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Acatistul Cuviosului Onufrie de la Vorona 

 

Condac 1: 

Iubitorului de viață sihăstrească și duhovnicescului povățuitor către mântuire, rugătorului 

fierbinte și luminător al Sihăstriei Voronei, pilduitorului monahilor și prietenului îngerilor, cu 

evlavie să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Icos 1: 

Făcătorul îngerilor te-a chemat, Cuvioase Părinte, din pruncie să slujești Domnului și să fii 

candelă luminoasă pentru neamul tău dreptcredincios, căci viață cuvioasă ai arătat, pentru care și 

noi îți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, că din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, curată copilărie, plăcută lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că mintea ți-a fost pururea la Dumnezeu; 

Bucură-te, floare aleasă răsădită în pământul Moldovei; 

Bucură-te, că ai urmat lui Hristos; 

Bucură-te, că puterea harului te-a umbrit; 

Bucură-te, că tinerețea ta Domnului ai închinat-o; 

Bucură-te, că prin acestea calea adevărului ai aflat-o; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 2: 

Pentru curata-ți viață, înzestrat fiind cu strălucită înțelepciune, ai ajuns, Cuvioase Părinte, să 

slujești în înalte dregătorii, căutând ca prin acestea să împlinești și datoriile cele lumești, fără a 

uita însă vreodată de Dumnezeu, Căruia mereu I-ai cântat: Aliluia! 

Icos 2: 

Auzind, Sfinte Părinte, îndemnul Mântuitorului, Care zice: „cel ce voiește să vină după Mine să 

se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie”, și aflând de viața monahală cu bună 

rânduială din binecuvântata țară a Moldovei, ai lăsat patria ta și dregătoria lumească și ai venit la 

Mănăstirea Dragomirna din părțile Sucevei. Pentru aceasta și noi îți cântăm așa: 

Bucură-te, doritor al vieții desăvârșite; 

Bucură-te, împlinitor al chemării lui Hristos; 

Bucură-te, că nu te-a robit slava omenească; 

Bucură-te, că ai căutat viață pustnicească; 

Bucură-te, că ai dorit cele netrecătoare; 

Bucură-te, că ai urmat calea smereniei; 
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Bucură-te, că ai găsit liman duhovnicesc; 

Bucură-te, că la Mănăstirea Dragomirna ai fost binecuvântat; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 3: 

Cine nu te va ferici, Părinte Onufrie, pe tine cel care cu înțelepciune ai hotărât să alungi din viața 

ta toate ispitele măririi deșarte și prin viață neîntinată să te faci plăcut lui Hristos. De aceea, te-ai 

străduit să fii înger în trup, cântând lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia! 

Icos 3: 

Cuviosul Paisie Starețul, venind din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Dragomirna, te-a aflat, 

Cuvioase Părinte, și foarte mult s-a folosit de viața ta și de adânca ta smerenie. De aceea, 

statornică prietenie duhovnicească v-a unit, căci și tu, sfinte, de la el ai deprins alese virtuți 

monahicești. Iar noi, minunându-ne de aceasta, te lăudăm cântându-ți: 

Bucură-te, că pe Starețul Paisie duhovnic l-ai ales; 

Bucură-te, că el cu folositoare sfaturi te-a întărit; 

Bucură-te, că pentru viața ta aleasă Cuviosul Paisie mult te-a prețuit; 

Bucură-te, că și tu sfetnic de nădejde i-ai fost; 

Bucură-te, că adesea cu el te-ai sfătuit; 

Bucură-te, că împreună ați strălucit prin virtuți; 

Bucură-te, că și pe Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului l-ai întâlnit; 

Bucură-te, că și cu acesta duhovnicească prietenie ai statornicit; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 4: 

Vrednic lucru este să te cinstim, Cuvioase Părinte, cel care, cu osârdie, ai căutat monahi cu viață 

îmbunătățită și de la dânșii ai învățat să biruiești valurile mării învolburate ale acestei vieți. Așa, 

Sfinte, ai cunoscut pe Cuvioșii Paisie de la Neamț și pe Vasile de la Poiana Mărului și împreună 

ați lăudat pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! 

Icos 4: 

Auzind de marii sihaștri din părțile Voronei, Sfinte, și mistuit de dorul păcii duhovnicești, te-ai 

închinoviat în Mănăstirea Vorona cu sete nestinsă de a spori în cele sfinte. Iar de aici, Cuvioase 

Părinte, te-ai retras în liniștea codrului din apropiere, unde ai petrecut vreme de un sfert de veac 

în aspră nevoință și neîncetată rugăciune. Minunându-ne de această neobosită nevoință, cu 

evlavie îți cântăm: 

Bucură-te, podoaba obștii Mănăstirii Vorona; 

Bucură-te, lumină a sihăstriei codrilor; 

Bucură-te, crin preafrumos sădit în grădina virtuților; 

Bucură-te, mult nevoitorule în cele duhovnicești; 

Bucură-te, că în liniștea pădurii pe Hristos L-ai găsit; 

Bucură-te, sfințitor al locurilor tainice; 
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Bucură-te, rugător pentru mântuirea multora; 

Bucură-te, slujitor al virtuților creștinești; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 5: 

În codrii Voronei, candelă luminoasă te-ai arătat, mult nevoitorule părinte, căci, prin pilda vieții 

și mireasma învățăturilor tale, ai fost vrednic îndreptător multor călugări pe care i-ai călăuzit 

către viața cea sfântă, pe toți povățuindu-i a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 5: 

Chemat la sfânta taină a Preoției, cinstitorule de Dumnezeu, te-ai înfricoșat foarte, căci, prin 

adânca ta smerenie, nevrednic te socoteai. Însă Cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, te-a 

învrednicit cu acest mare dar, pentru care și noi îți zicem așa: 

Bucură-te, viețuitor al pustiei; 

Bucură-te, rugător fierbinte; 

Bucură-te, om duhovnicesc; 

Bucură-te, sfătuitor înțelept; 

Bucură-te, povățuitor luminat; 

Bucură-te, purtător al harului ceresc; 

Bucură-te, lumină mare a Voronei; 

Bucură-te, candelă a sfințeniei; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 6: 

Luminându-te cu pilda vieții sfinte a părinților atoniți, ai rânduit și monahilor Mănăstirii Vorona 

aceeași pravilă de trăire îmbunătățită, îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 6: 

Viețuire îngerească petrecând, Sfinte Onufrie, icoană vie de rugăciune, post și îndelungi 

privegheri te-ai făcut ucenicilor tăi și așa te-ai învrednicit a primi schima cea mare de la 

duhovnicul tău, Starețul Paisie, care te-a chemat la Mănăstirea Dragomirna, unde te-a făcut 

schivnic. Pentru această sporire duhovnicească, Sfinte, îți cântăm: 

Bucură-te, că nimic din cele trecătoare nu ai iubit; 

Bucură-te, că pe cele nestricăcioase le-ai dobândit; 

Bucură-te, cel ce ai primit cunună nepieritoare; 

Bucură-te, că pe Maica Domnului ai avut-o mereu rugătoare; 

Bucură-te, prietenul îngerilor; 

Bucură-te, luminător al monahilor; 

Bucură-te, cunoscător al tainelor sfinte; 

Bucură-te, călăuză a nevoitorilor; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 
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Condac 7: 

Vestea viețuirii sfinte și puterea rugăciunilor tale, Cuvioase, în toată Moldova s-a răspândit. De 

aceea, din locuri îndepărtate mulți credincioși au venit la tine, iar tu, Cuvioase, ca un preabun 

părinte pe toți cu multă dragoste i-ai primit, dând mângâieri, mijlocind cu rugăciunile și 

tămăduind prin acestea multe boli ale celor suferinzi. Pentru aceasta, cei care s-au învrednicit de 

mari daruri prin rugăciunile tale au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 7: 

Urmând pilda marilor sihaștri din pustia Egiptului, Cuvioase, ai întemeiat obște monahală la 

Sihăstria Voronei, unde mulțime multă de călugări s-a adunat, toți voind a-ți fi prin preajmă și a 

te avea ca doctor sufletesc, căci pentru toți ai fost un pilduitor călugăr, duhovnic și stareț. Pentru 

aceasta cu dragoste cinstim Sfintele tale moaște și zicem: 

Bucură-te, întemeietorul obștei de la Sihăstria Voronei; 

Bucură-te, viețuitor pilduitor; 

Bucură-te, milostiv și blând păstor; 

Bucură-te, povățuitor înțelept; 

Bucură-te, rugător fierbinte; 

Bucură-te, cărturar duhovnicesc; 

Bucură-te, cunoscător al Filocaliei; 

Bucură-te, ostenitor al răspândirii scrierilor sfinte; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 8: 

Către apusul vieții, depărtându-te de tulburările lumești, Cuvioase Onufrie, ai viețuit într-o 

peșteră pe malul pârâului Vorona, făcându-ți din ea poartă a cerului, cu alese rugăciuni, te-ai 

luminat de dorul pentru Hristos până la cel din urmă ceas al vieții tale, cântându-I neîncetat: 

Aliluia! 

Icos 8: 

Văzând trăirea ta în netulburata liniște sihăstrească, Sfinte Părinte, cu adevărat înțelegem că viața 

pustnicilor fericită este. Căci, luminându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai 

preschimbat-o în grădină de viață duhovnicească. Pentru aceasta și noi zicem: 

Bucură-te, că pe diavol cu postul și rugăciunea l-ai rușinat; 

Bucură-te, că din învățăturile Sfintei Scripturi te-ai adăpat; 

Bucură-te, că ai iubit Sfintele Scripturi; 

Bucură-te, că ai cercetat scrierile sfinților; 

Bucură-te, că ai urmat sfatul duhovnicilor tăi; 

Bucură-te, că de cuvântul lui Hristos te-ai pătruns; 

Bucură-te, odorul de mare preț al Voronei; 

Bucură-te, rugător fierbinte al Moldovei; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 



6 

 

Condac 9: 

Săvârșind călătoria acestei vieți, Părinte Cuvioase, și cunoscând dinainte ceasul despărțirii 

sufletului de trup, ai mulțumit Preabunului Dumnezeu pentru darul vieții îndelungate pe care l-ai 

primit de la El. După ce ai petrecut pe pământ 89 de ani, Hristos a luat în brațele Sale fericitul tău 

suflet. Pentru aceasta, minunându-ne de viața ta preafrumoasă, Sfinte, împreună cu tine cântăm 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 9: 

Înțelepții cei mult vorbitori nu pot arăta în cuvinte petrecerea ta din această viață. Chiar și firea 

îngerească s-a minunat de viețuirea ta, Cuvioase, căci, trup având, ai trăit ca un înger. De aceea, 

mutarea ta din această viață la cea veșnică a fost însoțită de multe minuni. Deci și noi, văzând 

puterea lui Dumnezeu arătată prin cei ce-L iubesc, îți cântăm așa: 

Bucură-te, cunoscător al tainei sfârșitului tău; 

Bucură-te, purtător al Sfântului Duh; 

Bucură-te, primitor al darurilor cerești; 

Bucură-te, luptător duhovnicesc neînfricat; 

Bucură-te, sfințitor al codrilor; 

Bucură-te, primitor al Euharistiei înainte de ceasul morții; 

Bucură-te, viețuitor împreună cu sfinții; 

Bucură-te, că așa ai ajuns la liman fericit; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 10: 

Împăratul David a glăsuit că „minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi”; iar viața ta, Cuvioase, a 

adeverit întru toate cele grăite de psalmist. Dumnezeu a arătat slava Lui prin tine, Sfinte, care ai 

mers pe calea cea strâmtă, purtând jugul vieții pustnicești, al neîncetatelor nevoințe, al rugăciunii 

stăruitoare, și așa, sfinte, suindu-te din putere în putere, te-ai mutat la locașurile cele veșnice 

cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10: 

Lumină din lumina lui Hristos gustând în această lume trecătoare, după moartea ta, Cuvioase 

Onufrie, ai răsărit ca o lumină strălucitoare prin cinstitele tale moaște din care izvorăsc tămăduiri 

celor care se roagă ție, zicând: 

Bucură-te, sfinte al lui Dumnezeu Cel Preasfânt; 

Bucură-te, purtător al darului vindecării; 

Bucură-te, făcător de minuni prin harul Sfântului Duh; 

Bucură-te, luminător al închinătorilor; 

Bucură-te, izvor al alinărilor; 

Bucură-te, tămăduitor al bolilor grele; 

Bucură-te, vindecător al celor neputincioși; 

Bucură-te, ajutător grabnic al celor suferinzi; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 



7 

 

Condac 11: 

Multe și mari semne au fost la mormântul tău, Sfinte Onufrie, prin ele arătându-ți puterea cea 

dată ție de la Dumnezeu, ca să întorci pe mulți la adevărata credință, și să cânte lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icos 11: 

Voievodul Mihail Sturza ajungând la mormântul tău, Cuvioase, a luat un fruct din mărul ce 

crescuse în apropiere, ca să-l ducă fiicei sale bolnave de epilepsie, iar aceasta, mâncându-l, în 

chip minunat s-a tămăduit. Atunci domnitorul, mirat de puterea lui Dumnezeu, s-a întors degrabă 

la Vorona pentru a se închina cu toată familia la mormântul tău. Și îndată sfintele tale moaște, 

Sfinte Onufrie, au fost strămutate în biserica Mănăstirii Vorona spre cinstire. Pentru aceasta noi 

îți cântăm așa: 

Bucură-te, că pe fiica domnului Moldovei ai tămăduit-o; 

Bucură-te, că te-ai arătat mai iscusit decât toți doctorii; 

Bucură-te, că în biserica Mănăstirii Vorona ai fost strămutat; 

Bucură-te, că și familia Voievodului ți s-a închinat; 

Bucură-te, ocrotitor al ținutului Botoșanilor și al Moldovei; 

Bucură-te, ajutător grabnic al credincioșilor; 

Bucură-te, viețuitor împreună cu îngerii; 

Bucură-te, candelă a Ortodoxiei; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 

Condac 12: 

Iubind mai mult sihăstria, te-ai arătat în vis starețului Mănăstirii Vorona, Cuvioase, poruncindu-i 

să-ți aducă moaștele la schitul Sihăstria Voronei, pe care l-ai întemeiat. Dar starețul, neîmplinind 

porunca ta, greu s-a îmbolnăvit și, amintindu-și de vedenia avută, a strămutat cinstitele tale 

moaște la locul de tine mult dorit. Pentru aceasta și noi, slăvind puterea lui Dumnezeu arătată în 

sfinții Lui, Îi cântăm: Aliluia! 

Icos 12: 

Lăudând viețuirea ta, te fericim, Cuvioase Părinte Onufrie, ca unul ce ești casnic și prieten al lui 

Dumnezeu și al nostru ocrotitor, rugându-te să mijlocești neîncetat înaintea lui Dumnezeu ca să 

ne păzească de necredință și dezbinare, de nevoi și de necazuri. Pentru aceasta îți cântăm: 

Bucură-te, că toate uneltirile diavolului le-ai biruit; 

Bucură-te, sfânt al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, ocrotitor grabnic al creștinilor; 

Bucură-te, dascăl al rugăciunii; 

Bucură-te, schimonah pilduitor; 

Bucură-te, luminător al vieții duhovnicești; 

Bucură-te, tămăduitor al bolilor; 

Bucură-te, cetățean al raiului ceresc; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Onufrie, povățuitor al sihaștrilor! 
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Condac 13: 

Sfinte Făcătorule de minuni, Cuvioase Onufrie, lauda sihaștrilor și podoaba Voronei, primește 

această cântare a noastră, a celor ce te cinstim, și du rugăciunile noastre smerite înaintea tronului 

Preasfintei Treimi, rugându-te neîncetat pentru noi ca să ne izbăvim de toată primejdia, de boli și 

de necazuri, și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Iosif Cel Nou de la Partoş 

 

Condacul 1 

Apărător nebiruit şi neînfrânat, te pune înainte pe tine pământul Banatului, mulţumire aducându-

ţi, ca cel ce prin tine din primejdii s-a mântuit. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, 

roagă-L să ne apere de toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părintele nostru Iosif, 

făcătorule de minuni! 

Icosul 1 

Credincioşii din părţile Banatului, cunoscând puterea credinţei tale şi mulţimea minunilor prin 

care, ridicându-te mai presus de firea lucrurilor, ai ruşinat pornirile cele fără de judecată ale 

agarenilor asupra credinţei noastre celei drepte, din inimi pline de dragoste şi cu umilinţă îţi 

grăiesc ţie acestea: 

Bucură-te, ierarhe al Mântuitorului Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai făcut să strălucească dreapta credinţă; 

Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine; 

Bucură-te, ajutorul şi limanul celor necăjiţi; 

Bucură-te, stâlp neclintit al strămoşeştii noastre credinţe; 

Bucură-te, că ai arătat şi păgânilor puterea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că ai fost scut Bisericii tale; 

Bucură-te, cel ce purtător de biruinţă asupra celor răi ai fost; 

Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatului; 

Bucură-te, cel ce ai arătat cunoştinţa dumnezeiască celor ce umblau întru întunericul neştiinţei; 

Bucură-te, cel ce cu blândeţe ai primit la tine pe cei greşiţi; 

Bucură-te, cel ce cu negrăită dulceaţă îndreptezi pe cei nepricepuţi; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 2-lea 

Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere noi, păcătoşii, lăudăm cu potrivite cuvinte minunile 

tale; ci, pentru că din suflet curat şi din inimă umilită le spunem, primeşte, Sfinte Iosif, aceste 

mărturisiri de la noi, cei ce cântăm Celui ce ţi-a dat ţie putere: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Purtând numele nevinovatului Iosif, care a scăpat de la pieire pe fraţii săi, ajungând el mai mare 

în ţara Egiptului, aşa şi tu te-ai făcut apărător şi pavăză Sfintei Biserici şi după cum acela, cu 

puterea dată lui de la Dumnezeu de a cunoaşte cele viitoare, a aflat har înaintea feţei lui Faraon, 

aşa şi tu, prin puterea minunilor tale, ai dobândit linişte Bisericii şi turmei tale; pentru care noi, 
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lăudându-te, îţi grăim unele ca acestea: 

Bucură-te, cel asemenea lui Ilie prin rugăciunile tale; 

Bucură-te, ierarhe, pururea rugătorule; 

Bucură-te, că rugăciunile tale au fost ascultate de Făcătorul lumii; 

Bucură-te, că rugăciunile tale au fost împlinite de Ziditorul; 

Bucură-te, căruia ţi s-au supus ploile şi focul; 

Bucură-te, că te-ai milostivit spre toată durerea; 

Bucură-te, că ai tămăduit toată rana; 

Bucură-te, uşurătorule al celor ce nasc; 

Bucură-te, tămăduitorule al celor slăbănogi; 

Bucură-te, vindecătorule al celor ologi; 

Bucură-te, că ai biruit iuţimea altora cu blândeţile tale; 

Bucură-te, prin care Dumnezeu a binevoit spre pământul acesta; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 3-lea 

Împovăraţi fiind de multe ispite şi în noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne noi, în 

tine ne punem nădejdea, Sfinte, ajutorul şi mângâierea noastră; fii, dar, mijlocitor al celor ce te 

rugăm şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Locuitor făcându-te Sfântului Munte al Athosului şi petrecând înţelepţeşte viaţa ta întru cuvioşie, 

ai luat darul Duhului Sfânt, împodobindu-te cu veşmântul cel luminat al arhieriei, Sfinţite 

nevoitorule Iosif, fiind păstor turmei celei cuvântătoare din Mitropolia Banatului, pe care ai dus-

o la păşune aleasă, prin pilda vieţii tale celei sfinte şi prin semnele pe care le-ai săvârşit, alesule 

al lui Dumnezeu, spre întărirea dreptei credinţe; pentru acesta îţi aducem cântare aşa: 

Bucură-te, mitropolitule al Timişoarei; 

Bucură-te, luminate ierarh al Banatului; 

Bucură-te, lauda poporului nostru celui credincios; 

Bucură-te, tămăduitorule al bolnavilor; 

Bucură-te, că eşti rugător la Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi; 

Bucură-te, că din primejdii izbăveşti pe cei ce vin către tine; 

Bucură-te, că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese nemiluit; 

Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte; 

Bucură-te, că la orice întâmplare, fiind chemat, eşti grabnic ajutător; 

Bucură-te, doctorul cel fără de plată; 

Bucură-te, nădejdea tuturor, acoperământul şi scăparea noastră; 

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

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 
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Condacul al 4-lea 

Mult-milostive părinte, primeşte rugăciunea aceasta a noastră, a păcătoşilor, şi cu obişnuita ta 

bunătate şi milostivire, mijloceşte către Ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare şi 

sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Astăzi noi, nevrednicii, stând înaintea icoanei şi înaintea moaştelor tale, mărturisim minunile 

tale, pe care le-ai făcut, Sfinte Iosif, şi ne rugăm ţie: ascultă această puţină rugăciune a noastră şi 

întinde dreapta ta cea binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru a putea cu vrednicie să 

săvârşim o cântare ca aceasta: 

Bucură-te, cel ce eşti împreună-slujitor cu îngerii; 

Bucură-te, cel ce din pruncie între vieţuitorii Sfântului Munte te-ai numărat; 

Bucură-te, cel ce ai luat din tinereţe îngerescul chip; 

Bucură-te, cel ce te-ai arătat până la bătrâneţe nevoitor asemănării cu Făcătorul; 

Bucură-te, dar făcut de Dumnezeu pământului acestuia; 

Bucură-te, slobozitorule din dureri al celor ce pătimesc; 

Bucură-te, că ale tale minuni în tot Banatul s-au vestit; 

Bucură-te, cel ce nu ai cruţat osteneala pentru a face bunătate; 

Bucură-te, cel ce nu conteneşti a fi rugător pentru toţi cei ce te cheamă pe tine; 

Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti; 

Bucură-te, iubitorule al cuvioasei slujiri a Celui Preaînalt; 

Bucură-te, lauda ierarhilor şi a cuvioşilor monahi; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 5-lea 

Auzit-am, Părinte Iosif, minunile tale şi ne-am bucurat că Dumnezeu S-a milostivit în vremurile 

cele de demult şi spre Biserica noastră din părţile Banatului, trimiţându-i povăţuitor luminat şi 

părinte alinător de patimi trupeşti şi sufleteşti; pentru care noi acum, mulţumitori arătându-te 

iubitorului de oameni Dumnezeu, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Dezlegat-ai limba fetei celei mute şi urechile ei le-ai deschis pentru a auzi cuvintele darului celui 

dumnezeiesc şi din chinuirea diavolească ai slobozit pe cea ţinută sub tirania vrăjmaşului. Pentru 

aceea, acum şi noi, păcătoşii şi nevrednicii, a căror limbă este folosită spre rău, ale căror urechi 

sunt închise pentru sfintele graiuri ale Scripturilor şi ale predaniilor, îndrăznind, îţi aducem 

această cântare: 

Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor celor credincioşi; 

Bucură-te, purtătorul darului minunatelor vindecări; 

Bucură-te, alinătorul durerilor celor în suferinţă; 

Bucură-te, mângâierea grabnică a celor bolnavi; 

Bucură-te, reazemul cel neclintit al celor sănătoşi; 

Bucură-te, cel ce eşti vistierie de tămăduire; 
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Bucură-te, prin care muţii grăiesc şi surzii aud; 

Bucură-te, că prin ale tale rugăciuni se întăresc slăbănogii; 

Bucură-te, că au adus la tine pe paturi pe cei bolnavi, aşa cum îi puneau şi înaintea lui Petru 

apostolul; 

Bucură-te, vindecătorul fără de plată al celor ce se roagă ţie; 

Bucură-te, cel din al cărui mormânt se revarsă tămăduiri; 

Bucură-te, că nu ai lipsit de ajutorul tău nici pe cei necredincioşi; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 6-lea 

Sfinte Ierarhe Iosif, făcător de minuni te-ai arătat şi după trupeasca ta mutare de la noi, fiind 

pururea apărător al turmei tale; căci atunci când tâlharii nelegiuiţi au vrut să necinstească pe 

fecioarele care au alergat, ca la un scut tare, la mormântul tău, tu ai oprit spurcata lor 

îndrăzneală, pentru care fecioarele acelea, pline de spaimă şi de mirare, au cântat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Puterile cele fără de trup se minunează, Părinte, de credinţa ta cea tare în Dumnezeu, prin care 

rânduielile firii le-ai biruit. Apostolii şi ierarhii se laudă cu tine, nevoitorii spre desăvârşire, 

monahii, te au pildă şi reazem strădaniilor lor, iar bolnavii şi neputincioşii spre tine au nădejde 

nedezminţită. Pentru aceasta, şi noi, cei ce cinstim cu laude pomenirea ta, îţi aducem această 

cântare: 

Bucură-te, că eşti împreună-locuitor cu îngerii; 

Bucură-te, că aduci frica demonilor; 

Bucură-te, că ai socotit a fi fără de preţ cele ale lumii acesteia; 

Bucură-te, nevoitorule spre post şi omule al rugăciunii; 

Bucură-te, următorule al apostolilor; 

Bucură-te, păstorule al turmei tale; 

Bucură-te, îndreptătorule al credinţei; 

Bucură-te, vistierie a milei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că ne izbăveşti pe noi din necazuri, cu rugăciunile tale; 

Bucură-te, împărţitorul bunătăţilor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, bucuria şi veselia celor ce aleargă la tine; 

Bucură-te, că slăveşti pe Dumnezeu în ceruri cu îngerii; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 7-lea 

La Sfânta Mănăstire a Partoşului întâmpinându-te oarecând bătrânii şi schilozii şi tot felul de 

neputincioşi, pentru ca prin atingerea şi umbrirea ta să dobândească vindecare, nădejdea lor nu a 

fost ruşinată, căci mulţime de vindecări ai făcut, Sfinte. De care minunându-ne, Părinte Iosif, lui 

Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie darul acesta, Îi cântăm: Aliluia! 
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Icosul al 7-lea 

Ca să arăţi marea ta milostivire pentru turma ta şi râvna pentru slobozirea ei din toate nevoile ce-

o împresoară, atunci când pârjolul focului s-a întins să cotropească toată cetatea Timişoarei, nu ai 

fugit ca un fricos, ci ai stat ca un viteaz, biruind puterea focului, prin rugăciunea ta mai fierbinte 

decât vâlvătaia lui, scăpând neatinsă biserica slujirii tale şi oprind, prin ploaia năprasnică pe care 

cerul a trimis-o ţie în ajutor, întinderea focului; pentru care auzi de la toţi: 

Bucură-te, ierarhe, cel cu nume mare; 

Bucură-te, părinte, ocrotitor al fiilor tăi; 

Bucură-te, Sfinte, alesule al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, trăitorule după chipul celor bineplăcuţi lui Dumnezeu; 

Bucură-te, împlinitorule al voii Tatălui din cer; 

Bucură-te, următorule al iubirii de oameni a Fiului Său; 

Bucură-te, cel sfinţit prin darurile Sfântului Duh; 

Bucură-te, arătătorule al Sfintei Treimi; 

Bucură-te, alinătorule al necazurilor; 

Bucură-te, că ai biruit focul, aducând ploaie pe pământ; 

Bucură-te, că ţi-ai pus sufletul pentru poporul tău; 

Bucură-te, apărătorule al oraşului tău de scaun; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 8-lea 

Toţi credincioşii Mitropoliei Banatului, având nădejde către tine, în orice împrejurare grea nu se 

vor ruşina, Părinte Iosif, tu fiind mare folositor tuturor. Pentru aceea, nu trece cu vederea şi ale 

noastre rugăciuni de acum, ci ne izbăveşte din toate nevoile şi ne apără de toate necazurile care 

pentru păcatele noastre sunt asupra noastră; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Aducându-ţi aminte de fraţii tăi şi ascultător făcându-te voii lui Dumnezeu, ai lăsat viaţa cea 

plină de duhovnicească dulceaţă a Athosului, pentru a veni iarăşi între ai tăi, ca să le fii 

povăţuitor şi îndrumător pe calea împlinirii sfintelor porunci ale Mântuitorului Hristos, strălucind 

prin faptele cele minunate, pe care lăudându-le, zicem acestea: 

Bucură-te, Sfinte al Banatului; 

Bucură-te, lauda Timişoarei; 

Bucură-te, cinstea Partoşului; 

Bucură-te, podoaba Bisericii; 

Bucură-te, cinstite slujitor al darului; 

Bucură-te, secerătorule de bogată roadă; 

Bucură-te, făcătorule de bine al tuturor; 

Bucură-te, că ai primit cununa cea neveştejită a sfinţeniei; 

Bucură-te, că prin credinţă ai putut face minuni; 

Bucură-te, cel care prin minuni ai dat strălucire credinţei; 

Bucură-te, că pentru slăvirea ziditorului ai făcut minuni; 
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Bucură-te, că pe tine te-au cinstit cei necredincioşi întocmai ca şi fiii tăi duhovniceşti; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 9-lea 

Cinstitorule de Dumnezeu şi dumnezeiescule Iosif, ascultă această rugăciune a noastră din ceasul 

de acum şi, prin rugăciunile tale cele sfinte şi de Dumnezeu primite, fereşte-ne de războaiele ce 

ne înspăimântă, precum ai izbăvit de foc cetatea ta de scaun, pentru ca şi noi, asemenea celor 

izbăviţi atunci, să aducem cântare: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Cu graiuri alese s-au împodobit cântările, pe care Biserica, al cărei stâlp ai fost, le-a rânduit 

pentru cinstirea ta, Sfinte, şi cu bucurie vin creştinii cei de acum la sfânta ta slujbă, ierarhe al 

strămoşilor lor; pentru care şi noi, împreună cu dânşii, aducem ţie aceste cuvinte de laudă: 

Bucură-te, comoară a legii celei străbune; 

Bucură-te, laudă a ierarhilor şi a dascălilor; 

Bucură-te, vestitorule al Evangheliei; 

Bucură-te, prin care este preaslăvit Dumnezeu; 

Bucură-te, mustrătorule al celor cu nechibzuite vorbe; 

Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe cei păcătoşi; 

Bucură-te, cel ce ai smerit trufia răufăcătorilor; 

Bucură-te, cel ce ai adus pe păcătoşi la pocăinţă; 

Bucură-te, că pe tine te-au urmat toate satele când ai mers la mănăstire; 

Bucură-te, că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne mântuieşti de orice primejdie; 

Bucură-te, nădejdea şi scăparea noastră; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 10-lea 

O, Preamilostive şi Mult-îndurate Doamne, nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi, ci ne 

ajută şi ne miluieşte cu marea Ta iubire de oameni, scăpându-ne de toate necazurile cu care ne 

cerţi pentru mulţimea păcatelor noastre şi ne ridică din căderi şi din nevoi, pentru rugăciunile 

Sfântului Iosif cel Nou, cu care dimpreună îţi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Asemenea sihaştrilor din pustiuri, te-ai rupt din dulceaţa amăgitoare a lumii acesteia, biruind 

puterea diavolului şi, rupând tocmirile cele nedrepte, prin care a fost stricată lumea prin păcatul 

strămoşilor, ai arătat tuturor că, prin nevinovăţie şi smerenie, firea poate fi adusă la starea cea 

dintâi. Drept aceea şi noi, lăudându-te, cântăm: 

Bucură-te, că prin post şi rugăciune ai biruit pornirile firii celei căzute; 

Bucură-te, că ai arătat blândeţea mai presus de răutate; 

Bucură-te, că prin bunătatea ta cea mare ai făcut ascultătoare pe animalele cele necuvântătoare; 

Bucură-te, îmblânzitorule al fiarelor sălbatice; 

Bucură-te, că asemenea Mântuitorului ai dormit în timpul furtunii; 
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Bucură-te, că nu te-ai temut de furia valurilor Dunării; 

Bucură-te, cel ce ai stins puterea mistuitoare a focului; 

Bucură-te, cel ce ai făcut norii să verse ploaie pe pământ; 

Bucură-te, că tu în mijlocul ploii ai rămas neudat; 

Bucură-te, prin care s-au arătat străluciri de curcubeie; 

Bucură-te, cel ce porţi pe mâna ta semnul luminos al pătimirilor Fiului lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel a cărui moarte au vestit-o clopotele pe care nu le-a tras mâna omenească; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 11-lea 

Creştinătăţii mare folositor te-ai arătat, cu învăţăturile, cu minunile şi cu chipul vieţuirii tale pline 

de sfinţenie. Pentru aceea, nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni, milostive, ci ne ajută şi ne 

scapă de toate nevoile, măcar că suntem nevrednici, ca să cântăm împreună cu tine lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Întru virtuţi duhovniceşti crescând din pruncie şi tare împotriva ispitelor arătându-te, din 

tinereţile tale, şi în sfinţenie petrecându-ţi toată viaţa, Cuvioase Părinte Iosif, pe toţi ai uimit cu 

blândeţile, cu curăţia, cu smerenia şi cu firea ta cea paşnică; pentru aceasta, văzând Dumnezeu 

nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a pus, iar noi, preaslăvire aducând Celui ce te-

a înălţat pe tine, fericite, îţi cântăm aşa: 

Bucură-te, cel ce bine ai păzit cuvintele cele dumnezeieşti ale Stăpânului tău; 

Bucură-te, cel ce pildă te-ai făcut bunătăţii; 

Bucură-te, cel ce te-ai încununat cu cununa nevoinţei; 

Bucură-te, luminătorule al Bisericii; 

Bucură-te, cel ce ai izgonit întunericul neştiinţei; 

Bucură-te, cel ce ai fost de cele cereşti gânditor; 

Bucură-te, că prin multă răbdare şi smerenie te-ai făcut vas ales al Domnului; 

Bucură-te, îndreptătorul şi pilda neîntrecută a călugărilor; 

Bucură-te, podoaba ierarhilor; 

Bucură-te, izgonitorul tuturor patimilor; 

Bucură-te, folositorul nostru cel preacald; 

Bucură-te, scăparea tuturor credincioşilor; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 12-lea 

Făcătorule de minuni, Sfinte Iosif, precum în vremea vieţuirii tale pe pământ, prin rugăciunile 

tale, ai izbăvit pe păstoriţii tăi de tot felul de primejdii, aşa şi astăzi, trimite mila ta celor ce 

locuiesc ţara aceasta, rugându-te lui Dumnezeu să dăruiască tuturor cele de trebuinţă şi pace 

lumii, pentru ca împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia! 
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Icosul al 12-lea 

Sfinte Iosif, arhiereule al lui Hristos, slujitorule al darului, soleşte nouă păcătoşilor, prin bogate 

mijlocirile tale către Stăpânul, ca să ne învrednicim noi, nevrednicii, a ne împărtăşi de bunătăţile 

cele făgăduite credincioşilor creştini şi a primi cele bune şi de folos sufletelor şi trupurilor 

noastre şi să cântăm ţie: 

Bucură-te, care te-ai trudit spre a te asemăna cu Ziditorul; 

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu cel purtător de Dumnezeu te-ai arătat; 

Bucură-te, cuvioase, care întru viaţă de cinste ai petrecut; 

Bucură-te, prealăudate, lauda cea preafrumoasă a Timişoarei; 

Bucură-te, luminătorule, care ai luminat strălucit Biserica Banatului; 

Bucură-te, părinte, care milostiv şi iubitor ai fost spre toţi; 

Bucură-te, tămăduitorule, care vindeci bolile şi neputinţele; 

Bucură-te, ierarhe, care ai adăpat turma ta cu apa cea vie a adevărului lui Hristos; 

Bucură-te, arhiereule, care ai învăţat pe toţi cinstirea de Dumnezeu; 

Bucură-te, mărite, că numele tău s-a scris în ceruri; 

Bucură-te, fericite, că ţie ţi s-au deschis porţile cereşti; 

Bucură-te, Sfinte, cel ce ai fost arătat sfânt încă din viaţa de aici; 

Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! 

Condacul al 13-lea 

O, Preasfinte şi întru tot lăudate Părinte Iosife, primind acest dar de acum al puţinei noastre 

rugăciuni, fii mijlocitor către îndurătorul Dumnezeu, ca, pentru ale tale sfinte rugăciuni şi a Sa 

multă iubire de oameni, să apere de tot răul Sfânta Sa Biserică, oraşul tău, pe toţi credincioşii din 

Sfânta Mitropolie a Banatului şi pe toţi cei care aleargă la rugăciunile tale către Dumnezeu, ca 

aceştia pururea, cu o gură şi cu o inimă, împreună să cânte, ca şi părinţii lor: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita „Gotul” 

 

Condacul 1 

 

Înfrumusețat fiind cu minunată numire, ai arătat-o pe aceasta adeverită în chip strălucit prin 

pătimire, Mare mucenice Nichita. Pentru aceasta, fiind împodobit cu diadema biruinței, nu 

înceta, cu rugăciunile tale, a ocroti pe cei ce-ți strigau: Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu 

nume de biruință! 

 

Icosul 1 

 

Îngerii cu oamenii cântare de biruință aduc ție neîncetat, mult-pătimitorule Nichita, că 

mucenicește nevoindu-te pe pământul românesc, ai caștigat semn veșnic de biruință, cu 

împreună-lucrarea harului, pentru care și auzi acestea: 

Bucură-te, răbdatorule de chinuri preamărit; 

Bucură-te, purtătorule de cunună mult vestit; 

Bucură-te, certarea necredinței gotice; 

Bucură-te, lauda Bisericii noastre apostolice; 

Bucură-te, casă de Dumnezeu cladită a virtuților creștinești; 

Bucură-te, sălaș preasfințit de daruri mucenicești; 

Bucură-te, că înaintea ucigașilor tirani ai stat; 

Bucură-te, că în chinuri tare te-ai arătat; 

Bucură-te, cel prin care înșelarea se nimicește; 

Bucură-te, cel prin care Ziditorul se proslăvește; 

Bucură-te, sfeșnic al tăriei nestrămutate; 

Bucură-te, arzător al răutății idolatre; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 2 

 

Viață curată și îmbunătățită, după vrednicie ai dus, prin faptele bunei credințe, Nichita, și, 

odrăslind ca o floare cu bun miros în mijlocul necurăției păgânilor, ai făcut să înceteze 

înșelăciunea cea urât mirositoare a celor ce nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icosul 2 

 

Cu strălucirea cea luminată a cereștii cunoștințe luminându-ți sufletul și inima, ca un ostas al lui 

Hristos, ai urât sfatul celor molipsiți de păcat, precum zice David, mult pătimitorule Nichita; 

pentru aceasta strigăm ție acestea: 

Bucură-te, stâlpul răbdării în suferințe; 

Bucură-te, căderea relei credințe; 

Bucură-te, că ai urmat lupta mucenicilor; 

http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/
http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/inima-omului-poate-altar-128865.html
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Bucură-te, că ai rușinat nebunia păgânilor; 

Bucură-te, că ai lepădat cu dumnezeiesc cuget deșertăciunea lumească; 

Bucură-te, cel ce ai trecut prin mucenicie către slava cerească; 

Bucură-te, că mărturisirea credinței de la Fericitul episcop Teofil ai învățat-o; 

Bucură-te, că vrăjmășia necredincioșilor față de Dumnezeu, la pământ ai surpat-o; 

Bucură-te, izvor al darurilor neimpuținat; 

Bucură-te, al bărbăției dreptar prea adevărat; 

Bucură-te, floarea cea sădită de Hristos pe pământul nostru strămoșesc; 

Bucură-te, steaua care ai luminat cu strălucirea credinței pe străbunii neamului românesc; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 3 

 

Primind din cer putere prin Crucea lui Hristos, te-ai arătat voievod vestit, înțelepte Nichita, că nu 

te-ai încrezut în cai, nici în armă pământească, nici în carul de război, ci în harul lui Dumnezeu, 

Căruia și cânți: Aliluia! 

 

Icosul 3 

 

Având simțirile sufletului tău întraripate către Hristos Măntuitorul, mucenice Nichita, ai respins 

cu tărie deșertăciunea nedumnezeirii păgânilor, cu gura de Dumnezeu cuvăntătoare; pentru 

aceasta, auzi de la noi: 

Bucură-te, cel ce ai disprețuit lumea cea căzută în păcat; 

Bucură-te, cel ce jertfele idolești le-ai scuipat; 

Bucură-te, că ai arătat puterea Mântuitorului; 

Bucură-te, că ai călcat mândria stăpânitorului; 

Bucură-te, biruința preavestită a Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, sabie nevazută împotriva tiranului necredincios; 

Bucură-te, că te-ai sălășluit împreună cu oștile mucenicilor; 

Bucură-te, că te veselești împreună cu cetele drepților; 

Bucură-te, cel prin care de primejdii ne izbăvim; 

Bucură-te, cel prin care har dumnezeiesc primim; 

Bucură-te, cel ce n-ai ținut seama de vrednicia ostășească; 

Bucură-te, cel ce te-ai împărtășit de mărire în oștirea cerească; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 4 

 

Plin fiind de râvna pentru adevăr, Nichita, ai urât oastea cea de jos și ai ostășit lui Hristos, luând, 

precum este scris, toată întrarmarea Duhului, strigând cu vrednicie: Aliluia! 

 

Icosul 4 

 

Ai fost adus legat înaintea tiranilor, mucenice, chemarea ta cu bărbăție vestind, și ai mărturisit 

numele lui Hristos în fața judecătorilor nedreptății, Nichita, veselindu-te. Pentru aceasta, strigăm 

ție unele ca acestea: 

http://www.crestinortodox.ro/servicii-funerare/cruci/
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Bucură-te, dumnezeiesc voievod nebiruit; 

Bucură-te, purtător de cunună preacinstit; 

Bucură-te, floarea cea aleasă a credinței în Iisus; 

Bucură-te, comoară a împărăției celei de sus; 

Bucură-te, gură de Dumnezeu învățată a tainelor creștinești; 

Bucură-te, limbă de Dumnezeu purtătoare a îndurării dumnezeiești; 

Bucură-te, că la chinuri dureroase ai fost dat; 

Bucură-te, că arderea cuptorului ai răbdat; 

Bucură-te, că acum împreună cu mucenicii în slavă locuiești; 

Bucură-te, că ești părtaș împreună cu toți Sfinții de bunătățile cerești; 

Bucură-te, mireasma dragostei de cele veșnice; 

Bucură-te, schimbarea nebuniei celei potrivnice; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 5 

 

Statuilor celor neînsuflețite ale relei-cinstiri nevrând să jertfești, Nichita, ca un înțelept, ți-a fost 

biciuit foarte tare trupul și din răutate ai fost închis în temniță, pe care însă ai făcut-o palat 

luminos lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

 

Icosul 5 

 

Tare te-ai arătat mai întâi în războaie, dar mai apoi mai tare, Pătimitorule, în luptele muceniciei 

și ai rănit pe vechiul vrăjmaș cu rănile tale mucenicești, pentru care auzi de la toți așa: 

Bucură-te, cel ce L-ai mărturisit pe Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai lepădat momirile ighemonului celui mincinos; 

Bucură-te, diamant neprețuit al răbdării în nevoințe; 

Bucură-te, aur de mult preț al dreptei credințe; 

Bucură-te, cel strălucit cu lumina cunoștinței de Dumnezeu; 

Bucură-te, cel mistuit în suflet de dorul Domnului tău; 

Bucură-te, că ai fost ars cu cruzime în cuptor; 

Bucură-te, că ai fost încununat cu cununa de învingător; 

Bucură-te, stea mai strălucitoare decât toate stelele; 

Bucură-te, luminător care răsfrângi razele veșnicului Soare; 

Bucură-te, cel ce pe dușmanii Crucii i-ai biruit; 

Bucură-te, că în chinuri pe Hristos L-ai slăvit; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 6 

 

Slava lumii întru nimic ai socotit-o, viteazule voievod Nichita, și ocara lui Hristos ai purtat în 

trupul tău prin har, că ai mers pe urmele Lui, strigând : Aliluia! 
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Icosul 6 

 

Prin cuvintele tale, pe care Mângâietorul Duh ți le dădea să le grăiești cu multă înțelepciune, 

Nichita, cu bună credință ai rușinat cugetarea cea fără de minte a necredinciosului stăpânitor 

Atanaric; pentru aceasta, cu înțelegere îți strigăm: 

Bucură-te, nicovala curajului în pătimire; 

Bucură-te, piatra bunei statornicii în mărturisire; 

Bucură-te, cel ce, asemeni lui David, ai arătat că demoni sunt zeii păgânilor; 

Bucură-te, căderea nelegiuiților și a vrăjmașilor; 

Bucură-te, oglindă preastrălucitoare a răbdării celei nesfărâmate; 

Bucură-te, cunună împodobită cu aur a viețuirii curate; 

Bucură-te, că pe drumul muceniciei te-ai încumetat; 

Bucură-te, că moștenitor al Edenului te-ai arătat; 

Bucură-te, al lui Hristos următor și purtător de Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce ai pătimit de la goții păgâni, împreună cu Sfântul Sava de la Buzău; 

Bucură-te, grădina florilor duhovnicești ale virtuților creștine; 

Bucură-te, făclie purtătoare de lumină pentru cei ce cu evlavie vin către tine; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 7 

 

Fiind biciuit, Mucenice Nichita, nu te tânguiai că pătimeai, ci pe Dumnezeu Îl slăveai, 

bucurându-te, și strigai luminat: O, nelegiuiților, eu sunt ucenic al lui Hristos, al Celui ce 

izvorăște nepătimire din cinstita Sa Patimă, celor ce strigă: Aliluia! 

