pe care revarsă-l şi asupra noastră a celor ce-ţi strigăm ţie; 

Bucură-te văzătorule de Dumnezeu luminate, 

Bucură-te al Duhuhului Sfânt lăcaş prea înfrumuseţat, 

Bucură-te podoaba mucenicilor, 

Bucură-te cel prin care credincioşii se mântuiesc, 

Bucură-te dumnezeiască mângâiere a bolnavilor, 

Bucură-te călduroasă haină a celor săraci, 

Bucură-te pâinea cea săţioasă a celor flămânzi, 

Bucură-te mântuirea cea lină a credincioşilor şi lumina celor ce umblă pe întuneric, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 7 

“Doamne cercetează şi ascultă rugăciunile robilor tăi aflaţi în nevoi şi necazuri care nu au nici sprijin 

nici mângâiere” zice neîncetat Mucenice Fanurie, în privegherile sale. Iar noi cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul 7 

Slavă ţie Dumnezeul nostru care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mângâiere ai ales vase cinstite 

cum este Sfântul Fanurie căruia îi cântăm; 

Bucură-te păstorul nostru cel bun, 

Bucură-te Mucenice milostiv şi bun, 

Bucură-te doctor al patimilor grele, 

Bucură-te lumină a vieţii mele, 

Bucură-te ajutor al călătorilor cinstiţi, 

Bucură-te rugător al credincioşilor iubiţi 
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Bucură-te trandafir parfumat cu miresme de taină, 

Bucură-te crin strălucitor având cerească haină, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 8 

Acestea cântându-ţi ne liniştim şi veselim că prin rugăciunile tale vom birui iar minunile tale ne vor 

întări credinţa cea adevărată în Iisus Hristos, cel ce te-a proslăvit pe tine şi căruia îi cântăm: Aliluia! 

Icosul 8 

Văzându-te pe tine vas ales al Duhului Sfânt, din locuri îndepărtate au alergat la tine mulţi credincioşi 

aflaţi în nevoi, necazuri şi boli şi au primit de la tine mângâiere. De aceea şi noi te slăvim şi îţi cântăm 

acestea: 

Bucură-te al nostru al celor ce te cinstim rugător spre mântuire 

Bucură-te al bolilor şi suferinţelor tămăduitor, 

Bucură-te cel ce cu rugăciunea săgeţiile vrăşmaşului ai biruit, 

Bucură-te nestinsă lumină mai strălucită decât soarele, 

Bucură-te stâlpul cel drept al credincioşilor, 

Bucură-te ajutorul cel drept al celor păcătoşi spre mântuire, 

Bucură-te ajutor al neputinţelor noastre, 

Bucură-te îndurătorule, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 9 

Toată firea şi cea îngereasca şi cea omenească s-a minunat de viaţa ta Sfinte Fanurie, iar tu te-ai 

îmbrăcat în chipul smereniei celei mai adevărate şi i-ai cântat lui Dumnezeu totdeauna dulcea cântare: 

Aliluia! 

Icosul 9 

Nici înţelepţii nu pot arăta puterea dragostei tale către Dumnezeu, căci ai miluit cu fapta, cu vorba şi 

cu rugăciunea dând hrană celor flămânzi, ajutor celor rătăciţi de la adevăr. Pentru toate acestea, auzi de 

la noi: 

Bucură-te că toţi cei ce aleargă la tine sunt primiţi ca fii, 

Bucură-te cel ce toate durerile noastre le ştii, 

Bucură-te că pentru dragostea ta cea sfântă te-ai învrednicit bucuriei din ceruri, 

Bucură-te că îndrumător iubit ne eşti, 

Bucură-te că spre tine se îndreaptă gândul nostru, al tuturor, 

Bucură-te în nevoi grabnic ajutător, 

Bucură-te arătătorule al minunilor celor de taină, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 10 

Cuvioase Mucenice Fanurie, mântuieşte din toate nevoile pe toţi cei ce aleargă la tine cu credinţă şi îţi 

aduc pâinea cea bine primită în rugăciune şi cu inima smerită. Cu tine cel ce ai îndrăznire către 

Dumnezeu împreună cântăm: Aliluia! 