 

Icosul 7 

 

Ascultând de legea cea purtătoare de viață a lui Dumnezeu, ai răbdat nebunia celor fără de lege și 

te-ai sfințit pe tine însuți ca o jertfă bineplacută lui Dumnezeu, în arena muceniciei, Nichita, 

sfințind pe cei ce strigau: 

Bucură-te, jertfa credinței celei bune; 

Bucură-te, slava Bisericii străbune; 

Bucură-te, chip al bunei statornicii sufletești; 

Bucură-te, palat al adevăratei bărbății duhovnicești; 

Bucură-te, cel ce arăți minte întreagă mărturisind adevărul cu stăruință; 

Bucură-te, cel ce te-ai arătat iscusit cu fapta, pătimind pentru credință; 

Bucură-te, că înșelăciunea și slava lumii le-ai trecut cu vederea; 

Bucură-te, că mintea spre vederea frumuseților cerești ți-ai pregătit-o cu privegherea; 

Bucură-te, lucrarea vieții celei îndumnezeite; 

Bucură-te, odor al desfătării celei sfinte; 

Bucură-te, cel prin care Stăpânul Hristos este lăudat; 

Bucură-te, cel prin care diavolul este cu totul alungat; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-sava-la-buzau/
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Condacul 8 

 

Arătându-te însuți lucrător de semne și minuni preamari, de nevoințe purtătoare de biruință și de 

lupte neobișnuite, în vremea muceniciei tale celei neclintite, Nichita, pe cei necredincioși i-ai 

uimit iar pe cei credincioși i-ai încredințat a striga: Aliluia! 

 

Icosul 8 

 

Cu totul fiind împodobit cu strălucirea cea în chip de fulger a mărturisirii tale, Nichita, prin râvna 

bunei-credințe, ai intrat în focul cel neacoperit al cuptorului și în el ai făcut cenușă înșelăciunea,  

pentru care îți strigăm: 

Bucură-te, buna mireasmă a credincioșilor; 

Bucură-te, purtător de făclie al muritorilor; 

Bucură-te, iubitor al Împărăției celei nesfârșite; 

Bucură-te, primitor al slavei celei desăvârșite; 

Bucură-te, părtaș al bunătăților Duhului; 

Bucură-te, dăruitor duhovnicesc din darurile Harului; 

Bucură-te, că în lume cu mult curaj te-ai luptat; 

Bucură-te, că în locașurile cerești acum ai intrat; 

Bucură-te, că porți numirea biruinței celei nemincinoase; 

Bucură-te, sălaș al bucuriei nespuse și nestricăcioase; 

Bucură-te, părtaș la viața veacului ce va să fie; 

Bucură-te, cel ce ne aduci și nouă neasteptata bucurie; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 9 

 

Arzând cinstirea idolilor cea stricătoare de suflet, prin arderea ta de foc în cuptor, Mucenice 

Nichita, ai picurat în chip tainic roua cea sfântă a harului în inimile credincioșilor, care împreună 

cu tine striga fără tacere: Aliluia! 

 

Icosul 9 

 

Cu statornicie curajoasă ai stat în mijlocul cuptorului aprins, Nichita, căci focul Mângâietorului 

s-a făcut ție răcorire și rouă; pentru aceasta cei ce te-au văzut cu mare glas strigau: 

Bucură-te, cunoscător al credinței celei drepte; 

Bucură-te, lucrător al viețuirii celei bune și înțelepte; 

Bucură-te, sălaș strălucit al înțelegerii duhovnicești; 

Bucură-te, psaltire dumnezeiască de cântări mucenicești; 

Bucură-te, cel ce în cuptor ai fost cercat și mai mult decât aurul ai strălucit; 

Bucură-te, că răsplată pătimitorilor ai râvnit; 

Bucură-te, că basmele goților le-ai adus la tăcere; 

Bucură-te, că păzind Legea lui Hristos, ai vestit-o cu putere; 

Bucură-te, cel ce ai tăiat glasul cel semeț al ateilor; 

Bucură-te, că ai dezrădăcinat cinstirea cea pierzătoare a zeilor; 

Bucură-te, cel ce ai fugit de cursele înșelătoare ale acestui veac trecător; 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/martiri-falsi-martiri-135146.html
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Bucură-te, că ai trecut la ceruri în căruța de foc a pătimirii, ca un biruitor; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 10 

 

Cununa nemuririi din cer ai primit-o, ars în foc săvârșindu-ți nevoințele și te-ai apropiat în chip 

strălucit de răcorirea cea nemărginită, o, Nichita, unde, bucurându-te împreuna cu cetele 

Mucenicilor, strigi: Aliluia! 

 

Icosul 10 

 

Cinstitul tău trup, ca pe al unui muritor de rând l-au aruncat bărbații cei vărsători de sânge, dar în 

chip minunat s-a făcut cunoscut printr-o stea cerească prietenului tău Marian, care striga ție, 

mult-pătimitorule, cu veselie: 

Bucură-te, pildă de neclintită răbdare; 

Bucură-te, sfeșnic al nepătimirii, cu raze ca de soare; 

Bucură-te, cel ce izvorăști tămăduiri celor neputincioși; 

Bucură-te, cel ce împarți harisme celor credincioși; 

Bucură-te, că ai risipit seceta neștiinței; 

Bucură-te, că ai umilit pe slujitorii necredinței; 

Bucură-te, lauda tuturor ortodocșilor creștini; 

Bucură-te, ocrotitorul celor ce viețuiesc printre străini; 

Bucură-te, cel ce prin osteneli ai supus patimile trupului; 

Bucură-te, cel ce prin rugăciuni te-ai făcut sălaș al harului; 

Bucură-te, cu cei 26 de mucenici goți, pătimitori pentru Hristos; 

Bucură-te, împreună cu Sfântul Sava și cu Ierarhul Teofil cel drept-credincios; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 11 

 

Purtătorule de chinuri, cu cântări de biruință și cu miruri înconjurând sfântul tău trup 

binecredinciosul Marian, l-a adus în cetatea Mopsuestiei, ca pe o comoară cerească a harului 

pentru cei ce strigau: Aliluia! 

 

Icosul 11 

 

Potrivit numelui tău strălucind în lupta muceniciei, ai primit de la Dumnezeu răsplata biruinței, și 

ai strălucit cu lumina cea neînserată a Îndumnezeirii, preafericite Nichita, luminând pe cei ce 

strigau: 

Bucură-te, chipul statorniciei depline; 

Bucură-te, pilda bunei îndrăzniri creștine; 

Bucură-te, sălașul cugetului vitejesc; 

Bucură-te, ostașul Împăratului ceresc; 

Bucură-te, că lumina vieții tale a strălucit înaintea tuturor; 

Bucură-te, că văzându-te, oamenii slăveau pe obștescul Ziditor; 

Bucură-te, că prin foc te-ai adus jertfă ca o ardere de tot; 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/nasterea-patimilor-70344.html
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Bucură-te, că prin mucenicie ai chemat la Hristos tot poporul got; 

Bucură-te, cel prin care primim vești de bucurie; 

Bucură-te, a credinței neclintită mărturie; 

Bucură-te, părtaș al desfătării celei ce va sa vină; 

Bucură-te, raza dumnezeieștii străluciri de lumină; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 12 

 

Îmbogățindu-te cu darul minunilor, Mucenice Nichita, ca un preabun ostaș al lui Hristos, vindeci 

boli grele, izbăvești din primejdii și ferești de necazuri pe cei ce cu credință tare se sârguiesc la 

biserica ta și strigă: Aliluia! 

 

Icosul 12 

 

Psalmodiind întru cei de sus cântarea cea nesfârșită, împreună cu toți Sfinții, Nichita, neîncetat 

roagă cu îndrăznire pe Împăratul a toate, ca să ne învrednicim de viața cea mai bună noi, cei ce 

cu credință strigăm: 

Bucură-te, inspirat cântăreț al harului; 

Bucură-te, că vădești armonia Duhului; 

Bucură-te, preabun luptător și vestit purtător de biruință; 

Bucură-te, mucenice de mii de ori biruitor prin credință; 

Bucură-te, lauda cea îndreptățită a Bisericii Răsăritului; 

Bucură-te, preamare cântare de biruință a adevărului; 

Bucură-te, că râuri de minuni nouă ne izvorăști; 

Bucură-te, că toată lucrarea demonilor o zădărnicești; 

Bucură-te, al credincioșilor ocrotitor neadormit; 

Bucură-te, apărător al nostru neclintit; 

Bucură-te, cel prin care bolile sunt vindecate; 

Bucură-te, cel prin care patimile sunt alungate; 

Bucură-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruință! 

 

Condacul 13 

 

O, Mucenice Nichita, voievod cu nume de biruință, învingătorule al înșelăciunii, purtătorule de 

biruință, primește cântarea aceasta, adusă din buze întinate, mult-pătimitorule, și izbăvește cu 

solirile tale de focul gheenei pe cei ce strigă: Aliluia! 

 

 

 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/necazurile-135203.html
http://www.crestinortodox.ro/sanatate-stiinta/consideratii-religioase-aspura-bolilor-118571.html
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Acatistul Sfântului Sfinţit Mucenic Theodosie de Ia Mănăstirea Brazi 

 

Condac 1: 

 

Vrednicului păstor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a 

arătat apărător al Bisericii strămoșești, laudă de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii; că acesta 

s-a arătat odor preastrălucit între ierarhii Moldovei și pururea rugător către Dumnezeu pentru cei 

ce, cu credință și cu dragoste, îi cântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui 

Hristos! 

 

Icos 1: 

 

Din pruncie te-a hărăzit Dumnezeu a fi vas ales al harului Său, căci binecredincioșii tăi părinți ți-

au umplut inima și sufletul de iubire sfântă și de învățătura cea adevărată a Bisericii. Întrarmat 

fiind cu daruri alese, ți-ai închinat viața împlinirii virtuților creștinești, pentru care îți aducem 

această cuvenită cântare: 

Bucură-te, cel ce din brațele maicii tale pomul vieții a înflorit întru tine; 

Bucură-te, că din copilărie ai început călătoria către Dumnezeu; 

Bucură-te, că din casa părintească te-ai arătat ca un vas sfințit; 

Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaș al Sfântului Duh; 

Bucură-te, cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului; 

Bucură-te, că îngerul păzitor ți-a arătat calea cea bună de urmat; 

Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit viața ta; 

Bucură-te, că ai căutat comoara cea adevărată pe care ai găsit-o în Biserica Domnului; 

Bucură-te, că fiu al luminii te-a arătat pe tine viețuirea ta; 

Bucură-te, că pe calea cea bună, credința în Dumnezeu te-a călăuzit; 

Bucură-te, că multă stăruință ai arătat pentru îmbunătățirea vieții tale; 

Bucură-te, că ai înmulțit talantul ca sluga cea binecredincioasă; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 2: 

 

Ascultând glasul chemării celei de Sus, ai luat Crucea și ai urmat lui Hristos, îndreptându-ți pașii 

către viața călugărească de la Mănăstirea Brazi din Vrancea natală, unde, prin osârdie și 

nevoință, te-ai făcut bineplăcut lui Dumnezeu, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! 

 

Icos 2: 

 

Din tinerețile tale, râvnitor al virtuților și iubitor de nevoințe te-ai arătat. Pentru aceasta, viața ta 

cea plăcută lui Dumnezeu a fost cunoscută de toți monahii ca o scară dumnezeiască ce duce către 

ceruri. Primit-ai, cu smerenie și evlavie, chipul cel îngeresc al călugăriei, pentru care noi, 

credincioșii, îți împletim cunună de laude, cântând așa: 
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Bucură-te, că ai socotit deșertăciuni toate cele omenești; 

Bucură-te, că năvălirile patimilor le-ai potolit; 

Bucură-te, că toate cele pământești ca o pânză de păianjen le-ai socotit; 

Bucură-te, că ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfințenie; 

Bucură-te, cel ce pe piatra credinței ți-ai așezat tinerețea ta; 

Bucură-te, că, prin viață neîntinată, ai urcat pe scara virtuților; 

Bucură-te, că ai căutat cu multă râvnă a ajunge la firea cea dintâi; 

Bucură-te, că ai fost ca o viță roditoare în via Domnului; 

Bucură-te, că, prin viață curată, ai dobândit frumusețile cele nepieritoare; 

Bucură-te, că te-ai făcut sălaș curat al Sfântului Duh, dumnezeiască dragoste arzând întru tine; 

Bucură-te, că ai fugit de viforul ispitelor celor vătămătoare de suflet; 

Bucură-te, cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 3: 

 

Ca o flacără arzătoare a strălucit viața ta în obștea ce te-a primit, minunate Părinte Teodosie, 

luminând și întărind pe cei din jurul tău. Darul Duhului Sfânt te-a mânat ca pe o pasăre în pustie, 

unde ți-ai adăpat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vieții sihăstrești, urcând treptele 

sfințeniei și cântând neîncetat lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 3: 

 

Curată pornire lăuntrică având, ai căutat înălțarea sufletului, prin sărăcie de bună voie, curăție, 

deplină ascultare și neîncetate rugăciuni. {i, ajungând la frumusețea nepătimirii, vrednicule ostaș 

al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfânt întru tine, pentru care îți aducem această cântare: 

Bucură-te, că ai intrat în ceata celor ce cu osârdie îl caută pe Domnul; 

Bucură-te, că îngerescul chip ți-a fost pavăză împotriva ispitelor; 

Bucură-te, că ai trecut de la trăirea în trup la trăirea în duh; 

Bucură-te, cel ce, întrând în linistea sihăstriei, ai împodobit graiul inimii cu frumusețea 

rugăciunii; 

Bucură-te, că, zăvorând ușa ispitelor, zburdările trupului ai veștejit; 

Bucură-te, cel ce, prin curată viață călugărească, ai devenit înger în trup; 

Bucură-te, că de poftele lumești ai fugit, făcându-te ucenic ales al Domnului; 

Bucură-te, că, în mănăstire viețuind, desfătarea bunătăților duhovnicești ai dobândit; 

Bucură-te, că, trăind întru sfințenie, cale la ceruri ți-ai pregătit; 

Bucură-te, că, prin post și rugăciune, ai dobândit bunătățile cele veșnice; 

Bucură-te, că, trăire curată având, veșmântul cel luminos al mântuirii l-ai împodobit; 

Bucură-te, că viața ta scară cerească s-a arătat; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 4: 

 

Încununându-ți viața sihăstrească cu daruri dumnezeiești, împăratul doririlor te-a chemat la 

vrednicia arhieriei, alegându-te păstor al turmei celei cuvântătoare din Ținutul Rădăuților. Și 
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întru această slujire, ca un cărbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credincioși, 

povățuindu-i la lumina cea neînserată și învățându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 4: 

 

Ca un soare duhovnicesc te-ai arătat păstoriților tăi, Fericite Teodosie, și, prin pioase rugăciuni la 

mormântul marelui Voievod Ștefan cel Sfânt de la Putna, ai ținut aprinsă candela credinței și 

dragostea de țară. Pentru aceasta, te întâmpinăm cu aleasă cinstire, zicând: 

Bucură-te, vrednicule urmaș al Apostolilor, cel ce toate cu înțelepciune le-ai chivernisit; 

Bucură-te, că, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc in inima ta; 

Bucură-te, păstorule cel bun, care ai intrat prin ușă în staulul oilor; 

Bucură-te, că, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu întru tine s-a împlinit; 

Bucură-te, că sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh; 

Bucură-te, că te-ai arătat turmei tale ca un spic cu însutită roadă; 

Bucură-te, că ostenelile tale au fost ca o bogată pârgă adusă Domnului; 

Bucură-te, cel ce cu pâinea cea cerească pe cei credincioși ai hrănit; 

Bucură-te, că ai fost îndrumător și povățuitor luminat păstoriților tăi; 

Bucură-te, că ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie dată în grija ta; 

Bucură-te, că povățuitor prea iscusit al călugărilor ai fost; 

Bucură-te, că nevoințele tale s-au arătat podoaba de mult preț a Bisericii; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 5: 

 

Viața ta, plăcută lui Dumnezeu, s-a făcut cunoscută tuturor, Ierarhe Teodosie; și, fiind ascultător 

de Hristos, ai fost chemat să luminezi cu învățăturile tale și pe cei din Episcopia Romanului, 

unde ca o stea preastrălucită ai vestit cu tărie pe Soarele Dreptății, Căruia împreună cu tine îi 

cântăm: Aliluia! 

 

Icos 5: 

 

Povățuind cu multă dragoste turma cea încredințată ție de către Dumnezeu, ca într-o școală 

duhovnicească, ai umplut de mireasmă dumnezeiască sufletele păstoriților tăi, călăuzindu-i către 

limanul Împărăției cerurilor, pentru care îți cântăm: 

Bucură-te, cel ce cu darul înțelepciunii ai arătat luminată lucrarea arhieriei tale; 

Bucură-te, că pe credincioși i-ai hrănit cu dreapta învățătură a lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce din izvorul cel limpede al harului pe mulți i-ai adăpat; 

Bucură-te, că ai strălucit ca un sfeșnic minunat în Biserica lui Hristos; 

Bucură-te, că ai condus turma ta spre dumnezeieștile limanuri; 

Bucură-te, că Evanghelia Domnului cu multă râvnă o ai propovăduit; 

Bucură-te, că sufletele cele pustiite roditoare le-ai făcut; 

Bucură-te, cel ce cu multă cinste ai stat în ceata arhiereilor; 

Bucură-te, că la pășunea cea aleasă ai adus pe credincioșii tăi; 

Bucură-te, că ai păstorit turma ta întru cuvioșie și dreptate; 

Bucură-te, că te-ai arătat bun cârmaci al Episcopiei Romanului; 
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Bucură-te, că, prin arhiereasca ta slujire, ți-ai făcut mai strălucitoare haina sufletului; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 6: 

 

Râvna pentru Hristos și puterea cuvintelor tale te-au făcut să urci pe treapta cea înaltă a 

arhipăstoriei, învrednicindu-te pe pământ de cinstea de Părinte al întregii Biserici Moldave, iar în 

ceruri de lumină cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, Căruia îi cânți neîncetat. Aliluia! 

 

Icos 6: 

 

Mai Marele păstorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei 

greu încercată de năvălirile barbare. Iar tu, Părinte, întrarmat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai 

înspăimantat de primejdii, pentru care, primește cântarea aceasta: 

Bucură-te, că în vasul tău cel pământesc a fost turnat mirul cel ceresc; 

Bucură-te, că, slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu; 

Bucură-te, apărător și zid împotriva năvălitorilor celor fără de lege; 

Bucură-te, platoșa și scutul neclintit împotriva dușmanilor adevărului; 

Bucură-te, soare dătător de lumină și căldură lui Hristos; 

Bucură-te, că Dumnezeu te-a răsplătit pentru râvna ta; 

Bucură-te, cel ce căile cele strâmbe ale oamenilor le-ai îndreptat; 

Bucură-te, slujitor adevărat, că pământul de cer l-ai apropiat; 

Bucură-te, stea strălucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios; 

Bucură-te, fluierul cel păstoresc al dreptmăritorilor creștini; 

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și alăuta Duhului; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 7: 

 

Ca zorile dimineții te-ai arătat Bisericii Moldave, cinstite Ierarhe, hrănind cu pâine cerească pe 

credincioșii tăi; și, asemenea apărătorilor credinței, străbătând ținutul Moldovei, i-ai îmbărbătat 

cu rugăciune și cuvânt la mărturisirea lui Hristos, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 7: 

 

Ca un păstor vrednic de laudă al turmei lui Hristos, Ierarhe Teodosie, după dumnezeiasca 

judecată, ai alungat de la turma ta pe lupii cei răpitori, cu arma dreptei credințe. Pentru aceasta, 

râvna ta apostolească a fost răsplătită în ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi, pe pământ, îți 

aducem această cântare: 

Bucură-te, luptătorule împotriva nedreptății; 

Bucură-te, apărătorule al Ortodoxiei; 

Bucură-te, străjerul neadormit la poarta Bisericii; 

Bucură-te, apărătorule al celor nedreptățiți; 

Bucură-te, cunoscătorule al inimilor; 

Bucură-te, propovăduitorul și apărătorul dreptei credințe; 
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Bucură-te, ocrotitorul credincioșilor tăi; 

Bucură-te, arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, lucrătorule în ogorul Domnului; 

Bucură-te, aducătorule de roadă duhovnicească; 

Bucură-te, cămara virtuților și lauda ierarhilor; 

Bucură-te, că Hristos te-a preamărit în ceruri; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 8: 

 

Deși ai fost izgonit de vrăjmași, pe nedrept, din scaunul arhipăstoresc, Ierarhe Teodosie, pacea și 

linistea sufletului tău le-ai păzit, căci, retrăgându-te la Mănăstirea Brazi din Țara Vrancei unde 

te-ai născut, ai petrecut în privegheri și rugăciuni pentru poporul tău cel binecredincios, cântând 

neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 8: 

 

Ca o ploaie liniștită ce cade pe pământ însetat s-a arătat venirea ta în Mănăstirea Brazi, pe care o 

ai zidit din nou, minunate Ierarhe Teodosie, înnoind duhovnicește obștea monahilor și pe 

credincioșii care au alergat la tine cu smerenie. Bucurându-ne de aleasa ta lucrare, îți aducem 

cântarea aceasta: 

Bucură-te, că ai apărat comoara Ortodoxiei în Țara de Jos a Moldovei; 

Bucură-te, că ai călăuzit ceata monahilor pe căile desăvârșirii; 

Bucură-te, că ai rânduit aleasă viață călugărească în mănăstirile pe care le-ai ctitorit; 

Bucură-te, cel ce ca un fiu al dumnezeieștii lumini ai deschis calea spre cele veșnice; 

Bucură-te, cel ce ai fost conducătorul sihaștrilor și nebiruitul întâi-luptător; 

Bucură-te, că ai fost ca un măslin roditor pentru mulți călugări și credincioși; 

Bucură-te, slujitorule al tuturor celor necăjiți; 

Bucură-te, râvnitorule pentru altarele Domnului; 

Bucură-te, că cetele monahilor le-ai făcut ca o vie roditoare; 

Bucură-te, că ai rânduit neîncetata priveghere în așezămintele tale călugărești; 

Bucură-te, că pe fiii tăi duhovnicești i-ai povățuit să cugete la cele înalte; 

Bucură-te, că, prin slujire adevărată și viață curată, ai înmulțit ceata monahilor; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 9: 

 

Trâmbiță duhovnicească s-au arătat povățuirile tale pentru fiii tăi sufletești, Sfințite Ierarhe, pe 

care împlinindu-le și-au împodobit viețuirea cu mireasma Duhului. Pentru aceasta, și noi învățam 

de la tine a merge pe calea virtuților, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 9: 

 

Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinuirile necredincioșilor nu te-au îndepărtat de la calea 

Adevărului, Părinte, căci ai răbdat până la sânge silnicia lor. Pentru aceasta, minunându-ne de 

pătimirea ta, îți cântăm unele ca acestea: 
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Bucură-te, cel ce ai luat pe umeri Crucea lui Hristos; 

Bucură-te, că te-ai luptat pentru dreapta credință; 

Bucură-te, păstorule cel bun, că ți-ai dat viața pentru turma cea cuvântătoare; 

Bucură-te, cel ce te-ai facut vrednic de cununa muceniciei; 

Bucură-te, că vărsarea sângelui tău a fost ca un mir de mare preț adus lui Hristos; 

Bucură-te, că ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu, prin pătimirile tale; 

Bucură-te, că, prin mucenicia ta, Hristos ușa Raiului ți-a deschis; 

Bucură-te, cel ce ca o slugă bună și credincioasă ai intrat întru bucuria Domnului tău; 

Bucură-te, cel ce ai știut să unești pe cele de jos cu cele de sus; 

Bucură-te, că ai intrat cu cinste în Ierusalimul cel ceresc; 

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit a trăi împreună cu Hristos în veci; 

Bucură-te, că pământul Vrancei l-ai sfințit prin sângele muceniciei tale; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al tui Hristos! 

 

Condac 10: 

 

Mare Ierarhe și Mucenice al lui Hristos, Teodosie, apărătorule al dreptei credințe a Bisericii, te-ai 

învrednicit de viața cea fără de sfârșit, unde acum strălucești în lumina cea neînserată, aducând, 

de-a pururi, laudă lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! 

 

Icos 10: 

 

Văzând pătimirea și mucenicia ta, călugării din Mănăstirea Brazi și binecredincioșii creștini s-au 

adunat în jurul trupului tău și în cântări duhovnicești l-au îngropat cu cinste în biserica acestui 

așezământ, iar după îngroparea ta, n-au încetat a veni la mormântul tău ca la un părinte preaiubit, 

cântându-ți laude ca acestea: 

Bucură-te, cel ce ți-ai săvârșit viața mărturisind pe Hristos; 

Bucură-te, că ai primit de la El cununa muceniciei; 

Bucură-te, că te-ai facut vrednic moștenitor al vieții celei de veci; 

Bucură-te, Ierarhe, mult pătimitorule; 

Bucură-te, stea ce strălucește în ceata mucenicilor Bisericii; 

Bucură-te, împodobitorule al mărturisitorilor lui Hristos; 

Bucură-te, floarea arhieriei, adăpată cu sânge mucenicesc; 

Bucură-te, că ai avut parte de moartea cea purtătoare de viață; 

Bucură-te, mielule nevinovat, care ai intrat în ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos; 

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu haina preastrălucită în ceruri; 

Bucură-te, că împreună cu Maica Domnului și cu sfinții te odihnești în cămara lui Hristos; 

Bucură-te, că te-ai învrednicit de viața cea veșnică; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 11: 

 

Întru bucuria cea nespusă a Împărăției celei de sus petrecând, Ierarhe Teodosie, te îndulcești de 

lumina cea întreit strălucitoare a Prea Sfintei Treimi, de unde, trimite-ne și nouă, celor ce 

prăznuim după cuviință sfântă pomenirea ta, răbdare în necazurile vieții și nădejdea mântuirii, că, 

întru dragostea lui Dumnezeu viețuind, împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! 
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Icos 11: 

 

După îngroparea ta, minunate Părinte, prin rânduiala dumnezeiască s-a aflat comoara de mult 

preț a moaștelor tale, cinstite după vrednicie de Cuviosul Antipa. Pentru aceasta, și noi îți cântăm 

unele ca acestea: 

Bucură-te, că trupul tău ni l-ai lăsat ca un dar sfințit; 

Bucură-te, că aflând moaștele tale ne veselim cu duhul; 

Bucură-te, Ierarhe îndumnezeit, care dai mireasmă duhovnicească credincioșilor; 

Bucură-te, cununa adevărului și slava arhiereilor; 

Bucură-te, mângâierea oamenilor cuprinși de primejdii și de întristări; 

Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu; 

Bucură-te, limanul cel lin și neînviforat al celor necăjiți; 

Bucură-te, ancoră tare și nemișcată; 

Bucură-te, că pe cei ce se roagă cu credință, cu daruri duhovnicești îi impodobești; 

Bucură-te, luminarea și scăparea celor deznădăjduiți; 

Bucură-te, cel ce cu mir de nard alini suferințele celor neputincioși; 

Bucură-te, că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale pentru neamul românesc; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 

 

Condac 12: 

 

Vrednicule următor al Apostolilor, ca un adevărat arhiereu al Bisericii lui Hristos, ai pătimit până 

la mucenicie și ai dobândit daruri mai presus de fire, pentru care te rugăm să fii nouă mijlocitor, 

ca să aperi de tot răul moștenirea ta, care cântă împreună cu tine Sfintei Treimi: Aliluia! 

 

Icos 12: 

 

Mare Ierarhe Teodosie, pe drumul Crucii lui Hristos, lupta cea bună ai luptat, primind cununa 

muceniciei, fiind împreună-șezător cu toți sfinții în cămările cerești. Iar noi, păcătoșii, pe pământ, 

îți cinstim pomenirea ta și cu osârdie te rugăm: ajută-ne să deschidem poarta nădejdii către 

Dumnezeu, ca să-ți aducem aceste cântări: 

Bucură-te, că întru tine chipul lui Dumnezeu s-a împlinit; 

Bucură-te, cel ce ai fost rânduit de-a dreapta lui Dumnezeu împreună cu toți sfinții; 

Bucură-te, cel ce te odihnești în cer, ca un sfințit mucenic al lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce ești piatra cea scumpă a Bisericii, păstrată în vistieriile cerești; 

Bucură-te, trâmbiță apostolească și alăută duhovnicească; 

Bucură-te, că prin jertfirea vieții tale ai desăvârșit pecetea chipului dumnezeiesc; 

Bucură-te, că te adapi pururea din izvorul vieții și al veșnicei lumini; 

Bucură-te, floarea cea neveștejită din grădina Raiului; 

Bucură-te, că vezi de-a pururi fața lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce, ca un prinos bogat, împodobești cămările cerești; 

Bucură-te, mirul cel ceresc, care ne umpli pe noi de bună mireasmă; 

Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! 
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Condac 13: 

O, mult pătimitorule, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu 

la vreme de strâmtorare să fii pavăza Bisericii Moldovei, noi, cei împovărați cu multe și grele 

păcate, îți aducem din toată inima cuvenita cinstire, ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului 

Duh. 

Aflându-te acum slujitor la Altarul cel ceresc, te rugăm, fii mijlocitorul nostru către 

Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul tuturor bunătăților, ca prin harul Său ocrotitor să ne dea 

înțelepciune, sănătate, pace și iertare de păcate, ca să prisosim în credință și în dragoste față de El 

și către aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii și împreună cu tine să-I 

aducem neîncetată laudă, zicând: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab 
 

 

Condacul 1 

Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-

l lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de 

Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, 

rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 

Icosul 1 

Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie 

ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre împlinirea faptelor credinţei celei 

lucrătoare prin iubire, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu 

dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare: 

Bucură-te, podoabă aleasă din neamul Basarabilor; 

Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi; 

Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh; 

Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată; 

Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon; 

Bucură-te, cel ce te-ai deprins cu rugăciunea încă din copilărie; 

Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor; 

Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi; 

Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa; 

Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi; 

Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori; 

Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 

Condacul al 2-lea 

Aşa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după vârsta de treizeci de ani, a ieşit la propovăduirea 

Cuvântului vieţii, aşa şi tu, Sfinte Neagoe, dacă ţi-ai desăvârşit dobândirea învăţăturilor omeneşti 

şi duhovniceşti, la aceiaşi vârstă ai fost chemat să primeşti sceptrul domniei unui popor smerit şi 

evlavios, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Asemenea lui Moise cel de demult, care a condus poporul ales spre pământul făgăduinţei, 

scoţându-l din robia lui Faraon, şi tu, înţeleptule voievod, ai chivernisit bunurile materiale şi 

sfintele doriri ale neamului tău, învăţând pururi că pământul făgăduinţei nu este în lumea aceasta, 
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ci în ceruri. După atâtea veacuri ne minunăm de înţelepciunea ta şi darurile pe care le-ai primit 

de la Dumnezeu, cântându-ţi: 

Bucură-te, voievod desăvârşit între dregătorii neamului românesc; 

Bucură-te, că Hristos a fost povăţuitorul de taină al sufletului tău; 

Bucură-te, că pe Moise, prietenul lui Dumnezeu, l-ai avut ca model; 

Bucură-te, mare biruitor, asemenea împăratului Constantin; 

Bucură-te, urmaş vrednic al împăraţilor Bizanţului strălucitor; 

Bucură-te, simbol al Ortodoxiei, plăcut lui Dumnezeu; 

Bucură-te, protector al creştinătăţii din Balcani şi din întregul Orient; 

Bucură-te, soare care ai întunecat semiluna; 

Bucură-te, icoană mult cinstită de creştinii ortodocşi; 

Bucură-te, cel ce ai avut conştiinţa că dregătoria ta este de la Dumnezeu; 

Bucură-te, principe creştin, cel ce ai condus popoarele la pocăinţă; 

Bucură-te, mărite voievod, închinat slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc! 

Condacul al 3-lea 

Precum soarele de pe cer luminează şi pe cei buni, şi pe cei răi, tot aşa şi tu, binecredinciosule 

voievod, ai fost, în toată viaţa ta, acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare. Căci nimănui, Sfinte, 

nu ai făcut părtinire, ci ai ajutat deopotrivă pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe călugări şi asceţi, pe 

văduve şi pe orfani, văzând în fiecare chipul lui Dumnezeu în lumina asemănării; şi dând slavă 

pururea Sfintei Treimi, ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Bineştiind, Sfinte Neagoe, că demnitatea şi misiunea principelui creştin înţelege stăpânirea 

pământească, chip al Împărăţiei cerurilor, te-ai socotit împreună cu Macarie, Mitropolitul Ţării 

Româneşti, simbol al aceluiaşi Hristos – Împărat şi Arhiereu – lucrând toate cu dreaptă socotinţă 

şi smerenie. Drept aceea îţi cântăm aşa: 

Bucură-te, om al lui Dumnezeu cu minte luminată de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, cel ce ai dovedit că stăpânirea oamenilor se face prin cultivarea sufletelor; 

Bucură-te, filosof care ai despărţit ştiinţa lumii deşarte de învăţătura lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce te-ai ocupat de ştiinţa conducerii popoarelor creştine; 

Bucură-te, duhovnicesc voievod, chip şi asemănare a marilor împăraţi; 

Bucură-te, cel ce ai avut povăţuitor în ceruri pe Împăratul Hristos şi Sfântul Nifon pe pământ; 

Bucură-te, binefăcător şi ocrotitor al celor oropsiţi; 

Bucură-te, erou al libertăţii şi făcător de pace în Balcani; 

Bucură-te, prieten al sfinţilor şi vorbitor cu îngerii; 

Bucură-te, voievod creştin, icoană a Împăratului Celui veşnic; 

Bucură-te, umanist ortodox, purtătorul peceţii culturii bizantine; 

Bucură-te, prinţ cu demnitate neveştejită, altoit pe viţa Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 
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Condacul al 4-lea 

Învăţăturile tale, Sfinte Neagoe, lăsate moştenire fiului tău Teodosie şi poporului binecredincios, 

sunt şi pentru noi chemare sfântă la împlinirea poruncilor pline de mireasmă duhovnicească ale 

Evangheliei lui Hristos şi la cântarea Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Preaînălţate, preastrălucite, preaevlavioase şi preaortodoxe ai fost numit, mărite voievod, ca un 

înţelept al vremurilor tale; dar noi nu te vom chema mai mult decât Sfinte al lui Dumnezeu şi 

prieten al sfinţilor, cântând aşa: 

Bucură-te, domnitor creştin iubitor de linişte şi bunăstare; 

Bucură-te, condeiul inspirat de harul Duhului Sfânt; 

Bucură-te, apărător al dreptăţii şi împăciuitorul celor răzvrătiţi; 

Bucură-te, pildă de smerenie şi chip al blândeţilor; 

Bucură-te, aducător de pace şi bucurie oamenilor; 

Bucură-te, cel ce ai statornicit reguli sfinte pentru Biserică şi domnitori; 

Bucură-te, mărinimos împodobitor al lăcaşurilor sfinte; 

Bucură-te, semănătorul curăţiei şi al adevărului; 

Bucură-te, purtător de grijă al celor oropsiţi; 

Bucură-te, ritor al credinţei celei mântuitoare; 

Bucură-te, purtător de biruinţă asupra vrăjmaşilor; 

Bucură-te, alăută dumnezeiască a Ortodoxiei; 

Bucură-te, luceafăr care străluceşte în întunericul necunoştinţei; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc! 

Condacul al 5-lea 

Toată viaţa ta, Sfinte, ai arătat, prin faptă şi cuvânt, că virtuţile creştineşti sunt trepte de urcuş 

către Dumnezeu-Iubire, de la Care vine toată darea cea bună şi toată dreptatea. De aceea, 

îndeletnicindu-te cu postul, rugăciunea, curăţia, smerenia şi milostenia, ai urcat treptele urcuşului 

duhovnicesc către Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Din sfaturile tale, mărite voievod, învăţăm că adevăratul umanism înseamnă realitatea umanităţii 

îndumnezeite după modelul lui Hristos. Pentru a ajunge pe această treaptă, toată viaţa ai împlinit 

decalogul desăvârşirii, pe care şi noi vom încerca să-l împlinim, fericindu-te, zicând: 

Bucură-te, cel ce ţi-ai îndreptat propria viaţă după poruncile lui Hristos; 

Bucură-te, că inima ta a fost sălaş al luminii necreate; 

Bucură-te, domnitor creştin, rugător pentru supuşii tăi; 

Bucură-te, principe isihast, aducător de pace în lume; 

Bucură-te, gură de aur, care a rostit cuvintele înţelepciunii; 

Bucură-te, cel ce n-ai făcut nici un rău aproapelui; 

Bucură-te, că ai dobândit smerita cugetare ca început al virtuţilor; 

Bucură-te, că n-ai dispreţuit pe săracii fără ajutor; 
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Bucură-te, conducător, care ai făcut făgăduinţe şi le-ai împlinit; 

Bucură-te, că ai iubit pe Dumnezeu din tot sufletul tău şi din toată virtutea ta, iar pe aproapele ca 

pe tine însuţi; 

Bucură-te, chipul dregătorului, adevărat iubit de popor; 

Bucură-te, părtaş al lucrurilor şi necazurilor semenilor tăi; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 

Condacul al 6-lea 

Mare ctitor de lăcaşuri sfinte şi înzestrător neîntrecut al multor biserici şi mănăstiri te numim pe 

tine, binecredinciosule voievod; căci n-ai precupeţit nici un efort pentru ca sălaşele lui Hristos pe 

pământ să strălucească în frumuseţe şi podoabe ca luminătorii pe cer. Pentru toate ai adus 

mulţumire lui Dumnezeu Celui ce te-a îmbogăţit de darurile cereşti, cântând: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

„Această casă Tatăl o a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt o a luminat şi 

a sfinţit sufletele noastre”, s-a cântat la târnosirea Sionului românesc de la Argeş, Sfinte Neagoe. 

Aşadar, Meşterul Manole, ziditorul sălaşului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, nu-i altul 

decât Însuşi Emanuel, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. Minunate sunt lucrurile Tale, 

Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! 

Bucură-te, ctitorul Sionului românesc de la Argeş; 

Bucură-te, că faima frumuseţii acestuia s-a răspândit în toată lumea; 

Bucură-te, cel ce ai dăruit lui Dumnezeu buchet de flori duhovniceşti; 

Bucură-te, că biserica ta este poarta cerului şi casa lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că Sfânta Filofteia sălăşluieşte în ctitoria ta; 

Bucură-te, cel ce ai înzestrat cu podoabe scumpe ctitoria îngropării tale; 

Bucură-te, că mulţi se minunează de această casă a lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că lăcaşul tău a devenit sălaş de veşnică odihnă multor dregători; 

Bucură-te, cel ce ai dăltuit în piatră istoria neamului tău; 

Bucură-te, că măreţia acestei biserici s-a păstrat peste veacuri; 

Bucură-te, că şi în ceruri ţi-ai zidit lăcaş sfânt; 

Bucură-te, că Dumnezeu a primit jertfa ostenelilor tale; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc! 

Condacul al 7-lea 

Mare sărbătoare s-a făcut la târnosirea lăcaşului de la Argeş în cinstea Preasfintei Fecioare 

Maria; căci toţi egumenii Sfântului Munte, în frunte cu Patriarhul Teolipt al Constantinopolului, 

împreună cu preoţi şi popor ales, au purces la această sfântă prăznuire, glăsuiesc predaniile 

sfinte. Toţi s-au minunat de frumuseţea nespusă a bisericii ctitorite de tine, binecredinciosule 

voievod, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 7-lea 

Dacă s-a săvârşit sfinţirea bisericii, unde avea să se sălăşluiască în pace sfântul tău trup, ai 

rânduit, Sfinte Neagoe, ca această ctitorie să rămână sălaş de linişte şi rugăciune pentru monahi 

şi pelerini, căci Mitropolia ţării ai strămutat-o la Târgovişte, unde iarăşi ai zidit măreaţă biserică, 

mulţumind lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm: 

Bucură-te, fala Târgoviştei şi a întregului neam românesc; 

Bucură-te, ctitorul Mitropoliei Ţării Româneşti; 

Bucură-te, împăciuitorul Sfântului Nifon cu Radu Voievod; 

Bucură-te, că minuni ai săvârşit prin credinţă adevărată; 

Bucură-te, împodobitorul sfintelor moaşte a duhovnicescului tău părinte; 

Bucură-te, ctitor înnoitor al Lavrei Dionisiu şi al altor mănăstiri athonite; 

Bucură-te, că şi în Serbia ai înnoit mănăstiri şi biserici; 

Bucură-te, înzestrător al multor lăcaşuri sfinte în toată Ortodoxia; 

Bucură-te, că nici o biserică a ţării tale n-a fost lipsită de ajutor; 

Bucură-te, cel ce ai statornicit legi şi predanii pentru ctitoriile tale; 

Bucură-te, că nimeni nu poate spune multele tale înfăptuiri în numele lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 

Condacul al 8-lea 

Dreapta credinţă păzind, calea săvârşind, cu pomul vieţii tale încărcat de faptele credinţei, la 

sfârşitul vieţii pământeşti, te-ai înfăţişat, Sfinte Neagoe, mare voievod, înaintea Dreptului 

Mântuitor, Care ţi-a rânduit cununa împărătească a vieţii veşnice, aşezându-te în ceata 

împăraţilor creştini pentru a cânta: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce iubesc podoaba Casei lui 

Dumnezeu şi împlinesc voile Sale, aici pe pământ, a preamărit cu aleasă cinste pe Sfântul 

Neagoe la săvârşirea sa din viaţa aceasta trecătoare, aşezându-l în odihna Sa cea veşnică, de unde 

se roagă pentru noi, cei ce-i cântăm: 

Bucură-te, Sfânt voievod, cel ce ai avut gândul la moarte şi mintea înălţată la Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce ai plecat din valea plângerii înainte de vreme; 

Bucură-te, că Hristos ţi-a prevestit ceasul sfârşitului; 

Bucură-te, că îngerii ţi-au slujit la petrecerea ta; 

Bucură-te, că ai avut sfârşit bun şi creştinesc; 

Bucură-te, cel ce ai cunoscut că sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va 

atinge de dânsele; 

Bucură-te, că sufletul tău s-a lămurit ca aurul în topitoare; 

Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu, Care ţi-a descoperit minunile Sale; 

Bucură-te, că dragostea pentru El te-a mistuit toată viaţa; 

Bucură-te, că ai aflat milă şi har înaintea Dreptului Judecător; 

Bucură-te, cel plin de lumină treimică şi suavă; 

Bucură-te, rugător pentru neamul românesc cel binecredincios; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc! 
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Condacul al 9-lea 

Trupul tău, Sfinte Neagoe, plin de mireasma virtuţilor, a fost îngropat cu cinste în Biserica 

Maicii Domnului, pe care ai zidit-o, iar sufletul a fost aşezat de Mântuitorul Hristos, pe care L-ai 

iubit, în grădina raiului desfătării, unde vezi faţă către faţă pe Dumnezeu, Căruia Îi cânţi: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ştim din Sfintele Scripturi că nimic necurat nu intră în Împărăţia lui Dumnezeu; iar Tradiţia 

adaugă: Nici un creator nu intră în veşnicie decât purtând pe umeri pecetea vieţii sale. Tu, Sfinte 

Neagoe, eşti unul dintre aceştia, că Hristos S-a recunoscut în chipul şi în faptele tale pe care le-ai 

săvârşit aici pe pământ, spre slava Lui. De aceea îţi cântăm: 

Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce te veseleşti împreună cu soboarele de îngeri; 

Bucură-te, cel ce te desfătezi cu sfinţii, prietenii şi casnicii lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce vezi pururea faţa Celui pe Care L-ai slujit; 

Bucură-te, că urci din slavă în slavă către taina Sfintei Treimi; 

Bucură-te, că în ceruri stai în lumina cea negrăită; 

Bucură-te, cel ce ai descoperit din tainele lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că în juru-ţi s-aprind mulţime de lumini; 

Bucură-te, că fiinţa ta este pătrunsă de mireasma harului; 

Bucură-te, cel a cărui viaţă a fost ca o Sfântă Liturghie; 

Bucură-te, că te împărtăşeşti din hrana cea nematerialnică; 

Bucură-te, cel ce mulţumeşti lui Dumnezeu pentru tot ce ai primit; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 

Condacul al 10-lea 

Dacă te-ai adăpat din izvorul luminilor necreate ale cerului, ai devenit pentru noi izvor de 

binecuvântare, şi prin tine contemplăm raza luminii celei întreit strălucitoare a dumnezeirii şi ne 

învăţăm a cânta: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Cultivând pe pământ, Sfinte Neagoe, ogorul sufletelor în care Dumnezeu a picurat în chip 

nevăzut din harul Său, acesta a făcut roadele Duhului Sfânt, iar ţie, care eşti în ceruri, îţi 

mulţumim pentru râvna lucrului împlinit şi te cinstim cum se cuvine, zicând: 

Bucură-te, floare rară a grădinii româneşti, răsădită în raiul desfătării; 

Bucură-te, trandafir binemirositor cu petalele-n lumina necreată; 

Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare şi pururea vii; 

Bucură-te, minte plină de parfumul bunelor învăţături; 

Bucură-te, ochi lăuntric care vezi cele nevăzute de noi; 

Bucură-te, fericit voievod, podoaba plaiurilor româneşti; 

Bucură-te, văzătorul dumnezeieştilor taine ale cerului; 

Bucură-te, icoană preafrumoasă a întregii Ortodoxii; 

Bucură-te, piatră preţioasă tăiată din piatra Hristos; 
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Bucură-te, mărgăritar care împodobeşte cerul; 

Bucură-te, lumină cerească aprinsă pentru veşnicie; 

Bucură-te, scara virtuţilor împlinite pe care urcăm către ceruri; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc! 

Condacul al 11-lea 

Binecredinciosule voievod al neamului românesc, Sfinte Neagoe Basarab, urcându-te în carul 

virtuţilor, te-ai înălţat la frumuseţea cea nespusă a Împărăţiei cerurilor. Roagă-te, plăcutule al lui 

Dumnezeu, ca să ne mântuim şi învaţă-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Mărite voievod, Sfinte Neagoe, nemitarnic mijlocitor la Dumnezeu pentru neamul din care ai 

ieşit, fă milostiv pe Hristos pentru noi şi roagă-L să dăruiască sufletelor noastre înţelepciune, 

pace şi mare milă, ca să putem cânta: 

Bucură-te, ajutorul celor căzuţi în vâltoarea necazurilor; 

Bucură-te, alinarea durerilor trupeşti şi sufleteşti; 

Bucură-te, vindecătorul bolilor celor nevindecate; 

Bucură-te, dătătorul de înţelepciune tinerilor râvnitori; 

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi ajutorul orfanilor; 

Bucură-te, părinte bun, sprijin pentru oropsiţi; 

Bucură-te, purtătorul de balsamul tămăduirilor; 

Bucură-te, călăuza pelerinilor şi a călătorilor; 

Bucură-te, aducător de pace şi de belşug; 

Bucură-te, împodobitorul bisericilor şi mănăstirilor; 

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; 

Bucură-te, reazemul celor osteniţi şi mângâierea nefericiţilor; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! 

Condacul al 12-lea 

Făclie purtătoare de lumină te are poporul român binecredincios, Sfinte Neagoe, că luminezi şi 

acum căile lui şi întăreşti Biserica sa ca să poată birui uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. 

Pentru aceasta, lui Dumnezeu Îi mulţumim că te avem purtător de grijă şi luminător al neamului, 

cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Veniţi, toţi fiii neamului românesc, să lăudăm pe înţeleptul între voievozi, Sfântul Neagoe 

Basarab, care de veacuri ne cheamă să ne închinăm Preasfintei Treimi, Dumnezeului nostru, să 

îngrijim grădina Maicii Domnului şi să cinstim pe sfinţi, urmându-le învăţăturile, zicând: 

Bucură-te, zid de pace şi linişte pentru neamul românesc; 

Bucură-te, bucuria argeşenilor şi lauda Târgoviştei; 

Bucură-te, stejar crescut în Grădina Maicii Domnului; 

Bucură-te, străjer care veghezi asupra plaiurilor româneşti; 
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Bucură-te, risipitorul eresurilor şi al învăţăturilor deşarte; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru toată creştinătatea; 

Bucură-te, învăţător al învăţaţilor şi pildă dregătorilor; 

Bucură-te, porfiră care împodobeşti Biserica Ortodoxă; 

Bucură-te, vistierie plină de bunătăţi duhovniceşti; 

Bucură-te, grabnic ajutor celor ce cinstesc numele tău; 

Bucură-te, sprijinul nostru în vremea sfârşitului; 

Bucură-te, scară către cer celor ce se mântuiesc; 

Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc! 

Condacul al 13-lea 

O, preaînţelepte voievod, Sfinte Neagoe Basarab, primeşte această smerită rugăciune ce ţi-o 

aducem cu inimi curate noi, fiii neamului românesc pe care l-ai iubit, izbăveşte-ne de toate 

necazurile şi ispitele vieţii, rugând pe Dumnezeu să ne mântuiască sufletele, ca împreună cu tine 

să-I cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ierarh şi Mucenic Antim Ivireanul 

 

Condac 1: 

Ție Ierarhule Antim, înfloritul bărbat al Iviriei, răsădit peste hotare în pământul cel bun, rod și 

mai mult să aduci, și noi cinstirea noastră îți aducem: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, 

mucenicie de taină a lui Hristos! 

Icos 1: 

Din părinți preacinstiți născut, luat în robie de agareni de copil, dus la Constantinopol, harul lui 

Hristos te-a ocrotit, ca să fii lucrătorul celor sfinte, chiar în mijlocul celor potrivnici. 

Bucură-te, cel ocrotit de har; 

Bucură-te, cel ales de Însuși Hristos; 

Bucură-te, cel dăruit cu multe daruri; 

Bucură-te, că limbile străine repede ai învățat; 

Bucură-te, că multe meșteșuguri ai deprins; 

Bucură-te, că tipărirea de cărți, cel mai mult te-a atras; 

Bucură-te, că prin aceasta iubitor de învățătură sfântă te-ai arătat; 

Bucură-te, că din tinerețe sufletul ți-ai sfințit; 

Bucură-te, cel pecetluit de cuvântul lui Hristos; 

Bucură-te, chip de credincioșie evanghelică; 

Bucură-te, cel chemat la apostoleasca lucrare; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 2: 

Prin Iconomia lui Dumnezeu, robia ți s-a făcut o și mai mare libertate, că răscumpărat de 

patriarhia din Constantinopol, ai crescut din plin darurile cele sfinte, în cântarea de: Aliluia! 

Icos 2: 

Domnitorul Brâncoveanu văzând în tine pe omul lui Dumnezeu, ca pe o comoară în Țara 

Românească te-a adus și cu adevărat mărgăritar de mare preț te-ai dovedit. 

Bucură-te, sămânță bună a lui Hristos; 

Bucură-te, sămânță ce pământ bun aștepta; 

Bucură-te, că ai crescut chiar printre spini; 

Bucură-te, că ai răsărit chiar pe drumul călcat în picioare; 

Bucură-te, minune creștină; 

Bucură-te, lumină în întunericul păgân; 

Bucură-te, făclie ce se pune la înălțime; 
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Bucură-te, vestirea celor de sus; 

Bucură-te, bucuria coborâtă din cer; 

Bucură-te, și bucuria pentru cei de pe pământ; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 3: 

Chemat în Țara Românească, o mare lucrare Dumnezeu cu tine a orânduit, că doar un mare suflet 

putea să lupte cu ascunzișurile vremurilor greu încercate, în cântarea de: Aliluia! 

Icos 3: 

În taina pământului românesc, mulți sfinți au venit și mulți au crescut și roduri multe au făcut ca 

slava lui Hristos să strălucească din plin. 

Bucură-te, cel chemat peste hotare; 

Bucură-te, cel chemat de domnitorul românesc; 

Bucură-te, cel cu darul cărturăresc înzestrat; 

Bucură-te, prin acesta, al lui Hristos chip; 

Bucură-te, al evangheliei vestitor; 

Bucură-te, că și în cărți ai întipărit-o; 

Bucură-te, iubitor de propovăduirea cea sfântă; 

Bucură-te, cel binecuvântat de sus; 

Bucură-te, că și la slujirea bisericii ai fost ales; 

Bucură-te, vrednicule de altarul cel mare; 

Bucură-te, omul lui Dumnezeu la vremuri grele; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 4: 

La „răscruce de vremi” fiind însăși lumea, de multe vrăjmașii te-ai lovit, „că roata strâmbă a 

istoriei” calcă fără milă peste tot, dar tu cu darul lui Hristos, cele sfinte ai păzit, în cântarea de: 

Aliluia! 

Icos 4: 

Răutatea aprigă și vicleană, multe suferințe ți-a pricinuit și doar prin tăria credinței ai putut pe 

toate să le rabzi și din ele să scapi neatins. 

Bucură-te, corăbierul iscusit de pe „marea istoriei”; 

Bucură-te, iscusitul înotător printre stâncile abrupte; 

Bucură-te, astfel, salvatorul bisericii; 

Bucură-te, credincioșie de neabătută ortodoxie; 

Bucură-te, înțelepciunea cea sfântă; 

Bucură-te, stricarea planurilor vrăjmașe; 

Bucură-te, tărie printre aprigii distrugători; 

Bucură-te, tăcere lucrătoare; 

Bucură-te, cel mereu primejduit; 
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Bucură-te, cel mereu nedreptățit; 

Bucură-te, al lui Hristos lucrător de taină; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 5: 

La vremuri grele și oameni mari trebuie, și tu, sfinte Antime, ai fost ales să fii un asemenea 

luptător cu bărbăția întreagă, în cântarea de: Aliluia! 

Icos 5: 

Suferințele, primejdiile și răutățile de la tot pasul, ți-au fost povară întregii vieți, „mucenicie 

tăcută”, dar în bucuria iubirii lui Hristos. 

Bucură-te, iubitorule cu adevărat de Dumnezeu; 

Bucură-te, al lui Hristos chip de taină; 

Bucură-te, al bisericii slujitor destoinic; 

Bucură-te, al altarului preasfânt închinător; 

Bucură-te, cinstea credinței adânc întemeiată; 

Bucură-te, smerenie înălțătoare; 

Bucură-te, sărăcie cu bogăție nepieritoare; 

Bucură-te, al preasfântului duh chip de adâncime; 

Bucură-te, priceperea peste mintea omenească; 

Bucură-te, viață în petrecere de taină; 

Bucură-te, cu adevărat chemat la sfințenia firii; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 6: 

Doar tu știi cât de greu ți-a fost „drumul Golgotei” ce a trebuit să-l străbați, însă puterea crucii pe 

„măsura credincioșiei” tale s-a arătat, în cântarea de: Aliluia! 

Icos 6: 

Fiecare are crucea după „măsura sa” și ție, cel de la „răscruce de vremi”, o „grea cruce” ți s-a dat 

în lucrarea de taină, pe care cu vrednicie ai împlinit-o. 

Bucură-te, ierarhul cel de cinste; 

Bucură-te, ierarhul pe „măsura vremurilor”; 

Bucură-te, slujire cu multe osteneli; 

Bucură-te, slujire printre temeri și nădejdi; 

Bucură-te, credinciosul cel mereu dușmănit; 

Bucură-te, credinciosul cel mereu prigonit; 

Bucură-te, străbaterea prin „încurcăturile” lumii; 

Bucură-te, greaua trecere printre stăpânirile rele; 

Bucură-te, cernerea continuă dintre bine și rău; 

Bucură-te, vederea prin negurile furtunoase; 
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Bucură-te, omul ales pentru „vremuri grele”; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 7: 

Între temeri și nădejdi, între primejdii și jertfiri, ți-a fost petrecerea ta, ca vrăjmășia păgână pe 

ascuns caută distrugerea bisericii sfinte, pe care ai oprit-o, în cântarea de: Aliluia! 

Icos 7: 

Peste toate opreliștile, multe cărți sfinte ai tipărit că ai iubit cu adevărat cuvântul lui Hristos, 

făcându-te propovăduitorul său cel râvnitor. 

Bucură-te, neoprită strădanie pentru cele sfinte; 

Bucură-te, că în multe cărți tipărite, însuți te-ai întipărit; 

Bucură-te, prevedere peste „timpuri și vremi”; 

Bucură-te, că prin tipărirea de cărți, credința ai făcut-o „izvor”; 

Bucură-te, că apă vie ai făcut să curgă; 

Bucură-te, cel chemat la lucrarea de mare taină; 

Bucură-te, cel prin care Hristos și mai mult s-a proslăvit; 

Bucură-te, amintire ce nu se mai șterge; 

Bucură-te, pomenire înscrisă în veri; 

Bucură-te, părintele cărturăriei românești; 

Bucură-te, chipul cărții vieții; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 8: 

În Țara Românească ai fost chemat, să fii un mare sprijin bisericii lui Hristos, că mulți pe ascuns 

voiau s-o strice cu alte credințe străine, fără cântarea de: Aliluia! 

Icos 8: 

Câtă înțelepciune a trebuit să ai, să te strecori printre vrăjmasii ascunși, printre păgânește 

stăpâniri, să nu fii descoperit și nici pătat, în iscusință de pricepere duhovnicească. 

Bucură-te, credincioșie de mare veghe; 

Bucură-te, tăcere în lucrare de taină; 

Bucură-te, grija de a nu te murdări cu cele ale păcătoșilor; 

Bucură-te, grija pentru păstrarea celor sfinte; 

Bucură-te, mergere printre prăpăstiile abrupte ale vremurilor; 

Bucură-te, petrecerea doar în griji și temeri; 

Bucură-te, că prin iubirea de Dumnezeu prin toate ai trecut; 

Bucură-te, că și ție dar de biruință ți-a dat; 

Bucură-te, că prin credință doar biserica ai slujit; 

Bucură-te, că prin Hristos tărie ai avut; 

Bucură-te, că prin Hristos, neabătut ai rămas; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 



44 

 

Condac 9: 

În București, la Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște, peste tot „tiparnițe” ai semănat, „sămânță 

de carte sfântă” să crească în pământul cel bun, făcându-te astfel următorul apostolesc, în 

cântarea de: Aliluia! 

Icos 9: 

Înzestrat cu dar de sus, și limbă românească ai deprins și în „grăiri sfinte” ai întipărit-o să fie 

vestirea lui Hristos peste veacuri la nesfărșit. 

Bucură-te, și înfierea românească; 

Bucură-te, și înrudirea cu acest pământ; 

Bucură-te, și înrudirea duhovnicească; 

Bucură-te, întâlnirea de inimă, prin Hristos; 

Bucură-te, întâlnirea de adânc, prin Sfântul Duh; 

Bucură-te, întâlnirea cea peste hotare; 

Bucură-te, iubirea ce urcă spre veșnicie; 

Bucură-te, grai de vestire; 

Bucură-te, grai de chemare; 

Bucură-te, tainicul lucrător al celor sfinte; 

Bucură-te, om de cinste și de prețuire; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 10: 

O, câte amărăciuni ai gustat, că unii căutau să te momească la fărădelegile lor, iar alții să te 

defaime și să te prindă în învinuiri mincinoase, dar tu ca printre „furci” ai trecut în cântarea de: 

Aliluia! 

Icos 10: 

Ca un cârmaci cu mare iscusință te-ai arătat, că printre toate răutățile biserica lui Hristos ai 

strecurat-o, și stăpânirile viclene nu au putut s-o supună dupa voile lor. 

Bucură-te, dar al bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, slujitor de aleasă demnitate; 

Bucură-te, slujire de fiu, nu de slugă; 

Bucură-te, slujire de iubire, nu de stăpânire; 

Bucură-te, fiu vrednic de părintească binecuvântare; 

Bucură-te, că tu însuți ai câștigat chipul de părinte; 

Bucură-te, cel de acum, printre sfinții noștri părinți; 

Bucură-te, părinte de credincioșie ortodoxă; 

Bucură-te, al apostoleștii învățături următor; 

Bucură-te, cel neabătut de nici o înșelare; 

Bucură-te, icoană în zugrăvire românească; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 
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Condac 11: 

Venit în Țara Românească, Fiul ei te-ai făcut, și în înrudirea cea sfântă de neam ai intrat și așa în 

sfințenia românească de acum ești, părintele nostru de-aproape, în cântarea de: Aliluia! 

Icos 11: 

Ca și odinioară, Sfinte Antime, de răutățile ascunse ale viclenelor stăpâniri ne ocrotește și ne 

scapă, ca și de cele pătimașe și ale duhurilor rele, ce necontenit ne bântuiesc. 

Bucură-te, jertfă pentru prinosul de sus; 

Bucură-te, dăruire pentru darul veșniciei; 

Bucură-te, că suferință pentru cele sfinte ai îndurat; 

Bucură-te, că chinurile celor răi ai primit; 

Bucură-te, că suspinul de acum ți-a trecut; 

Bucură-te, că lacrimile de acum ți s-au oprit; 

Bucură-te, chin și amar duse până la capăt; 

Bucură-te, că prin toate acestea credința ți s-a probat; 

Bucură-te, că aur te-ai dovedit; 

Bucură-te, că prin focul lumii ai trecut; 

Bucură-te, că te-ai arătat și mai înfrumusețat; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 12: 

Scos din scaunul mitropoliei românești, prin uneltirile păgâne și mincinoase, la mănăstirea Sinai 

ai fost exilat considerat ca o primejdie pentru acei „lupi răpitori”, fără cântarea de: Aliluia! 

Icos 12: 

Dar ostașii agareni, care te duceau în exil, mucenicește te-au omorât, prin înecarea în râul Tungia 

și așa viața cea de „Mucenicie tăcută și în Mucenicie de Sânge” ți s-a făcut, prin care veșnicia ai 

câștigat. 

Bucură-te, Antime, nume al sfințeniei noastre românești; 

Bucură-te, Antime, nume de cinste, în biserica noastră; 

Bucură-te, cărturar, cuvios și mucenic; 

Bucură-te, arhiereu și slujitor credincios; 

Bucură-te, mărire și smerenie în unire; 

Bucură-te, fiu ajuns și el la chipul de părinte; 

Bucură-te, de acum pomenire printre sfinții noștri părinți; 

Bucură-te, părinte la care și noi alergăm în nevoi; 

Bucură-te, brațe de părinte preaiubitoare; 

Bucură-te, iubire de părinte pentru toți primitoare; 

Bucură-te, icoană zugrăvită din pământ și neam românesc; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! 

Condac 13: 
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O, Sfinte Ierarhe Antime, din tinerețe și până la moartea pământească un „drum mucenicesc” ai 

avut, dar cu darul lui Hristos, la împlinirea cea sfântă ai ajuns, ca un adevărat slujitor de mare 

cinste al bisericii, și așa fii și nouă întăritor în dreapta credință, să cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva 

 

Condac 1: 

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, 

nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la 

izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă 

Parascheva, mult folositoare! 

Icos 1: 

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-

au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui 

toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune; pentru aceasta îți cântăm: 

Bucură-te, înțeleaptă fecioară; 

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare; 

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; 

Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; 

Bucură-te, mângâierea oamenilor; 

Bucură-te, alinarea de suferință; 

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; 

Bucură-te, întărirea credincioșilor; 

Bucură-te, liman lin și neînviforat; 

Bucură-te, pilda bunei cucernicii; 

Bucură-te, luminarea celor nepricepuți; 

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 2: 

Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul 

omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne 

depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate? Doamne, întărește inimile noastre ca 

să-Ți cântăm în fapte bune cântarea îngerească: Aliluia! 

Icos 2: 

Preacinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori ai luat pe sfinți și pe îngeri 

în ajutor la pământeștile ispite; fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a 

intra înăuntrul casei Mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și 

primește cântarea aceasta: 

Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre; 
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Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății; 

Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu; 

Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici; 

Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor; 

Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților; 

Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor; 

Bucură-te, învingătoarea dușmanilor; 

Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor; 

Bucură-te, mare folositoare a sufletelor; 

Bucură-te, vindecătoarea de răni ale trupurilor; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 3: 

Spre tine pururea nădăjduim; de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și 

prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă 

îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu 

lacrimi, să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 3: 

Epivata, văzând lauda pământului ei răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, 

preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a 

dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu 

cântăm acestea: 

Bucură-te, luminătoarea Moldovei; 

Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei; 

Bucură-te, învățătoarea părinților tăi; 

Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești; 

Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri; 

Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe; 

Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei; 

Bucură-te, îndreptătoarea mândriei; 

Bucură-te, cinstitoarea fecioriei; 

Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor; 

Bucură-te, osânditoarea dușmanilor; 

Bucură-te, miluitoarea săracilor; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 4: 

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de 

la noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și 

ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia! 



49 

 

Icos 4: 

Celei după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna 

cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă 

bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îți aducem cântarea aceasta: 

Bucură-te, sămânță nerătăcită; 

Bucură-te, trup neobosit; 

Bucură-te, hrană duhovnicească; 

Bucură-te, aur lămurit; 

Bucură-te, foc arzător plevilor; 

Bucură-te, pământ de îndestulare; 

Bucură-te, rodul pocăinței; 

Bucură-te, îmblânzirea relelor cugetări; 

Bucură-te, risipitoare de furtuni; 

Bucură-te, aducătoare de mană; 

Bucură-te, dătătoare de mângâieri; 

Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 5: 

Obosiți de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând, că nu avem 

încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de 

mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă 

Parascheva, și strigăm: miluiește-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de 

mântuire: Aliluia! 

Icos 5: 

Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale 

zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești 

a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile 

vicleanului cele amăgitoare, și l-ai rușinat? Pentru aceasta, primește următoarea cântare: 

Bucură-te, turnul biruinței; 

Bucură-te, ușa mântuirii; 

Bucură-te, pavăza credinței; 

Bucură-te, lăcașul statorniciei; 

Bucură-te, chipul bunătăților; 

Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; 

Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; 

Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare; 

Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; 

Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare; 

Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului; 

Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 
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Condac 6: 

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale, noi 

nevrednicii? Căci nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar 

mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească 

cântarea: Aliluia! 

Icos 6: 

Ne-au cuprins acum dureri de negrăit, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-

au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi; vai de 

ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru 

aceasta, ne rugăm ție a ne ajuta, vindecându-ne, ca să cântăm ție: 

Bucură-te, leacul durerii; 

Bucură-te, mâna vindecării; 

Bucură-te, casa ocrotirii; 

Bucură-te, raza mângâierii; 

Bucură-te, cortul îndestulării; 

Bucură-te, rourarea fierbințelii; 

Bucură-te, mântuirea de boli; 

Bucură-te, scăparea celor înspăimântați; 

Bucură-te, izgonitoarea pagubelor; 

Bucură-te, privighetoare neadormită; 

Bucură-te, stea luminoasă; 

Bucură-te, scară izbăvitoare; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 7: 

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice Preacuvioasa, rugându-se 

neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, și pentru că ne-am mântuit, să ne 

bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând: Aliluia! 

Icos 7: 

Nelegiuirile noastre, mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne 

osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică 

asupra noastră să ne împileze; tu însă, o, preabună Maică, care asculți mărturisirea noastră, 

mijlocește către Domnul să prefacă starea osândirii noastre în bunătăți, scoțând din inimile 

vrăjmașilor noștri toată urâciunea și te vom preamări cu laude ca acestea: 

Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți; 

Bucură-te, folositoarea celor asupriți; 

Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi; 

Bucură-te, doveditoarea celor clevetiți; 

Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți; 

Bucură-te, contenire a patimilor; 



51 

 

Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor; 

Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni; 

Bucură-te, domolire a celor puternici; 

Bucură-te, înlesnire a slăbănogilor; 

Bucură-te, stârpitoare a răutăților; 

Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 8: 

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de 

noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până la sfârșit, pentru rugăciunile tale, 

Preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, precum este obișnuit, și noi, nevrednicii, ne 

vom împărtăși cu el de ale Sale bunătăți, cu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 8: 

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-

aduce spre mulțumire: mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, 

nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de 

oameni; pentru acestea, grăim către tine: 

Bucură-te, mireasă duhovnicească; 

Bucură-te, cununa adevărului; 

Bucură-te, toiagul biruinței; 

Bucură-te, mărirea monahilor; 

Bucură-te, povățuitoare a obștii; 

Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor; 

Bucură-te, păzitoare a sihaștrilor; 

Bucură-te, pomenitoare a veacurilor; 

Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe; 

Bucură-te, surpătoare a eresurilor; 

Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești; 

Bucură-te, următoare a Cuvântului ceresc; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 9: 

Pe sfânta folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm, pe cinstita 

Parascheva, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci; pentru aceasta mărire a aflat și darul de 

minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icos 9: 

Rău-cugetătorii, prin tine mustrați fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită 

omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, 

asupra ta, Cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări; pentru 
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aceasta, ei s-au rușinat, pocăindu-se și noi ne-am veselit, cântându-ți ție: 

Bucură-te, izbăvitoarea noastră; 

Bucură-te, povățuitoare; 

Bucură-te, îndreptătoare; 

Bucură-te, izgonitoare de rele; 

Bucură-te, aducătoare de bun miros; 

Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor; 

Bucură-te, stârpitoarea insectelor; 

Bucură-te, ferirea de năluciri; 

Bucură-te, risipitoarea de grindină; 

Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase; 

Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune; 

Bucură-te, veselitoarea plugarilor; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 10: 

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, Preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te 

pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea 

primejdii, sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre 

cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10: 

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea 

hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viață monahicească; pentru aceasta și depărtându-te 

de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la 

biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții ce te certau cu mustrări de la asemenea plecare. Deci 

cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toți auzi: 

Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei; 

Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus; 

Bucură-te, patul nevinovăției; 

Bucură-te, scaunul domniilor; 

Bucură-te, sceptrul celor ce conduc; 

Bucură-te, ocrotitoare neobosită; 

Bucură-te, apărătoare neînfruntată; 

Bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc; 

Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc; 

Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc; 

Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie; 

Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 
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Condac 11: 

Suntem plini de păcate, Îndurate Doamne, și greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată, 

căci ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit? Milă cerem, Doamne, 

milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre 

și pocăința, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei 

noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care Ți-aducem mijlocitoare și 

pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună: Aliluia! 

Icos 11: 

Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum, dar, noi ne vom 

depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, Preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, 

nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a i se 

cunoaște nevrednicia sa și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă 

moaștele tale. Deci ne rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea 

păcatelor noastre pentru că îți cântăm: 

Bucură-te, smerenie înaltă; 

Bucură-te, fecioară neîntinată; 

Bucură-te, comoară nedeșertată; 

Bucură-te, maică prealăudată; 

Bucură-te, mântuirea cea smerită; 

Bucură-te, lauda celor cinstiți; 

Bucură-te, mângâierea celor nenorociți; 

Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți; 

Bucură-te, buna mea sfătuitoare; 

Bucură-te, preablândă îndreptătoare; 

Bucură-te, a sufletelor veselitoare; 

Bucură-te, grabnică ajutătoare; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 12: 

Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu trimis 

țării acesteia; că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat; în care întristări și nu ne-ai 

bucurat; de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul 

Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta, cu smerenie dobândind dreapta cea preaînaltă 

la scaunul măririi, îți cântăm ție: Bucură-te! și lui Dumnezeu lauda cea cerească: Aliluia! 

Icos 12: 

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de lăcuste, de gândaci și de toată răutatea; izbăvește-ne pe noi, 

Maică, de foc, de grindină și de fulger; izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de 

ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea de-a dreapta în ziua 

judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea 

cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm: 
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Bucură-te, alăută duhovnicească; 

Bucură-te, trâmbiță apostolească; 

Bucură-te, făclie luminoasă; 

Bucură-te, rază cerească; 

Bucură-te, nădejdea oamenilor; 

Bucură-te, izgonirea demonilor; 

Bucură-te, tămăduirea rănilor; 

Bucură-te, feritoarea de răutăți; 

Bucură-te, aducătoarea de bunătăți; 

Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei; 

Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori; 

Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos; 

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! 

Condac 13: 

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, 

propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a 

noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna 

a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie faptele tale și slava lui Dumnezeu: Aliluia!  
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Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi al Mucenicului Oprea 

 

Condac 1: 

Veniți, toți iubitorii de Hristos, la prăznuirea fericiților mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea, 

care au slujit adevărului și au mărturisit dreapta credință și cinstind cu evlavie ostenelile lor și 

lăudându-i, așa să zicem: bucurați-vă, bunilor mărturisitori și râvnitori ai adevărului! 

Icos 1: 

Stâlpare aleasă, din rădăcină sănătoasă, ai odrăslit Visarioane și din pruncie ai învățat dreapta 

credință. Chipul cel îngeresc l-ai luat asupră-ți din tinerețe și viața cea îngerească o ai urmat după 

cuviință. Pentru aceasta și noi, smeriții, cu laude te cinstim, zicând ție: 

Bucură-te, cela ce ai răsărit din părinți credincioși vlăstar ales; 

Bucură-te, că, din copilărie, pe urmele sfinților ai mers; 

Bucură-te, cela ce, prin Sfântul Botez, harul dumnezeiesc ai primit; 

Bucură-te, că întru totul vrednic de sfințitul ierarh al cărui nume ai purtat, toată viața te-ai 

dovedit; 

Bucură-te, cela ce de tânăr multe locașuri sfinte ai cercetat; 

Bucură-te, că din izvorul credinței ortodoxe din belșug te-ai adapat; 

Bucură-te, cela ce și la Sfântul Mormânt cu evlavie ai ajuns; 

Bucură-te, că acolo cu lacrimi fierbinți, de bucurie, ai plâns; 

Bucură-te, cela ce în lavra Sfântului Sava ai fost călugărit; 

Bucură-te, că de atunci și numele de Visarion tu ai primit; 

Bucură-te, cela ce, toată viața, pe cărările curăției ai umblat; 

Bucură-te, că totdeauna spre cele înalte ai cugetat; 

Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvna Ortodoxia ai apărat! 

Condac 2: 

Plecat-ai, Cuvioase Visarioane, după primirea călugăriei, de la Sfântul Mormânt și ai venit în 

Slovenia, la mănăstirea Pacra, unde te-ai nevoit timp de șapte ani, cu smerenie și cu aleasă râvnă, 

în treapta diaconiei, după care, ca un ales nevoitor și de harul preoției te-ai învrednicit, slujind lui 

Dumnezeu și cântând: Aliluia! 

Icos 2: 

Alt râvnitor, asemenea lui Ilie te-ai aratat, Cuvioase Sofronie, din copilărie învățând, de la ai tăi 

părinți, dreapta credință și ai alergat în calea poruncilor Domnului, neținând seama de ispitele 

lumești. Pentru aceasta te lăudăm, zicând ție: 

Bucură-te, cela ce, în Cioara Sebeșului, ca o floare ai înflorit; 
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Bucură-te, că de copil dragoste de cele sfinte ai dovedit; 

Bucură-te, cela ce în Țara Românească multă osârdie ai arătat; 

Bucură-te, că prin viețuirea ta cea aleasă pe toți ai minunat; 

Bucură-te, cela ce de acolo, în Transilvania, iarăși te-ai înapoiat; 

Bucură-te, că tuturor pildă de viață curată te-ai arătat; 

Bucură-te, cela ce în codrii de lângă Cioara mare sălaș de cuvioșie ai zidit; 

Bucură-te, că pe cei ce au venit la tine, totdeauna cu drag i-ai povățuit; 

Bucură-te, cela ce ispitirile diavolului pe toate le-ai nimicit; 

Bucură-te, că meștesugirile celui rău cu hotărâre pururea le-ai zdrobit; 

Bucură-te, cela ce către dragostea lui Hristos pe toți i-ai îndemnat; 

Bucură-te, că în Sebeșul Albei dreapta credință ai învățat; 

Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 3: 

Străbătut-ai, cu multă osteneală, ținuturile transilvănene, Cuvioase Sofronie, îndemnând pe cei 

binecredincioși să nu se depărteze de la staulul Bisericii celei dreptmăritoare, ci stând cu toții 

neclintiți în credință, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 3: 

Săliștea Sibiului acum duhovnicește se veselește, împreună cu toată obștea creștinilor 

dreptcredincioși, la prăznuirea Sfântului Mucenic Oprea, cel ce înflăcărat de râvna pentru adevăr 

și pentru apărarea Ortodoxiei s-a arătat. Pentru aceasta și noi, smeriții, cu dragoste să-l laudăm, 

zicând: 

Bucură-te, cela ce ești al Săliștii Sibiului aleasă floare; 

Bucură-te, că ai fost fiu credincios al Bisericii dreptmăritoare; 

Bucură-te, cela ce cu lucrarea pământului te-ai îndeletnicit; 

Bucură-te, că și de suflet, deopotrivă, cu sârg te-ai îngrijit; 

Bucură-te, cela ce în dreapta credință a strămoșilor ai trăit; 

Bucură-te, că viața bine-plăcută Domnului ți-ai agonisit; 

Bucură-te, cela ce prin post și rugăciune sufletul ți-ai întărit; 

Bucură-te, că prin binecuvăntari de la preoți calea ți-ai gătit; 

Bucură-te, cela ce în ținutul Săliștii pe frați i-ai povățuit; 

Bucură-te, că pe toți cei ce pătimeau, cu dragoste i-ai sprijnit; 

Bucură-te, cela ce împotriva asupritorilor, pavăza ai stat; 

Bucură-te, cela ce pentru dreapta credință, prigoane mari ai îndurat; 

Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă, credința ai apărat! 

Condac 4: 

Omule al lui Dumnezeu și mucenice al lui Hristos, Oprea, tu cu inima arzătoare ai apărat dreapta 

credință și pe toți i-ai învățat adevărul, iar pe cei ce nu s-au clătinat de la credința ortodoxă, i-ai 

apărat cu jertfa vieții tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 4: 
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După ce te-ai învrednicit de treapta preoției, Visarioane, iarăși ai călătorit la Sfântul Mormânt, de 

unde, întorcându-te în Țara Transilvaniei, cu mare îndrăzneală ai înfruntat prigoana ce s-a pornit 

asupra Bisericii dreptmăritoare și pe toți i-ai întărit în dreapta credință. Pentru aceasta, te lăudăm, 

zicând ție: 

Bucură-te, cela ce de la Sfântul Mormânt iarăși la ai tăi ai venit; 

Bucură-te, că tuturor cu putere multă le-ai propovăduit; 

Bucură-te, cela ce peste tot, ca un izbăvitor erai primit; 

Bucură-te, cela ce de mulțimea credincioșilor erai însoțit; 

Bucură-te, cela ce cu sunete de clopote erai întâmpinat; 

Bucură-te, că de credincioși cu făclii aprinse erai așteptat; 

Bucură-te, că la dreapta credință pe toți i-ai înflăcărat; 

Bucură-te, cela ce în adunări, cu putere, adevărul ai vestit; 

Bucură-te, cela ce rânduiala călugărească niciodată nu o ai părăsit; 

Bucură-te, că în aspra înfrânare tot timpul ai viețuit; 

Bucură-te, cela ce cu harul de sus, izvor de apă ai arătat; 

Bucură-te, cela ce schitul de la Foltea l-ai ridicat; 

Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 5: 

Având în minte învățătura marelui Pavel, în toate zilele îți întăreai trupul cu aspra înfrânare, 

Cuvioase Sofronie, și cu pilda vieții tale îndemnai pe toți să laude pe Dumnezeu și să-i cânte: 

Aliluia! 

Icos 5: 

Pentru mărturisirea dreptei credințe ai fost aruncat, Cuvioase Sofronie, în temnița Bobâlna, de 

unde, după cumplite pătimiri, iarăși ai ieșit cu mila lui Dumnezeu și te-ai nevoit să predici mai 

departe Crucea lui Hristos, bucurie făcând celor dreptcredincioși. Pentru care și noi te lăudăm, 

grăind ție: 

Bucură-te, Cuvioase Sofronie, că pentru credință, în temniță ai fost aruncat; 

Bucură-te, că prin aceasta, sfinților mărturisitori ai urmat; 

Bucură-te, cela ce, după ieșirea din temniță, în părțile Zarandului ai venit; 

Bucură-te, ca și în Munții Apuseni râvna credinței te-a călăuzit; 

Bucura-te, cela ce, pentru credința ta, iarăși ai fost prins și legat; 

Bucură-te, ca în temnița din Abrud cei răi din nou te-au aruncat; 

Bucură-te, cela ce, după voia lui Dumnezeu, cu ajutorul credincioșilor din legături ai fost 

slobozit; 

Bucură-te, că la multe și mari mulțimi de credincioși ai propovăduit; 

Bucură-te, cela ce în păstrarea dreptei credințe pe frați i-ai întărit; 

Bucură-te, că prin faptă și cuvânt necurmat pe Domnul ai preamărit; 

Bucură-te, cela ce pe frații tăi, cu pavăza credinței i-ai intrarmat; 

Bucură-te, că nu de la tine, ci de la Domnul, tuturor ai predicat; 

Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 6: 
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Legatu-s-au cu jurământ cei binecredincioși în soboarele pe care le țineau, că nu-și vor părăsi 

dreapta credință pe care au primit-o de la strămoși și ea vor rămâne pururea fii binecinstitori ai 

Bisericii Răsăritului spre mărirea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icos 6: 

Văzând că Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare este asuprită și prigonită, te-ai ridicat Oprea, 

cu inima vitează, întru apărarea dreptei credințe, neluând seama la primejdiile și chinurile care te 

așteptau. Pentru aceasta mulțimea dreptcredincioșilor te laudă, împreună cu noi zicând ție: 

Bucură-te, cela ce, plin de curaj, la căpetenia țării te-ai înfățișat; 

Bucură-te, că despre nedreapta prigoana a fraților tăi i-ai cuvântat; 

Bucură-te, cela ce ca un răzvrătitor de mulțimi ai fost defăimat; 

Bucură-te, căci cu temnițe și chinuri grele te-au amenințat; 

Bucură-te, cela ce, pentru dreptate, până la Viena te-ai ostenit; 

Bucură-te, că pentru legea străbună și acolo te-ai nevoit; 

Bucură-te, că rugul ostenelilor tale adevărul a luminat; 

Bucură-te, cela ce nădejdea întreagă întru Domnul ți-ai întemeiat; 

Bucură-te, că în tot timpul viclenia asupritoritor ai vădit; 

Bucură-te, că până în sfârșit înșelătoria lor nu te-a biruit; 

Bucură-te, cela ce și a doua oară la Viena te-ai înfățișat; 

Bucură-te, că, pentru dreptate, necontenit Domnului te-ai rugat; 

Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat! 

Condac 7: 

La înapoierea de la Viena, punându-se la cale întemnițarea ta, Mucenice Oprea, te-ai oprit în 

Banat, împreună cu preotul Moise, care te însoțea. Și pe când aici te aflai au venit la tine preotul 

Ioan din Poiana și Ianeș din Galeș, împreună cu mulțime de credincioți ca să te roage să mergi 

din nou la ocârmuitorii din Viena întru apărarea dreptei credințe. Deci ai plecat iarăși la drum cu 

nădejdea nestrămutată în Dumnezeul dreptății Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icos 7: 

Propovăduit-ai dreapta credință cu mare îndrăzneală, Cuvioase Visarioane în părțile Dobrei, 

Devei Orăștiei, Bălgradului și Săliștei iar mulțimea care te aștepta, însufletiță de mari nădejdi și 

de bucurie duhovnicească, îți aducea cuvenita cinstire, ca unui trimis al lui Dumnezeu. Pentru 

aceasta și noi, smeriții, lăudându-te, zicem ție: 

Bucură-te, cela ce și pe cei din Sibiu să-i încurajezi ai voit; 

Bucură-te, că multă milă ți s-a făcut de ei, pentru cât au patimit; 

Bucură-te, cela ce pe cale ai fost prins și târât în judecată; 

Bucură-te, că nici măcar o clipă cinstea nu ți-ai lăsat-o plecată; 

Bucură-te, cela ce hotărât credința cea dreaptă ai mărturisit; 

Bucură-te, căci cu limbă înțeleaptă, adevărul le-ai descoperit; 

Bucură-te, cela ce a prigonitorilor rea voință, ai mustrat; 

Bucură-te, că la pocăință și pe aceia i-ai îndemnat; 

Bucură-te, cela ce ai mângâiat pe frații tăi în restriște și nevoi; 
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Bucură-te, că și astăzi din ceruri, ești alături de noi; 

Bucură-te, cela ce cu pilda vieții tale, pe toți ai luminat; 

Bucură-te, că în patimiri și necazuri i-ai îmbărbătat; 

Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 8: 

Izvor de lumină și de dreapta credință te-ai arătat, Cuvioase Visarioane, și facerile tale de bine 

peste toți s-au revărsat; iar noi laudă aducem Atotputernicului Dumnezeu și cântăm: Aliluia! 

Icos 8: 

În multe rânduri, i-ai adunat pe credincioși în jurul tău, Cuvioase Sofronie, și i-ai învățat să țină 

cu tărie credința ortodoxă cea primită de la părinți și să fie gata cu toții pentru apărarea 

adevărului. Pentru aceasta, cu evlavie te cinstim pe tine, zicând: 

Bucură-te, râvnitor al așezămintelor apostolești; 

Bucură-te, păstorule dârz al hotărârilor sobornicești; 

Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare slujitor adevărat; 

Bucură-te, al Ortodoxiei noastre strămoșești, stâlp neclătinat; 

Bucură-te, cela ce pe potrivnici fără sfială i-ai vădit; 

Bucură-te, că de dorul dreptății și al credinței adevărate, pururea ai fost călăuzit; 

Bucură-te, cela ce, de la Duhul Sfânt, adevărul tuturor ai grăit; 

Bucură-te, că pe stânca dreptei credințe sufletele tuturor le-ai întărit; 

Bucură-te, că graiurile tale erau întocmai ca vârtejul de foc ce se arată pe cale; 

Bucură-te, că sufletele credincioșilor, de pretutindeni se aprindea de dragostea către Domnul la 

auzul propovăduirii tale; 

Bucură-te, cela ce nădejdile credincioșilor nu le-ai spulberat; 

Bucură-te, că în necazuri pe toți credincioșii cu sârguința i-ai îmbărbătat; 

Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 9: 

Adusu-Și-a aminte Dumnezeu de rugăciunile tale, Cuvioase Sofronie, pe care le-ai făcut pentru 

întărirea dreptei credințe, pentru că cei ce mai înainte fuseseră smulși din staulul Ortodoxiei 

iarăși au venit la sânul Bisericii mame, ca împreună cu tine, care te afli în ceruri să cânte lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 9: 

Apărat-ai Mucenice Oprea cu multă tărie dreapta credință înaintea ocârmuitorilor asupritori de la 

care cu stăruință ai cerut de atâtea ori dreptate și libertatea credinței strămoșești pentru frații tăi 

asupriți. Dar ai fost prins, legat și aruncat în grea temniță unde pentru dreapta credință ai suferit 

până la moarte. Pentru aceasta, lăudând cu evlavie pătimirea ta mucenicească, te fericim pe tine, 

zicând: 

Bucură-te, stâlpare prea aleasă a Bisericii noastre strămoșești; 

Bucură-te, mlădiță bună și roditoare, care tuturor viața duhovnicească rodești; 
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Bucură-te, cela ce întocmai ca sfinții lupta cea bună ai luptat; 

Bucură-te, că de nimeni niciodată, nu te-ai lăsat înfricoșat; 

Bucură-te, cela ce a treia oară drumul Vienei ai luat; 

Bucură-te, că acolo o nouă jalbă cu hotărâre ai înfățișat; 

Bucură-te, cela ce ai crezut cu tărie, că, până la urmă, dreptatea va veni; 

Bucură-te, cel ce ai fost încredințat că libertatea va birui; 

Bucură-te, că talantul ce li s-a încredințat fără încetare l-ai înmulțit; 

Bucură-te, că în toată viața ta, prin faptă, ai arătat rod însutit; 

Bucură-te, cela ce cu gura ai mărturisit adevărul fără șovăire; 

Bucură-te, căci cu inima ta ai crezut, în dreptatea celor ai tăi, fără de îndoire; 

Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat! 

Condac 10: 

Trimis ai fost în trei rânduri cu jalba în cetatea împărătească de la Viena, spre apărarea dreptei 

credințe și înaintea stăpânitorilor de acolo, cu hotărâre neclintită, ai mărturisit adevărul, arătând 

dragoste înflăcărată fraților tăi întru dreapta credință și împreună cu ei cântănd lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icos 10: 

Mers-ai, Cuvioase Visarioane, propovăduind dreapta credință, de la Sebeș spre Sibiu, dar pe cale 

ai fost prins de cei ce căutau să te piardă și ai fost dus legat, la căpeteniile lor, unde, cu fața 

luminată de credința ortodoxă, ai mărturisit adevărul. Pentru aceasta și noi smeriții, te lăudăm, 

zicând ție: 

Bucură-te, cela ce în fața prigonitorilor, cu curaj ai stat; 

Bucură-te, că prin hotărârea ta cea bună pe toți ai înfruntat; 

Bucură-te, cela ce, nevoind să te lepezi de dreapta credință, în lanțuri ai fost aruncat; 

Bucură-te, că în temnița din cetatea Devet pentru credința ta, ai fost ferecat; 

Bucură-te, cela ce și-n temnița din Timișoara ai stat; 

Bucură-te, că în înfricoșătoarea temniță din Kufstein, până la moarte ai răbdat; 

Bucură-te, cela ce cu cununa de mucenic ai fost încununat; 

Bucură-te, că prin statornicia ta în credință, pilda vie tuturor ne-ai dat; 

Bucură-te, cela ce pe frații tăi cu dragoste în toate i-ai mângâiat; 

Bucură-te, că în furtuna tuturor încercărilor prin care ai trecut, întru nimic tu nu te-ai clătinat; 

Bucură-te, cela ce vrednic mucenic te-ai arătat; 

Bucură-te, că răsplata muceniciei tale ai aflat; 

Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 11: 

În temnița de la Kufstein, chinuitoare pătimiri ai îndurat; și acolo, departe de cei iubiți ai tăi, în 

mâinile lui Dumnezeu, cu buna nădejde, sufletul ți-ai încredințat, iar acum ești împreună cu 

mucenicii, cu sfinții și cu îngerii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 11: 
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Preabunul Dumnezeu, ascultând rugăciunile tale, Cuvioase Sofronie, a înmuiat inimile 

căpeteniilor care prigoneau pe dreptcredincioșii români din Transilvania și i-a făcut să îngăduie 

acelora să aibă episcopul lor. Pentru aceasta, laudă și mulțumită aducem lui Dumnezeu, iar pe 

tine cu evlavie te cinstim, zicând: 

Bucură-te, cela ce cu graiurile tale ai dat tuturor îmbărbătare; 

Bucură-te, că învățaturile tale tuturor au fost spre luminare; 

Bucură-te, cela ce în suferințe pe frații tăi i-ai mângâiat; 

Bucură-te, că în dragostea ta cea mare, pe toți ai îmbrățișat; 

Bucură-te, cela ce în Transilvania, slujba ta până la capăt o ai dus; 

Bucură-te, că te-ai arătat slujitor credincios Domnului Iisus; 

Bucură-te, cela ce te-ai învrednicit a vedea răsplătită vechea suferință; 

Bucură-te, căs-a dat păstor legiuit fraților tăi de credință; 

Bucură-te, cela ce mai departe, în cuvioșie te-ai nevoit; 

Bucură-te, că mai tarziu, în Mănăstirea Argeșului te-ai sălășluit; 

Bucură-te, ca și acolo fiind, gândurile tale mereu spre foștii tăi păstoriți s-au îndreptat; 

Bucură-te, că și la Argeș totdeauna pentru ei, lui Dumnezeu te-ai rugat; 

Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! 