Icosul 10 

Zidurile păcatelor lumii acesteia cu smerenia şi cu rugăciunile tale fierbinţi le-ai sfărâmat Mucenice, 

numai pe Iisus iubind te-ai arătat nou apărător al celor năpăstuiţi şi doctor al bolnavilor, sprijinitor al 

văduvelor şi ajutor al celor ce-ţi cântă: 

Bucură-te cel ce pe suferinzi îi ajuţi, 
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Bucură-te folositor al celor credincioşi, 

Bucură-te lumina care luminezi lumea, 

Bucură-te iubire care încălzeşti poporul, 

Bucură-te înger al vindecărilor, 

Bucură-te liman al celor necăjiţi cărora le luminezi ochii inimii, 

Bucură-te cel ce întuneci gândurile rele, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 11 

Aducând Prea Sfintei Treimi cântare întreit sfântă cu toată voinţa ta Sfinte Fanurie, te-ai arătat mare 

ostenitor spre Dumnezeu, întoarcerea celor rătăciţi de la adevăr, vindecarea celor bolnavi, alinarea 

tuturor. Văzând noi acestea strigăm împreună cu tine Mucenice Fanurie către Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 11 

Şi după moarte te-ai arătat candelă luminoasă Mucenice Fanurie, prin minunile tale pe care le-ai făcut 

celor ce aleargă la tine cântând; 

Bucură-te cel ce cu viaţa ta ai luminat pe cei ce cred, 

Bucură-te dragostea lui Hristos şi întărirea celor neputincioşi, 

Bucură-te izvor nesecat al laudei cele sfinte, 

Bucură-te desfătarea celor negrăite şi minunate, 

Bucură-te hrană a celor flămânzi şi săraci, 

Bucură-te cel ce te rogi la Domnul pentru credinţă şi pace, 

Bucură-te că noi primim cu drag ale tale învăţături, 

Bucură-te că urmându-ţi viaţa ne mărturisim Domnului 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 12 

Cunoaştem harul şi îndrăzneala ta către Dumnezeu, Fanurie Mucenice de aceea vrem să te rogi pentru 

noi păcătoşii ca să ne mântuiască Dumnezeu căruia îi cântăm: Aliluia! 

Icosul 12 

Ne luminăm noi credincioşii cu strălucirea ta Sfinte Fanurie şi-ţi cântăm laude preamărite pentru ca tu 

să te rogi la Dumnezeu să ne păzească pe noi de tot necazul şi de toate nevoile. Auzi unele ca acestea: 

Bucură-te Fanurie, bunule Mucenice, 

Bucură-te doctor al sufletelor şi trupurilor noastre, 

Bucură-te că pe cei credincioşi i-ai miluit, 

Bucură-te că prin tine rugăciunile noastre sunt împlinite, 

Bucură-te că astfel sufletele noastre le faci fericite, 

Bucură-te că faţa Ziditorului o vezi cu bucurie, 

Bucură-te cel ce şi pe noi ne aduci la această vrednicie, 

Bucură-te, Fanurie, mare făcător de minuni! 

Condacul 13 

Prealuminate, multmilostive şi făcătorule de minuni Fanurie, primeste mulţumirile noastre pentru ale 

tale faceri de bine şi nu înceta a ruga pe Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să aflăm mila lui 

în ziua judecăţii că împreună cu tine să-i cântăm: Aliluia! (de 3 ori) 

 

Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1 
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După aceea zicem aceasta rugaciune: 

Mântuieşte-o Doamne pe maica Sfântului Fanurie şi ajută-mi şi mie păcătosului (-oasei). 

Preabunule şi de Dumnezeu purtătorule Fanurie, făcătorule de minuni, al celor ce cu credinţă aleargă 

la tine, caută spre noi nevrednicii, necredincioşii şi păcătoşii din înălţimea din care Dumnezeu te-a 

rânduit şi auzi-ne pe noi cei ce cerem ajutor de la tine şi mare mila! Apleacă-te spre noi şi ne ajută 

nouă tuturor după credinţa noastră şi roagă-te lui Dumnezeu să ne mântuiască pe noi Sfinte Fanurie. 

Vezi-ne pe noi cei ce cu credinţă îngenunchiem înaintea ta creşte-i pe copii, întăreşte-i pe părinţi, 

ajută-le pe văduve, tămăduieşte-i pe bolnavi, iar pe mine ajută-mă să................şi izbăveşte-ne şi ne 

uşurează de toate nevoile şi încercările ce vin asupra noastră. Ne punem nădejdea în tine Preabunule 

Fanurie să ne fii nouă milostiv şi îndreptător către mântuire ca prin tine să-l slăvim pe Domnul nostru 

Iisus Hristos şi pe toate puterile cereşti acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

 