Condac 12: 

După osteneli îndelungate și după viețuirea ta cea curată, Cuvioase Sofronie, ai ajuns la odihna 

cea veșnică și acolo, împreună cu toți mărturisitorii dreptei credințe și cu sfinții, te veselești de-a 

pururea, cântând lui Dumnezeu, împreună cu ei: Aliluia! 

Icos 12: 

La ușa bisericii din Săliște, mult întristata ta soție, cu fața cernită, a stat multă vreme, plângând și 

așteptând întoarcerea ta. Dar n-ai mai venit, Mucenice Oprea, căci în temnița de la Kufstein ai 

pătimit până la moarte, iar fericitul tău suflet și-a luat zborul către cer. Pentru aceasta, toată ceată 

dreptcredincioșilor te cinstește cu laude, zicând ție: 

Bucură-te, Mucenice Oprea, mare și zelos iubitor de Hristos; 

Bucură-te, că din calea pe care o ai ales, nu te-ai mai întors; 

Bucură-te, cela ce dreapta credință a poporului tău, mult ai iubit; 

Bucură-te, că pentru suferințele fraților tăi ai pătimit; 

Bucură-te, cela ce crucea lui Hristos până la capăt o ai purtat; 

Bucură-te, că înaintea Domnului celui bun, mult har ai aflat; 

Bucură-te, cela ce urâciunea defăimării nu te-a înmuiat; 

Bucură-te, că făgăduința măririi deșarte nu te-a clătinat; 

Bucură-te, cela ce toate desfătările lumii le-ai disprețuit; 

Bucură-te, că în răsplătirile cele cereșfi ai nădăjduit; 

Bucură-te, cela ce cununa muceniciei, la sfârșit, ai aflat; 

Bucură-te, cela ce în ceața mucenicilor ai fost așezat; 

Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat! 

Condac 13: 
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O, fericită treime de sfinți mărturisitori, Visarioane, Sofronie și mucenice Oprea, care cu multă 

îndrăzneală ați apărat credința ortodoxă și crucea pătimirii voastre ați dus-o până la capăt! 

Fericiți sunteți că Bunul Dumnezeu S-a milostivit de strădaniile voastre cele sfinte pentru 

credința strămoșească și a adus, până în cele din urmă, în staulul Bisericii romane, pe toți cei 

abătuți de la Sfânta Ortodoxie. Rugați-vă neîncetat lui Hristos, Dumnezeului nostru, pentru 

desăvârșirea acestei reîntoarceri, pentru ca toți, un singur suflet având și o singură credință 

mărturisind, să cântăm Preasfintei Treimi, împreună cu voi: Aliluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Acatistul Sfinţilor Ioan din Galeş şi Moisi Măcinic 

 

Condacul 1 

Fericiţi şi fără de prihană v-aţi arătat credincioşilor părinţi mărturisitori, Ioan din Galeş şi Moise 

Măcinic, căci, vieţuind în credinţa cea adevărată, aţi primit chemarea cea sfântă a preoţiei şi v-aţi 

îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugaţi-vă Tatălui Ceresc să 

ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Părinţi Ioan şi Moise, 

mărturisitori ai Ortodoxiei! 

Icosul 1 

Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin 

pătimirea Părintelui Ioan cel din Galeş. Căci acesta Crucea pe umeri luând şi pe Hristos 

mărturisind, a primit de la Dumnezeu cununa cea neveştejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniţi, 

toţi iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude şi cântări duhovniceşti pătimirea Mucenicului 

Ioan, zicând: 

Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal; 

Bucură-te, vrednic slujitor la altar; 

Bucură-te, preot de tânăr sfinţit; 

Bucură-te, mare păstor, neplătit; 

Bucură-te, sfeşnic cu lină lumină; 

Bucură-te, tânăr cu minte senină; 

Bucură-te, luceafăr şi blândul păstor; 

Bucură-te, casă pentru-ntregul popor; 

Bucură-te, scut al dreptei credinţe; 

Bucură-te, preot cu sfântă voinţă; 

Bucură-te, veste bună pentru satul tău; 

Bucură-te, că turma ferit-ai de rău; 

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 2-lea 

Dreptatea şi pacea turmei lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii 

străini ai cetăţii Sibiului, căci nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credinţa străbună a 

fiilor neamului românesc, Părinte Ioane, ridicat-ai glas de apărare, cântând cu îngerii lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 2-lea 

Neputând suferi potrivnicul statornicia ta în dreapta credinţă, te-a supus prigonirii, Părinte 

Moise, dimpreună cu cei ai casei tale; iar noi, văzând pătimirea ta, ne minunăm de puterea lui 

Dumnezeu, Care te-a întărit, şi cu laude îţi cântăm: 

Bucură-te, că lui Hristos te-ai dăruit; 

Bucură-te, că harul Lui te-a întărit; 

Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus; 

Bucură-te, că Domnului jertfă te-ai adus; 

Bucură-te, că Banatul ţi-a dat adăpostire; 

Bucură-te, cu Oprea Miclăuş în mărturisire; 

Bucură-te, că suferit-ai pentru neamul tău; 

Bucură-te, că Domnul te-a păzit de rău; 

Bucură-te, că în necazuri ai fost ca o stâncă; 

Bucură-te, că credinţa ţi-a fost vie, adâncă; 

Bucură-te, că nădejdea ţi-a fost ancoră tare; 

Bucură-te, că iubirea ţi-a fost desfătare; 

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 3-lea 

Epitrahil sfinţit ai socotit lanţurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, Mucenicule 

Moise. Văzând ei mărturisirea pentru Hristos şi lumina feţei tale au amuţit, că nu ştiau să cânte 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Asemănatu-te-ai cu Hristos, Părinte Ioan; căci pârâşii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca 

la un preot nevinovat, deşi vesteai credinţa cea adevărată la lumina zilei, de la altarul cel sfinţit al 

Bisericii. De aceea, văzând noi prigoana ta şi a familiei tale, te lăudăm zicând: 

Bucură-te, că pe Moise preotul l-ai cercetat; 

Bucură-te, că împreună hrisov aţi semnat; 

Bucură-te, că prin Duhul, aţi fost netemători; 

Bucură-te, că mustrat-aţi pe asupritori; 

Bucură-te, Ioane, preot neînfricat; 

Bucură-te, că-n suflet credinţa ai păstrat; 

Bucură-te, c-avut-ai sfârşit fericit; 

Bucură-te, că în ceruri Domnul te-a primit; 

Bucură-te, că în slavă sfinţii te cinstesc; 

Bucură-te, că îngerii ţie îţi vorbesc; 

Bucură-te, că ţara îţi face cinstiri; 

Bucură-te, că te numeri cu sfinţii martiri; 

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 
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Condacul al 4-lea 

Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioane, înlănţuit în temniţa cea întunecată a cetăţii 

Sibiului, venit-a bătrânul tău tată, Ioan, la mai-marii cetăţii pentru a mijloci eliberarea ta, dar 

aceştia au nesocotit glasul cererii lui. Dar Hristos a fost pururea cu tine întărindu-te, căci Îi cântai 

neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Despărţitu-te-au oamenii Curţii imperiale de lumina soarelui, aruncându-te în temniţă 

întunecoasă, Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina lui Hristos, Cel care, încălzind 

şi luminând inima ta şi a noastră, ne îndeamnă a-ţi cânta: 

Bucură-te, luptător pentru Ortodoxie; 

Bucură-te, că gustat-ai din apa cea vie; 

Bucură-te, stâncă din Carpaţi tăiată; 

Bucură-te, minte de Hristos luminată; 

Bucură-te, lacrimă pe faţă prelinsă; 

Bucură-te, torţă veşnic aprinsă; 

Bucură-te, că în lupte la cer ai privit; 

Bucură-te, că viclenia ai batjocorit; 

Bucură-te, că Domnul te-a încurajat; 

Bucură-te, mucenice cinstit şi curat; 

Bucură-te, reazem şi stâlp de întărire; 

Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire; 

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 5-lea 

Ne bucurăm, Sfinte Mucenice Ioan, că haina cea strălucitoare a pătimirii tale a biruit înşelăciunea 

întunericului. De aceea, minunându-ne de răbdarea ta, ne înveşmântăm şi noi cu armele Duhului, 

ca să luptăm împotriva patimilor şi a vrăjmăşiilor acestei lumi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Masă sfântă s-a arătat piatra cea rece a temniţei în care ai fost închis, Părinte Ioan. Căci înarmat 

fiind de Hristos cu nepătimirea, ţi-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simţi asprimea frigului 

şi bezna adâncurilor. Simţirea inimii fiindu-ţi încălzită de Duhul Sfânt şi cu ochii minţii luminaţi 

de lumina lui Hristos, ai biruit toate uneltirile lui Veliar. Pentru aceea, acum şi noi, păcătoşii, 

ridicăm ochii la cer şi cu îndrăzneală, te lăudăm: 

Bucură-te, ostaş, mult pătimitor; 

Bucură-te, al Ortodoxiei sfânt apărător; 

Bucură-te, strajă şi ancoră tare; 

Bucură-te, podoabă în sfinte altare; 

Bucură-te, alinător de suflete îndoite; 

Bucură-te, preot, rugător fierbinte; 

Bucură-te, toiag ce sprijini neputinţa; 
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Bucură-te, doctor ce vindeci suferinţa; 

Bucură-te, pace în lume revărsată; 

Bucură-te, voce de îngeri ascultată; 

Bucură-te, liră dulce şi suavă; 

Bucură-te, că Domnul te-a primit în slavă; 

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 6-lea 

Purtat de soldaţii Împărăţiei, ca altă dată Sfântul Apostol Pavel, ai fost aruncat mai întâi între 

zidurile cetăţii Deva, Părinte Ioane, iar mai apoi, socotind că eşti prea aproape de turma ta cea 

cuvântătoare alungatu-te-au în pământ străin. Dar înstrăinarea de pământul străbun nu te-a 

depărtat de dragostea lui Hristos, cântându-I neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucit-au faptele tale şi în pământ străin, Părinte Moise, căci rugându-te pururea lui Dumnezeu 

pentru fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toţi cei ce sufereau pentru dreapta 

credinţă în ţara ta. Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinţei inima ta, iar noi îţi aducem 

aceste cântări de laudă, zicând: 

Bucură-te, comoară de îngeri cinstită; 

Bucură-te, jertfă de Domnul primită; 

Bucură-te, aur în topitoare lămurit; 

Bucură-te, smirnă cu parfum plăcut; 

Bucură-te, rază, ca semnul biruinţei; 

Bucură-te, rouă pe florile credinţei; 

Bucură-te, mână de daruri dătătoare; 

Bucură-te, hrană îndestulătoare; 

Bucură-te, vajnic şi bun mărturisitor; 

Bucură-te, cărbune şi foc arzător; 

Bucură-te, candelă veşnic aprinsă; 

Bucură-te, că în ceruri ţi-e uşa deschisă; 

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 7-lea 

Văzând noi astăzi, Părinte Moise, cum pietrele temniţelor măcinat-au grâu românesc, adică 

trupul tău plin de har dumnezeiesc, ne întărim duhovniceşte şi îndrăznim a cânta lui Dumnezeu, 

împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Desfătatu-te-ai pe calea lui Hristos, Ioane, Mucenice, de aceea nimic nu ţi s-a părut prea greu 

pentru El: nici temniţa, nici umilinţele la care ai fost supus; de aceea, văzând tăria ta, cântăm: 

Bucură-te, a braşovenilor sfântă podoabă; 

Bucură-te, că venit-au grabnic să te vadă; 
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Bucură-te, că pătimirea-ţi nu o vor uita; 

Bucură-te, că de-a pururi cinste îţi vor da; 

Bucură-te, că linişte în suflet ei ţi-au pus; 

Bucură-te, că spinii suferinţei ţi-au smuls; 

Bucură-te, că moartea primit-ai cu plăcere; 

Bucură-te, că aceasta ţi-a fost spre înviere; 

Bucură-te, suflet de îngeri cinstit; 

Bucură-te, că Domnul în cer te-a primit; 

Bucură-te, că Ardealul te are putere; 

Bucură-te, că ţara prin tine nu piere; 

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 8-lea 

Îndulcitu-te-ai cu dorul de Hristos şi de Ţară, Părinte Ioane, şi te-ai împărtăşit de dumnezeiasca 

Lui dragoste, Care împreună cu tine era întemniţat. Haină de nuntă ţesutu-ţi-ai din răbdarea 

chinurilor, iară noi, văzând smerenia ta şi neînduplecata ta nădejde, Domnului cântăm: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Fiind întărit de Trupul şi Sângele lui Hristos din dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El 

atunci când slujitorii crăieşti ţi-au făgăduit daruri alese. De aceea, văzând noi statornicia inimii 

tale, nepătată de vânzare, îţi cântăm într-un cuget unele ca acestea: 

Bucură-te, părinte închis pentru credinţă; 

Bucură-te, că trecut-ai prin multă suferinţă; 

Bucură-te, preot de îngeri slujit; 

Bucură-te, sfinte de Domnul iubit; 

Bucură-te, rază din soare aprinsă; 

Bucură-te, stea de-a pururi nestinsă; 

Bucură-te, hrană de Domnul gătită; 

Bucură-te, pâine de Duhul dospită; 

Bucură-te, apă din „apa cea vie”; 

Bucură-te, cale către veşnicie; 

Bucură-te, armă ce apără glia; 

Bucură-te, strajă pentru România; 

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 9-lea 

Tot neamul creştinesc, Părinte Moise, pomeneşte suferinţele tale pentru dreapta credinţă. Poporul 

dreptmăritor te cinsteşte pentru că tu ai reînviat în sufletul confraţilor tăi dragostea de ţară şi de 

credinţa strămoşească, cântând: Aliluia! 
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Icosul al 9-lea 

Lacrimile de rugăciune ale fraţilor tăi din Ardeal primeşte-le ca pe nişte mărgăritare de mult preţ. 

Fii, preabunule Părinte, mijlocitor şi rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei ce cu evlavie 

cântă: 

Bucură-te, frate cu cei osândiţi; 

Bucură-te, prieten cu cei oropsiţi; 

Bucură-te, tată pentru sărmani; 

Bucură-te, mamă pentru orfani; 

Bucură-te, leagăn pentru copii: 

Bucură-te, viaţă pentru cei vii; 

Bucură-te, casă pentru străini; 

Bucură-te, ţară pentru români; 

Bucură-te, sfeşnic cu lină lumină; 

Bucură-te, masă pururea plină; 

Bucură-te, sprijin pentru popor; 

Bucură-te, mare mijlocitor; 

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 10-lea 

Cât de dulci pentru tine au fost cuvintele dumnezeieşti: „Intră în bucuria Domnului tău”, pe care 

le-ai auzit de la Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire Mucenice Ioan. Pentru aceea, 

împreună cu Sfinţii Mucenici, cânţi: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid de întărire şi turn de credinţă te arăţi evlavioşilor ortodocşi, căci Hristos, primindu-te în 

cămările cereşti, te-a încununat mucenic şi te-a aşezat în ceata sfinţilor martiri, Părinte Moise. 

Pentru aceasta, ne bucurăm de harul pe care l-ai primit în ceruri şi te lăudăm: 

Bucură-te, floare sădită în rai; 

Bucură-te, sfinte primit cu alai; 

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, slavă pentru neamul tău; 

Bucură-te, cinste pentru braşoveni; 

Bucură-te, bucurie pentru ardeleni; 

Bucură-te, tărie pentru Biserici; 

Bucură-te, icoana sfinţiţilor clerici; 

Bucură-te, chivot de har păstrător; 

Bucură-te, parfumul plăcut mirositor; 

Bucură-te, vieţuitor în cele cereşti; 

Bucură-te, că veşnic pe Domnul priveşti; 

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 
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Condacul al 11-lea 

Făclie aprinsă eşti în sălaşele cereşti, Părinte Moise, întru tot fericite, luminează calea noastră, a 

celor rămaşi în iureşul ispitelor şi al necazurilor vieţii, ca să putem cânta, după cuviinţă, 

împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

În ceruri vezi de-a pururi faţa lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă până la sânge, Părinte 

Ioan. Nu înceta a te ruga pentru noi, ca să putem răbda, asemenea ţie, primejdiile şi necazurile 

vieţii, ca astfel să-ţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, viaţă înnoită prin cruce; 

Bucură-te, cântec ce linişte-aduce; 

Bucură-te, ură schimbată-n iubire; 

Bucură-te, luptă spre nepătimire; 

Bucură-te, frunte cu spini încoronată; 

Bucură-te, minte de Duhul udată; 

Bucură-te, că Domnul în cer te-a adus; 

Bucură-te, că îngeri cunună ţi-au pus; 

Bucură-te, Sfinte, primit între sfinţi; 

Bucură-te, că eşti avvă între părinţi; 

Bucură-te, steaua ce arăţi soarele; 

Bucură-te, armă ce sfarmă zăvoarele; 

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 12-lea 

Comoară de mult preţ şi rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, mucenicul lui Hristos. Pe 

tine, care străluceşti în lumina cea neapropiată şi vezi faţa cea negrăită a Preasfintei Treimi, te 

rugăm, ajută-ne să dobândim pacea inimii şi liniştea sufletelor noastre, ca să putem cânta, 

împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Pe cel ce este podoaba mucenicilor şi mare folositor credincioşilor, adunându-ne, o, iubitorilor de 

prăznuire, să încununăm cu cântări de laude pe Mucenicul Moise, zicând: 

Bucură-te, părinte de Domnul cinstit; 

Bucură-te, înger de îngeri dorit; 

Bucură-te, Sfinte, cu har curgător; 

Bucură-te, mană pentru popor; 

Bucură-te, suflet de Duhul Sfânt plin; 

Bucură-te, floare sub cerul senin; 

Bucură-te, piatră din stânca Hristos; 

Bucură-te, liră cu viers preafrumos; 

Bucură-te, izvor cu apă cristalină; 

Bucură-te, făclie cu lină lumină; 
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Bucură-te, că la Domnul pururi mijloceşti; 

Bucură-te, că din ceruri veşnic ne priveşti; 

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 13-lea 

O, prealăudaţilor Mucenici Ioan şi Moise, preoţi şi apărători ai dreptei credinţe şi propovăduitorii 

Adevărului, primiţi aceste rugăciuni şi fiţi mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu. Ajutaţi-ne, 

cu rugăciunile voastre, să biruim uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi să ne învrednicim a 

ajunge la cunoaşterea adevărului, descoperit în noi şi în firea lucrurilor, ca să putem cânta 

neîncetat, împreună cu voi, cântarea îngerească: Aliluia! 
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Acatistul Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou din Basarabi 

 

Icos 1: 

Îngerii cei din ceruri s-au mirat de tine, Părinte Dimitrie, îngerul cel pământesc, văzându-te cum 

în trup fiind ai biruit pe demonul cel fără de trup și de minunile tale spăimântându-se au stat 

cântându-ți unele ca acestea: 

Bucură-te, cel ce ești om ceresc; 

Bucură-te, cel ce ai fost înger pământesc; 

Bucură-te, că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoșească; 

Bucură-te, că ai viețuit mai presus de fire și de om; 

Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit; 

Bucură-te, că pe vrăjmaș, lesne l-ai biruit; 

Bucură-te, că, la fel cu Abel, jertfe prin rugăciuni ai înălțat; 

Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut; 

Bucură-te, cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească; 

Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălțimea cea cerească; 

Bucură-te, săditorule de vie duhovnicească; 

Bucură-te, cel ce câștigi tuturor pocăință ca să se mântuiască; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 2: 

Fiind înălțat Sfântul Dimitrie în văzduhurile cerești, privește către cei ce-l roagă pe dânsul și, cu 

bunătate părintească, tinde milostiva izbăvire din toate nevoile, tuturor celor ce cântă lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 2: 

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând păgânii s-o înțeleagă, nu se pot dumiri de cinstitele tale 

moaște, cum adică, o materie nu se supune firii și trupul nu se dă putreziciunii; iar noi cu credință 

cântăm ție acestea: 

Bucură-te, vas de Duhul Sfânt primitor; 

Bucură-te, locaș dumnezeiesc, de minuni izvorâtor; 

Bucură-te, că la fel cu cei fără de trup ai viețuit; 

Bucură-te, că pe duhul tău către cele cerești l-ai povățuit; 

Bucură-te, ca întru tine putreziciunea ai făcut-o neputreziciune; 

Bucură-te, că întru tine moartea ai făcut-o neputincioasă; 

Bucură-te, că la fel cu Avraam ți-ai lăsat patria și părinții; 

Bucură-te, că te-ai sălășluit în pământul făgăduinții; 

Bucură-te, stejar cu umbră dumnezeiască; 
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Bucură-te, că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească; 

Bucură-te, că ți-ai jertfit viața ca un alt Isaac; 

Bucură-te, că ai înălțat cugetul minții tale către Dumnezeu; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 3: 

Putere cerească umbrind sfintele tale moaște, sfinte părinte, ca dintr-un soare slobozește razele 

darurilor tuturor celor ce se ating de ele, și pe toți de boli tămăduind cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icos 3: 

Având noi racla cinstitelor tale moaște, cuvioase părinte, ca la un izvor de daruri toți cu credință 

alergăm, pentru care izbăvește-ne, sfinte, de cei ce ne tulbură pe noi ca neîncetat să zicem: 

Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor; 

Bucură-te, cel ce ai biruit pe demonul întunericului; 

Bucură-te, că ne-ai izbăvit pe noi din robie precum Avraam pe Lot; 

Bucură-te, că pe fiii Agarei cu totul i-ai izgonit; 

Bucură-te, că pe noi ca pe alt Isaac ne faci moștenitori; 

Bucură-te, că pe Ismail cel necredincios, l-ai izgonit ca pe un împotrivitor; 

Bucură-te, că la fel ca Lot te-ai suit în munții faptelor bune; 

Bucură-te, că te-ai arătat multora temei de împăcare; 

Bucură-te, că nu te-ai lăsat prins în Gomora patimilor; 

Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor; 

Bucură-te, că nu te-ai uitat la cele de jos; 

Bucură-te, că prin buna veghe ai slujit lui Hristos; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 4: 

Vifor de multe ispite și furtuni de multe nevoi învăluindu-ne pe noi, sfinte, cu credință alergăm la 

tine, ca, prin rugăciunile tale, să le prefaci pe toate în buna liniște și astfel, prin tine, să cântăm 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 4: 

Auzit-am, sfinte părinte, de viața ta cea dumnezeiască; văzut-am și minunile tale și, îndulcindu-

ne de facerile tale de bine ce ne arăți în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, 

pentru care grăim ție, unele ca acestea: 

Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor; 

Bucură-te, izbăvirea îndrăciților; 

Bucură-te, întărirea bătrânilor; 

Bucură-te, învățătorul tinerilor; 

Bucură-te, îmbrăcămintea celor fără de îndrăzneală; 

Bucură-te, mângâierea celor întristați; 
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Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă; 

Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor ce sunt în primejdii; 

Bucură-te, temei întăritor al credinței noastre; 

Bucură-te, noule învățător al vieții celei curate; 

Bucură-te, că ai slujit lui Dumnezeu cu bunăvoire; 

Bucură-te, că te-ai asemănat Lui prin buna ta viețuire; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 5: 

Cale de Dumnezeu umblată, arătându-ne nouă cu suferințele vieții tale, sfinte, pe toți ne înveți, 

ca prin înțelepciune și cu a Duhului curăție slujind lui Dumnezeu, să cântăm Lui: Aliluia! 

Icos 5: 

Văzând Sfinte Dimitrie, locuitorii din Basarabi lumină în apa Lomului au socotit că este o 

comoară; dar, după ce au scos sfintele tale moaște, văzând că faci minuni și izvorăști tămăduiri 

tuturor, spăimântându-se toți, grăiau către tine unele ca acestea: 

Bucură-te, comoară din Basarabi; 

Bucură-te, cel ce ai sfințit apa Lomului; 

Bucură-te, că jugul cel ușor al Domnului pe umeri l-ai luat; 

Bucură-te, că pe acesta ușor tuturor l-ai arătat; 

Bucură-te, odraslă frumoasă a peșterii celei sfinte; 

Bucură-te, dreptule îndrumător al celor cu bună minte; 

Bucură-te, izbăvitorul fetei celei îndrăcite; 

Bucură-te, veselia părinților ei cea nepovestită; 

Bucură-te, întărirea surorilor celor cu bună cucernicie; 

Bucură-te, că prin tine s-au învățat a cinsti cele de evlavie; 

Bucură-te, îndreptătorul lui Lavrentie cel fără socoteală; 

Bucură-te, că pe toți îi înveți a fi către tine cu sfială; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 6: 

Mărturisitorii de Hristos, fiii tăi duhovnicești sunt martorii minuniior tale, sfinte părinte; pentru 

aceasta, daruri de mulțumire cu netăcute glasuri lui Dumnezeu înălțăm, cântându-I: Aliluia! 

Icos 6: 

Strălucind tu în pământul nostru, ai gonit întunericul păgânătății, ca stăpânirea lui, nerăbdând 

venirea ta, a căzut; iar cei ce ne-am izbăvit de acesta, grăim către tine unele ca acestea: 

Bucură-te, surpătorul păgânătății; 

Bucură-te, sprijinitorul creștinătății; 

Bucură-te, că la fel cu Moise ții toiagul crucii; 

Bucură-te, că ne arăți nouă semnele biruinții; 

Bucură-te, că pe Faraon cel nevăzut l-ai înecat în marea lacrimilor tale; 
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Bucură-te, că pe cel văzut îl îngropi în strălucirea isprăvilor tale; 

Bucură-te, stâlp de foc al credinței; 

Bucură-te, că ne povățuiești în pământul făgăduinței; 

Bucură-te, nor răcoros și cu bună umbrire; 

Bucură-te, că trăim în țara noastră sub buna ta ocrotire; 

Bucură-te, că ne hrănești în lipsă cu îndestulare; 

Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelșugare; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 7: 

Voind Dumnezeu a ne mângâia pentru multe nevoi și necazuri te-a dat nouă ocrotitor; dar noi te 

cunoaștem pe tine și părinte și de minuni făcător; pentru aceasta, mulțumind pentru bunătatea cea 

negrăită, Îi cântăm lui: Aliluia! 

Icos 7: 

Arătat-ă făptură nouă, trimițându-te Făcătorul pe tine la noi cei ce suntem făcuți de Dânsul; că 

focul războiului și al robiei s-a stins, pe vrăjmași cu rușine i-a întors și boala ciumii ca un fum a 

pierit; iar noi cei izbăviți de acestea, neîncetat grăim ție: 

Bucură-te, râvnitor ca un alt Ilie; 

Bucură-te, că la fel cu acela ai locuit în pustie; 

Bucură-te, că ai biruit pe proorocul înșelăciunii; 

Bucură-te, că s-au rușinat împletitorii minciunii; 

Bucură-te, că ai potolit flacăra războiului cea stricătoare; 

Bucură-te, că încetezi toată boala cea vătămătoare; 

Bucură-te, că prin tine câștigăm ploi la vreme potrivită; 

Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase; 

Bucură-te, cel ce ți-ai lucrat comoara faptelor celor bune; 

Bucură-te, că prin ea te-ai suit la înălțime; 

Bucură-te, că nu îmbrăcămintea ci trupul tău ne-ai lăsat nouă; 

Bucură-te, că prin el dobândim cele trebuitoare nouă; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 8: 

Văzând viața străină, să ne înstrăinăm din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta 

sfântul lui Dumnezeu Dimitrie a viețuit cu înstrăinare ca să ne învețe el pe noi a urma vieții lui și 

trăgându-ne mintea la înălțime, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 8: 

Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nicidecum nu ai dezlipit-o de la cele de sus, ca, uitând 

de trupul tău și de lume, ai biruit pe demon. Și acuma, făcându-te părtaș cereștilor bunătăți roagă 

pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea: 

Bucură-te, minte cerească și înainte-văzătoare; 
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Bucură-te, voință de daruri duhovnicești primitoare; 

Bucură-te, Samuile preasfințite; 

Bucură-te, preablândule Davide; 

Bucură-te, că te-ai facut sabie a Domnului cu doua ascuțișuri; 

Bucură-te, că ai tăiat cu ea pe Goliat cel cu multe împletituri; 

Bucură-te, că prin voința minții tale ai slujit lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că sufletul tău curat l-ai dat Ziditorului tău; 

Bucură-te, risipitorule a multe feluri de boli; 

Bucură-te, purtătorule de biruință asupra patimilor; 

Bucură-te, că ne arăți calea către împărăția cea nesfârșită; 

Bucură-te, că prin tine câștigăm bunătățile cele nădăjduite; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 9: 

Toată adunarea creștinească venind, să cădem la bineplăcutul lui Dumnezeu Sfântul Dimitrie: 

bogații la cel sărac cu duhul, săracii la îmbogățitorul, sănătoșii la păzitorul, bolnavii la doctorul 

cel fără de plată, drepții la îndreptătorul și păcătoșii la îndrumătorul și dimpreună toți să cântăm 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 9: 

Ritorii cei meșteri la cuvânt se arată față de tine a fi ca niște muți, că nu pricep să spună în ce 

chip cinstitele tale moaște, rămânând nestricate, izvorăsc acum bună mireasmă și tămăduiri de tot 

felul; iar noi privind o taină ca aceasta, grăim către tine: 

Bucură-te, apostolul și propovăduitorul nostru; 

Bucură-te, dascălul și îndrumătorul nostru; 

Bucură-te, că prin fapte ai propovăduit tu pe Hristos; 

Bucură-te, că te-ai făcut chip pocăinței de obște și de folos; 

Bucură-te, luminătorule strălucit; 

Bucură-te, mângâierea cea grabnică a celor în primejdie; 

Bucură-te, că trupul tău ne-ai lăsat nouă ca un adăpost sfințit; 

Bucură-te, că, întâmpinând moaștele tale, săltăm cu duhul; 

Bucură-te, că, sărutându-le, luăm binecuvântare; 

Bucură-te, că atingându-le, ne umplem de sfințenie; 

Bucură-te, că, apropiindu-ne de dânsele, de boli ne tămăduim; 

Bucură-te, că, închinându-ne lor, din primejdii ne izbăvim; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 10: 

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea vrăjmașului, te-a trimis ca pe 

un apostol la noi, ca prin tine să învățam să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin 

viață curată, apropiindu-ne de Dumnezeu, să-I cântăm: Aliluia! 
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Icos 10: 

Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se reazemă de tine, căci Făcătorul cerului 

și al pământului te-a făcut pe tine încăpător de daruri duhovnicești; pentru aceasta, ca la un 

reazem tare, alergăm noi, și cu bună nădejde grăim ție acestea: 

Bucură-te, omul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, împlinitorul poruncilor Lui; 

Bucură-te, întărirea credinței celei drepte; 

Bucură-te, icoană însuflețită a vieții celei curate; 

Bucură-te, stâlp de sprijinire în primejdii; 

Bucură-te, reazem neclintit al nădejdii; 

Bucură-te, că ai dat înșelăciunea la iveală; 

Bucură-te, că ne-ai scăpat de primejdii cu multă îndrăzneală; 

Bucură-te, că în ceruri locuind vezi pe Dumnezeu; 

Bucură-te, că acolo viețuind te desfătezi întru bucuria Lui; 

Bucură-te, că împărătești întru cele de sus; 

Bucură-te, că de acolo privești la noi, spre cei de jos; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 11: 

Cântări și mulțumiri din tot sufletul, aducem prin tine lui Dumnezeu, sfinte părinte, pe care, 

primindu-le, roagă dimpreună cu toată ceata cuvioșilor pe blândul Iisus să ne dăruiască iertare, 

dezlegare de păcate și milă în ziua judecății, nouă celor ce cântăm Lui: Aliluia! 

Icos 11: 

Făclie purtătoare de lumină ești între preacuvioși și împreună-locuitor cu toți sfinții. Drept 

aceasta se bucură de tine, Sfinte Dimitrie, și Tatăl ceresc dimpreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, iar 

noi cu credință, privind acestea, grăim către tine: 

Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioșilor; 

Bucură-te, nevoința cea cu osârdie a pustnicilor; 

Bucură-te, dimpreună următorule cu marele Antonie; 

Bucură-te, împreună la obicei cu Onufrie; 

Bucură-te, cel împreună cu Pavel Tebeul la săvârșirea nevoințelor; 

Bucură-te, Pavele, cu nevinovăția și cu facerea minunilor; 

Bucură-te, cu Ammon, cu Ahila și cu Agatonie; 

Bucură-te, cu Antim, cu Amonata și cu Amonie; 

Bucură-te, împreună cu Grigorie Decapolitul; 

Bucură-te, cu părintele nostru Nicodim cel sfințit; 

Bucură-te, părinte al nostru cel totdeauna folositor; 

Bucură-te, izbăvitorul nostru cel grabnic ajutător; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 
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Condac 12: 

Hristoase împărate, primește pe mijlocitorul nostru și implinitorul poruncilor Tale, care se roagă 

Ție, ca să dai Bisericii Tale unire, pace adâncă la toată lumea și stingere dezbinărilor; să nu ne 

dai vrăjmașilor noștri, nici cu mâna Ta să ne pierzi pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi 

poporul Tău suntem, de la care auzi: Aliluia! 

Icos 12: 

Cântând dimpreună cu îngerii, cu cuvioșii și cu toți sfinții înaintea Sfintei Treimi, pomenește-ne 

și pe noi cei ce alergăm la tine, sfinte, ca, izbăvindu-ne de toate ispitele și de Împărăția cerească 

învrednicindu-ne, să graim ție unele ca acestea: 

Bucură-te, mărgăritar ceresc al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, diamant luminos al răbdării; 

Bucură-te, floarea cea neveștejită a raiului; 

Bucură-te, tămâia cea cu bun miros a darului; 

Bucură-te, smirnă duhovnicească cu lină îmbălsămare; 

Bucură-te, mir ceresc, care ne umpli pe noi de bună mireasmă; 

Bucură-te, vas plin de bunătate nemuritoare; 

Bucură-te, baie de toată nevoia curățitoare; 

Bucură-te, ocârmuitorul celor ce înoată în marea vieții acesteia; 

Bucură-te, îndrumătorul celor ce stăpânesc cu bună dreptate; 

Bucură-te, tămăduirea cea dorită a trupurilor noastre; 

Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre; 

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! 

Condac 13: 

O, preacuvioase părinte, purtătorule de Dumnezeu Sfinte Dimitrie, primind acest dar de 

rugăciune de la noi acum, izbăvește din toată nevoia și scapă din chinul ce va să fie, pe toți cei ce 

cântă lui Dumnezeu: Aliluia!  
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Acatistul Sfântului Paisie de la Neamţ 

 

Condac 1: 

Urmând lui Hristos, fericite părinte, ai părăsit casa părinților tăi și, neaflând odihnă în patria ta, 

în muntele Athosului sihastru te-ai făcut; și ca un alt Avraam în binecuvântatul pământ românesc 

te-ai sălășluit, ajungând mare stareț și Părinte, cu mulți fii duhovnicești în țara Moldovei. Pentru 

aceasta, cu evlavie, îți strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al 

călugărilor! 

Icos 1: 

Născut în familie preoțească, de mic ai iubit pe Hristos și ai dorit liniștea și neîncetata rugăciune, 

pentru care te rugăm să primești de la noi, fiii tăi, această cântare de laudă: 

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, floare de mult preț a Poltavei; 

Bucură-te, crin duhovnicesc al Ortodoxiei; 

Bucură-te, că de mic ai fost chemat de Hristos; 

Bucură-te, că din pruncie ai iubit Biserica; 

Bucură-te, făclie care arzi pentru Domnul; 

Bucură-te, lumânare nestinsă a Răsăritului; 

Bucură-te, candelă aprinsă a rugăciunii; 

Bucură-te, sfeșnic neprihănit al fecioriei; 

Bucură-te, locaș al cereștilor bunătăți; 

Bucură-te, tânărule cu minte de bătrân; 

Bucură-te, bătrân înțelept cu inimă de părinte; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 2: 

Nici lacrimile mamei, nici dorul fraților tăi, nici pământul natal nu te-au putut opri să urmezi lui 

Hristos, ci toate lăsându-le, pe diavoli i-ai biruit și ispitele tinereții le-ai potolit și pe prietenii tăi 

i-ai părăsit, alergând spre cele cerești, fericite, pentru care împreună cu tine cântăm lui Hristos: 

Aliluia! 

Icos 2: 

Ne minunăm de râvna ta, sfinte, cum ai lăsat cele trecătoare pentru cele veșnice; cum ai biruit 

slăbiciunile firii și ți-ai găsit adăpost în pământ străin, ajungând fiu sufletesc al Cuviosului Vasile 

de la Poiana Mărului și sihastru iscusit în Sfântul Munte Athos, pentru care îți cântăm: 

Bucură-te, piatră aleasă a credinței; 
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Bucură-te, măslin roditor al Bisericii; 

Bucură-te, cedru înalt din grădina Raiului; 

Bucură-te, măr udat de roua Duhului Sfânt; 

Bucură-te, viță-de-vie mult roditoare; 

Bucură-te, pământ cu multe feluri de roade; 

Bucură-te, bob de grâu purtător de har; 

Bucură-te, trandafir bine mirositor al Bisericii; 

Bucură-te, rod neatins de patimi; 

Bucură-te, suflet curat de copil ceresc; 

Bucură-te, tată duhovnicesc cu mulți fii; 

Bucură-te, dascăl iscusit al neadormitei rugăciuni; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 3: 

S-au minunat părinții din mănăstirile Dălhăuți și Poiana Mărului, văzând râvna ta pentru 

rugăciune și ascultare, smerenia cea adâncă a inimii tale și lacrimile care curgeau din ochii tăi. 

Însă tu, Părinte, ascunzând toate în cămara sufletului tău, cântai neîncetat lui Hristos: Aliluia! 

Icos 3: 

Din copilărie ai urmat lui Hristos, având Tată pe Dumnezeu, maică Biserica, acoperământ pe 

Preasfânta Fecioară, frați pe sfinți și pe îngeri, și povățuitori pe Cuvioșii Athosului și pe 

duhovnicii din mănăstirile Moldovei. Pentru aceasta, cu credință îți strigăm: 

Bucură-te, cetățean al Raiului; 

Bucură-te, împreună-vorbitor cu îngerii; 

Bucură-te, fiu sufletesc al Muntelui Athos; 

Bucură-te, egumen mult căutat al atoniților; 

Bucură-te, că ai fost chemat de Hristos în țara Moldovei; 

Bucură-te, că nu te-ai împotrivit voinței dumnezeiești; 

Bucură-te, că nu ai iubit nimic din cele pământești; 

Bucură-te, că ai găsit odihnă și sălaș fiilor tăi în Mănăstirea Dragomirna; 

Bucură-te, că ai adunat în ea mulțime de fii sufletești; 

Bucură-te, slujitor vrednic al Împăratului Hristos; 

Bucură-te, că ai hrănit pe călugări cu învățături dumnezeiești; 

Bucură-te, sfinte purtător de lumină; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 4: 

Cum vom lăuda nevoințele tale, Cuvioase Părinte? Că ne minunăm de râvna ta în lucrarea 

faptelor bune; de tăria ta în osteneli; de răbdarea ta în privegheri de toată noaptea; de lacrimile 

tale cele de taină și de darul neîncetatei rugăciuni care se odihnea în inima ta. De aceea, te 

rugăm, ajută-ne și pe noi cu darul tău, să pășim pe calea pocăinței, ca să cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia! 
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Icos 4: 

Părinte între părinți și dascăl între dascăli te știm, Cuvioase Părinte Paisie; duhovnic iscusit cu 

dreaptă măsură, stareț înțelept și părinte a mii de călugări și mare rugător înaintea Preasfintei 

Treimi. De aceea, cu multă evlavie, îți cântăm: 

Bucură-te, stâlp neclintit al dreptei credințe; 

Bucură-te, hotar statornic al adevărului; 

Bucură-te, piatră tare a dogmelor ortodoxe; 

Bucură-te, cugetător smerit al celor cerești; 

Bucură-te, învățător iscusit al faptelor bune; 

Bucură-te, candelă nestinsă a sfintei rugăciuni; 

Bucură-te, stea călăuzitoare a călugărilor; 

Bucură-te, înnoitorule al Mănăstirii Dragomirna; 

Bucură-te, părintele săracilor și doctorul bolnavilor; 

Bucură-te, tâlcuitor al Filocaliei; 

Bucură-te, prieten iubitor al Sfinților Părinți; 

Bucură-te, slujitor al Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 5: 

Urmând întru toate lui Hristos și sfinților Lui, ai iubit cel mai mult rugăciunea și învățăturile 

dumnezeieștilor Părinți. De aceea, fericite, ai întemeiat în Moldova trei cetăți duhovnicești ale 

neîncetatei rugăciuni: Dragomirna, Secu și Mănăstirea Neamțului, făcând din această țară al 

doilea Athos ortodox. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 5: 

Ne minunăm, Sfinte Părinte Paisie, de darurile ce le-ai primit de la Hristos, de smerenia și 

blândețea inimii tale și de grija pe care o aveai pentru poporul ortodox prigonit de cei de altă 

lege, pentru care îți cântăm: 

Bucură-te, dascăl sfânt al rugăciunii; 

Bucură-te, ucenic ales al Sfinților Părinți; 

Bucură-te, cămară de taină a Duhului Sfânt; 

Bucură-te, părinte al cetelor călugărești; 

Bucură-te, apărător al celor săraci și prigoniți; 

Bucură-te, împreună-locuitor în Rai cu sfinții; 

Bucură-te, neobosit slujitor al Sfintei Liturghii; 

Bucură-te, ochi neadormit și minte pururea trează; 

Bucură-te, izgonitorule al diavolilor; 

Bucură-te, aspru mustrător al celor leneși; 

Bucură-te, grabnic ajutător al celor necăjiți; 

Bucură-te, înțelept duhovnic al Moldovei; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 
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Condac 6: 

Căzând Bucovina în mâinile străinilor, ai plecat, Cuvioase Părinte, la Mănăstirea Secu, 

înjumătățind obștea fiilor tăi, și, cu lacrimi fierbinți despărțindu-te de ei, te-ai așezat aici, Părinte, 

adunând și alți ucenici în jurul tău și împreună cu ei slăveai neîncetat pe Dumnezeu, cântând: 

Aliluia! 

Icos 6: 

La Mănăstirea Secu nevoindu-te, ai umplut munții și văile de pustnici și Cuvioși, înnoind 

schiturile Sihla și Sihăstria spre lauda lui Dumnezeu, pentru care primește, fericite, această 

cântare: 

Bucură-te, locaș al rugăciunii; 

Bucură-te, casă a binecuvântării; 

Bucură-te, rugător al Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, lauda Maicii Domnului; 

Bucură-te, candelă a Bisericii; 

Bucură-te, dascăl al pocăinței; 

Bucură-te, părinte al sihaștrilor; 

Bucură-te, biserică vie a dumnezeieștii iubiri; 

Bucură-te, cu îngerii împreună-vorbitorule; 

Bucură-te, cu părinții împreună-rugătorule; 

Bucură-te, cu sfinții împreună-locuitorule; 

Bucură-te, slugă credincioasă a lui Hristos; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 7: 

N-ai dat somn ochilor tăi, Cuvioase Părinte, nici genelor tale dormitare, căci ziua și noaptea te 

rugai pentru tine și pentru fiii tăi, ca să fiți izbăviți de cursele vrăjmașului, cântând lui 

Dumnezeu, împreună cu ei: Aliluia! 

Icos 7: 

Vas al rugăciunii și pom al Raiului fiind, de sus primeai har și mângâiere prin mijlocirea Maicii 

Domnului și a tuturor sfinților, cărora cu credință le-ai urmat, pentru care îți strigăm: Bucură-te, 

stâlp al rugăciunii; 

Bucură-te, tămâie binemirositoare; 

Bucură-te, mir dumnezeiesc; 

Bucură-te, chip îngeresc; 

Bucură-te, părinte duhovnicesc; 

Bucură-te, făclie care luminezi calea vieții; 

Bucură-te, văpaie care arzi pe diavoli; 

Bucură-te, cămară în care vorbești cu Hristos; 

Bucură-te, vindecător de boli sufletești și trupești; 

Bucură-te, dascăl iscusit al tinerilor; 
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Bucură-te, povățuitor smerit al bătrânilor; 

Bucură-te, că ești umbrit de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 8: 

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu te-a chemat la Neamț, Sfinte Părinte Paisie, unde, cu multe 

lacrimi, ai venit cu fiii tăi de la Mănăstirea Secu, pentru a spori viața cea duhovnicească în 

Hristos, Căruia se cuvine să-I cântăm: Aliluia! 

Icos 8: 

Primit ai fost cu mare bucurie în Mănăstirea Neamț unde, cu rugăciuni și privegheri de toată 

noaptea, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, te osteneai, pentru care cu 

bucurie îți strigăm: 

Bucură-te, înțelept păstor al Mănăstirii Neamțului; 

Bucură-te, întâiule între stareții Moldovei; 

Bucură-te, ochi neadormit și înaintevăzător; 

Bucură-te, sfătuitor al ierarhilor și al domnitorilor; 

Bucură-te, iscusit înnoitor al vieții monahicești; 

Bucură-te, apărătorule al trăirii duhovnicești; 

Bucură-te, părinte al cuvioșilor părinți; 

Bucură-te, cumpănă a dreptei judecăți; 

Bucură-te, fântână cu izvor de apă vie; 

Bucură-te, foc care arzi toate ispitele; 

Bucură-te, ctitor al multor sihăstrii; 

Bucură-te, povățuitor al pustnicilor din Muntele Ceahlău; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 9: 

Cum vom tăcea, Sfinte Părinte Paisie, și să nu vestim faptele tale, și a lăuda nevoințele cele de 

taină? Căci, adăugând osteneli peste osteneli, stropindu-le cu multe lacrimi și adunând în jurul 

tău mulțime de călugări, ai făcut din Mănăstirile Neamț și Secu cer pământesc și rai duhovnicesc; 

pentru acestea, laudă aducem Preasfintei Treimi, cântând: Aliluia! 

Icos 9: 

Lăudăm, Cuvioase Părinte, viața ta și cinstim mulțimile călugărilor adunați în jurul tău, care 

neîncetat slăveau pe Dumnezeu cu cântări duhovnicești și cu glasuri îngerești; căci toți te iubeau, 

toți îți urmau și cu bucurie râvneau după Hristos, pentru care, împreună cu ei, îți strigăm: 

Bucură-te, părinte al rugăciunii inimii; 

Bucură-te, făclie luminoasă a ortodocșilor; 

Bucură-te, înnoitorule al multor mănăstiri; 

Bucură-te, povățuitor al Mănăstirii Optina; 

Bucură-te, ctitor duhovnicesc al Mănăstirii Văratic; 
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Bucură-te, podoabă de mult preț a Moldovei și a țării Românești; 

Bucură-te, duhovnic sfânt al călugărilor și al sihaștrilor; 

Bucură-te, prietenul sfinților și al cuvioșilor; 

Bucură-te, călăuză bună a domnitorilor și a dregătorilor creștini; 

Bucură-te, stâlp de nădejde al celor slabi și neputincioși; 

Bucură-te, luptător neobosit împotriva patimilor; 

Bucură-te, sabie care tai gândurile cele rele; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 10: 

Păstorii cei duhovnicești te căutau, Cuvioase, călugării și sihaștrii urmau sfaturile tale, bolnavii 

cu trupul și cu sufletul primeau de la tine sănătate și binecuvântare; pe săraci îi îndestulai și 

nimeni nu ieșea de la tine lipsit și nemângâiat; pentru aceasta, cu bucurie, împreună cu tine și cu 

fiii tăi, cântăm lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10: 

Cunoscut s-a făcut numele tău în toate țările ortodoxe și mulți alergau în obștea Mănăstirii 

Neamț, dorind să urmeze vieții tale sau măcar să te vadă și să te asculte. Căci duhovnicii îți 

cereau sfat, domnitorii cereau binecuvântare, călugării urmau îndemnurile tale, săracii se 

întorceau miluiți; pentru care și noi, împreună cu ei, aducem această cântare de laudă: 

Bucură-te, cetate întărită a Ortodoxiei; 

Bucură-te, bucuria călugărilor; 

Bucură-te, luceafăr al sihaștrilor; 

Bucură-te, sfătuitor al domnitorilor; 

Bucură-te, sfetnic al ierarhilor; 

Bucură-te, mângâiere a credincioșilor; 

Bucură-te, cununa Mănăstirilor Neamț și Secu; 

Bucură-te, învățătorule și înaintevăzătorule; 

Bucură-te, părinte bun și iertător; 

Bucură-te, învățător al sfințeniei; 

Bucură-te, fierbinte rugător pentru noi toți; 

Bucură-te, făclie de mult preț a Moldovei; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 11: 

Iubind pe Hristos și învățăturile sfinților Lui, ai făcut din Mănăstirea Neamț locaș de închinare, 

zid întărit împotriva patimilor și școală de duhovnicie, îndestulând Moldova cu învățăturile 

Sfinților Părinți și călăuzind pe toți pe calea mântuirii; pentru aceea, în¬tr-un glas cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 11: 

Apropiindu-te de obștescul sfârșit, întristare a cuprins pe toți, Sfinte Părinte Paisie și, mutându-te 

la cele cerești însoțit de îngeri, numărat ai fost în ceata Sfinților Părinți, lăsând cu multe lacrimi 

pe fiii tăi, cu care împreună îți strigăm: 

Bucură-te, prietenul sfinților; 

Bucură-te, bucuria îngerilor; 

Bucură-te, împreună numărat cu sfinții; 

Bucură-te, locuitorule al Raiului; 

Bucură-te, cetățean al Cerului; 

Bucură-te, cel ce cânți măririle lui Dumnezeu; 

Bucură-te, candelă a Ortodoxiei; 

Bucură-te, că numele tău este cunoscut tuturor; 

Bucură-te, că te rogi lui Hristos pentru noi toți; 

Bucură-te, că ești încununat de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, Părinte sfânt și al nostru povățuitor; 

Bucură-te, că locuiești în lumina lui Hristos; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 

Condac 12: 

Cinstitul tău mormânt, din biserica Mănăstirii Neamț, și sfintele tale moaște ne mângâie și ne 

ajută pe toți cu puterea rugăciunilor tale către Dumnezeu. De aceea, Sfinte Părinte Paisie, roagă-

te pentru noi, ca să dobândim iertare de păcate și împreună să cântăm lui Hristos Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icos 12: 

Ca un duhovnic iscusit ai venit la noi și ca un înger în trup ai plecat la Dumnezeu, Cuvioase 

Părinte Paisie, lăsându-i întristați pe fiii tăi sufletești. Pentru aceasta, roagă-te înaintea Preasfintei 

Treimi să ne acopere de tot răul pe pământ și să ne facă moștenitori ai cereștii împărății, ca 

împreună, într-un glas, să-ți înălțăm această cântare: 

Bucură-te, înger pământesc și om ceresc; 

Bucură-te, fiu al Ucrainei și părinte al Moldovei; 

Bucură-te, lauda Poltavei și bucuria Ortodoxiei; 

Bucură-te, făclie a Muntelui Athos și părinte al monahilor; 

Bucură-te, că împreună cu toți sfinții petreci în Rai; 

Bucură-te, ucenicul Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului; 

Bucură-te, împreună-nevoitor cu pustnicul Onufrie de la Sihăstria Voronei; 

Bucură-te, Cuvioase, trăitor și tâlcuitor al Filocaliei; 

Bucură-te, că ne-ai lăsat ca testament credința și faptele tale; 

Bucură-te, că împreună cu îngerii cânți Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, odor de mare preț al monahismului ortodox; 

Bucură-te, fierbinte rugător pentru noi către Dumnezeu; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare povățuitor al călugărilor! 
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Condac 13: 

O, Cuvioase Părinte Paisie, cunună a monahismului ortodox, stareț sfânt și părinte duhovnicesc, 

podoabă a Bisericii și moștenitor al împărăției cerești, primește aceste smerite rugăciuni de la 

noi, nevrednicii fiii tăi, care, împreună cu îngerii, cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Cuviosului Părintelui Grigorie Decapolitul 

 

Condacul 1 

Apărătorul nostru şi folositorul cel fierbinte, după datorie mulţumiri aducem ţie, Sfinte, noi, cei 

izbăviţi din nevoi cu rugăciunile tale. Ci ca cel ce ai către Domnul îndrăzneală, din toate 

primejdiile izbăveşte-ne pe noi, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Icosul 1 

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, Părinte, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai 

părăsit toate cele veselitoare ale lumii şi, rănindu-te cu dumnezeiasca dragoste, ai alergat la 

limanul cel de mântuire al sihăstriei; pentru care noi minunându-ne zicem ţie: 

Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos; 

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinţilor tăi; 

Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta; 

Bucură-te, că ţi-ai logodit ţie curăţia; 

Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam prin lăcomie; 

Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului; 

Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului; 

Bucură-te, că dintr-însa ai născut duh de mântuire; 

Bucură-te, căci cu secera rugăciunii ai curăţit spinii patimilor; 

Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău; 

Bucură-te, că ai semănat într-însul seminţele dreptei credinţe; 

Bucură-te, că dintr-însele odrăsleşti nouă roadele tămăduirilor; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 2-lea 

Văzându-se pe sine Sfântul izbăvit de grijile lumeşti, tăinuindu-se de slugile sale, a alergat la 

părintele şi păstorul care l-a învăţat rânduiala vieţii sihăstreşti şi l-a trimis a se nevoi cu pustnicii 

cei ce petreceau acolo aproape de dânsul şi cu care a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Înţelegerea cea răzvrătită a rău credinciosului egumen cunoscând-o, cu îndrăzneală l-ai înfruntat 

în sobor mustrându-l; iar el, trufaşul, mâniindu-se, a poruncit ca să te bată fără milă; tu însă, 

primind mulţimea loviturilor ca nişte rouă cerească, mulţumit-ai lui Dumnezeu; pentru care noi, 

lăudând râvna ta cea dumnezeiască, grăim ţie: 

Bucură-te, că ai vădit cu îndrăzneală eresurile celor rău credincioşi; 

Bucură-te, că ai fugit de locuirea cea împreună cu dânşii; 
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Bucură-te, că, pentru dreapta credinţă primind răni, te bucurai ca apostolii; 

Bucură-te, apărătorul dogmelor celor soborniceşti şi apostoleşti; 

Bucură-te, râvnitorul vieţii îngereşti; 

Bucură-te, locuitorul pustiei cel ales; 

Bucură-te, că prin vărsările lacrimilor ai stins focul păcatului; 

Bucură-te, că prin stările la privegheri ai adormit valurile patimilor; 

Bucură-te, căci cu dumnezeiasca smerenie ai smerit răutatea vrăjmaşilor diavoli; 

Bucură-te, că nu te-ai amăgit de nălucirile lor cele prefăcute în chip de lumină; 

Bucură-te, că prin sihăstrie te-ai arătat ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor; 

Bucură-te, căci cu lucrarea cuvântului te-ai arătat viţă mult roditoare; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 3-lea 

Puterea Celui Preaînalt prin rugăciunile tale cele primite pogorându-se, a gonit pe diavolii care te 

supărau şi te chinuiau spre păcatul trupesc; de care izbăvindu-te în vis prin venirea Preacuratei 

Maicii lui Dumnezeu ce s-a arătat în chipul maicii tale, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Având dorire să vezi pe fratele tău cel după trup, ai trimis la dânsul pe ucenicul tău; iar tu, fiind 

cuprins de lumina cerească ce s-a pogorât peste tine, ai petrecut în bună mireasmă multe zile, 

până ce s-a întors ucenicul; atunci te-ai deşteptat, iar el înţelegând acea taină preamărită, a grăit 

către tine: 

Bucură-te, văzătorule de cereşti vedenii; 

Bucură-te, lăcaş de cerească lumină; 

Bucură-te, că prin buna mireasmă a ei te-ai izbăvit de curgerea sângelui; 

Bucură-te, că printr-însa ai scăpat de patimi şi de supărările diavolilor; 

Bucură-te, că, răstignindu-te lumii, Domnului te-ai adus jertfă; 

Bucură-te, căci cu sudorile sihăstriei ai stins cărbunii patimilor; 

Bucură-te, că ai fost pildă tuturor spre mântuire; 

Bucură-te, că pe mulţi mântuiţi ai adus Domnului; 

Bucură-te, temelia cea neclintită a pustniceştilor strădanii; 

Bucură-te, că ai înflorit ca un trandafir şi crin binemirositor în văile sihăstriei; 

Bucură-te, că de la cer ai primit dar în chipul focului; 

Bucură-te, că ai strălucit mai mult decât soarele; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 4-lea 

Vifor de gânduri îndoite având sfântul pentru vedenia de care a fost uimit în multe zile, a chemat 

pe unchiul şi Părintele său Simeon ca să vină la dânsul; de la care luând buna încredinţare că 

vedenia aceea n-a fost de la întunecaţii diavoli, ci dumnezeiască şi îngerească, a cântat lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Auzit-ai glas din cer strigându-te ca pe patriarhul Avraam: „Ieşi din pământul tău şi din rudenia 

ta şi mergi în pământul în care vei putea sluji lui Dumnezeu”; şi îndată ascultând dumnezeiasca 

poruncă, sculându-te, te-ai dus; pentru aceea grăim: 

Bucură-te, că te-ai făcut următor lui Avraam cu credinţa; 

Bucură-te, căci ca dânsul ai părăsit patria şi neamul; 

Bucură-te, cu Isaac moştenitorule al credinţei; 

Bucură-te, cu Iacov minte văzătoare de Dumnezeu; 

Bucură-te, noule Moise, cu nerăutatea; 

Bucură-te, noule David, cu blândeţea; 

Bucură-te, că te-ai arătat nou Iov cu răbdarea; 

Bucură-te, că ai râvnit credinţa lui Iosif; 

Bucură-te, că pentru credinţă te-ai aprins cu râvna ca Ilie; 

Bucură-te, căci cu îndrăzneală ai mustrat ca Botezătorul; 

Bucură-te, bărbat al doririlor duhului, noule Daniele; 

Bucură-te, profet văzător de cele viitoare; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 5-lea 

Stea nerătăcită multluminoasă povăţuită de Duhul Sfânt te-ai arătat, în pustietăţi şi în oraşe, 

strălucind cu minunile, diavolii gonind şi bolile tămăduind; pentru care de către toţi vestindu-se 

minunile tale, cu mulţumire se aduce lui Dumnezeu cântare: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Văzând popoarele faptele tale cele bune şi viaţa ta cea mai presus de om, cu credinţă au alergat 

ca la un trimis al lui Dumnezeu, primind folosul cererilor; cu care şi noi împărtăşindu-ne de 

facerile tale de bine, după Evanghelie preamărind pe Tatăl ceresc, cu mulţumire cântăm ţie: 

Bucură-te, că ai îmbogăţit pe cel sărac din Priconis, ca marele Nicolae; 

Bucură-te, că te-ai arătat cu blândeţe către cel ce te-a bătut ca pe o iscoadă; 

Bucură-te, că ai vădit avuţia lui Mercurie că era din nedrepte agoniseli; 

Bucură-te, că ai izbăvit din mare pe călugărul ce-ţi slujea ţie; 

Bucură-te, că la Roma te-ai arătat mare făcător de minuni; 

Bucură-te, că de acolo ai fugit de lauda oamenilor; 

Bucură-te, că în Sicilia ai gonit pe balaurul ce se pornise asupra ta; 

Bucură-te, că acolo pe femeia cea desfrânată o ai îndreptat la pocăinţă; 

Bucură-te, căci cu rugăciunea ta către Dumnezeu ai îmblânzit pe păgâni; 

Bucură-te, că în chip nevăzut ai trecut prin oastea de sarazini; 

Bucură-te, că ai vindecat mâna ce se uscase a sarazinului pe care o ridicase ca să te junghie; 

Bucură-te, căci cu rugăciunile tale s-a tămăduit cel îndrăcit; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 
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Condacul al 6-lea 

Propovăduitor purtător de Dumnezeu fiind, ai învăţat a ne închina Treimii în Unime şi Unimii în 

Treime, şi făcându-te vas ales ca marele Pavel, te-ai aprins de râvnă, dorind de mucenicie pentru 

sfintele icoane; iar Dumnezeu te-a păzit în viaţa aceasta ca să foloseşti multora care au cântat 

Lui: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucind tu ca al doilea Pavel în Tesalonic, petreceai în multe lipsuri dintre cele ale vieţii 

trupeşti; dar Dumnezeu purtând grijă de tine, te hrănea prin cinstita femeie, ca pe Ilie prin corbi 

şi ca pe Daniel în groapa leilor prin îngeri; iar noi, auzind credinţa ce aveai către Dumnezeu în 

Care ai nădăjduit, grăim ţie: 

Bucură-te, că în multă lipsă fiind n-ai slăbit nevoinţele sihăstriei; 

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai răbdat foamea şi lipsa de îmbrăcăminte; 

Bucură-te, că pe femeia cea săracă ai folosit cu izvorârea de smoală; 

Bucură-te, că ai vădit pe cel ce ascunsese din milostenia cea rânduită pentru săraci; 

Bucură-te, că ai tămăduit pe cel nebun îndrăcit ce sărise în spatele tău; 

Bucură-te, că ai vădit pe călugărul ce se prefăcea că este îndrăcit; 

Bucură-te, căci cunoscând vicleşugurile diavolilor, ca pe nişte păianjeni le-ai risipit; 

Bucură-te, că întru toate desăvârşit i-ai ruşinat pe ei; 

Bucură-te, că mai înainte ai spus pristăvirea stâlpnicului şi a celor doi fraţi; 

Bucură-te, că asemenea ai vestit şi altui bătrân să-şi gătească mormântul; 

Bucură-te, căci, cunoscând cu duhul, ai înfruntat pe cel ce nu îngropase pe cel mort găsit pe cale; 

Bucură-te, că deştepţi mintea celor ce sunt îngropaţi în mormântul lenevirii; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 7-lea 

Vrând odinioară să mergi în părţile slovenilor spre a vieţui în mai multă linişte acolo, mergând 

puţin pe cale, te-ai întors degrabă, căci ai cunoscut urgia lui Dumnezeu ce era să cadă peste puţin 

timp asupra lor; iar ucenicul tău, înspăimântându-se de mai înainte cunoaşterea ta, a cântat lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Arătat-a Dumnezeu prin tine minune preamărită cu boierul cel închis în temniţă, căci hotărât 

fiind el de pierzare, ai cunoscut aceasta cu darul lui Dumnezeu; pentru care asemănându-te 

marelui Nicolae, îndată ai alergat la mai-marele cetăţii şi cu multe rugăciuni l-ai izbăvit din 

amara moarte; iar el, aducându-ţi mulţumire, a grăit către tine: 

Bucură-te, izbăvitorul celor osândiţi la moarte; 

Bucură-te, ajutătorul celor în primejdii; 

Bucură-te, că ai fost liman celor învăluiţi de marea acestei vieţi; 

Bucură-te, că din nevoi se izbăveau şi se izbăvesc cei ce cheamă numele tău; 

Bucură-te, că, mai înainte cunoscând venirea ucenicului tău, l-ai întâmpinat; 

Bucură-te, că ai izbăvit de moarte pe cel muşcat de viperă; 
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Bucură-te, că ai izbăvit pe fecioară de durerile ochilor şi de orbire; 

Bucură-te, că ai tămăduit de răceală pe cel bolnav ce se culcase pe patul tău; 

Bucură-te, că ai tămăduit pe cel bolnav de friguri prin îmbrăcarea cu rasa ta; 

Bucură-te, că ai izbăvit pe o femeie săracă, bolnavă de durerea capului; 

Bucură-te, că ai gonit pe diavolul din călugărul ce se chinuia rău; 

Bucură-te, primeşte de la noi cei supăraţi de diavoli, de trup şi de lume; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 8-lea 

Străină viaţă petrecând pe pământ, Fericite Părinte Grigorie, cu totul ţi-ai înălţat mintea către cele 

cereşti, minunând pe îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta; pentru aceasta acum, luând răsplătire de 

la Dumnezeu, cânţi Lui neîncetat împreună cu îngerii: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Cu trupul ai fost întru cei de jos ca un om, iar cu mintea nu te-ai dezlipit de cele de sus; pentru 

aceasta te-ai învrednicit a scoate foc din gura ta, care ţi-a luminat faţa mai mult decât soarele; de 

care înfricoşându-se ucenicul tău, i-ai poruncit ca până la sfârşitul tău să păzească taina, ferindu-

te de laudele oamenilor; deci şi noi cu dânsul grăim ţie: 

Bucură-te, cel ce ai lucrat privind spre cele de sus; 

Bucură-te, că întotdeauna ai privit la sfârşitul lucrării celei de Dumnezeu iubite; 

Bucură-te, că pentru neîncetatele rugăciuni ai primit de la Dumnezeu sabie aurită; 

Bucură-te, căci cu dânsa ai tăiat spinul păcatului; 

Bucură-te, că, în trup fiind, ai auzit cântare îngerească; 

Bucură-te, că prin curăţia minţii te-ai învrednicit de taine dumnezeieşti ca acestea; 

Bucură-te, căci cu voinţa cea îndreptată spre Dumnezeu te-ai îndumnezeit după dar; 

Bucură-te, că, în trup fiind, te-ai făcut lăcaş curat Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, că în chip nevăzut ai mers cu Ioan ucenicul tău pe cale; 

Bucură-te, că de multe ori te-ai arătat unchiului tău în vremea rugăciunii; 

Bucură-te, că mai înainte apucând ai mântuit pe stâlpnicul ce era să cadă în păcat; 

Bucură-te, grăim ţie cei ce ne izbăvim de toate păcatele în toată vremea; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 9-lea 

Toată latura Decapolei, Asia, Bizanţul, Tesalia, Roma, Răsăritul şi Apusul propovăduiesc 

lucrarea minunilor tale, cu care pe mulţi din dureri şi din necazuri i-ai izbăvit, vrednicule de 

minune, pe cei ce au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ritorii cei mult bârfitori, care se fălesc numai cu filosofia cea deşartă, nu pricep cum tu, în trup 

muritor fiind, ai biruit hotarele firii, vieţuind ca un fără de trup cu darul lui Dumnezeu; iar noi 

mulţumire aducând Celui ce te-a mărit în viaţă şi după moarte, cântăm ţie: 

Bucură-te, că prin multă strădanie ai câştigat înţelepciunea cea de sus; 
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Bucură-te, cel ce ai defăimat înţelepciunea cea deşartă; 

Bucură-te, cel ce ai fost dulce la cuvânt şi mângâietor în învăţături; 

Bucură-te, cel ce multe cetăţi le-ai izbăvit din rătăcirea idolilor; 

Bucură-te, că la liman bun corabia Bisericii lui Hristos a ajunge te-ai nevoit; 

Bucură-te, că pentru dânsa te-ai primejduit până la moarte; 

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit până la vărsarea sângelui; 

Bucură-te, căci cu râvna dreptei credinţe te-ai făcut mucenic fără de sânge; 

Bucură-te, că ai mărturisit pe Hristos a fi Dumnezeu şi om; 

Bucură-te, că icoană ai zugrăvit întrupării Lui; 

Bucură-te, că ai ars cu focul duhului bârfelile ereticilor, ca pe nişte neghină şi pleavă; 

Bucură-te, căci cu lopata dreptei credinţe le-ai vânturat pe ele; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 10-lea 

Voind a te asemăna Stăpânului Hristos, cu nerăutate ai iubit pacea şi dragostea şi n-ai răsplătit 

rău pentru rău; ci pentru cei ce te-au năpăstuit şi te-au bătut te-ai rugat, ca şi Acela pentru 

răstignitorii Lui şi ca Întâiul Mucenic Ştefan pentru cei ce l-au ucis cu pietre; cu care acum 

bucurându-te, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid nebiruit împotriva patimilor şi tare nesurpat al curăţiei te-ai arătat, Părinte Cuvioase, căci cu 

privegherea gonind somnul lenei, te-ai făcut casă Duhului Sfânt şi nici măcar în somn sau în vis 

n-au putut diavolii cu năluciri să te înşele; pentru care noi, lăudându-te, grăim către tine: 

Bucură-te, păzitorul cel ales al fecioriei; 

Bucură-te, că urmarea lui Hristos ca Pavel în trupul tău o ai purtat; 

Bucură-te, că eşti numit cu numele privegherii; 

Bucură-te, că te-ai învrednicit de cămara cea de mire a Mântuitorului Hristos; 

Bucură-te, slujitorule al Preacuratei Fecioare şi Maicii lui Dumnezeu; 

Bucură-te, apărătorule al cinstitei sale icoane; 

Bucură-te, că prin alegerea lui Dumnezeu ca un vrednic ai primit preoţia; 

Bucură-te, că ai adus lui Hristos jertfă cu inima curată; 

Bucură-te, că pe mulţi i-ai tras din adâncul pierzării de suflet; 

Bucură-te, că pe mulţi i-ai făcut îngeri la minte; 

Bucură-te, că din poftele cele necurate izbăveşti pe mulţi; 

Bucură-te, că potoleşti aprinderea patimilor noastre celor trupeşti; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 11-lea 

Împăratul împăraţilor şi Dumnezeu vrând să te cheme la Sine, ca să-ţi răsplătească cu bogate 

daruri pentru multe ostenelile tale, a îngăduit să pătimeşti de boală cumplită; din care după 

rugăciunea ta izbăvindu-te, ai cerut boala dropicii, prin care s-a făcut mai mult arătată răbdarea 

ta; iar tu până la sfârşit ai dat lui Dumnezeu laudă, cântând: Aliluia! 
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Icosul al 11-lea 

Făclie primitoare de lumina înţelegătoare te cunoaştem pe tine, Părinte, că râvnind la bunătăţile 

cuvioşilor celor mai înainte de tine, te-ai aprins de dumnezeiescul foc, pe care Domnul a venit 

să-l arunce pe pământ, şi ai ars toată materia cea poftitoare de cele de jos şi către cunoştinţa cea 

dumnezeiască ai povăţuit pe cei ce au năzuit către tine; pentru care grăim ţie: 

Bucură-te, că întru toate te-ai făcut următor al marelui Antonie; 

Bucură-te, cel ce cunoşti gândurile ca marele Eftimie; 

Bucură-te, cel ce înfrânezi poftele ca Sava sfinţitul; 

Bucură-te, învăţătorule al pustiei ca marele Teodosie Chinoviarhul; 

Bucură-te, cel ce iubeşti tăcerea ca marele Arsenie; 

Bucură-te, cel ce îndrepţi spre pocăinţă ca Efrem Sirul; 

Bucură-te, stâlp al răbdării şi făcător de minuni; 

Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe ca şi mărturisitorii Maxim şi Teodor Studitul; 

Bucură-te, că ai vieţuit în blândeţe şi în nerăutatea inimii; 

Bucură-te, că te-ai făcut comoară a toată fapta bună; 

Bucură-te, că prin aceasta te-ai făcut bună mireasmă a lui Hristos; 

Bucură-te, că te desfătezi întru viaţa veseliei cea de taină; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 12-lea 

Vrând unchiul şi părintele tău să te vadă mai înainte de a trece tu din viaţa aceasta, ţi-a scris să 

mergi la dânsul, aflându-se închis pentru sfintele icoane; iar tu, Fericite, deşi erai cuprins de 

boală, ai mers cale îndelungată, ca un diamant multrăbdător, şi sărutându-vă unul pe altul şi 

duhovniceşte bucurându-vă, v-aţi despărţit; şi după pătimirea unui an deplin în cumplita boală, ai 

adormit somnul cel cuvios al sfinţilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cântând adormirea ta, te lăudăm ca pe cel ce bine te-ai nevoit, alergare ai săvârşit, credinţa ai 

păzit; pentru care mărturie este cinstitul tău trup, care cu darul lui Dumnezeu se păzeşte întreg şi 

nestricat. Din el culegem noi nenumărate tămăduiri de boli, de faceri de minuni şi grăim ţie cu 

credinţă: 

Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup şi acum dănţuieşti cu îngerii; 

Bucură-te, Sfinte, care te veseleşti cu toţi sfinţii; 

Bucură-te, cu apostolii şi cu mucenicii vorbitorule; 

Bucură-te, cu cuvioşii şi cu drepţii locuitorule; 

Bucură-te, că după trup ţi-a fost naşterea şi creşterea în Decapolia; 

Bucură-te, că în veci moşteneşti Ierusalimul cel de sus; 

Bucură-te, comoară nepreţuită a ţării Valahiei; 

Bucură-te, că de multe feluri de primejdii pe aceasta o păzeşti; 

Bucură-te, lauda cea de cinste a sfintei Mănăstiri Bistriţa; 

Bucură-te, podoabă a tot clerul bisericesc; 

Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiţi; 
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Bucură-te, bucuria celor necăjiţi; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie! 

Condacul al 13-lea 

O, Părinte Sfinte Cuvioase Grigorie, plăcutule al lui Hristos şi ajutătorul tuturor celor în nevoi, 

care în viaţa ta pe pământ după Evanghelie ai fost lumina lumii, iar după moarte, din purtarea de 

grijă a lui Dumnezeu, ai fost dat păzitor acestei ţări creştineşti prin aducerea sfintelor tale 

moaşte, primind acum acest puţin dar de la noi, smeriţii, mijloceşte către Dumnezeu că în veacul 

acesta să ne izbăvească de toată primejdia şi neputinţă, iar în cel viitor de veşnicele chinuri şi 

împreună cu tine să ne învrednicească în pământul celor vii să cântăm Lui: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru-Vâlcea 

 

Condacul 1 

Râvnitor al iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de dumnezeiescul dor, te-ai arătat un Nou Antonie 

cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte al 

multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu cinstire îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte 

Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Icosul 1 

Ales de Dumnezeu pentru virtuţile părinţilor tăi, ai urmat calea cea încredinţată, înmulţind 

talantul ca un vrednic iubitor de cele sfinte, lucrând ziua şi noaptea în via lui Hristos, pentru care 

ai primit plata ostenelilor tale: 

Bucură-te, urmaşul virtuţilor părinteşti; 

Bucură-te, ales bineplăcut al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel împodobit cu darurile cereşti; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai sfinţit firea cu acestea; 

Bucură-te, pământ bun al semănăturii duhovniceşti; 

Bucură-te, mărgăritar dezgropat din ţarină; 

Bucură-te, că ai crescut pom cu multe roade; 

Bucură-te, că şi noi ne hrănim din acestea; 

Bucură-te, îţi cântăm şi noi, fiii duhovniceşti; 

Bucură-te, ajutătorule în toate nevoile; 

Bucură-te, biruitorule al ispitelor sufleteşti şi trupeşti; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 2-lea 

Ca şi Marele Antonie, ai fost din tinereţe plin de dor dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre 

cele cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

De la început ai pus înainte cele sufleteşti şi apoi cele trupeşti, câştigând vederea cea mai presus 

de fire, prin lumina harului ce ai primit-o ca dar de la Dumnezeu: 

Bucură-te, următorule Marelui Antonie; 

Bucură-te, asemenea lui, râvnitorule; 

Bucură-te, că în chip propriu te-ai înduhovnicit; 

Bucură-te, că, în pământ nou, roadă nouă ai crescut; 

Bucură-te, că în fire proprie harul l-ai primit; 



95 

 

Bucură-te, vas ales al apei duhovniceşti; 

Bucură-te, fiu vrednic al neamului tău; 

Bucură-te, moştenitor de cinste al darurilor sfinte; 

Bucură-te, lucrător harnic al celor încredinţate; 

Bucură-te, purtător cu nădejde al Crucii lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 3-lea 

Dorinţa ta să mergi la Sfântul Munte Athos a fost oprită, ca să faci din Sihăstria ta un Nou Munte 

Athos, împodobit cu aceleaşi nevoinţe duhovniceşti şi cântări fără oprire de: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

În peştera ta săpată în stâncă, Paraclis Sfânt ai făcut, unde ziua şi noaptea te rugai pentru propriul 

suflet şi pentru toţi, prin Jertfa Liturghiei lui Hristos: 

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, căutătorule de cele sfinte; 

Bucură-te, râvnitorule al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, doritorule al împărtăşirii Liturghiei; 

Bucură-te, închinătorule al jertfei Crucii lui Hristos; 

Bucură-te că din propria inimă paraclis ţi-ai făcut; 

Bucură-te, că altar în inimă ţi-ai clădit; 

Bucură-te, că potir viu lui Hristos te-ai arătat; 

Bucură-te, că prescură vie Lui te-ai dăruit; 

Bucură-te, căci chip al Liturghiei te-ai prefăcut; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 4-lea 

Om cu firea erai, dar te-ai făcut asemenea îngerilor, că te-ai ridicat de la cele pământeşti la cele 

cereşti, cu rugăciunea şi cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Multe piedici ţi s-au pus în cale, dar peste toate ai trecut, cu însetare nepotolită de cele 

dumnezeieşti, prin care şi noi ne întărim, lăudându-te: 

Bucură-te, alergătorule după cele cereşti; 

Bucură-te, însetatule după cele dumnezeieşti; 

Bucură-te, cel care ai descoperit înşelăciunea; 

Bucură-te, cel care ai călcat peste ea; 

Bucură-te, care pe satana ai ruşinat; 

Bucură-te, că mintea ţi-ai smerit; 

Bucură-te, că minte de har ai dobândit; 

Bucură-te, că inima de carne în inimă de Duh ai prefăcut; 

Bucură-te, că sângele cel trupesc în cel duhovnicesc l-ai schimbat; 
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Bucură-te, că om suprafiresc te-ai făcut; 

Bucură-te, că ochii de suflet ţi-ai deschis; 

Bucură-te, că vederea de Duh ai primit; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 5-lea 

Puterea cea de sus te-a întărit, să urci fără oprire la cele înalte, deşi om neputincios erai, neclintit 

stând ziua şi noaptea în cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momeli, dar prin 

credinţă şi nădejde, pe toate le-ai învins: 

Bucură-te, fiu al dumnezeieştii Împăraţii; 

Bucură-te, lăcaş al Sfântului Duh; 

Bucură-te, făclie a luminii de Har; 

Bucură-te, privire pătrunzătoare până înlăuntru; 

Bucură-te, văzător al celor nevăzute; 

Bucură-te, floare de piatră duhovnicească; 

Bucură-te, izvor din stâncă; 

Bucură-te, Biserică vie a lui Hristos; 

Bucură-te, linişte de cântare lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel îmbogăţit cu sufletul; 

Bucură-te, lumină în întunericul de jos; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 6-lea 

Nevoindu-te cu toate ostenelile pustniceşti şi mai ales cu slujirea Sfintei Liturghii, ai primit cu 

adevărat împărtăşirea lui Hristos, cântând: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Nu ai plecat la pustie ca să fugi de oameni, ci ca să te apropii şi mai mult de Dumnezeu, ca să fii 

şi mai de ajutor celor necăjiţi: 

Bucură-te, părinte înţelepţit de har; 

Bucură-te, cuvios al celor sfinte; 

Bucură-te, luptător neobosit cu cele potrivnice; 

Bucură-te, slujitorule al Împărăţiei de Sus; 

Bucură-te, credinciosul Evangheliei lui Hristos; 

Bucură-te, stâlp de viaţă monahicească; 

Bucură-te, icoană de trăire sihăstrească; 

Bucură-te, povăţuitor iscusit al călugărilor; 

Bucură-te, desluşitor al tainelor ascunse; 

Bucură-te, descoperitorul vicleniilor ucigătoare; 
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Bucură-te, împăcarea învrăjbiţilor; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 7-lea 

Tot mai mult doreai cele duhovniceşti, făcând din paradisul peşterii unde sihăstreai un colţ de rai, 

cu neîncetată cântare de: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

În Rai era pomul vieţii, iar în sihăstria ta era Liturghia lui Hristos, noul pom al vieţii celei 

nemuritoare: 

Bucură-te, om îngeresc; 

Bucură-te, înger omenesc; 

Bucură-te, tăinuitorule al darurilor de sus; 

Bucură-te, cel ce ai câştigat viaţa de rai; 

Bucură-te, slujitorule al dumnezeieştilor petreceri; 

Bucură-te, că pe şarpele căderii l-ai ruşinat; 

Bucură-te, că în picioare capul lui l-ai călcat; 

Bucură-te, că prin mântuirea ta şi noi ne mântuim; 

Bucură-te, că, urmându-te, darurile tale primim; 

Bucură-te, cel ce te-ai unit cu Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin aceasta păcatul l-ai biruit; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 8-lea 

Ca un Luceafăr al dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, 

alungând întunericul înşelăciunii păcatului, câştigând iertarea Crucii lui Hristos, în cântarea de: 

Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Tu însuţi ţi-ai tămăduit bolile şi rănile, prin darul slujirii lui Dumnezeu, prin care şi noi primim 

tămăduiri ale suferinţelor noastre: 

Bucură-te, podoaba cuvioşilor; 

Bucură-te, prin care şi noi câştigăm nădejdea mântuirii; 

Bucură-te, mângâietorul bolnavilor; 

Bucură-te, vindecătorule al suferinţelor ascunse; 

Bucură-te, îndreptătorule al celor greşiţi; 

Bucură-te, cel care înmoi inimile celor învrăjbiţi; 

Bucură-te, îmblânzitorul celor înrăiţi; 

Bucură-te, alungarea farmecelor necurate; 

Bucură-te, dezlegătorule al legăturilor vrăjitoreşti; 

Bucură-te, ocrotitorul celor feciorelnici; 
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Bucură-te, scăparea de duhul desfrânării; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 9-lea 

Douăzeci şi opt de ani te-ai ostenit în sihăstrie, dorind mereu cele duhovniceşti, în cântarea de: 

Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Atât de mult cereai Domnului darul rugăciunii neîncetate, încât ziua şi noaptea te nevoiai să o 

câştigi: 

Bucură-te, rugătorule fierbinte; 

Bucură-te, purtătorule de rugăciune; 

Bucură-te, că şi în somn te rugai; 

Bucură-te, că darul ei l-ai primit; 

Bucură-te, că mulţi la rugăciunea ta alergau; 

Bucură-te, că toate rugăciunile tale se împlineau; 

Bucură-te, că şi noi la rugăciunea ta nădăjduim; 

Bucură-te, că din darul rugăciunii tale ne hrănim; 

Bucură-te, că prin tine şi noi dar de rugăciune dobândim; 

Bucură-te, Părinte, omul rugăciunii; 

Bucură-te, Cuvioase, chipul rugăciunii neîncetate; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 10-lea 

Atât de mult doreai să dobândeşti rugăciunea neîncetată a inimii, rugând mereu pe Maica 

Domnului să ţi-o înlesnească, prin cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Şi într-o zi la Sfânta Liturghie, în timpul Axionului, însăşi Maica Domnului ţi se arată parcă 

aievea, cum îţi dă un potir să-l ţii la piept, din care ai simţit că iese o putere de rugăciune. 

Bucură-te, că din potirul Liturghiei rugăciunea ai primit; 

Bucură-te, că prin Maica Domnului potirul Domnului Iisus ţi s-a dăruit; 

Bucură-te, că potirul inimii ţi s-a dezvăluit; 

Bucură-te, că prin acesta rugăciunea neîncetată ai pornit; 

Bucură-te, că de atunci izvor de rugăciune curge din inima ta; 

Bucură-te, că de atunci ai devenit propovăduitorul acesteia; 

Bucură-te, că pe toţi la rugăciune îi îndemni; 

Bucură-te, povăţuitorule al tainei rugăciunii; 

Bucură-te, descoperitorul rugăciunii din potirul Liturghiei; 

Bucură-te, că, făcând inima potir, rugăciunea se primeşte; 

Bucură-te, că prin Maica Domnului aceasta se dobândeşte; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 
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Condacul al 11-lea 

După mutarea ta din această lume, în smerenie ai vrut să rămâi, neuitând însă pe fiii tăi 

duhovniceşti, ce cântă: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Şi noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat totuşi sfintele tale moaşte, prin care 

cele de trebuinţă primim: 

Bucură-te, părintele nostru duhovnicesc; 

Bucură-te, iubire de părinte mult îndurătoare; 

Bucură-te, prin care milă primim; 

Bucură-te, grabnicule ajutător în nevoi; 

Bucură-te, ocrotitorul nostru în primejdii; 

Bucură-te, ascultătorul necazurilor noastre; 

Bucură-te, alinătorul suferinţelor noastre; 

Bucură-te, opritorul răutăţii viclene; 

Bucură-te, potolirea şi umplerea duhurilor; 

Bucură-te, liman de scăpare; 

Bucură-te, degrabă împăcare a celor învrăjbiţi; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 

Condacul al 12-lea 

Îţi mulţumim, Sfinte Părinte, că nu te-ai scârbit de neputinţele şi păcătoşenia noastră. Te rugăm, 

nu ne lepăda dintre fiii tăi duhovniceşti, că şi noi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Te rugăm, Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, cel care ştii ispitele vieţii pământeşti, ajută-ne în tot 

ceasul de cumpănă şi de încercare. 

Bucură-te, milă de cer pentru noi, pământenii; 

Bucură-te, iertare coborâtă de Sus; 

Bucură-te, prevedere şi scăpare din primejdii; 

Bucură-te, întărire în ceas de ispită; 

Bucură-te, care ne plăteşti din faptele tale datoriile noastre; 

Bucură-te, milostiv nouă, celor nevrednici; 

Bucură-te, îţi cântăm şi noi, cei săraci cu sufletul; 

Bucură-te, te lăudăm şi noi, umiliţii; 

Bucură-te, părinte bun şi iertător; 

Bucură-te, cel care niciodată nu ne lepezi; 

Bucură-te, dragoste care de nimic nu se împuţinează; 

Bucură-te, dăruire care niciodată nu conteneşte; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie! 
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Condacul al 13-lea 

O, Sfinte, Noule Antonie, părintele nostru, cu rugăciunile tale neîncetate, şi pe noi ne ajută să 

putem duce Crucea noastră până la învierea sufletului, ca să fim şi noi fii Împărăţiei lui Hristos, 

unde să cântăm veşnic: Aliluia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

Acatistul Sfântului Apostol Andrei, cel întâi Chemat 

 

Condacul 1 

Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Pătimirilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui 

Petru, să-l lăudăm credincioşii, că pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. Pentru 

aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Icosul 1 

Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte rele curăţeşte-l cu dumnezeiescul tău dar, care 

s-a sălăşluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andrei, ca, fiind curat, cântare vrednică să 

izvorască aşa: 

Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol; 

Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl; 

Bucură-te, că din ceata ucenicilor de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc; 

Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credinţă ucenic al lui Hristos; 

Bucură-te, că şi pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos; 

Bucură-te, că împreună cu toţi apostolii ai urmat Domnului; 

Bucură-te, că eşti dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos; 

Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviinţată către Domnul; 

Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe ţări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viaţă; 

Bucură-te, că propovăduind la păgâni credinţa cea în Iisus Hristos, multe necazuri ai răbdat; 

Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne şi cu pietre; 

Bucură-te, că sălbaticii aceia te muşcau; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 2-lea 

Cu cuvântul Evangheliei, Andrei prealăudate, din adâncul înşelăciunii ai vânat popoarele precum 

te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a învăţat a vâna pe oameni la credinţa Lui. 

Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Cel ce eşti cetăţean de taină, însuţi văzătorule, şi ritor al cunoştinţei lui Hristos cel de negrăit, 

care ai luat de sus Duhul cel Sfânt, grăieşti în limbi şi împarţi darurile. Pentru aceasta lăudăm 

darul luat şi îţi cântăm acestea: 

Bucură-te, primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc; 

Bucură-te, că prin multe ţări ai mers din loc în loc; 

Bucură-te, că fiind sfâşiat de păgâni, Domnul Iisus te-a făcut sănătos; 
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Bucură-te, că pe mulţi dintre cei mai buni creştini i-ai hirotonit episcopi şi preoţi; 

Bucură-te, că prin oraşe şi sate umblând şi propovăduind, pe mulţi i-ai făcut creştini; 

Bucură-te, că, după mulţi ani de propovăduire, la sfârşit ai ajuns la mucenicie; 

Bucură-te, că păgânii necredincioşi, chinuindu-te, pe cruce te-au pironit cu capul în jos; 

Bucură-te, că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus; 

Bucură-te, că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tău; 

Bucură-te, că toate cetele cereşti pentru încununare cântări preafrumoase au cântat; 

Bucură-te, că îngerii şi sfinţii cu bucurie în palatul tău osebit te-au aşezat; 

Bucură-te, al Preasfintei Treimi smerit închinător; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 3-lea 

Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului, Apostole Andrei, şi de bunăvoie te-ai dat spre 

ascultarea învăţăturii Lui, ca un cerb la izvoarele apelor, şi tuturor le-ai propovăduit pe 

Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Mărgăritarul cel de mult preţ, cel ascuns în taina inimii tale, în lume l-ai pus înainte, Apostole 

Andrei; pe acela cu credinţă păgânii primindu-l, comoară l-au făcut. Pentru aceasta aducem ţie 

laudă: 

Bucură-te, al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu lăudător; 

Bucură-te, cel împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii cântător; 

Bucură-te, al nostru păzitor; 

Bucură-te, al nostru mijlocitor înaintea Preacinstitei Maicii lui Dumnezeu; 

Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu; 

Bucură-te, al tainelor lui Hristos slujitor; 

Bucură-te, temelia preaîntemeiată a mărturisirii lui Hristos; 

Bucură-te, că tu ai propovăduit credinţa cea dată de Domnul Iisus Hristos; 

Bucură-te, luminătorul cereştii cunoştinţe; 

Bucură-te, învăţătorul dreptei credinţe; 

Bucură-te, prin care Domnul Hristos Se sălăşluieşte; 

Bucură-te, prin care satana se nimiceşte; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 4-lea 

Ca o vestire Evanghelia în mâini luând, mult-lăudate Andrei, tot pământul ai îmbogăţit de 

dumnezeiască propovăduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, 

cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Capiştile prefăcându-le în biserici ale lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andrei, ai sfinţit în 

ele pe fiii botezului, pe care darul i-a înnoit prin apă şi prin Duh. Pentru aceasta cântăm ţie 
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laudele acestea: 

Bucură-te, al cântărilor îngereşti ascultător; 

Bucură-te, că ai răstignit cele lumeşti şi întru tine vieţuieşte Iisus Hristos; 

Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit; 

Bucură-te, prin care lumea s-a luminat; 

Bucură-te, îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule; 

Bucură-te, cerule mai înalt decât cerul; 

Bucură-te, că te-ai arătat părtaş al firii dumnezeieşti; 

Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu; 

Bucură-te, al Bisericii de trebuinţă folositor; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 5-lea 

Cunoscut-ai aşezămintele firii, mărite Andrei, vrednicule de minune, şi părtaş pe fratele tău Petru 

l-ai primit grăind: „Aflat-am pe Cel dorit!” Şi i-ai arătat cunoştinţa Duhului. Pentru aceasta 

cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cu mreaja cuvântului, dintru adâncul înşelăciunii, ai vânat peşti cuvântători, fericite Apostol 

Andrei, şi la masa lui Hristos, mâncare curată i-ai adus luminaţi; pentru aceasta îţi cântăm: 

Bucură-te, Andrei, îndulcire a minţilor; 

Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor; 

Bucură-te, prin care credinţa s-a lăţit; 

Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit; 

Bucură-te, că pentru Hristos pe toate cele lumeşti gunoaie le-ai socotit; 

Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut, ca pe mulţi să-i mântuieşti; 

Bucură-te, al înţelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător; 

Bucură-te, al lui Hristos dulce cugetător; 

Bucură-te, pentru cei orbi dumnezeiască alifie; 

Bucură-te, pentru cei bolnavi minunată doctorie; 

Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu; 

Bucură-te, noianul înţelegerilor celor înţelepte de Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 6-lea 

Dumnezeiască punte, Atotfăcătorul şi de lumină strălucitorul Duh, întru tine, mărite Apostole 

Andrei, sălăşluindu-Se cu dumnezeiască cuviinţă în chipul limbii de foc, te-a arătat 

propovăduitor al celor de negrăit. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Lepădând mrejele cele pescăreşti şi luând crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, şi 

mreaja Duhului aruncând, în loc de peşte, pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ţi s-a dat ţie! 
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Pentru aceasta aducem laudele acestea: 

Bucură-te, al dumnezeieştii întrupări înalt tâlcuitor; 

Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, foarte folositoare minţii; 

Bucură-te, comoară dumnezeiască a cereştilor comori; 

Bucură-te, cel ce eşti învăţătură de trebuinţă celor învăţători; 

Bucură-te, cel ce la împărţirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile; 

Bucură-te, că între cei neputincioşi minuni alese ai făcut; 

Bucură-te, al umbrei legii surpător; 

Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor; 

Bucură-te, cel ce în cuvinte preaînţelepte te-ai îmbogăţit; 

Bucură-te, cel ce pe credincioşi cu răbdare i-ai mântuit; 

Bucură-te, casă preacinstită a Sfintei Treimi; 

Bucură-te, Biserică a fiilor duhovniceşti; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 7-lea 

Dobândit-ai pe Cel pe Care L-ai dorit, fericite Apostole Andrei. Iar acum în lăcaşurile cele 

nestricăcioase cu Dânsul locuind, seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie; pentru aceasta cu 

cântări slăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Iubit-ai pe Stăpânul şi după Dânsul ai mers pe urmele Lui, în viaţă bine povăţuit, şi Pătimirilor 

Lui fără înşelăciune, preacinstite Andrei, până la moarte urmând; pentru aceasta îţi cântăm: 

Bucură-te, a necuvântării de Dumnezeu neapropiată înălţime; 

Bucură-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adâncime; 

Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită; 

Bucură-te, gura de foc îngrădită; 

Bucură-te, doborârea înţelepciunii celor înţelepţi; 

Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuţi; 

Bucură-te, al Împărăţiei cerurilor celei de veselie primitorule; 

Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule; 

Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare; 

Bucură-te, limbă de foc suflătoare care grăieşti cele dumnezeieşti; 

Bucură-te, îndulcire a urechilor noastre; 

Bucură-te, cel prin care Hristos mântuieşte sufletele noastre; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul 8-lea 

Cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, întru tot lăudate Andrei, duhurile demonice cu cuvântul se 

izgonesc, bolile fug, mulţimea patimilor sufleteşti se îndepărtează de la cei bolnavi; pentru 

aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 8-lea 

Cel ce din Betsaida ai ieşit, pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta, punându-ne-o nouă înainte 

astăzi; cu vitejiile luptelor tale şi cu sarea lui Hristos mintea noastră sărând-o, mâncărurile tale 

dulci s-au făcut nouă, adică: învăţăturile de sfaturi cereşti; pentru aceasta cântăm ţie unele ca 

acestea: 

Bucură-te, lumina celor întunecaţi cu păgânătatea; 

Bucură-te, calea cea adevărată a celor rătăciţi; 

Bucură-te, al luminilor lui Hristos văzător şi propovăduitor; 

Bucură-te, al pătimirilor lui Hristos preaales mărturisitor; 

Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător; 

Bucură-te, iconomia frumuseţii celei întâi închipuite; 

Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, al luminii celei gândite luminoasă descoperire; 

Bucură-te, dreaptă arătare a chinurilor ce-i aşteaptă pe cei păcătoşi; 

Bucură-te, gură care vesteşti pe Hristos Dumnezeu; 

Bucură-te, privitorule al priveliştilor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 9-lea 

Poruncindu-ţi-se a te sui la Muntele Sionului cel înţelegător, Apostole Andrei, şi paharul 

mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la viaţa cea dumnezeiască, unde este 

Hristos Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine, întru tot lăudate Apostole Andrei al lui 

Hristos, ţi-a poruncit ţie cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vesteşti până la marginile 

lumii măririle Lui. Pentru aceasta aducem ţie laudele acestea: 

Bucură-te, că tu ai binevestit Pătimirile şi Învierea lui Hristos; 

Bucură-te, că tu singur lămureşti pogorârea în iad a demonilor; 

Bucură-te, cel ce eşti plin de roadele Preasfântului Duh; 

Bucură-te, de darurile Lui îndestulătorule; 

Bucură-te, prin care Sfânta Treime S-a propovăduit; 

Bucură-te, prin care Unimea Treimii s-a slăvit; 

Bucură-te, sănătate preaminunată împărţită credincioşilor; 

Bucură-te, cel ce eşti rană de mult plâns demonilor; 

Bucură-te, lumină mai strălucitoare decât soarele; 

Bucură-te, povăţuitorul şi lumina orbilor; 

Bucură-te, luminătorul tuturor; 

Bucură-te, al vrăjmaşilor puternic biruitor; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 
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Condacul al 10-lea 

Cine te-a învăţat a grăi aşa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ţi-a luminat mintea ca să vezi limpede 

raza slavei celei neapropiate, care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai 

Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Se înspăimântează tot cugetul de propovăduirea ta, pe care ai trâmbiţat-o în tot pământul, 

tăinuitorule al lui Hristos şi văzătorule al celor de sus, cel ce eşti cinstit de Domnul între cei 

doisprezece apostoli; pentru aceasta cântăm ţie: 

Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul; 

Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate; 

Bucură-te, că, prin ajutorul tău, tiranul satana se izgoneşte de la noi; 

Bucură-te, că gândurile cele rele şi bolile le îndepărtezi de la noi; 

Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al lui Hristos; 

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiţi; 

Bucură-te, sănătatea trupească a oamenilor îmbolnăviţi; 

Bucură-te, cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape; 

Bucură-te, împreună călător cu cei ce călătoresc pe uscat; 

Bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer; 

Bucură-te, hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune; 

Bucură-te, cel ce ajuţi rugăciunilor noastre spre mântuire; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 11-lea 

Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvnă de credinţă, 

orator de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, mărite Apostole Andrei, cel ce cânţi Mântuitorului 

nostru: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Cel de lumină purtător şi de veselie făcător, fericite Andrei, apostole al lui Hristos, dumnezeiască 

pomenirea ta rază de tămăduire străluceşte nouă, celor ce cântăm ţie unele ca acestea: 

Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele; 

Bucură-te, sfeşnic care străluceşti cu raza de aur; 

Bucură-te, dătător de daruri al creştinilor drept-credincioşi; 

Bucură-te, al călugărilor celor mâhniţi ajutător în necazuri; 

Bucură-te, cel ce eşti izgonitor înfricoşător al demonilor; 

Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos; 

Bucură-te, podoaba cea preacinstită a apostolilor; 

Bucură-te, luminătorul cel preamărit al mucenicilor; 

Bucură-te, veselia cea de bucurie făcătoare a cuvioşilor; 

Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor sfinţilor; 
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Bucură-te, rugătorule, mijlocitorule şi folositorule al tuturor ortodocşilor; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 12-lea 

Ca un ucenic preaales al Celui ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce, Stăpânului tău până la 

moarte urmând, bucuros te-ai suit la înălţimea crucii, mergere făcându-ţi la ceruri, de trei ori 

fericite Apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu, zicând: 

Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Mulţumim ţie, mărite Apostole Andrei, noi, neamurile cele de tine luminate şi de pe pământ la 

ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne, ne-am făcut împreună 

locuitori cu sfinţii îngeri şi părtaşi ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem ţie după vrednicie 

acestea: 

Bucură-te, Apostole Andrei, nume preascump şi dulce nouă, drept-credincioşilor; 

Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor; 

Bucură-te, păzitorule cu dinadinsul al fecioriei; 

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă şi binemirositoare a raiului; 

Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri; 

Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor; 

Bucură-te, cel ce biruieşti în război tabăra potrivnicilor; 

Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite; 

Bucură-te, cel ce ne izbăveşti pe noi din tot felul de nevoi; 

Bucură-te, cel ce aperi sfânt lăcaşul acesta de foc; 

Bucură-te, cel ce ne izbăveşti pe noi de vicleşugul vrăjmaşului; 

Bucură-te, cel ce la sfârşitul vieţii noastre ne ajuţi ca prin pocăinţă să ne mântuim; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! 

Condacul al 13-lea 

O, preaminunate Sfinte şi mărite Apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne 

izbăveşti pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate, şi să ne învredniceşti de 

bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica 

 

Condacul 1 

Pe cinstitorul de Dumnezeu şi mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după 

cuviinţă, căci acesta, prin multă osteneală şi nevoinţe călugăreşti, de Împărăţia cea cerească s-a 

învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie şi cu credinţă, să-i cântăm din 

adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Icosul 1 

Din tinereţile tale ai dorit viaţa cea îmbunătăţită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de 

Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoinţelor sihăstreşti intrând în ascultarea Sfântului 

Paisie de la Neamţ şi lucrând cu dreaptă socoteală virtuţile dumnezeieşti, ai făcut să se 

sălăşluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele 

duhovniceşti, îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos; 

Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc; 

Bucură-te, că inima ţi-a fost plină de har; 

Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi; 

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, învăţător al dreptei credinţe; 

Bucură-te, împlinitor al virtuţilor creştineşti; 

Bucură-te, chip de bunătate şi cinste; 

Bucură-te, că din tinereţe te-ai răstignit pentru Hristos; 

Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat; 

Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie; 

Bucură-te, vrednic urmaş al cuvioşilor părinţi; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 2-lea 

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, descoperită ţie prin Sfântul Ierarh Nicolae, ai fost rânduit 

să reînnoieşti zidirile şi obştea Mănăstirii Cernica. Şi luând binecuvântare de la iubitorul de 

Hristos Mitropolitul Grigorie, ai început osteneala restaurării acestui aşezământ, cântând lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Auzind, Sfinte Părinte, chemarea Mântuitorului, ai primit fără şovăire ascultarea încredinţată şi 

ai început lucrarea duhovnicească de rezidire a Mănăstirii Cernica şi de reînnoire a vieţii 
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călugăreşti, pentru care te lăudăm zicând: 

Bucură-te, pildă de statornicie; 

Bucură-te, stâlp al ascultării; 

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, cinstitorul sfinţilor; 

Bucură-te, povăţuitorule al călugărilor; 

Bucură-te, râvnitorul pustiei; 

Bucură-te, slujitorul tainelor cereşti; 

Bucură-te, lucrătorule în via Domnului; 

Bucură-te, rugătorule preafierbinte; 

Bucură-te, vrednic ascultător al poruncilor Mântuitorului; 

Bucură-te, chip al blândeţii pustniceşti; 

Bucură-te, străjer neadormit în osteneli şi privegheri; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 3-lea 

Povăţuit de cuvintele psalmistului care zice: „Arată-mi, Doamne, calea pe care mergi, că la Tine 

am ridicat sufletul meu”, şi încercat în experienţa trăirii sihăstreşti, ai venit împreună cu dascălul 

Macarie la locul care ţi se descoperise de sus de Sfântul Nicolae, dând slavă lui Dumnezeu şi 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Puterea Celui de Sus pogorându-se în sufletul tău, Cuvioase Părinte Gheorghe, ai împlinit cu 

osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cu repeziciune cunoscut 

iubitorilor de Dumnezeu din jurul Bucureştilor, pentru care îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, întemeietorule de obşti călugăreşti; 

Bucură-te, îndrumător al călugărilor cuvioşi; 

Bucură-te, cel ce pe Sfântul Nicolae l-ai avut ocrotitor; 

Bucură-te, cel ce ai împlinit cu dragoste rânduielile călugăreşti; 

Bucură-te, următorule al Cuviosului Părinte Paisie de la Neamţ; 

Bucură-te, izgonitorul vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi din mănăstirea ta; 

Bucură-te, că făpturile ascultă de cuvântul tău; 

Bucură-te, că pentru toate ai slăvit pe Dumnezeu; 

Bucură-te, văzătorule al lucrării divine din cele create; 

Bucură-te, duhovnic iscusit şi chip prealuminat; 

Bucură-te, povăţuitor şi îndrumător duhovnicesc al creştinilor; 

Bucură-te, întruchiparea bunătăţii şi a smereniei; 

Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 4-lea 

De îndată ce Mitropolitul Grigorie te-a binecuvântat să fii întemeietor al vieţii de obşte şi 

chivernisitor al bunurilor mănăstireşti de la Cernica, întru răbdare şi nădejde ai început, Cuvioase 

Părinte, osteneala înnoirilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Cine nu te va ferici, Părinte Gheorghe, pe tine, cel care cu înţelepciune şi credinţă ai rectitorit 

Mănăstirea Cernica şi ai rânduit viaţa cea de obşte plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta îţi 

aducem laude ca acestea: 

Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc; 

Bucură-te, că viaţa ta ai închinat-o slujirii lui Hristos; 

Bucură-te, că ai împlinit cu râvnă voia Lui; 

Bucură-te, că ai fost ascultător întru toate de ierarhul tău; 

Bucură-te, că adesea cu el în multe te-ai sfătuit; 

Bucură-te, făclie luminoasă a ucenicilor tăi; 

Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii; 

Bucură-te, izgonitor al vrăjmaşilor făţarnici; 

Bucură-te, liniştitorul furtunilor de pe marea vieţii; 

Bucură-te, că şi natura ascultă de cuvântul tău; 

Bucură-te, împăciuitorule al tuturor certaţi şi de vrăjmaşul despărţiţi; 

Bucură-te, chivernisitorul lucrurilor sfinte; 

Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 5-lea 

Văzând vrăjmaşul statornicia ta în lucrarea duhovnicească, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, ţi-

a pregătit mulţime de ispite şi supărări ca să te piardă; însă, după puţin timp, s-a ruşinat 

îndepărtându-se, căci tu cântai pururea lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Înzestrat cu harul preoţiei, ai slujit cu credinţă dumnezeieştile Taine ale lui Hristos, iar 

Cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, ţi-a dăruit, cinstite Părinte, mulţime de ucenici şi fii 

duhovniceşti, pe care i-ai împărtăşit din cuvântul ziditor al Evangheliei şi din izvorul dătător de 

viaţă al Duhului Sfânt, pentru care lucru minunându-ne îţi cântăm: 

Bucură-te, vieţuitor al pustiei şi rugător neîncetat; 

Bucură-te, om duhovnicesc şi povăţuitor luminat; 

Bucură-te, purtător al harului Duhului Sfânt; 

Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, foc de rugăciune călăuzitor al ucenicilor tăi; 

Bucură-te, sprijinitor al credincioşilor; 

Bucură-te, următor al Sfinţilor Părinţi; 

Bucură-te, că ai semănat sămânţa cea bună în inimile credincioşilor; 

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi; 

Bucură-te, păstorul cel bun al turmei lui Hristos; 

Bucură-te, stareţ, iluminat de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, părinte al părinţilor pustiei; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

 



111 

 

Condacul al 6-lea 

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale pustiei, aşa şi sufletul tău, 

minunate Părinte, dorea să se liniştească în ostroavele Sfântului Munte Athos. Dar, socotind că 

ascultarea de mai-marii Bisericii este mai sfântă decât voinţa proprie, întru smerenie ţi-ai tăiat 

voia şi, supunându-te chemării sfinte, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Iubindu-ţi neamul tău, Părinte, deşi ai căutat în alte locuri să te îmbunătăţeşti sufleteşte din 

experienţa trăitorilor în Hristos, totuşi, atunci când ai fost chemat să slujeşti pe fiii poporului tău 

din care ai ieşit, cu bucurie ai răspuns, pentru care îţi cântăm: 

Bucură-te, următor al sfinţilor cuvioşi de demult; 

Bucură-te, cuvioase purtător al darului smereniei; 

Bucură-te, înţeleptule din înţelepciunea lui Hristos; 

Bucură-te, conştiinţa datoriei împlinite; 

Bucură-te, împlinitorul legii şi al virtuţilor; 

Bucură-te, rugătorule pentru neamul tău; 

Bucură-te, că ai fost dăruit de Hristos cu putere de sus; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai răstignit poftele împreună cu patimile; 

Bucură-te, că ţi-ai supus voinţa voinţei lui Hristos; 

Bucură-te, că ţi-ai ridicat cugetul de la pământ la cer; 

Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de bunătăţile cele trecătoare; 

Bucură-te, că cele cereşti ai dorit în toată viaţa ta; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 7-lea 

Vederile minţii avându-le curăţite prin lucrarea virtuţilor, Părinte Gheorghe, ai ajuns la starea de 

nepătimire şi, contemplând pe Hristos neîncetat în inima ta, cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Icoană vie de rugăciune, post şi privegheri te-ai făcut ucenicilor tăi, iar vestea vieţuirii tale 

îngereşti s-a răspândit în tot ţinutul Ţării Româneşti. Pentru aceea îţi cântăm: 

Bucură-te, că fiinţa ţi-a fost plină de Treime; 

Bucură-te, minte plină de smerită cugetare; 

Bucură-te, că viaţa ţi-ai curăţit-o de păcate; 

Bucură-te, floare aleasă răsădită în grădina Maicii Domnului; 

Bucură-te, trandafir cu petalele înfrumuseţate de lumina lui Hristos; 

Bucură-te, că inima ta răspândeşte mireasma iubirii duhovniceşti; 

Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc; 

Bucură-te, că vrăjmaşii n-au putut răpune statornicia ta în rugăciune; 

Bucură-te, cel ce, prin chemarea Duhului, cerul l-ai pogorât pe pământ; 

Bucură-te, pildă bună credincioşilor râvnitori; 

Bucură-te, următor al Sfântului Nicolae întru ajutorarea aproapelui; 
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Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Calinic te rogi pentru cinul călugăresc; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 8-lea 

Cuvioase Părinte, în tot pământul ţării noastre s-au răspândit învăţăturile tale, iar mulţimea 

credincioşilor, venind la tine, se adapă ca de la un izvor dătător de har şi binecuvântat, 

mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Credinţa ortodoxă ai păzit, calea nevoinţelor ai săvârşit şi, împodobit fiind cu virtuţile, cu 

nădejde sfântă la Bunul Dumnezeu ai ajuns, Cuvioase Părinte, căci, primind cununa cea 

neveştejită a slavei, de la cele vremelnice la cele cereşti, te-ai mutat. Pentru aceasta, îţi aducem 

această cântare: 

Bucură-te, că prin harul lui Dumnezeu şi prin nevoinţe ai câştigat raiul; 

Bucură-te, că răbdarea ţi-a fost ancoră şi putere; 

Bucură-te, că Hristos te-a încununat în ceruri; 

Bucură-te, că ai intrat în ceata Sfinţilor Cuvioşi; 

Bucură-te, mărgăritar al sfinţilor români; 

Bucură-te, că numele tău s-a înscris în cartea vieţii; 

Bucură-te, că de pe pământul acesta te-ai răsădit în grădina raiului; 

Bucură-te, că vezi faţa lui Hristos pe Care L-ai iubit; 

Bucură-te, că noi, urmaşii tăi, îţi păstrăm vie pomenirea; 

Bucură-te, că mutarea ta la ceruri ne-a umplut de bucurie; 

Bucură-te, cel ce petreci veşnic în Preasfânta Treime; 

Bucură-te, că te veseleşti pururi în lumina dumnezeirii; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 9-lea 

Trupul tău încărcat de mireasma virtuţilor a fost aşezat în Mănăstirea Cernica, pe care ai zidit-o 

cu atâta osteneală, alături de ale altor părinţi cuvioşi şi nevoitori, iar sufletul tău se sălăşluieşte în 

lăcaşurile cereşti, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Deşi ai trecut din viaţa aceasta la viaţa cea veşnică, Cuvioase Părinte Gheorghe, n-ai părăsit 

nicicum pe cei ce se luptă cu necazurile şi ispitele lumii acesteia, căci mijloceşti pururea la 

Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ţi cântă unele ca acestea: 

Bucură-te, Cuvioase Părinte, ctitor preamărit; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul românesc; 

Bucură-te, lauda ortodocşilor şi bucuria călugărilor; 

Bucură-te, purtătorule de cunună cerească; 

Bucură-te, turn al creştinătăţii şi stâlp al Bisericii; 

Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu; 
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Bucură-te, slujitor al lui Hristos şi prieten al îngerilor; 

Bucură-te, floare duhovnicească, deschisă în nădejdea rodului; 

Bucură-te, sămânţă bună aruncată în pământ roditor; 

Bucură-te, luminător al monahilor şi călăuza nevoitorilor; 

Bucură-te, cunoscător al tainelor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe mult nevoitorule! 

Condacul al 10-lea 

Făclie purtătoare de lumină te au pe tine cetele monahilor nevoitori şi mulţimea creştinilor 

smeriţi, izvorând tuturor bună mireasmă şi dând tămăduire celor ce cu dragoste cinstesc şi se 

închină sfintelor tale moaşte, căci mulţumesc lui Dumnezeu pentru că li s-a dat un astfel de dar, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Lăudând nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, şi cinstind sfintele tale moaşte, cântăm cu bucurie 

încununarea ta în ceruri, rugându-te cu credinţă să ne ajuţi în vremea ispitelor şi primejdiilor care 

ne împresoară în lumea aceasta, ca să-ţi cântăm: 

Bucură-te, purtătorule al darului vindecării; 

Bucură-te, făcătorule de minuni pentru cei credincioşi; 

Bucură-te, izvor de tămăduiri şi tămăduitor al durerilor; 

Bucură-te, ajutor grabnic al celor suferinzi; 

Bucură-te, rază de soare pentru poporul cel binecredincios; 

Bucură-te, liman duhovnicesc celor osteniţi; 

Bucură-te, făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor; 

Bucură-te, luceafăr răsărit în întunericul necazurilor; 

Bucură-te, prieten şi casnic al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, rugătorule către Maica Domnului; 

Bucură-te, tălmăcitorul tainelor dumnezeieşti; 

Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 11-lea 

Mângâiere şi linişte sufletească reverşi în inimile credincioşilor, celor ce cinstesc cu dragoste 

pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, şi mulţumind lui Dumnezeu cântă: 

Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Având îndrăzneală către Milostivul Dumnezeu pe Care L-ai iubit, Sfinte Părinte, te rugăm noi, 

cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta, să ne izbăveşti de necazuri, primejdii şi nevoi, ca să-ţi 

cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu şi credincioasă slugă; 
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Bucură-te, mlădiţă încărcată de roadele Duhului Sfânt; 

Bucură-te, al monahilor dulce mângâiere; 

Bucură-te, al credincioşilor, în ispite, întărire; 

Bucură-te, al mănăstirilor apărare şi spre viaţa duhovnicească trezire; 

Bucură-te, chip al blândeţilor şi pildă de smerenie; 

Bucură-te, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe; 

Bucură-te, slujitor al adevărului şi om al dreptăţii; 

Bucură-te, descoperitorul celor viitoare; 

Bucură-te, trup preamărit şi suflet îndumnezeit; 

Bucură-te, tămâie înmiresmată şi candelă veşnic aprinsă; 

Bucură-te, glas ascultat de Hristos, Stăpânul tău; 

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 12-lea 

Vrând Preabunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii noastre dreptmăritoare un semn al prezenţei 

Sale, te-a ales pe tine, Cuvioase Părinte Gheorghe, să ne fii lumină nestinsă şi fântână de har. 

Pentru aceasta cu mulţumire Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Zid de apărare împotriva ispitelor şi rugător fierbinte fii nouă, Cuvioase Părinte, căci, având 

îndrăzneală la Milostivul Dumnezeu, nădăjduim să ne acoperi pururi de răutăţile lumii acesteia şi 

să ne fereşti de săgeţile celui viclean, ca să-ţi aducem aceste laude: 

Bucură-te, tatăl orfanilor şi sprijinul celor asupriţi; 

Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi; 

Bucură-te, apărătorul oropsiţilor; 

Bucură-te, bogăţia săracilor; 

Bucură-te, limanul înviforaţilor; 

Bucură-te, aducătorul belşugului; 

Bucură-te, izgonitorul secetei; 

Bucură-te, protectorul văduvelor şi bătrânilor; 

Bucură-te, sfătuitorul monahilor; 

Bucură-te, rugătorul fierbinte pentru sufletele noastre; 

Bucură-te, risipitorul ispitelor; 

Bucură-te, mijlocitorul mântuirii noastre; 

Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 13-lea 

O, mult nevoitorule, Cuvioase Părinte Gheorghe, primeşte de la noi nevrednicii această puţină 

rugăciune, pe care o dă lui Hristos Dumnezeu şi roagă-L să ne izbăvească din toate necazurile şi 

ispitele vieţii pământeşti, să ne ferească din chinul ce va să fie pentru păcatele noastre şi să ne 

învrednicească de Împărăţia cerurilor, ca să cântăm cu dragoste: Aliluia! 
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Acatistul Sfintei Muceniţe Filotea 

 

Condacul 1 

Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filofteie 

preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba 

fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică eşti de laudă! Pentru aceasta cântăm 

ţie: Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Icosul 1 

Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor şi mâinile întinzindu-le către Cuvântul cel 

mai înainte de veac, iertare greşelilor noastre cerem, putere de cuvânt, luminare şi pricepere 

minţii noastre, ca să lăudăm nevoinţele şi vitejiile fericitei Filofteia şi către dânsa să grăim cu 

căldură unele ca acestea: 

Bucură-te, Filofteia, cea din rău tată născută; 

Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută; 

Bucură-te, trandafirul răsărit din mărăcine; 

Bucură-te, că tot timpul bun miros reverşi din tine; 

Bucură-te, că în lume ai fost blândă mieluşiţă; 

Bucură-te, că a ta mamă ţi-a fost bună păstoriţă; 

Bucură-te, pruncă sfântă, cu desăvârşită minte; 

Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte; 

Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost totdeauna traiul; 

Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul; 

Bucură-te, că necazuri suferit-ai multe foarte; 

Bucură-te, că de Domnul te-ai preamărit după moarte; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 2-lea 

Mutându-se din viaţa aceasta vremelnică, binecredincioasă maica ta, te-a lăsat pe tine la toată 

lipsa plinitoare şi moştenitoare faptelor ei celor bune, pe care urmându-le, ai cântat lui 

Dumnezeu neîncetată cântare: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Frică şi cutremur ne cuprinde pe noi, cei întunecaţi la minte, că nu ne pricepem de unde vom 

începe a-ţi aduce ţie laude, fecioară, sau care cântare îţi vom cânta, sau cu ce cununi te vom 

încununa; dar îndrăznind, pentru rugăciunile tale cele către Dumnezeu, cu inima umilită cântăm 

ţie acestea: 
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Bucură-te, odrăslirea cea în Târnov răsărită; 

Bucură-te, cea de Domnul în rai acum răsădită; 

Bucură-te, aurora cu raze strălucitoare; 

Bucură-te, stea cerească ce luminezi ca un soare; 

Bucură-te, că în lume te-a hrănit cereasca rază; 

Bucură-te, că prin tine creştinii se luminează; 

Bucură-te, că pe tine te-am câştigat bogăţie; 

Bucură-te, că povaţă ne-ai dat cum să urmăm ţie; 

Bucură-te, că prin tine am primit hrana cerească; 

Bucură-te, pilda celor ce vor să se mântuiască; 

Bucură-te, călăuza sufletelor celor drepte; 

Bucură-te, îndreptarul fecioarelor înţelepte; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 3-lea 

Auzind tu, fericito, glasul Evangheliei Domnului, care fericeşte pe cei milostivi, tare l-ai întipărit 

în inima ta şi cu atâta credinţă l-ai primit şi atâta l-ai iubit, încât cu înfocata şi dumnezeieasca 

râvnă aprinzându-te, cu însutite osteneli şi cu sârguinţă multă ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Multă purtare de grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci, fericită Filofteie, pentru că râvneai ca 

să nu rămână nici unul nemiluit din cei ce aşteptau de la tine milostenie, nici un flămând să nu se 

ducă nesăturat, nici un gol neîmbrăcat, nici un mâhnit nemângâiat; pentru care, lăudându-te, 

cântăm ţie acestea: 

Bucură-te, comoara milei, cea-n veci nedeşertată; 

Bucură-te, îmbrăcarea celor goi fără de plată; 

Bucură-te, celor flămânzi pâine bună, hrănitoare; 

Bucură-te, celor străini casă adăpostitoare; 

Bucură-te, izbăvitoare a celor primejduiţi; 

Bucură-te, alinare a rănii celor mâhniţi; 

Bucură-te, celor căzuţi grabnică sprijinitoare; 

Bucură-te, la nevoie fierbinte folositoare; 

Bucură-te, feciorie, cu milostenie însoţită; 

Bucură-te, tinereţe, cu viaţă îmbunătăţită; 

Bucură-te, mângâierea celor ce se roagă ţie; 

Bucură-te, că prin moarte ai rămas de-a pururi vie; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 4-lea 

Văzându-te pe tine vrăjmaşul firii omeneşti că te-ai apucat de lucrarea şi săvârşirea faptei celei 

bune şi mai vârtos de fapta care fi-va lăudată în ziua Judecăţii, a socotit să te împiedice pe tine ca 

oarecând pe Eva în rai, dar n-a putut, căci neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Ca viforul s-au pornit asupra ta urâţii şi spurcaţii diavoli şi ispitiri fără de număr ţi-au adus, ca 

prin mulţimea şi greutatea ispitelor să te întoarcă pe tine de la o lucrare ca aceasta. Dar tu, 

fericită, fiind întemeiată pe Hristos, Piatra cea din capul unghiului, tare i-ai sfărâmat pe ei; drept 

aceea, vrednică eşti a te cinsti cu acestea: 

Bucură-te, fericito, cea de fapte bune plină; 

Bucură-te, că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină; 

Bucură-te, desfătarea maicii tale iubitoare; 

Bucură-te, diademă a înţeleptelor fecioare; 

Bucură-te, pruncă sfântă a Domnului următoare; 

Bucură-te, milostivă, cea de săraci iubitoare; 

Bucură-te, că pe diavol tu l-ai umplut de ruşine; 

Bucură-te, că satana a fost biruit prin tine; 

Bucură-te, că credinţă ai avut în Hristos tare; 

Bucură-te, că răsplată dobândit-ai prin răbdare; 

Bucură-te, vitejie, în trup de copil lucrată; 

Bucură-te, biruinţă, de Duhul Sfânt insuflată; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 5-lea 

Vifor de urgie mare a pornit tatăl tău cel întunecat la minte şi împietrit la inimă, suflând cu 

îngroziri şi cu chinuri asupra ta, fericită Filofteie; dar n-a putut să te clintească, pentru că 

întemeiată erai pe Piatra credinţei, Hristos, pe care tu, preaînţeleaptă fecioară, stând, lui Hristos, 

Celui ce te întărea pe tine, ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cine din pământeni poate să spună cu de-amănuntul chinurile tale câte ai suferit de la tatăl tău 

cel întunecat la cuget şi de la mama ta vitregă? Şi ce minte poate să priceapă răbdarea ta, întru 

toate câte ai pătimit? Drept aceea, minunându-ne de viaţa ta cea mai presus de fire, te lăudăm cu 

fericiri ca acestea: 

Bucură-te, cea de Domnul pentru milă rânduită; 

Bucură-te, că mult ai fost de tatăl tău chinuită; 

Bucură-te, că adesea ai fost şi crunt biciuită; 

Bucură-te, că pe spate şi pe obraz ai fost lovită; 

Bucură-te, căci chinuri grele şi bătăi ai îndurat; 

Bucură-te, că pe toate cu tărie le-ai răbdat; 

Bucură-te, că în trup răni, ca Hristos, ai suferit; 

Bucură-te, că din cale nimic nu te-a clintit; 

Bucură-te, că în toate bucuroasă ai pătimit; 

Bucură-te, că şi viaţa pentru Domnul ţi-ai jertfit; 

Bucură-te, că de Dânsul eşti acum în cer mărită; 

Bucură-te, că luat-ai cununa neveştejită; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 
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Condacul al 6-lea 

Când tu, preafericită Filofteie, împărţeai hrană săracilor, atunci satana, ca şi la Iuda, a pus în 

mintea tatălui tău gând rău şi ucigaş; că pândindu-te pe tine din loc ascuns şi văzându-te hrănind 

flămânzii, îndată s-a umplut de drăcească mânie şi a zvârlit în tine cu barda cea plugărească; şi 

rănindu-ţi piciorul, îndată ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, de care bucurându-te tare, ai 

cântat: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Înger s-a trimis atunci din cer ca să lumineze trupul tău cel fecioresc, Muceniţă Filofteie; şi 

venind, a stat nevăzut şi a început a grăi către tine: 

Bucură-te, Muceniţă, cea de tatăl tău ucisă; 

Bucură-te, că dând milă, către Domnul eşti trimisă; 

Bucură-te, că răbdarea te-a suit la înălţime; 

Bucură-te, că de-aproape vezi pe Preasfânta Treime; 

Bucură-te, că de Domnul eşti aleasă şi primită; 

Bucură-te, că de Dânsul eşti în rai sălăşluită; 

Bucură-te, că de-a pururi porţi luminată cunună; 

Bucură-te, că în ceruri stai cu drepţii împreună; 

Bucură-te, că ai parte între sfintele fecioare; 

Bucură-te, că de slavă te-ai făcut moştenitoare; 

Bucură-te, că în ceruri eşti de-a pururi desfătată; 

Bucură-te, că-n tot timpul de noi eşti binecuvântată; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 7-lea 

Zăcând trupuşorul tău cel curat pe pământ şi încă sânge din piciorul tău cel tăiat curgând, cu 

strălucire cerească a fost înconjurat, încât şi locul cel dimprejur s-a umplut de lumină; şi aceasta 

văzând ticălosul şi ucigaşul tău tată, cu spaimă înfricoşându-se, a alergat în cetate şi a spus cele 

ce a văzut, că nu ştia întunecatul să cânte: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Alergând fecioarele dimpreună cu mamele lor la locul unde erai ucisă, ca să te vadă pe tine, 

fericită Filofteie, şi văzând cu ochii lor strălucirea luminii care te înconjura, minunându-se întru 

sine, au început a te lăuda, zicând: 

Bucură-te, Filofteie, înţeleaptă şi preabună; 

Bucură-te, că eşti nouă soră scumpă şi cunună; 

Bucură-te, că în ceruri s-a proslăvit al tău nume; 

Bucură-te, că lumină eşti fecioarelor în lume; 

Bucură-te, că la Domnul ţi-a fost inima de mică; 

Bucură-te, că, iubindu-L, de chinuri nu ţi-a fost frică; 

Bucură-te, că spre bine mult ai fost sârguitoare; 

Bucură-te, că în toate întreci pe alte fecioare; 
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Bucură-te, că pe Domnul L-ai câştigat acum mire; 

Bucură-te, că guşti de-acum a raiului îndulcire; 

Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitoare; 

Bucură-te, că la Domnul ne eşti caldă rugătoare; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 8-lea 

Auzind arhiepiscopul Târnovei cele spuse de tatăl tău, îndată, cu dregătorii cetăţii şi cu tot clerul 

şi poporul, a venit la tine; şi văzând ei trupul tău strălucind de lumină, cu frică au cântat lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Tot oraşul Târnovei şi satele dimprejur au alergat la locul ce strălucea, fecioară Filofteie; şi 

văzând minunea care s-a săvârşit întru tine, dimpreună cu arhiepiscopul ţi-au împletit cântări, 

zicând unele ca acestea: 

Bucură-te, a Târnovei laudă nestricăcioasă; 

Bucură-te, sfânt vlăstar din maică binecredincioasă; 

Bucură-te, crinul fraged din grădina lui Hristos; 

Bucură-te, floare albă cu neveştejit miros; 

Bucură-te, chip al milei şi al dragostei creştine; 

Bucură-te, viaţă scurtă înveşnicită prin mult bine; 

Bucură-te, că prin trude eşti mutată între sfinte; 

Bucură-te, că guşti raiul pe care l-ai dorit fierbinte; 

Bucură-te, că acolo ţi-ai găsit pe maica bună; 

Bucură-te, că te veseleşti cu dânsa împreună; 

Bucură-te, că podoabă Biserica te câştigă; 

Bucură-te, că tot omul te laudă şi îţi strigă: 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 9-lea 

Strânsă fiind toată mulţimea poporului împrejurul tău, cu frică s-a apropiat de tine, vrând să te 

ridice de la pământ; dar văzând greutatea cea mai presus de fire a trupului tău, toţi s-au umplut 

de mirare şi cu spaimă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Înţelegând poporul că nu-ţi este voia să te ridice de la pământ, cu nedumerire se uitau unii la 

alţii; apoi, luminaţi fiind de sus, au început să numească toate mănăstirile, şi văzând că vrei să 

mergi la biserica din Curtea de Argeş, au început a grăi ţie: 

Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai hotărât locuinţa; 

Bucură-te, că prin Domnul ţi s-a împlinit dorinţa; 

Bucură-te, că departe s-a vestit al tău sfânt nume; 

Bucură-te, că viaţa ţi s-a cunoscut în lume; 
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Bucură-te, fericito, tu preascump al nostru rod; 

Bucură-te, că te-aşteaptă Radu Negru Voievod; 

Bucură-te, că mergi astăzi să lucrezi în România; 

Bucură-te, că departe ţi-ai întins apostolia; 

Bucură-te, că poporul vine voia să-ţi plinească; 

Bucură-te, iubitoare de Ţara cea Românească; 

Bucură-te, că românii te-au câştigat bogăţie; 

Bucură-te, că de-a pururi şi noi îţi vom cânta ţie: 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 10-lea 

Dacă s-a dat ştire lui Radu Negru Vodă că vrei să vii în Ţara Românească, cu lacrimi de bucurie 

a lăudat pe Dumnezeu şi luând mulţime de popor a alergat către Dunăre, întru întâmpinarea ta; şi 

văzându-te de mult popor petrecută, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Primit-a Domnul Ţării Româneşti, Radu Negru Vodă, cu mare bucurie şi evlavie cinstitele şi 

sfintele tale moaşte, şi lăudând pe Dumnezeu, a grăit către tine aşa: 

Bucură-te, Filofteie, muceniţă preacinstită; 

Bucură-te, cea de Domnul ţării noastre dăruită; 

Bucură-te, voitoarea noastră cea de prea mult bine; 

Bucură-te, că pământul ni s-a luminat prin tine; 

Bucură-te, că noi astăzi te primim ca pe un soare; 

Bucură-te, că în jurul tău verşi raze mângâietoare; 

Bucură-te, că la Argeş ţi-ai ales lăcaş în lume; 

Bucură-te, că poporul îţi cinsteşte al tău nume; 

Bucură-te, că podoabă vei fi Bisericii veşnic; 

Bucură-te, frumuseţea şi stâlpul cel puternic; 

Bucură-te, păzitoare a credinţei strămoşeşti; 

Bucură-te, mândră floare a grădinii româneşti; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 11-lea 

Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, fecioară Filofteie, că luminezi toată Biserica din 

Ţara Românească şi, izvorând bună mireasmă, neîncetat reverşi tămăduiri celor ce aleargă cu 

credinţă la racla sfintelor tale moaşte! Pentru aceasta lui Dumnezeu, Celui ce Te-a preamărit pe 

tine, cu neîncetate mulţumiri Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Având noi sfintele tale moaşte pe pământul nostru ca pe o comoară nepreţuită, ne umplem de 

sfinţenie, şi privind la dânsele ca la o lumină cerească, cu frică şi cu cutremur cântăm ţie acestea: 

Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai ales această ţară; 
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Bucură-te, că la Argeş moaştele ţi se aşezară; 

Bucură-te, Filofteie, sfânta noastră bogăţie; 

Bucură-te, că mari daruri ţi-a hărăzit Hristos ţie; 

Bucură-te, strălucirea credinţei celei creştine; 

Bucură-te, îndulcirea celor ce vin către tine; 

Bucură-te, lecuirea bolilor nenumărate; 

Bucură-te, dătătoare de puteri şi sănătate; 

Bucură-te, rugătoarea cea pentru noi cu căldură; 

Bucură-te, că prin tine spre noi Domnul se îndură; 

Bucură-te, că tot omul din ajutoru-ţi apucă; 

Bucură-te, că pe nimeni nu-l laşi mâhnit să se ducă; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 12-lea 

Auzit-am, fecioară Filofteie, viaţa ta cea dumnezeiască, văzut-am şi minunile tale, şi îndulcindu-

ne de facerile tale de bine ce arăţi nouă în toate zilele, credem şi îndrăznirii tale către Dumnezeu. 

Drept aceea, lui Hristos, Celui ce te-a mărit pe tine, din inimă Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudăm nevoinţele tale, Filofteie fecioară, cinstim patimile, mărim îndelungă-răbdarea ta, 

fericim sfântul tău sfârşit, cântăm bărbăţia ta cea neînvinsă ce s-a arătat în trupul tău cel tinerel şi 

crud; şi privind toate ostenelile vieţii tale care te-au preamărit pe pământ şi în cer, unde acum 

locuieşti, te rugăm, fă pomenire şi de noi, cei ce alergăm la racla sfintelor tale moaşte, ca, 

izbăvindu-ne de toată nevoia şi Împărăţiei cerurilor făcându-ne părtaşi, să te lăudăm pe tine, 

grăind unele ca acestea: 

Bucură-te, cea la Târnov în Bulgaria sfinţită; 

Bucură-te, cea de ceruri românilor dăruită; 

Bucură-te, că acum locuieşti la înălţime; 

Bucură-te, că în lume săvârşeşti minuni mulţime; 

Bucură-te, că stai veşnic între cetele mărite; 

Bucură-te, că prin tine mila Domnul ne trimite; 

Bucură-te, că vezi faţa Ziditorului a toate; 

Bucură-te, că prin tine din primejdii El ne scoate; 

Bucură-te, că solia ta are trecere la Domnul; 

Bucură-te, că-ţi ascultă rugile pentru tot omul; 

Bucură-te, că eşti nouă ajutor întru primejdii; 

Bucură-te, că pe tine te avem stâlp al nădejdii; 

Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată! 

Condacul al 13-lea 

O, întru tot lăudată şi mult milostivă Muceniţă Filofteie, primind mulţumirea noastră cea săracă 

şi această puţină rugăciune de acum, de toate relele ne păzeşte, pace lumii mijloceşte, de 
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vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi ne mântuieşte şi ne apără pe noi de veşnica osândă, ca dimpreună 

cu tine, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul 

 

Condacul 1 

Iubitorului de rugăciune şi de viaţă sihăstrească, înţeleptului povăţuitor pe calea mântuirii, celui 

ce este laudă sihaştrilor şi bucuria credincioşilor, cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte 

Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Icosul 1 

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamăreşti cu viaţa ta de înger în 

trup numele Preasfintei Treimi, iar tu lepădând grija cea lumească, ca o rază prealuminoasă a 

Soarelui Dreptăţii ţi-ai făcut viaţa ta, iar noi, luând aminte la sfintele tale nevoinţe, cu smerenie şi 

bucurie rostim unele ca acestea: 

Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămoşeşti; 

Bucură-te, că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat; 

Bucură-te, că pentru viaţa sihăstrească casa părintească ai părăsit-o; 

Bucură-te, că viaţa sihăstrească a fost desfătarea ta; 

Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinţi L-ai iubit; 

Bucură-te, că pe aceştia în rugăciunile tale pururea i-ai avut; 

Bucură-te, că tinereţile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus; 

Bucură-te, chipul cel preacurat al smereniei; 

Bucură-te, înflorirea virtuţilor sihăstreşti în trupul tău cel tineresc; 

Bucură-te, a tinerilor pildă de înfrânare; 

Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întăreşti; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 2-lea 

Deşi tânăr cu vârsta, prin viaţă curată şi rugăciune necontenită, înţelepciunea celor bătrâni ai 

dobândit, cu darul lui Dumnezeu, Căruia neîncetat ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Vistieria cea nefurată a credinţei tale preacurate cu aspre nevoinţe ai sporit-o, dorind tot mai mult 

să te împărtăşeşti de frumuseţea vieţii de înger în trup, pentru care cu dragoste glăsuim unele ca 

acestea: 

Bucură-te, turtureaua pururea veghetoare a sihăstriei; 

Bucură-te, podoaba obştii Mănăstirii Lavra; 

Bucură-te, că aici pildă de ascultare desăvârşită te-ai arătat; 
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Bucură-te, cel care cu iscusinţă ai împletit rugăciunea cu nevoinţele trupeşti; 

Bucură-te, chipul cel prealuminos al smereniei; 

Bucură-te, că noaptea cu rugăciunile tale neîncetate ai luminat-o; 

Bucură-te, lauda cea vestită a nevoitorilor călugări; 

Bucură-te, floarea cuvioşiei de Dumnezeu împodobită; 

Bucură-te, că, în trup muritor trăind, cu îngerii te-ai asemănat; 

Bucură-te, tăinuitorule al vieţii duhovniceşti; 

Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii inimii; 

Bucură-te, că prin post şi rugăciune lui Ioan Botezătorul te-ai asemănat; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 3-lea 

Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor, aşa ai dorit, Sfinte Cuvioase Daniil, apele 

limpezi ale nevoinţelor sihăstreşti, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Cunoscând binecuvântarea locurilor pustniceşti, chilie în piatră la Putna ţi-ai săpat cu ajutorul 

oamenilor cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ţi nevoinţele cu înţelepciune, pentru care laude ca 

acestea aducem ţie: 

Bucură-te, floarea cea cu bună mireasmă duhovnicească a vieţii sihăstreşti; 

Bucură-te, că, întărit fiind pe piatra credinţei, cu multă linişte ai vieţuit; 

Bucură-te, că în chilia de la Putna Sfântul Voievod Ştefan în dese rânduri te-a cercetat; 

Bucură-te, părintele duhovnicesc al acestui slăvit voievod al Moldovei; 

Bucură-te, că tu pe acesta cu adâncă înţelepciune l-ai povăţuit; 

Bucură-te, că i-ai dat armele de biruinţă: postul şi rugăciunea; 

Bucură-te, că l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu şi ţară; 

Bucură-te, că acesta prin rugăciunile tale s-a întărit duhovniceşte; 

Bucură-te, că negura îndoielii din sufletul lui ai risipit-o; 

Bucură-te, că pe acesta l-ai încredinţat de izbândă asupra duşmanilor credinţei noastre ortodoxe; 

Bucură-te, că acest mărit voievod cu smerenie şi dragoste în toate te-a ascultat; 

Bucură-te, rugătorule către Dumnezeu, împreună cu Sfântul Voievod Ştefan, pentru slava 

Bisericii şi a neamului nostru; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 4-lea 

Cunoscând dragostea Sfântului Voievod Ştefan pentru casa lui Dumnezeu, pe acesta l-ai povăţuit 

să zidească lăcaşuri sfinte, ca în ele credincioşii pururea să slăvească pe Dumnezeu cântându-I: 

Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Un gând tainic insuflat de Dumnezeu ţi-a purtat paşii spre alte locuri sihăstreşti, şi pornindu-te de 

la Putna cu voia lui Dumnezeu, la Voroneţ te-ai oprit, făcându-ţi aici lăcaş sihăstresc, pentru care 
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laude ca acestea îţi aducem: 

Bucură-te, mult râvnitorule spre nevoinţele sihăstreşti; 

Bucură-te, că şi aici ai fost cercetat de Sfântul Voievod Ştefan; 

Bucură-te, că mulţimile credincioşilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta; 

Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufleteşti şi trupeşti; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile cele necurate le-ai alungat; 

Bucură-te, cel ce curăţeşti patimile trupurilor noastre; 

Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei; 

Bucură-te, cel ce dai multă linişte sufletească celor ce se roagă ţie; 

Bucură-te, cel ce întăreşti pe credincioşi în credinţă; 

Bucură-te, împlinitorul dragostei desăvârşite întru Hristos; 

Bucură-te, că, părăsind lumea, ai slujit-o cu neîncetatele tale rugăciuni; 

Bucură-te, înălţarea credincioşilor spre mântuire; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 5-lea 

Întru tine, Părinte Daniile, s-au adeverit cuvintele proorocului care zice: „Pustia a înflorit precum 

crinul”, căci mulţimea credincioşilor pururea te-a înconjurat, cântând împreună cu tine lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Precum lumânarea nu se pune în vas, ci în sfeşnic, pentru a lumina celor din casă, aşa şi tu, în 

pustie fugind, n-ai rămas tăinuit, ci prin învăţăturile şi viaţa ta ai luminat, cu darul lui Dumnezeu, 

obştea călugărilor din Voroneţ, pentru care laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, părintele cel bun al Voroneţului; 

Bucură-te, dascălul cel preaînţelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei; 

Bucură-te, iscusit povăţuitor al celor învăluiţi de viforul ispitelor; 

Bucură-te, pildă de răbdare şi smerenie; 

Bucură-te, făclie luminoasă aprinsă în sfeşnicul inimii tale celei curăţite de păcate; 

Bucură-te, că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obştii tale; 

Bucură-te, că virtutea dreptei socoteli pururea ai învăţat; 

Bucură-te, doctor preaiscusit al gândurilor celor ascunse; 

Bucură-te, că rugăciunile tale cu lacrimi jertfă duhovnicească preaaleasă s-au făcut înaintea lui 

Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin post şi rugăciune ţi-ai agonisit răbdare preatare; 

Bucură-te, omule ceresc; 

Bucură-te, îngerule pământesc; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 6-lea 

Viaţă îngerească ai petrecut pe pământ, chip şi pildă făcându-te ucenicilor tăi prin rugăciuni, 

posturi îndelungate şi privegheri, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, Sfinte 
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Daniile, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaştrilor şi lauda călugărilor, care pururi cânţi: 

Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Prin curăţirea inimii tale, multă înţelepciune ai dobândit, povăţuind pe calea mântuirii pe toţi cei 

ce cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, dascăle înţelepţit de Dumnezeu; 

Bucură-te, preaiubit părinte duhovnicesc al Sfântului Ştefan cel Mare; 

Bucură-te, vrednicule ucenic al Preasfinţitului Leontie; 

Bucură-te, că acestui sfânt arhiereu în nevoinţele sihăstreşti ai urmat; 

Bucură-te, împreună rugătorule cu Sfântul Leontie şi Sfântul Voievod Ştefan al Moldovei; 

Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii; 

Bucură-te, cel ce în sfintele tale rugăciuni teolog preaiscusit te-ai arătat; 

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, lăcaş preacurat al Sfântului Duh; 

Bucură-te, că, în trup stricăcios fiind, ai gustat dulceaţa raiului; 

Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer s-au făcut; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 7-lea 

Înţelepţit de Dumnezeu fiind, cu smerenie ţi-ai ascuns nevoinţele tale cele sfinte, povăţuind 

neîncetat pe cei încredinţaţi ţie spre mântuire să cânte cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curăţim inimile spre pocăinţă şi harul lui 

Dumnezeu, pe aceasta pururea ai avut-o pe buze şi în inimă, pentru care laude ca acestea aducem 

ţie: 

Bucură-te, plugarul rugăciunii celei curate; 

Bucură-te, că rugându-te cu smerenie har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit; 

Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat; 

Bucură-te, că prin rugăciune, ca pe o scară, la cele duhovniceşti te-ai ridicat; 

Bucură-te, că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor ce cu dragoste te cercetau pe 

tine; 

Bucură-te, că, prin rugăciuni, taberele demonilor le-ai alungat; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale credinţa celor clătinaţi ai întărit; 

Bucură-te, că cei învrăjbiţi s-au împăcat prin rugăciunile tale; 

Bucură-te, că cei ce au călătorit cu rugăciunile tale cu pace s-au înapoiat la casele lor; 

Bucură-te, că rugăciunea cu fapta milosteniei pururea ai unit-o; 

Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin ele credincioşii se întăresc în harul primit de la Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 
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Condacul al 8-lea 

Cunoscând că precum trupul nu poate trăi fără aer şi hrană, aşa şi sufletul nu poate fi viu şi să se 

înalţe către Dumnezeu fără rugăciune neîncetată, mişcarea inimii tale ca şi răsuflarea cu aceasta 

le-ai unit, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrăinat nicicând de dragostea de ţară în care se preamăreşte 

întru adevăr numele lui Dumnezeu, drept aceea laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, mult iubitorule al casei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că pământul ţării cu sfinte biserici a fost împodobit; 

Bucură-te, că pe acestea Sfântul Ştefan la îndemnul tău le-a înălţat; 

Bucură-te, că prin aceste sfinte biserici se întăreşte credinţa strămoşească; 

Bucură-te, că frumuseţea lor frumuseţea credinţei neamului o arată; 

Bucură-te, că tu pururea ai învăţat că tăria neamului dreapta credinţă o dă; 

Bucură-te, că duşmanii ţării prin puterea credinţei au fost biruiţi; 

Bucură-te, că sihăstreasca ta chilie palat voievodal s-a făcut; 

Bucură-te, că în liniştea chiliei tale Ştefan Vodă, prin rugăciunile tale, şi-a luminat mintea şi 

putere de biruinţă a luat; 

Bucură-te, că uşa chiliei tale sihăstreşti pururea a fost deschisă, ca şi cea a inimii tale de părinte; 

Bucură-te, că în chilie petrecând întru nevoinţa rugăciunii de bucuriile raiului te-ai îndulcit; 

Bucură-te, plinitorul frumuseţii locurilor sihăstreşti ale firii noastre; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 9-lea 

Nevoinţele tale sihăstreşti au uimit cetele îngereşti, căci cu rugăciunile tale neîncetate, cu 

înfrânarea şi curăţia inimii, îngerilor te-ai asemănat, cu care ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Deşi ai părăsit lumea pentru a petrece departe de tulburările ei, mulţimea credincioşilor ţi-a 

urmat pentru folosul lor duhovnicesc prin darul lui Dumnezeu, pentru care laude ca acestea 

aducem ţie: 

Bucură-te, Părinte, că nemărginită dragoste ai arătat celor în nevoi; 

Bucură-te, ajutătorul celor săraci; 

Bucură-te, doctorule, cu darul lui Dumnezeu, al celor bolnavi; 

Bucură-te, mângâierea celor necăjiţi; 

Bucură-te, al tinerilor preaînţelept povăţuitor; 

Bucură-te, al bătrânilor întăritor; 

Bucură-te, al orfanilor sprijinitor; 

Bucură-te, al mamelor preaînţelept învăţător; 

Bucură-te, al ostaşilor neclintită îmbărbătare; 

Bucură-te, al curăţiei povăţuitorule; 
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Bucură-te, bucuria celor ce se pocăiesc; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 10-lea 

Mulţimile credincioşilor încredinţate fiind că Dumnezeu, prin tine, va asculta rugăciunile lor, 

văzând împlinirea dorinţelor celor după Dumnezeu, împreună cu tine au cântat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Binecuvântată ţi-a fost viaţa ta fiind fiu duhovnicesc al Sfântului Ierarh Leontie, apoi părinte 

duhovnicesc al Mitropolitului Grigorie Roşca, pentru care unele ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, bună rodire duhovnicească a Sfântului Leontie; 

Bucură-te, credincios următor al nevoinţelor sale duhovniceşti; 

Bucură-te, cel care împreună cu el în locuri sihăstreşti te-ai nevoit; 

Bucură-te, că ai fost cu acesta un suflet toată viaţa ta; 

Bucură-te, că, şi după moartea sa, în rugăciune ai rămas nedespărţit de el; 

Bucură-te, că ai odrăslit Bisericii pe Ierarhul Grigorie; 

Bucură-te, că tu pe acesta l-ai călăuzit pe calea smereniei şi a înţelepciunii după Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce la slujirea arhierească ai fost chemat; 

Bucură-te, că de aceasta ai fugit, socotindu-te cu totul nevrednic; 

Bucură-te, că prin aceasta pildă de smerenie te-ai făcut; 

Bucură-te, că prin asprele tale nevoinţe cu totul te-ai jertfit lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin rugăciunile şi învăţăturile tale ca şi un părinte ierarh ai povăţuit pe calea 

mântuirii pe toţi cei ce au venit la tine; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 11-lea 

Chipul tău zugrăvit alături de cel al Ierarhului Grigorie, fiul tău duhovnicesc, arată iubirea şi 

cinstea cu care marele ierarh al Moldovei te-a înconjurat, precum şi tu purtare de grijă i-ai arătat, 

călăuzindu-l pe calea mântuirii şi învăţându-l să cânte pururea lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Chipul tău zugrăvit în ceata sfinţilor curând după adormirea ta arată viaţa ta de sfinţenie 

cunoscută de întregul popor drept-credincios, pentru care laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, părintele duhovnicesc al credincioşilor bucovineni; 

Bucură-te, statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la 

Suceava; 

Bucură-te, că din sfânta ta icoană ne priveşti şi ne binecuvântezi pe toţi cei ce intrăm în sfânta 

biserică; 

Bucură-te, că şi după adormirea ta în Domnul mulţimile credincioşilor au alergat la mormântul 

tău; 

Bucură-te, că multă mângâiere şi întărire în dreapta credinţă ai împărtăşit cu darul lui Dumnezeu, 
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din mormântul tău; 

Bucură-te, că din mormântul tău căldura dragostei tale către Dumnezeu pururea o simţim; 

Bucură-te, că dragostea ta de părinte o mărturiseşte piatra mormântului tău pusă de fiul tău cel 

duhovnicesc preaiubit, Sfântul Ştefan cel Mare; 

Bucură-te, că lespedea de piatră a mormântului tău căldură tainică revarsă; 

Bucură-te, că mormântul tău pururea a fost străjuit de lumina unui sfeşnic; 

Bucură-te, că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit ca un părinte şi sfânt; 

Bucură-te, că şi acum ne povăţuieşti cu chipul tău smerit; 

Bucură-te, cinstea şi podoaba credincioşilor; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 12-lea 

Prin chipul tău care străjuieşte deasupra uşii Mănăstirii Voroneţ, ne binecuvântezi cu dragoste de 

părinte, povăţuindu-ne să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toţi, din moşi strămoşi, Sfinte Cuvioase Părinte 

Daniil, laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, că chipul tău de părinte în sufletele credincioşilor cu neştersele culori ale iubirii 

creştineşti s-a zugrăvit; 

Bucură-te, că acest chip avându-l în suflet, credincioşii bucovineni în vremuri de restrişte cu el s-

au mângâiat şi întărit; 

Bucură-te, că amintirea nevoinţelor tale sihăstreşti poporul nostru drept-credincios le păstrează şi 

le cinsteşte; 

Bucură-te, chipul adevăratei vieţi călugăreşti; 

Bucură-te, cel ce ai unit, după Dumnezeu, dragostea de ţară şi credinţa strămoşească; 

Bucură-te, că credincioşii pururea au dorit să sărute sfintele tale moaşte; 

Bucură-te, că acestea, în mormânt fiind, izvor de multe tămăduiri s-au arătat celor ce cu credinţă 

te cinstesc pe tine; 

Bucură-te, că spre Putna şi Voroneţ credincioşii pururea cu credinţă şi dragoste s-au îndreptat, 

căci tu acolo ai sihăstrit; 

Bucură-te, că astăzi întregul popor te cinsteşte împreună cu Sfântul Leontie şi Sfântul Ştefan cel 

Mare; 

Bucură-te, că aşezarea sfintelor tale moaşte în raclă cu negrăită bucurie în fiecare an o serbăm; 

Bucură-te, că aceasta din voia lui Dumnezeu s-a făcut pentru folosul duhovnicesc al drept-

credincioşilor creştini; 

Bucură-te, lauda cea mare a Bucovinei; 

Bucură-te, buciumul care vesteşte frumuseţea nepieritoare a credinţei noastre strămoşeşti; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! 

Condacul al 13-lea 

O, Sfinte Preacuvioase Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, părintele nostru duhovnicesc, al tuturor 

celor ce cu dreaptă credinţă cinstim pe Dumnezeu, izbăveşte de toată primejdia ţara noastră, 
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mănăstirile şi bisericile cu podoabele lor sfinte şi ne învredniceşte să cântăm lui Dumnezeu, 

împreună cu tine: Aliluia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana 

 

Condacul 1 

Arătătorului nostru de cele cereşti şi grabnic folositor, cele de laudă aducem ţie noi, robii tăi, ca 

unui mare ocrotitor; şi ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, izbăveşte-ne pe noi dintru toate 

nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Icosul 1 

Îngerii din ceruri te laudă pe tine, Preacuvioase Părinte, minunându-se de viaţa ta cea mai presus 

de fire; iar mulţimea călugărilor lacrimi de bucurie îţi aduce ţie, cântându-ţi unele ca acestea: 

Bucură-te, a îngerilor mirare; 

Bucură-te, a demonilor pierzare; 

Bucură-te, desfătarea raiului; 

Bucură-te, îngere al darului; 

Bucură-te, a cuvioşilor cunună; 

Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună; 

Bucură-te, a lavrei tale ocrotitor; 

Bucură-te, al monahilor îndrumător; 

Bucură-te, cerească lumină; 

Bucură-te, a nevoitorilor odihnă; 

Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător; 

Bucură-te, al pustnicilor veselitor; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 2-lea 

Râvnitor al vieţii îngereşti din copilărie te-ai arătat, Părinte Nicodim; şi mergând în Sfântul 

Munte, te-ai dedat la cele mai aspre nevoinţe monahiceşti, încât se mirau toţi sihaştrii Athosului 

de văpaia dragostei dumnezeieşti ce ardea întru tine, şi slăvind pe Dumnezeu, cântau: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Lavra Hilandarului se veseleşte primind la sine odrasla preabinecuvântată, din os domnesc 

crescută şi în care Duhul lui Dumnezeu se odihneşte; iar noi, uimiţi de puterea Harului ce 

luminează întru tine, Părinte, cântăm cu bucurie unele ca acestea: 

Bucură-te, lauda Sfântului Munte; 

Bucură-te, de Dumnezeu prealuminată minte; 

Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe; 

Bucură-te, râvnitorul dumnezeieştilor ştiinţe; 
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Bucură-te, a Basarabilor lumină; 

Bucură-te, inimă, de bucuriile Duhului plină; 

Bucură-te, tămâia cea cu bun miros; 

Bucură-te, a noastră dăruire celor de folos; 

Bucură-te, împreună cu a ta rudenie după trup, Sava cel Sfinţit; 

Bucură-te, că în sfânta lui lavră bine te-ai nevoit; 

Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc; 

Bucură-te, cel ce eşti înger pământesc; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 3-lea 

Întâistătător al marilor lavre athonite fiind, Preacuvioase Părinte, chip al nevoinţelor 

duhovniceşti te-ai arătat; iar noi pe tine ocrotitor avându-te, cântăm Domnului cu bucurie: 

Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Chemare de la Dumnezeu având, Sfinte, să vii în patria ta şi să ridici vetre de lumină 

duhovnicească după rânduiala Sfântului Munte Athos, grădina Maicii Domnului cea 

binecuvântată, n-ai zăbovit a o împlini, Preacuvioase; şi acum mulţimile călugărilor, chip al 

nevoinţelor monahiceşti pe tine avându-te, laude ca acestea îţi aduc neîncetat, grăind aşa: 

Bucură-te, a monahilor lumină; 

Bucură-te, a noastră mângâiere, care orice durere alină; 

Bucură-te, dulce ostenitor; 

Bucură-te, al darurilor dumnezeieşti cuprinzător; 

Bucură-te, orânduitorul vieţii monahiceşti; 

Bucură-te, cel ce pe pustnici îi întăreşti; 

Bucură-te, Părinte, al oropsiţilor ajutător; 

Bucură-te, al duhurilor necurate izgonitor; 

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, ocrotitorul nostru de orice rău; 

Bucură-te, preablândule păstor; 

Bucură-te, al Ortodoxiei apărător; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 4-lea 

Când marele Antonie ţi-a poruncit să treci în Ţara Românească, n-ai zăbovit, Sfinte, şi haina 

întinzând-o peste ale Dunării valuri, ai trecut, Părinte, pe ţărmul românesc, cântând lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

La Orăştie trecând în Ţara Românească, pentru a ridica sfânta mănăstire te-ai sârguit, Părinte, iar 

Vlaicu Vodă ţi-a împlinit dorirea, zicând către tine întru umilinţă unele ca acestea: 
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Bucură-te, înger binevestitor; 

Bucură-te, al orânduielii monasticeşti începător; 

Bucură-te, că valurile Dunării te-au ascultat; 

Bucură-te, că marele Antonie, patronul tău, te-a binecuvântat; 

Bucură-te, a Basarabilor bucurie; 

Bucură-te, că ei rudenie după trup vor să te ştie; 

Bucură-te, că Ungro-Vlahia se veseleşte; 

Bucură-te, că fiu preaiubit pe tine te primeşte; 

Bucură-te, că la Vodiţa aşezare de sihaştri ai ridicat; 

Bucură-te, că truda ta Dumnezeu o a binecuvântat; 

Bucură-te, a Banatului lumină; 

Bucură-te, că ai tăi fii duhovniceşti întru adâncă smerenie lui Dumnezeu se închină; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 5-lea 

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa sufletul tău, Părinte, prin dumnezeiasca 

chemare, a alergat la Cascada Apelor Cristaline, şi în peşteră sălăşluindu-te, cu îngerii împreună 

cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

După ce ai izgonit din peşteră balaurul ce te ameninţa, Părinte, patruzeci de zile şi patruzeci de 

nopţi ai petrecut în neîncetată rugăciune, ca Dumnezeu să-ţi descopere voinţa Sa, unde să ridici 

marea lavră închinată Preacuratei Sale Maici, şi împlinindu-ţi dorirea, cu bucurie îţi cântăm 

unele ca acestea: 

Bucură-te, cel ce în peşteră te-ai nevoit; 

Bucură-te, că cererile tale s-au împlinit; 

Bucură-te, iubitorule de sfinte nevoinţe; 

Bucură-te, cunoscătorul înaltelor ştiinţe; 

Bucură-te, aşezătorule de cele dumnezeieşti; 

Bucură-te, îndrumătorul cetelor monahiceşti; 

Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălţime; 

Bucură-te, mângâietorul inimilor creştine; 

Bucură-te, iubitorul sfintelor lui Dumnezeu lăcaşuri; 

Bucură-te, cel ce pregăteşti ale Duhului sălaşuri; 

Bucură-te, Părinte, al nostru învăţător; 

Bucură-te, al dumnezeieştilor daruri cuprinzător; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul 6-lea 

Stând pe o piatră la rugăciune trei zile şi trei nopţi, Părinte, o dumnezeiască lumină te-a cuprins 

şi ca un stâlp de foc, de la cer şi până la pământ, s-a făcut, din care Domnul ţi-a poruncit ca pe 

acel loc jertfelnic să ridici; şi luminat de raza Duhului Sfânt fiind, cu lacrimi de bucurie cântai lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 6-lea 

Mulţime de ucenici adunând, Părinte, la Tismana mare lavră ai ridicat, unde, zi şi noapte, 

rugăciuni neîncetate se înălţau la Dumnezeul îndurărilor, Care săvârşea prin tine lucruri mari şi 

preaslăvite; iar noi, fiii tăi, întru căldura Duhului îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, Părinte, al nostru îndrumător; 

Bucură-te, cel către Domnul pentru noi fierbinte rugător; 

Bucură-te, vistierie a rugăciunii celei de taină cuprinzătoare; 

Bucură-te, a Duhului Sfânt plăcută aşezare; 

Bucură-te, a noastră mângâiere; 

Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere; 

Bucură-te, cel ce de darul lacrimilor te-ai umplut; 

Bucură-te, că, prin vărsarea acestora, lăcaş Sfântului Duh te-ai făcut; 

Bucură-te, al monahilor păstor; 

Bucură-te, al creştinilor ocrotitor; 

Bucură-te, a Valahiei lumină; 

Bucură-te, liră de duhovnicească viersuire plină; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 7-lea 

Prin sfinţenia vieţii tale, Părinte, de mari daruri te-ai învrednicit; că şi duhurile necurate din cei 

cuprinşi de ele le izgoneai; şi la credinţa ortodoxă pe mulţi i-ai adus, Preacuvioase; pentru care şi 

cu bucurie te lăudăm pe tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Când împăratul Sigismund a alergat la tine, Părinte, cerând îndurarea ta pentru fiica lui, care era 

chinuită rău de duhul necurat din copilăria ei, şi văzând-o izbăvită şi cu totul sănătoasă prin 

mijlocirea ta către Domnul, cu lacrimi de recunoştinţă îţi cânta unele ca acestea: 

Bucură-te, părinte al mângâierii; 

Bucură-te, al inimilor credincioase alinătorul durerii; 

Bucură-te, izbăvitorul celor ce aleargă la tine; 

Bucură-te, doctoria duhovnicească a sufletelor creştine; 

Bucură-te, a lui Sigismund mirare; 

Bucură-te, a lui Mircea prea luminoasă stare; 

Bucură-te, că Sigismund te-a ascultat; 

Bucură-te, că el prin apa botezului s-a luminat; 

Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei; 

Bucură-te, risipitorul ereziei; 

Bucură-te, iubitorul pravilelor sfinte; 

Bucură-te, propovăduitorul dreptei credinţe; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 
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Condacul al 8-lea 

Firea focului ai biruit, Părinte, că în mijlocul jăraticului stând ca la două ceasuri şi mai mult, 

nevătămat ai rămas, preafericite; şi împreună cu ucenicul tău, în mijlocul flăcărilor fiind, cântai 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

În mare uimire fiind Sigismund cu Mircea, şi mulţimile credincioşilor care erau de faţă văzându-

te stând în mijlocul flăcărilor fără a te vătăma, Părinte, preamărind puterea lui Dumnezeu cea 

mare, care te ocrotea, îţi cântau unele ca acestea: 

Bucură-te, cel ce depăşeşti legile firii; 

Bucură-te, cel plin de Harul dumnezeirii; 

Bucură-te, că firea focului ţi s-a supus; 

Bucură-te, că, în mijlocul văpăilor stând, cu duhul erai sus; 

Bucură-te, minte dumnezeiască; 

Bucură-te, înger în fire omenească; 

Bucură-te, că orice minte copleşeşti; 

Bucură-te, că pe cei ce ispitesc îi umileşti; 

Bucură-te, că toţi au rămas fără de glas; 

Bucură-te, Părinte, de focul dragostei creştine ars; 

Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire; 

Bucură-te, a sfintei tale lavre mărire; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 9-lea 

Sosind vremea trecerii tale din această viaţă către Domnul, Preacuvioase Părinte, mai înainte ai 

fost înştiinţat. Şi pentru ultima dată coborând din peşteră în sfânta lavră, la prealuminatul praznic 

al Naşterii Domnului, împreună cu ucenicii tăi cântai dumnezeiescului Prunc: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Întristare mare i-a cuprins pe toţi, Părinte, auzind despre trecerea ta din această viaţă; dar 

încredinţându-i că vei mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru ei şi pentru toţi acei care vor cere 

ajutorul tău în necazurile lor, de bucurie îţi cântau unele ca acestea: 

Bucură-te, al lavrei tale mijlocitor; 

Bucură-te, al tuturor celor ce aleargă la tine dulce mângâietor; 

Bucură-te, hrană duhovnicească; 

Bucură-te, a noastră tărie sufletească; 

Bucură-te, al Tismanei înger păzitor; 

Bucură-te, al monahilor dulce îndrumător; 

Bucură-te, corabie duhovnicească; 

Bucură-te, liman sigur celor ce vor să se mântuiască; 

Bucură-te, a noastră binecuvântare; 

Bucură-te, a sufletelor obidite scăpare; 
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Bucură-te, far purtător de-a Duhului lumină; 

Bucură-te, îngerească minte, de înţelepciune dumnezeiască plină; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 10-lea 

Văzând preaslăvită mutarea Preacuviosului Părintelui nostru Nicodim cel Sfinţit de la pământ la 

cer, şi noi să ne înstrăinăm de lumea cea deşartă şi la cele dumnezeieşti să ne suim, ca împreună 

cu dânsul să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Veniţi, credincioşilor, să lăudăm pe cel minunat între sfinţi, pe povăţuitorul monahilor şi lauda 

credincioşilor, pe cel din lavra Tismanei şi a Gorjului cunună, pe marele între cuvioşi Nicodim, 

şi cu un glas să-i cântăm cântare de bucurie, aşa: 

Bucură-te, cel ce în căile Domnului ne eşti îndrumător; 

Bucură-te, al celor neştiutori învăţător; 

Bucură-te, a raiului desfătare; 

Bucură-te, stea de dumnezeiască lumină purtătoare; 

Bucură-te, că din pruncie, pe Hristos iubind, lumea o ai defăimat; 

Bucură-te, că pe umerii tăi jugul cel bun şi sarcina cea uşoară a Domnului ai luat; 

Bucură-te, izgonitorul duhurilor necurate şi grabnic ajutător al celor bântuiţi; 

Bucură-te, izbăvitorul copilei îndrăcite şi bucuria cea negrăită a credincioşilor ei părinţi; 

Bucură-te, al creştinilor grabnic sprijinitor; 

Bucură-te, al sufletelor celor scârbite mângâietor; 

Bucură-te, a oropsiţilor îmbărbătare; 

Bucură-te, izbăvitorul nostru de a lui Lucifer pierzare; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 11-lea 

Niciodată nu vom înceta a spune minunile tale, Părinte Nicodim, că toate bolile tămăduieşti şi pe 

toţi care cer ajutorul tău cel bogat în milă din necazuri îi izbăveşti. Pentru aceasta cu bucurie 

lăudându-te, cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Spre tine totdeauna nădăjduind, te fericim, Preacuvioase Părinte Nicodime, că ai împodobit 

cununa vieţii duhovniceşti prin dumnezeiasca ta sfinţenie, care peste veacuri pilduieşte sufletelor 

dornice de Dumnezeu; şi bucurându-ne noi, robii tăi, cu evlavie te preamărim şi, lăudându-te, îţi 

cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, mărgăritarul cel de mult preţ, întărirea vieţii duhovniceşti; 

Bucură-te, a cuvioşilor cunună şi ocrotitorul Ţării Româneşti; 

Bucură-te, cel ce cu preacuvioşii şi cu toţi sfinţii eşti împreună-vieţuitor; 

Bucură-te, al dumnezeieştii slave moştenitor; 

Bucură-te, buna conglăsuire a celor credincioşi; 
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Bucură-te, creştere aleasă celor evlavioşi; 

Bucură-te, că prin sfinţenia vieţii tale pe toţi i-ai umplut de evlavie; 

Bucură-te, lucrătorul rugăciunii celei de taină, care este a Duhului sabie; 

Bucură-te, cel ce sabia nevăzuţilor vrăjmaşi o ai sfărâmat; 

Bucură-te, că duhovniceasca ta moştenire lui Dumnezeu o ai închinat; 

Bucură-te, candela aprinsă a sfintelor nevoinţe; 

Bucură-te, că toţi credincioşii aleargă la tine cu credinţă; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 12-lea 

Minunându-ne de dumnezeiescul har, care lucrează puteri preaslăvite prin sfintele tale moaşte, 

Părinte Nicodim, şi gândind la razele strălucirii cu care Dumnezeu te-a împodobit, de 

bucurie negrăită cântăm noi, credincioşii, Făcătorului de bine: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Chip al înstrăinării te-ai făcut, Părinte, şi de dumnezeiescul har umplându-te, pe toţi i-ai luminat, 

iar noi, prin tine, de duhovnicească mireasmă umplându-ne, îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, Părinte; 

Bucură-te, Arhimandrite; 

Bucură-te, a darului sălăşluire; 

Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire; 

Bucură-te, luceafăr preaslăvit; 

Bucură-te, de Domnul preamărit; 

Bucură-te, Preacuvioase Părinte; 

Bucură-te, îţi spunem, prin sfinte simţăminte; 

Bucură-te, al nostru bun păstor; 

Bucură-te, al săracilor părtinitor; 

Bucură-te, a celor năpăstuiţi scăpare; 

Bucură-te, a rătăciţilor luminare; 

Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! 

Condacul al 13-lea 

O, Preafericite Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijloceşte nouă mila Celui 

Preaînalt, şi izbăvindu-ne din toata ispita, scoate-ne din chinul ce va să fie, pe toţi cei ce te 

lăudăm pe tine şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!  
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Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti 

 

Condacul 1 

Ca pe o vistierie a nevoințelor sihăstrești, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce 

te-ai învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi împlinirea virtuților și lucrarea rugăciunii 

celei curate, înstrăinându-te de patria și neamul tău. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie îți 

cântăm: Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Icosul 1 

Din pruncie ai fost ales să fii sălaș al Duhului Sfânt, Care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor 

bune și în râvna către viața cea pustnicească, plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, cei ce 

săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, Cuvioase, zămislit în rugăciune; 

Bucură-te, că a ta mamă te-a născut fără suspine; 

Bucură-te, floare rară, pe plaiuri moldovenești; 

Bucură-te, că ieșit-ai din satul Calapodești; 

Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinți; 

Bucură-te, că pruncia ți-a fost cale către sfinți; 

Bucură-te, că Alexandru la botez ai fost numit; 

Bucură-te, copil ager, luminat de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, că Domnul ți-a pus sufletu-n lumină; 

Bucură-te, că de Duhul, toată inima ți-e plină; 

Bucură-te, bunătate, și a ochilor lumină; 

Bucură-te, pustnic mare al întinselor cuprinderi; 

Bucură-te, făclierul simțitoarelor deprinderi; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 2-lea 

Auzind cuvintele psalmistului care zice: „Arată-mi, Doamne, calea pe care trebuie să merg, că la 

Tine am ridicat sufletul meu”, ai plecat la Mănăstirea Neamț, unde ți-ai închinat viața slujind lui 

Hristos și ascultării necondiționate potrivit regulilor sfinte, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Dacă ai părăsit casa părintească și satul natal, ai intrat în obștea fraților și călugărilor din lavra 

Neamțului, unde ai căutat neîncetat să urmezi pravila Bisericii și să te înduhovnicești din viața 

părinților îmbunătățiți. Pentru aceasta, primește de la noi cântarea aceasta: 

Bucură-te, că de tânăr ai plecat spre nevoință; 
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Bucură-te, că te mângâi din iubire și credință; 

Bucură-te, că la Neamțu ai intrat în mănăstire; 

Bucură-te, că Fecioara Maria ți-a fost ție ocrotire; 

Bucură-te, că dorit-ai sfânta viață îngerească; 

Bucură-te, că întru tine Domnul a vrut să locuiască; 

Bucură-te, că virtutea ai avut-o ca arvună; 

Bucură-te, că vrăjmașii n-au putut să te răpună; 

Bucură-te, că în suflet ai purtat pe Duhul Sfânt; 

Bucură-te, cel ce cerul l-ai coborât pe pământ; 

Bucură-te, că viața nu ți-a fost decât o cruce; 

Bucură-te, și primește lauda pe care ți-o aducem; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 3-lea 

După ani îndelungați petrecuți în smerenie și pocăință în obștea Mănăstirii Neamț, ai avut sfatul 

îmbunătățitului Părinte Dimitrie ca să pleci în Muntele Sfânt al Athonului. Iar acesta, dăruindu-ți 

binecuvântare, ai plecat să te nevoiești în Schitul Prodromu, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Puterea Celui Preaînalt pogorându-se peste tine, Părinte Antipa, ai împlinit cu osârdie poruncile 

Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cunoscut între Părinții Athonului, pentru care 

lucru îți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, bun Părinte, plin de har dumnezeiesc; 

Bucură-te, că în suflet razele iubirii îți cresc; 

Bucură-te, pustnic vrednic și înger înaripat; 

Bucură-te, că viața ți-ai ferit-o de păcat; 

Bucură-te, floare rară udată de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, că avut-ai viață sfântă pe pământ; 

Bucură-te, piatră-aleasă și frumosul giuvaer; 

Bucură-te, că din lacrimi ți-ai gătit cunună-n cer; 

Bucură-te, trandafirul cu petalele-n lumină; 

Bucură-te, că virtutea îmbrăcat-ai ca o haină; 

Bucură-te, că pustia ți-a fost rai duhovnicesc; 

Bucură-te, că în juru-ți flori mirositoare cresc; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 4-lea 

Văzându-te pe tine vrăjmașul, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, sporind în viața cea 

duhovnicească, îți pregătea mulțime de ispite ca să te piardă; însă, după puțin timp, s-a rușinat de 

statornicia ta în lucrarea virtuților, căci cântai lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Având permanent conștiința prezenței lui Dumnezeu în ființa ta, Părinte Antipa, nu ți-ai lipit 

inima de trecătoarele desfătări ale vieții acesteia, făcându-te pildă bună celor ce vor să se 

mântuiască; pentru aceasta îți aducem aceste laude: 

Bucură-te, că ființa ți-o pătrunzi cu nepătrunsul; 

Bucură-te, cel ce ruga ți-ai împletit-o cu plânsul; 

Bucură-te, pustnic mare cu desăvârșită minte; 

Bucură-te, că împlinit-ai toate poruncile sfinte; 

Bucură-te, pildă bună și profet între profeți; 

Bucură-te, îndreptătorul tinerilor înțelepți; 

Bucură-te, că în noapte umpli cerul de-ncântare; 

Bucură-te, viers de taină pe lăuntrică suflare; 

Bucură-te, cel a cărui viață a fost Sfântă Liturghie; 

Bucură-te, geană închisă peste-a văzului trezvie; 

Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare; 

Bucură-te, că în Athos ai luminat ca un soare; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 5-lea 

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munților, așa și sufletul tău 

dorea să se adape din izvoarele cele nesecate ale harului întru liniște. Pentru aceea, te-ai depărtat 

în pustie pentru a petrece împreună cu îngerii și a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

După o vreme ai fost nevoit să părăsești sălașele Athosului, Părinte, călătorind până în părțile 

Novgorodului, unde ai și rămas până la sfârșitul vieții tale pământești. Întâmpinând și acolo 

ispite și greutăți, nu te-ai despărțit de dragostea Stăpânului Hristos, pentru care îți aducem 

această pioasă cântare: 

Bucură-te, că ființa ți-a fost plină de Treime; 

Bucură-te, că răbdarea te-a suit la înălțime; 

Bucură-te, că pe diavol de rușine l-ai umplut; 

Bucură-te, că de dânsul toată viața ai fugit; 

Bucură-te, minte plină de smerită cugetare; 

Bucură-te, că psalmii ți-au fost pururea cântare; 

Bucură-te, ochi lăuntric văzător prin orice gând; 

Bucură-te, cel ce harul ți-l împropriezi plângând; 

Bucură-te, fericite, tu, preascump al nostru rod; 

Bucură-te, că viața ți-ai dus-o în Novgorod; 

Bucură-te, mândră floare a grădinii românești; 

Bucură-te, că te-așteaptă plaiurile strămoșești; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 
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Condacul al 6-lea 

De puterea Duhului Sfânt umbrit fiind, Sfinte, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva 

începătoriilor și stăpânitorilor răutăților celor din lume; și, izgonind vicleșugurile lor, toate 

faptele tale cele bune le-ai săvârșit cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Voind Preabunul Dumnezeu să arate lumii că nu în zadar se ostenesc toți cei ce împlinesc voia 

Lui, a împodobit, aici pe pământ, pe Cuviosul Antipa cu smerită cugetare și darul înainte-vederii, 

ca să se preamărească numele Lui între prietenii Săi, iar nouă, tărie să zicem: 

Bucură-te, cel ce-n tine chipul Lui s-a împlinit; 

Bucură-te, că Acela pe tine te-a preamărit; 

Bucură-te, cel ce-n dar primești și dărui; 

Bucură-te, c-ai dat totul tuturor și fiecărui; 

Bucură-te, rugăciune răsucită pe mătănii; 

Bucură-te, văzătorul de dumnezeiești vedenii; 

Bucură-te, cel ce-n taină glasul Domnului asculți; 

Bucură-te, că viața ți-a fost plină de virtuți; 

Bucură-te, fântână cea cu apă cristalină; 

Bucură-te, focul sacru din a Duhului lumină; 

Bucură-te, cel ce trupul cu rugăciune îl saturi; 

Bucură-te, că Scriptura ți-a fost pravilă și sfaturi; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 7-lea 

Nici frigul, nici aspra viețuire, nici primejdiile ținutului auster al Novgorodului înghețat nu te-au 

despărțit de dragostea lui Hristos, Care ți-a încălzit sufletul prin energia Duhului Sfânt. 

Preasfânta Treime te-a păzit în viața aceasta, ca să folosești multora și să înveți pe toți a cânta: 

Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Dumnezeu Cel negrăit și necuprins de gând și de cuvânt, nevăzut, neajuns, pururea fiind și 

Același fiind, Cel care a iubit lumea atât de mult, încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat, ca 

lumea viață să aibă și s-o aibă din belșug, te-a ales pe tine, Părinte Antipa, să-I slujești cu bună 

cuviință. Drept aceea, numele tău, Sfinte, a rămas în memoria celor ce ți-au urmărit viața ta 

îmbunătățită, dar și nouă, celor ce-ți cântăm: 

Bucură-te, cuvioase și dascăl al rugăciunii; 

Bucură-te, paravanul vânturilor și furtunii; 

Bucură-te, fericite uns cu mir dumnezeiesc; 

Bucură-te, floare rară cu miros duhovnicesc; 

Bucură-te, că te bucuri, încetând a tale plângeri; 

Bucură-te, împreună cu soboarele de îngeri; 

Bucură-te, nume pașnic și frumos, cu chip de avvă; 
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Bucură-te, urcând trepte, fericit, din slavă în slavă; 

Bucură-te, că intrat-ai în timpul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că de haru-I te-ndulcești mereu, mereu; 

Bucură-te, că stai veșnic între cetele de sfinți; 

Bucură-te, că și nouă multă milă ne trimiți; 

Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitor; 

Bucură-te, că la Domnul ne ești pururi rugător; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 8-lea 

Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce fac voia Lui aici, pe pământ, ci 

mare plată se gătește lor întru Împărăția Cerurilor, a preamărit pe alesul Său, Antipa, la 

săvârșirea din viața aceasta cu așezarea în ceata prietenilor Lui, cu care împreună cântă lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Credința cea dreaptă păzind, calea săvârșind, încărcat de fapte bune, când Bunul Dumnezeu a 

voit, te-a chemat pe tine, Părinte Antipa, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind 

cununa cea nevestejită a slavei Lui. Pentru aceasta, îți aducem aceste laude: 

Bucură-te, cel ce-n pace lumea o ai părăsit; 

Bucură-te, că în ceruri Hristos-Domnul te-a primit; 

Bucură-te, că te bucuri, încetând a tale plângeri; 

Bucură-te, împreună cu soboarele de îngeri; 

Bucură-te, nume pașnic și frumos, cu chip de avvă; 

Bucură-te, urcând trepte, fericit, din slavă în slavă; 

Bucură-te, că intrat-ai în timpul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că de haru-I te-ndulcești mereu, mereu; 

Bucură-te, că stai veșnic între cetele de sfinți; 

Bucură-te, că și nouă multă milă ne trimiți; 

Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitor; 

Bucură-te, că la Domnul ne ești pururi rugător; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 9-lea 

Trupul tău plin de mireasma ostenelilor a fost îngropat în Mănăstirea Valaam, alături de ale 

acelor cuvioși părinți nevoitori, iar sufletul tău sălășluiește pururea în locașurile cerești, slăvind 

neîncetat pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Nu după multă vreme trupul tău s-a dovedit a fi sălaș al Duhului Sfânt, Părinte Antipa. De aceea, 

cu evlavie sfintele tale oseminte au fost scoase și puse cu cinste, ca o comoară de mult preț, spre 

închinare credincioșilor. Iar vestea preamăririi tale de către Dumnezeu s-a răspândit în toată 
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lumea ortodoxă, dar mai curând în patria și neamul tău din care ai plecat. Pentru aceasta îți 

cântăm: 

Bucură-te, că în chinuri ți-a fost totdeauna traiul; 

Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul; 

Bucură-te, că de-a pururi vezi fața Sfintei Treimi; 

Bucură-te, că în juru-ți cresc mulțime de lumini; 

Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ; 

Bucură-te, podoabă scumpă care cerul împodobești; 

Bucură-te, cămară-n care pururi cu Hristos vorbești; 

Bucură-te, chip de înger, în văzduhul necuprins; 

Bucură-te, rază sfântă, lumină și foc nestins; 

Bucură-te, că din slavă har pogoară să ne adape; 

Bucură-te, îndepărtare care totuși ești aproape; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 10-lea 

În ceata aleșilor Tăi ai așezat pe Cuviosul Antipa, cel mult nevoitor. Căci acesta a știut pe 

pământ să preamărească numele Tău, iar în ceruri Te laudă neîncetat împreună cu îngerii, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Ca un zid tare împotriva ispitelor ești pentru noi, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa; roagă-te lui 

Hristos Dumnezeu pentru neamul românesc, ca întru bucuria inimii să-ți cântăm: 

Bucură-te, stea cerească în lumină negrăită; 

Bucură-te, dătătorule de energie nenăscută; 

Bucură-te, știutorul neștiutelor mistere; 

Bucură-te, dătătorul de știință și putere; 

Bucură-te, trandafirul înflorit pe veșnicie; 

Bucură-te, sfeșnic sacru care-n alte zări învie; 

Bucură-te, că stai veșnic între cetele mărite; 

Bucură-te, că prin tine Hristos milă ne trimite; 

Bucură-te, lecuirea bolilor nevindecate; 

Bucură-te, dătătorul de puteri și sănătate; 

Bucură-te, hrănitorul cel cu pâinea mântuirii; 

Bucură-te, purtătorul de balsamul lecuirii; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 11-lea 

Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, Părinte Antipa, că luminezi toată Biserica Ortodoxă, 

de la o margine la alta, izvorând bună mireasmă și revărsând tămăduiri celor ce cinstesc cu 

dragoste și se închină sfintelor tale moaște. Pentru aceasta, lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, 

Îi cântăm împreună cu tine: Aliluia! 
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Icosul al 11-lea 

Lăudăm nevoințele tale, Cuvioase Părinte, cinstim sfintele tale moaște, preamărim răbdarea ta 

pentru Hristos, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri și te rugăm, cu osârdie, să ne ajuți pe 

noi în vremea ispitelor și necazurilor, care ne împresoară, ca să-ți cântăm: 

Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază; 

Bucură-te, că prin tine creștinii se luminează; 

Bucură-te, biruință, în a lumii osteneală; 

Bucură-te, îndrăznire, în a noastră îndoială; 

Bucură-te, vindecare bolilor nevindecate; 

Bucură-te, că ești baie spălătoare de păcate; 

Bucură-te, cort de aur și ancoră a nădejdii; 

Bucură-te, apărare celor ce sunt în primejdii; 

Bucură-te, mângâiere celor slabi de suferință; 

Bucură-te, alinare celor ce vin cu credință; 

Bucură-te, scară tare și putere nevăzută; 

Bucură-te, izbăvirea celor ce cad în ispită; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 

Condacul al 12-lea 

Dăruiește, Părinte, și nouă din darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, ca să putem birui 

uneltirile vrăjmașilor, să mergem pe calea Adevărului și a dreptății, ca împreună cu tine să 

cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cel ce vezi pururea fața Treimii Celei de o ființă și nedespărțită, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, 

primește lauda și cântarea noastră: 

Bucură-te, păzitorul sihaștrilor din munți; 

Bucură-te, zi de pace și alesul între sfinți; 

Bucură-te, ușurință în ale noastre mari necazuri; 

Bucură-te, biruință și-ajutor în negre ceasuri; 

Bucură-te, săturarea celor care îți cer hrană; 

Bucură-te, încălzirea celor goi fără de haină; 

Bucură-te, cale bună și podoaba fecioriei; 

Bucură-te, crin de aur și sadul cuvioșiei; 

Bucură-te, scut tare și sabie nedreptății; 

Bucură-te, adevărul și solia demnității; 

Bucură-te, miluirea celor ce se pocăiesc; 

Bucură-te, ajutorul celor ce se mântuiesc; 

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! 
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Condacul al 13-lea 

O, preaminunate Părinte Antipa, omul rugăciunii și podoaba cuvioșilor, cel ce ai câștigat 

moștenirea veșnicelor bunătăți, primește această cântare de laudă și, prin rugăciunile tale către 

Dumnezeu, cere nouă iertare păcatelor și izbăvire de chinurile veșnice, ca împreună cu tine să 

cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti 

 

Condacul 1 

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulţumire îi aducem noi, 

nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învăţăturii celei mântuitoare şi 

tâlcuitor al scrierilor Sfinţilor Părinţi, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, 

Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Icosul 1 

Din tinereţe ai fost ales să urmezi Domnului şi să împlineşti cele plăcute Lui, căci de nimic din 

cele pământeşti nu ţi-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăţia cerurilor. Pentru 

aceasta îţi aducem această cântare: 

Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat; 

Bucură-te, cuget curat şi plin de bucurie duhovnicească; 

Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruinţă, Gheorghe; 

Bucură-te, dar sfinţit familiei tale; 

Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinţi; 

Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinţii îngeri; 

Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că Sfânta Fecioară ţi-a fost acoperământ; 

Bucură-te, că sfinţii ţi-au fost ocrotitori; 

Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoinţă; 

Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în fiinţa ta; 

Bucură-te, că ai urmat calea îngerească; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 2-lea 

Dacă ai plecat din casa părintească cu binecuvântare şi ai intrat în obştea fraţilor şi monahilor din 

Lavra Neamţului, sub ocrotirea Maicii Domnului şi povăţuirea Sfântului Paisie, acolo ai căutat 

neîncetat să urmezi pravila sfântă şi să te hrăneşti din pilda de viaţă a părinţilor îmbunătăţiţi, 

cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

De la începutul vieţii călugăreşti întrarmându-te cu ascultarea şi smerita cugetare, Părinte 

Grigorie, ai urcat din treaptă în treaptă către înţelegerea tainelor credinţei în Hristos, descoperind 

noi sensuri ale transfigurării şi îndumnezeirii, pentru care îţi aducem aceste laude: 

Bucură-te, doritor de dumnezeiască nevoinţă; 
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Bucură-te, împlinitor al pravilei călugăreşti; 

Bucură-te, râvnitor pentru învăţătura cea dreaptă şi mântuitoare; 

Bucură-te, iubitor de înţelepciune duhovnicească; 

Bucură-te, desăvârşire a chipului îngeresc; 

Bucură-te, întâiule între ucenicii marelui Paisie; 

Bucură-te, că te-ai pregătit în şcoala duhovnicească de la Neamţ; 

Bucură-te, că plăcerile trupeşti le-ai supus duhului; 

Bucură-te, tâlcuitor de texte patristice; 

Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al scrierilor filocalice; 

Bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului; 

Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din izvorul înţelepciunii şi al Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 3-lea 

Cu totul urmând Domnului, fericite Părinte Grigorie, ai risipit norii ispitelor şi grijile lumeşti; cu 

smerenie ai ales a te nevoi cu postul şi cu rugăciunea, iar inima şi gândul nicicum nu le-ai 

depărtat de la Hristos, Căruia I-ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Văzându-ţi Sfântul Paisie al Neamţului agoniseala cărturărească, te-a rânduit în ceata monahilor 

tâlcuitori ai scrierilor filocalice, pe care i-ai uimit cu înţelepciunea ta, iluminată de Duhul Sfânt. 

Împreună cu ei ai lucrat la îmbogăţirea tezaurului de scrieri duhovniceşti, pentru care îţi cântăm 

unele ca acestea: 

Bucură-te, părinte plin de har şi înţelepciune; 

Bucură-te, omul lui Dumnezeu şi credincioasă slugă; 

Bucură-te, genunchi plecat la rugăciune şi minte înălţată la cer; 

Bucură-te, cel ce în lacrimi de umilinţă ţi-ai scăldat sufletul; 

Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din ospăţul mântuirii; 

Bucură-te, pildă vie monahilor râvnitori; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit mintea de gânduri viclene; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit simţirile cu smerita cugetare; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai croit drum de lumină prin hăţişul fărădelegilor; 

Bucură-te, verhovnic înţelept în ceata monahilor; 

Bucură-te, făclierul simţitoarelor deprinderi; 

Bucură-te, cel ce ai dobândit rugăciunea inimii; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 4-lea 

De lumina Sfântului Duh fiind luminat, Sfinte Grigorie, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva 

începătoriilor şi stăpânitorilor fărădelegilor acestui veac înşelător şi, izgonind meşteşugirile 

diavoleşti, ai lucrat, întru nerăutatea inimii, virtuţile creştineşti, cântând Atotputernicului 

Dumnezeu: Aliluia! 



148 

 

Icosul al 4-lea 

Ostenindu-te la tălmăcirea scrierilor filocalice, dreapta credinţă s-a întărit în inima ta, Sfinte, dar 

ai vărsat din mireasma ştiinţei mântuitoare pe care ai dobândit-o şi în sufletele celor însetaţi după 

viaţa curată, plăcută lui Dumnezeu, de aceea îţi aducem, cu mulţumire, aceste laude: 

Bucură-te, semănător al dumnezeieştilor învăţături; 

Bucură-te, luminător al oamenilor credincioşi; 

Bucură-te, minte plină de înţelepciune dumnezeiască; 

Bucură-te, icoană însufleţită de viaţa cea fără de prihană; 

Bucură-te, casă de lumină din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, slujitorul cel statornic al Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, părtaş la lucrarea de mântuire a creştinilor; 

Bucură-te, aducător de pace în sufletele celor tulburaţi; 

Bucură-te, chivot al darurilor dumnezeieşti; 

Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte; 

Bucură-te, cărturar desăvârşit şi trăitor al filocaliei; 

Bucură-te, casnic al lui Dumnezeu şi prieten al sfinţilor; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 5-lea 

După o vreme ai părăsit şcoala duhovnicească de la Neamţ, minunate Părinte, şi te-ai sălăşluit în 

Mănăstirea Căldăruşani, pentru a o întări şi înnoi. Întâmpinând şi aici ispite şi greutăţi, nu te-ai 

despărţit de dragostea Stăpânului Hristos, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Rugăciunea curată şi smerita cugetare ai dobândit, Părinte Grigorie, în ascultarea rânduită ţie de 

Biserică. Căci, având dar de la Dumnezeu, nu ai încetat a înmulţi talantul dat ţie şi cu osârdie ai 

lucrat la traducerea cărţilor sfinte şi ai tipărit Vieţile Sfinţilor, plăcuţi lui Dumnezeu. De aceea 

noi, cei ce ne îmbogăţim sufleteşte de pe urma ostenelilor tale, cu bucurie îţi cântăm: 

Bucură-te, cel împodobit de Hristos cu nenumărate daruri; 

Bucură-te, cel ce ai înmulţit talanţii sădiţi în sufletul tău; 

Bucură-te, cel ce ai mulţumit pururi lui Dumnezeu pentru darurile primite; 

Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din apa vieţii izvorâtă din Duhul Sfânt; 

Bucură-te, vistierie de daruri dumnezeieşti; 

Bucură-te, bogăţie duhovnicească împărţită credincioşilor; 

Bucură-te, limpede cugetare a înaltei teologii; 

Bucură-te, cel ce primeşti în dar şi în dar dăruieşti; 

Bucură-te, învăţătorul cel nemitarnic al adevărului; 

Bucură-te, povăţuitorul credincioşilor către desăvârşire; 

Bucură-te, podoaba Ţării Româneşti şi lauda Căldăruşanilor; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 
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Condacul al 6-lea 

Căutând Ghica Voievod monah cărturar şi luminat pentru cinstea de Mitropolit al Ţării 

Româneşti, a fost inspirat de Duhul Sfânt să te cheme la această înaltă demnitate a Bisericii, pe 

care ai primit-o cu smerenie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Trimis al lui Hristos şi urmaş al apostolilor te-ai arătat misiunii încredinţate de Biserică, Ierarhe 

Grigorie, căci, deşi timpurile erau vitrege, ai înfruntat cu bărbăţie întunecarea lor şi ai început cu 

pricepere şi răbdare să reînnoieşti Mitropolia Ţării Româneşti şi să aduci pace şi linişte în inimile 

păstoriţilor tăi, de la care primeşte cântarea aceasta: 

Bucură-te, cel ce prin descoperire dumnezeiască ai fost chemat la arhierie; 

Bucură-te, Mitropolit şi dascăl al Bisericii din Ţara Românească; 

Bucură-te, iubitor de înţelepciune şi teolog iscusit; 

Bucură-te, păstorul cel bun şi cap sfinţit al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, gură din care izvorăşte dulceaţa dumnezeieştilor învăţături; 

Bucură-te, toiag păstoresc în care se sprijină poporul cel încercat; 

Bucură-te, Mitropolite blând şi fără prihană; 

Bucură-te, sarea pământului românesc şi lumina Bisericii; 

Bucură-te, întemeietor de şcoală românească; 

Bucură-te, înnoitor al pravilelor bisericeşti; 

Bucură-te, dascăl al sfintelor învăţături; 

Bucură-te, apărător al poporului asuprit; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 7-lea 

Dascăl te-a numit pe tine poporul cel binecredincios, Sfinte Părinte, că întru toate ai fost pildă, 

învăţând cu fapta şi cu cuvântul cele plăcute lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Mare apărător al dreptei credinţe şi al poporului asuprit te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Grigorie, încât 

ritorii mult grăitori nu pot să spună mulţimea învăţăturilor şi faptelor săvârşite de tine în 

misiunea de Arhipăstor încredinţată ţie de la Dumnezeu. De aceea, minunându-ne de darurile pe 

care El le-a sădit în fiinţa ta, te lăudăm zicând: 

Bucură-te, cel ce ai întărit Mitropolia Ungrovlahiei; 

Bucură-te, rază care ai risipit întunericul necunoştinţei; 

Bucură-te, izvor sfinţit din care se adapă turma cea cuvântătoare; 

Bucură-te, păstorul cel bun, cel ce ţi-ai pus sufletul pentru oi; 

Bucură-te, îndelung-pătimitorule pentru adevăr; 

Bucură-te, părinte fără de răutate şi chivernisitor al virtuţilor; 

Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei şi chip al blândeţilor; 

Bucură-te, inimă mistuită de dumnezeiescul dor; 

Bucură-te, floare înmiresmată a grădinii româneşti; 
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Bucură-te, surpătorul simoniei şi risipitorul întunericului; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru cler şi popor; 

Bucură-te, văzătorul dumnezeieştilor vedenii; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 8-lea 

Credinţa cea dreaptă păzind, calea săvârşind, încărcat de fapte bune, când Preamilostivul 

Dumnezeu a voit, te-a chemat la Sine, Părinte Ierarhe Preaînţelepte, de la cele vremelnice la cele 

nepieritoare, aşezându-te în ceata Sfinţilor Ierarhi, unde te îndulceşti de bunătăţile cele cereşti, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Pe Dumnezeu a-L vedea „faţă către faţă” nu este cu putinţă decât în Împărăţia cea veşnică şi este 

dat doar celor care au împlinit asemănarea cu El. Acest dar ţi s-a dat ţie, Sfinte Ierarhe Grigorie, 

de la Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă în viaţa pământească. De aceea, minunându-ne de 

încununarea ta în ceruri şi de darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, îţi cântăm: 

Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos; 

Bucură-te, că Arhiereul cel veşnic S-a recunoscut în chipul tău şi în lucrarea ta; 

Bucură-te, că vezi pururea faţa lui Hristos pe Care L-ai iubit; 

Bucură-te, că de la Dumnezeu daruri alese ai primit; 

Bucură-te, că te-ai întâlnit în ceruri cu toţi Sfinţii Români; 

Bucură-te, că te desfătezi împreună cu toţi Sfinţii Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, podoabă scumpă poporului celui binecredincios; 

Bucură-te, bună mireasmă celor cinstitori de sfinţi; 

Bucură-te, izvor de har şi binecuvântare pentru creştini; 

Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioşii; 

Bucură-te, lauda monahilor înţelepţi şi bucuria cărturarilor; 

Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi; 

Bucură-te, icoană ierarhilor şi călăuză preoţilor; 

Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh; 

Bucură-te, candelă nestinsă în Mănăstirea Căldăruşanilor; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 9-lea 

Dacă ai iubit podoaba casei lui Dumnezeu pe pamânt şi ţi-ai împlinit cu vrednicie misiunea cea 

sfântă a înaltei preoţii, acum vezi veşnic faţa Preasfintei Treimi şi te îndulceşti de darurile cele 

veşnice ale Împărăţiei cerurilor, cântând cu îngerii cântarea: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Mărgăritar de mult preţ te-a lăsat pe tine Hristos, poporului nostru binecredincios, căci sufietul 

tau se desfăteaza în lumina cea necreată a dumnezeirii, iar osemintele tale s-au arătat pline de har 
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şi făcătoare de minuni pe pământ. Cinstind sfintele tale moaşte, Părinte, ne bucurăm şi îţi 

mulţumim zicând: 

Bucură-te, că sfintele tale moaşte s-au arătat făcătoare de minuni; 

Bucură-te, că prin ele primim hrana cerească; 

Bucură-te, podoabă scumpă a poporului celui binecredincios; 

Bucură-te, bună mireasmă a celor cinstitori de sfinţi; 

Bucură-te, izvor de har şi binecuvântare pentru creştini; 

Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioşii; 

Bucură-te, lauda monahilor înţelepţi şi bucuria cărturarilor; 

Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi; 

Bucură-te, icoana ierarhilor şi călăuza preoţilor; 

Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh; 

Bucură-te, candela nestinsă în Manastirea Căldăruşanilor; 

Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe Preaînţelepte! 

Condacul al 10-lea 

Tot darul cel dumnezeiesc ai primit de la Dumnezeu în ceruri pentru împlinirea misiunii tale pe 

pământ. Căci ai fost pentru păstoriţii tăi acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare, iar Păstorul 

cel veşnic, Hristos, S-a recunoscut întru tine şi în faptele tale săvârşite în Biserica Sa, unde ai 

cântat: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Niciodată nu se va uita lucrarea ta lăsată moştenire Bisericii noastre dreptmăritoare, Sfinte 

Părinte. Faptele tale de înnoire a Bisericii, scrierile filocalice, tălmăcirile operelor părinteşti, 

tipărirea vieţilor sfinţilor vor rămâne pururea dar nepreţuit pentru călăuzirea credincioşilor pe 

calea mântuirii. Mulţumind lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii Săi, îţi aducem aceste laude: 

Bucură-te, tezaur duhovnicesc lăsat Bisericii noastre dreptmăritoare; 

Bucură-te, ctitor de cultură românească şi universală; 

Bucură-te, tălmaci iscusit al scrierilor părinteşti; 

Bucură-te, ziditor de biserici şi mănăstiri; 

Bucură-te, vistierie nesecată a Bisericii; 

Bucură-te, sprijinul orfanilor şi al văduvelor; 

Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate; 

Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, luminătorul învăţăceilor şi ajutorul nepricepuţilor; 

Bucură-te, dătător de ştiinţă şi putere; 

Bucură-te, ştiutorul tainelor dumnezeieşti; 

Bucură-te, trandafir al Bisericii româneşti înflorit pentru veşnicie; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 
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Condacul al 11-lea 

Bucură-te, Ierarhe prealăudate, care te-ai învrednicit să stai înaintea lui Dumnezeu cel în Treime 

preacinstit. Roagă-te pentru cei ce cinstesc pe pământ numele tău de vrednică pomenire, ca să 

ieşim din iureşul ispitelor şi al necazurilor şi să putem cânta, împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Cuvintele noastre nu pot cuprinde mulţimea faptelor tale minunate pe care le-ai făcut şi le faci 

când chemăm numele tău, Ierarhe preamilostive. Apără şi păzeşte Biserica noastră şi risipeşte 

norii eresurilor şi ai primejdiilor ce se oştesc asupra ei, ca să-ţi cântăm: 

Bucură-te, Sfinte, cinstit în tot pământul românesc; 

Bucură-te, că sfintele tale moaşte izvorăsc tămăduiri; 

Bucură-te, că prin tine primim de la Dumnezeu mare milă; 

Bucură-te, surpătorul eresurilor din Biserica Ortodoxă; 

Bucură-te, cel ce întăreşti credinţa dreptmăritoare; 

Bucură-te, odor nepreţuit al culturii româneşti; 

Bucură-te, rouă binefăcătoare în seceta ispitelor; 

Bucură-te, aducător de roadă şi belşug; 

Bucură-te, ajutorul celor lipsiţi şi bogăţia săracilor; 

Bucură-te, tămâie bineprimită de Dumnezeu; 

Bucură-te, balsam care împrăştie toată durerea; 

Bucură-te, pavăza celor din primejdii şi din necazuri; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 12-lea 

Dăruieşte şi nouă, Sfinte Grigorie, din darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu, ca să putem birui 

uneltirile vrăjmaşilor şi să risipim norii cei întunecaţi ai păcatelor pentru a merge pe calea 

adevărului şi a dreptăţii, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudăm nevoinţele tale, fericite Grigorie, Ierarhe al lui Hristos, cinstim lucrarea ta cărturărească, 

cântăm râvna ta pentru înnoirea Bisericii şi, privind toate faptele vieţii tale pe care le-ai împlinit 

pe pământ, te rugăm să mijloceşti pentru mântuirea sufletelor noastre şi Împărăţiei cerurilor să ne 

facem părtaşi, ca să te lăudăm aşa: 

Bucură-te, ocrotitor al Bisericii strămoşeşti; 

Bucură-te, păzitor al credincioşilor evlavioşi; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru poporul românesc; 

Bucură-te, pacea sihaştrilor şi bucuria monahilor; 

Bucură-te, uşurinţă în marile necazuri ce ne împresoară; 

Bucură-te, biruinţă şi ajutor în lupta cu ispitele; 

Bucură-te, podoabă şi model al fecioriei; 

Bucură-te, scut şi sabie ce curmă nedreptatea; 

Bucură-te, solia demnităţii şi a adevărului; 
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Bucură-te, străjer neadormit al Bisericii Ortodoxe; 

Bucură-te, călăuză credincioşilor către Hristos; 

Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră; 

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! 

Condacul al 13-lea 

O, întru tot lăudate şi preacinstite Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor şi coroana preasfinţită a 

Ţării Româneşti, cel ce prin belşugul înţelepciunii şi al cunoaşterii ne-ai luminat pe toţi cu 

scrierile Sfinţilor Părinţi pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde şi acum mâna ta cea 

sfântă şi ne binecuvântează pe toţi: pe cei bolnavi îi tămăduieşte, pe cei îndureraţi îi mângâie, pe 

cei bătrâni îi sprijineşte, pe cei tineri înţelepţeşte-i şi tuturor fii mijlocitor înaintea lui Hristos 

Dumnezeu, ca împreună să cântăm, în Împărăţia cea neînserată: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica 

 

Condacul 1 

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veselește sufletele celor credincioși și 

atingerea de racla sfintelor tale moaște sfințește simțirile și dăruiește tămăduiri; pentru aceasta, 

după datorie, te cinstim pe tine și cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de 

Dumnezeu înțelepțite! 

Icosul 1 

Adunarea îngerilor și soborul oamenilor cunoscându-te ca pe un vindecător al bolnavilor, 

ajutător al săracilor și îndreptător al monahilor, cel ce ai dus viață îngerească pe pământ și prin 

nevoințe și fapte bune te-ai adus jertfă neîntinată lui Hristos, te laudă, o Sfinte Ierarhe Calinic, și 

cu dragoste zice ție: 

Bucură-te, alesul lui Dumnezeu, plăcutul tuturor sfinților, lauda arhanghelilor și bucuria 

îngerilor; 

Bucură-te, veselia pruncilor și mireasma chipului călugăresc; 

Bucură-te, scutul și acoperământul Cernicăi, ocrotitorul Bucureștiului, păzirea Frăsineiului și 

lauda Râmnicului Severin; 

Bucură-te, lauda cea mare, că, după darul lui Dumnezeu, cu cuvântul tău ai legat ca parte 

femeiască la Frăsinei să nu intre; 

Bucură-te, că prin pilda vieții tale ești călăuză bună ostenitorilor în viața călugărească; 

Bucură-te, că de mari daruri te-ai învrednicit, fiind bolnavilor tămăduire, orbilor vedere, surzilor 

auzire, muților grăire; 

Bucură-te, izbăvitorul celor nedreptățiți, bucuria celor necăjiți și veselia celor ce 

nădăjduiesc întru tine și te cheamă într-ajutor; 

Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciți, ridicarea celor căzuți și vistieria faptelor celor bune; 

Bucură-te, locașul luminii celei dumnezeiești, organ al Preasfântului Duh și stâlp neclintit al 

Bisericii; 

Bucură-te, bine-luptătorule, cel ce ai fost neînvins de furtuni și de ispite; 

Bucură-te, părinte, de trei ori fericite; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 2-lea 

Căzând noi smeriții pe părinții tăi cucerindu-se și afierosindu-te Domnului și știindu-te noi pe 

tine, sfinte, că din brațele maicii tale ai avut inima locaș al Preasfântului Duh, prin care te-ai 

dovedit mare între aleșii lui Dumnezeu, pentru aceea și noi, ca unii ce în Dumnezeu viem, trăim 

și ne mișcăm, împreună cu părinții tăi aducem Domnului toată slava, lauda, cinstea și 

închinăciunea, zicând: pe Tine Doamne, Cel ce Te odihnești întru sfinți, binecuvântându-Te, Te 
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adorăm, pe Tine Te lăudăm, Ție Îți mulțumim, Ție ne închinăm, în tot locul stăpânirii Tale, Ție 

Îți aducem ale Tale dintru ale Tale, de toate și pentru toate, cântând: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Înțelegerea viețuirii celei ascunse în Iisus Hristos căutând a o înțelege, ai alergat din tinerețe în 

ostrovul pustnicesc al celui preacuvios și sfânt părinte Gheorghe, starețul de la Cernica, și viața 

ți-ai jertfit lui Hristos, făcându-te Biserică Preasfântului și închinatului Său Duh; trupul ți l-ai 

smerit cu privegherea, postul și rugăciunea, punând tuturor simțirilor povățuitor bun cugetul cel 

dinăuntru; ochiul ți-a fost ferit de toată vederea cea vicleană și auzul nestrăbătut de cuvinte 

deșarte, iar limba curată de vorbe necuviincioase; buzele curățate de lauda Domnului; mâinile 

ferite de faptele rele, lucrând numai cele bineplăcute Domnului; toate mădularele și gândul ți le-

ai întărit cu harul Sfântului Duh, bineviețuind în 

duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării, al ascultării și al dragostei. Drept aceea, acum cu 

îngerii în ceruri petrecând, primește de la noi laude ca acestea: 

Bucură-te, diamantul răbdării în Ostrovul Cernicăi ascuns; 

Bucură-te, cel în care lucrează Dumnezeu cel nepătruns; 

Bucură-te, porumbelul Domnului, cel cu aripile Duhului mereu desfăcute; 

Bucură-te, urmaș iubit și moștenitor în virtute al starețului cuvios Gheorghe; 

Bucură-te, cel unit întru Dumnezeu cu duhovnicul tău, Pimen; 

Bucură-te, cel pecetluit cu amândoi în pravilele călugărești; 

Bucură-te, că de bunăvoia ta venind după Iisus, de tine însuți te-ai lepădat; 

Bucură-te, că, luându-ți crucea ta, ai urmat lui Hristos fără întoarcere; 

Bucură-te, că râvna asprimii tale celei de canon a uimit pe cârmuitori; 

Bucură-te, că ai amuțit pe clevetitori, ajunând prin îndelungate postiri de câte 40 de zile; 

Bucură-te, raiul fecioriei, întru care curăția a odrăslit; 

Bucură-te, pomul dragostei cerești, că de dorul și de focul dragostei preadulcelui nume al lui 

Iisus ți s-a mistuit inima; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 3-lea 

Puterea Celui de sus adumbrindu-ți inima ta, ai dorit, părinte sfinte, pe duhovnicul tău Pimen, 

precum odinioară Ioasaf pe Varlaam, și luând cu tine daruri de mult preț pentru sfintele lui 

Dumnezeu locașuri, ai pornit la Sfântul Munte al Atonului în căutarea lui acolo; apoi pierzându-

se în tine focul cel netrupesc de râvnă sfântă pentru altarele Domnului, te-ai întors în patria ta, 

„grădina Maicii Domnului”, cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Având pe Dumnezeu cel în Treime închinat sălășluit în sufletul tău, mare osârdie dovedit-ai, 

părinte, în vremea stăreției tale, când cu lacrimi fierbinți către făcătorul de minuni Nicolae ți-ai 

pus sufletul tău pentru ocrotirea mulțimilor flămânde și înspăimântate ce alergaseră la tine 

îngrozite de urgia cea păgână, că, încă în priveghere fiind cu toată obștea ta, căruțe cu grâu în 

grabă și soseau; iar oștile păgâne înțelegând ocrotirea cea de sus și sfințenia ta, s-au întors 

rușinate, lăsându-ne amintire peste veacuri „fântâna turcului”. Pentru aceasta, împreună cu cei 
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trecuți prin foc și prin apă și aduși la odihnă, cântare de mulțumire înălțăm și cu dragoste zicem: 

Bucură-te, asemănare cu Domnul prin iubirea de oameni, care suspină, însetează și aleargă să 

vindece orice pătimire; 

Bucură-te, milostivire de samarinean, ce arde pentru întreaga zidire; 

Bucură-te, alinarea suspinului celor ferecați; 

Bucură-te, căci cu măreția gloriei brațului tău păzești pe fiii celor apăsați; 

Bucură-te, văpaie dornică să ne îndrume; 

Bucură-te, revărsare de har peste lume; 

Bucură-te, cuibul celor înviforați; 

Bucură-te, hrana celor înfometați; 

Bucură-te, că ai scăpat de foamete și de boală obștea creștinească din război; 

Bucură-te, cel ce asemenea lui Moise te-ai arătat mare ocrotitor în primejdii; 

Bucură-te, că și tu ai împlinit faptele făcătorului de minuni Nicolae; 

Bucură-te, limanul cel lin al mulțimilor amărâte și oprimate; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 4-lea 

Vifor de gânduri despre sfârșitul veacului acestuia tulburându-te, îngeri coborând din înălțimea 

Tronului Preasfintei Treimi ți s-au înfățișat, descoperindu-ți taine asupra celor ce vor urma; și ție; 

celui ce iubești oamenii, ți s-au arătat aievea Ierarhul Nicolae și Marele Mucenic Gheorghe, 

purtătorul de biruință, împreună cu preacuviosul și sfântul părinte stareț Gheorghe, poruncindu-ți 

să zidești slăvit locaș de închinare, liman de mântuire celor păcătoși și sfântă cetate cu viață de 

obște, după dreapta rânduială, pentru ca să nu se strice chipul călugăresc; de care descoperire 

încredințându-te, îndată ai și dat ascultare poruncii dumnezeiești, cântând: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Urmând poruncii Sfântului Ierarh Nicolae, cu bărbăție ai zidit biserica Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe, în vreme de cutremure și de răzmerițe, lăsându-ne învățătură, că de nu ne vom izbăvi 

de lenevire, de uitare și de necredință, nu ne vom putea mântui; la care învățătură luăm aminte, 

noi, fiii Tăi, cei ce ne rugăm să avem parte și soartă cu toți cei ce se tem de Domnul în adevăr și 

păzesc poruncile Lui; pentru aceasta îți cântăm cu înțelegere, preaînțelepte, zicând: 

Bucură-te, ochi al Bisericii, mai dinainte văzător; 

Bucură-te, vifor spulberător de pleava îndoielilor; 

Bucură-te, veghetor neadormit sub candelă aprinsă; 

Bucură-te, scaun al spovedaniei, ascultător de plângeri; 

Bucură-te, duhovnicie aducătoare de îngeri; 

Bucură-te, primăvară bine înmiresmată de balsamul rugăciunii înalte și tăcute; 

Bucură-te, că ai trecut prin „Raiul iubirii de virtute”; 

Bucură-te, bună sporire a casei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, podoaba cea cu har a neamului tău; 

Bucură-te, că te-ai dovedit destoinic plinind măsura vârstei lui Iisus; 

Bucură-te, bărbat împodobit cu slujirile depline; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 
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Condacul al 5-lea 

Împotrivindu-te, părinte, uneltirilor lui faraon cel netrupesc, care voia să te piardă prin otrăvire, 

și chemând preadulcele nume al lui Iisus, ai învins răutatea aceluia, că glas din ceruri ai auzit 

întărindu-te și vestindu-ți că nu vei vedea moartea până ce nu vei fi ridicat la vrednicia arhieriei; 

iar noi, pentru o biruință ca aceasta, aducând doxologia noastră cea după putere, mulțumim 

împreună cu tine Domnului Celui Unuia, Căruia se pleacă tot genunchiul al celor cerești, al celor 

pământești și al celor dedesubt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru 

binefacerile cele arătate și cele nearătate care s-au făcut nouă și lăudând măreția cea neajunsă a 

Dumnezeirii, cu veselie aducem Domnului cântare sfântă: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Dumnezeu cel negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Cel 

care a iubit lumea atât de mult, încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat, ca tot cel ce crede într-

Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică, însuși El, Păstorul cel Mare, te-a ales pe tine, în ceruri, 

să întărești Biserica Olteniei. Drept aceea, și domnitorul țării, cu sfetnicii săi, următori făcându-

se sfatului Celui de sus, te-au pus păstor al turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Deci și 

noi, fericiți fiind de alegerea ta, ție aducem laude ca acestea: 

Bucură-te, bunule și vrednicule păstor al Olteniei; 

Bucură-te, fericit luminător al plaiurilor noastre; 

Bucură-te, dreptarul vredniciilor arhierești; 

Bucură-te, trimis al Preasfintei Treimi ca să ne păstorești; 

Bucură-te, că în Iisus ai aflat adevăr și temei; 

Bucură-te, cel ce ai iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul; 

Bucură-te, că ai aflat tot rostul firilor lui Hristos; 

Bucură-te, arhiereu ales și cu bună biruință; 

Bucură-te, înger pământesc de aspră nevoință; 

Bucură-te, arhanghel izbăvitor din viclene curse împătimite; 

Bucură-te, iscusit cârmaci al corăbiei celei înduhovnicite; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 6-lea 

Auzit-au vestea despre sfințenia vieții tale mulțimile dreptcredincioșilor și, fericit fiind că le vine 

păstorul cel bun, te-au întâmpinat ca pe un trimis al cerului cu adevărat și împreună cu îngerii 

înălțau în glas de sărbătoare cântare sfântă: Veniți toți credincioșii să lăudăm pe Ierarhul Calinic, 

pe arhipăstorul Olteniei; să se bucure făptura și să înflorească ca și crinul; și împreună să cântăm 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Următor Mântuitorului Hristos făcându-te, bunule păstor, te-ai arătat oglindă nepătată, chip al 

bunătății lui Dumnezeu, strălucire a luminii celei negrăite, mare ocrotitor al celor din nevoi. 

Pentru aceasta și noi, cei ce tânjim după vrednicia de a rămâne întru desfătarea luminii celei 

neapropiate, după datorie te cinstim pe tine și luminat te lăudăm zicând: 
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Bucură-te, că prin iubire și prin curăție, pace și armonie ești asemuit a fi pecete a chipului 

dumnezeiesc; 

Bucură-te, că ești învăluit în strălucire de orbitoarea frumusețe cerească negrăită a Schimbării la 

Față; 

Bucură-te, că n-ai adunat bogății pieritoare; 

Bucură-te, că ai urmat sărăciei lui Hristos; 

Bucură-te, ocrotitorul văduvei celei cuminte; 

Bucură-te, părinte scump al orfanilor; 

Bucură-te, cel ce aduci bucurie acolo unde-i întristare; 

Bucură-te, căci chemându-te pe tine, zorile nădejdii se ivesc acolo unde este deznădejde; 

Bucură-te, cel ce vestești pacea pe pământ și bunăvoirea între oameni; 

Bucură-te, ortodoxie, cu măreție de vis; 

Bucură-te, cel ce aprinzi lumină în sufletele întunecate și robite; 

Bucură-te, pildă a smereniei și a iubirii de oameni celei negrăite; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 7-lea 

Alergat-a la tine văduva cea împovărată de nevoi, care se mâhnise de ucenicul cel puțin milostiv; 

iar tu, părinte, binecunoscând lipsurile ei, ai înduplecat pe ucenic spre milostenie, înțelepțindu-ne 

și pe noi, că în chipurile săracilor ne poate încerca Însuși Cel ce a plinit toată rânduiala 

părintească, Hristos Mântuitorul nostru, Care a șters toată lacrima de la toată fața. Pentru aceasta, 

cu umilință aducem cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Putere de sus primit-ai, bunule păstor, nu numai a certa pe diavoli spre a elibera făptura 

omenească, ci și spre a statornici adevărul în obștea creștinească, încă și putere de a preface 

rămășițele pământești ale celor morți de mulți ani și neputrezite, precum și apă a izvorî în 

locurile cele secătuite. Pentru aceste alese daruri, cu dragoste, prin noi, fiii tăi, făptura cea 

îndumnezeită te laudă zicând unele ca acestea: 

Bucură-te, fulger ce arzi duhurile înșelăciunii; 

Bucură-te, tunet ce risipești sfaturile minciunii; 

Bucură-te, carte scrisă de Duhul Sfânt, căci cu darul înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului și al 

tăriei te-ai înveșmântat; 

Bucură-te, că ai sfărâmat prin știință și evlavie și prin temere de Dumnezeu puterile diavolești; 

Bucură-te, cel ce ai vindecat în biserică pe femeia cea stăpânită de duhul necurat; 

Bucură-te, că ai ridicat din neputință pe tânăra păstoriță cea căzută; 

Bucură-te, că de departe ai slobozit de diavolul cel cumplit pe fiul prietenului tău, dulgherul 

Costache; 

Bucură-te, că, fiind pedepsită minciuna celui ce se prefăcuse mort, adevărul s-a statornicit; 

Bucură-te, că s-a aflat izvor cu apă răcoritoare la schitul Frăsinei unde ai însemnat stânca; 

Bucură-te, că, dezlegând blestemul, ai schimbat în țarină trupul celui mort și neputrezit; 

Bucură-te, că din pricina suspinurilor smeritelor tale învățături mulțimile au rămas înmărmurite; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 
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Condacul al 8-lea 

Spăimântatu-s-au duhurile necurate numai auzind de numele tău, făcătorule de minuni, părinte 

Calinic; iar cei străini de cunoștința lui Hristos, cuceriți fiind de virtuțile tale, se luminau 

botezându-se. Drept aceea, cunoscând că Dumnezeu primește rugăciunea ta precum a primit 

darurile lui Abel, jertfele lui Noe, arderile cele de tot ale lui Avraam, preoția lui Moise și a lui 

Aaron, cele de pace ale lui Samuel și precum a primit de la sfinții Săi Apostoli închinarea cea 

adevărată, cu bucurie zicem: slavă Celui ce te-a preaslăvit, slavă Celui ce te-a încununat, slavă 

Celui ce lucrează prin tine, și cu toți cântăm Domnului: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Aducându-ți pururea aminte de porunca cea mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, 

de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta 

și de cea de a doua și slăvita venire, ai fost Bisericii lui Hristos făclie purtătoare de lumină cât ai 

trăit pe pământ, Părinte Calinic, iubitorule de oameni. Iar îndrăzneala către Dumnezeu și după 

moarte ai dovedit-o, vindecând toată neputința și toată boala credincioșilor. Pentru aceasta ia 

aminte la glasul rugăciunii noastre al celor ce, lucrând cu frică și cu cutremur pentru a noastră 

mântuire, cu mare cinste, cu adâncă smerenie cântăm și cu dragoste zicem: 

Bucură-te, dangăt de clopot, ce ne glăsuiești că toți cei ce urmăm învățăturile divine întreolaltă 

suntem una și cu Dumnezeu asemenea; 

Bucură-te, far călăuzitor, ce ne îndrumi să trăim viața în iubire și pace, curăție și în desăvârșită 

armonie a Preasfintei Treimi, a Unimii în Treime; 

Bucură-te, blândețe și bunătate, cinste și îngăduință; 

Bucură-te, dragoste și dreptate, răbdare și recunoștință; 

Bucură-te, trandafir al Noului Ierusalim; 

Bucură-te, că noi bine ne simțim sub cârja păstoriei tale; 

Bucură-te, crinul arhieriei, cel cu plăcută mirosire; 

Bucură-te, luceafăr dumnezeiesc, cu prealuminoasă strălucire; 

Bucură-te, lumină biruitoare, necuprinsă de întuneric; 

Bucură-te, făptură sfântă din creștet până în tălpi; 

Bucură-te, cel ce cu nume de bună biruință ești numit; 

Bucură-te, vrednicule păstor al Bisericii, de noi pomenit; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 9-lea 

Toată firea îngerească se miră, preacuvioase părinte, de râvna ta cea sfântă în a împodobi 

Biserica, mireasa lui Hristos, cu pravile de sfântă viețuire, cu școli și tiparnițe pentru înmulțirea 

cărților sfinte, care să fie spre slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor noastre, întocmai 

ca niște râuri cu curgerile cu totul de aur, ce veselesc grădinile raiului. Pentru aceasta, uimindu-

ne de râvna și de osteneala ta, cântăm lui Dumnezeu, Celui preaslăvit în sfatul sfinților: Aliluia! 
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Icosul al 9-lea 

Cu totul te-ai dăruit împodobirii scaunului arhieriei, nu numai cu viața ta cea plină de mireasma 

sfințeniei, ci și cu râvna zidirii de biserici, de școli, de schituri și mănăstiri, pentru ca noi toți, 

care ne împărtășim din acelea și Sfinte și nemuritoare Taine, să fim uniți unul cu altul prin 

împărtășirea Aceluiași Duh Sfânt, ca unii ce am aflat milă și har, împreună cu toți sfinții care din 

veac au bineplăcut Domnului și cu tot sufletul drept ce s-a săvârșit întru buna credință, mai ales 

cu preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea 

și pururea Fecioara Maria; pentru care cu bunăvoință te lăudăm, cântând și zicând: 

Bucură-te, cel ce în împodobirea Bisericii pe mulți ai întrecut; 

Bucură-te, că vestirea ta a străbătut dincolo de hotarele țării; 

Bucură-te, cel ce te-ai asemănat marilor ierarhi ai lumii; 

Bucură-te, cel ce ai fost chemat de la cetele călugărilor; 

Bucură-te, păstorul cel ales, care ai intrat prin ușa oilor în staul; 

Bucură-te, cel ce ai adăpat turma cu apa cea vie din izvorul de apă nemuritoare întru viață 

veșnică săltătoare; 

Bucură-te, cel ce înțelepțește te-ai logodit cu numele cel prea dulce al lui Iisus; 

Bucură-te, Biserică prea doritoare să se cunune cu Hristos; 

Bucură-te, că ostenelile tale au fost jerfite pentru bine, adevăr, frumos și sfânt; 

Bucură-te, strigă mănăstirile cele zidite de tine: Cernica și Pasărea, Frăsineiul și Episcopia 

Râmnicului; 

Bucură-te, glăsuiesc cu veselie mulțimile de școli și biserici, de schituri și mănăstiri ctitorite de 

tine; 

Bucură-te, strigă către tine cu recunoștință obștile călugărești de pe întinsul țării, ocrotite de tine; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 10-lea 

Vrând să-ți mântuiești turma cea încredințată ție întru păstorirea ta, ai plâns cu lacrimi, părinte 

preacuvioase, văzând cu duhul înmormântarea părintelui Nicandru, cel rânduit de tine stareț, la 

plecarea ta de la Lavra Cernicăi. Cunoscând gândurile pentru înălțarea ta ale ucenicilor tăi, i-ai 

povățuit la smerenie, tăcere, aducându-le aminte de ceasul întrebării de la înfricoșătoarea 

judecată ce va să fie. Drept aceea, cu înțelepciune luând aminte la darul vederii tale celei 

duhovnicești, cu tine împreună cântăm în glas de sărbătoare lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid nebiruit te-ai arătat Bisericii lui Hristos, preablândule părinte, ridicat la darul proorociei, prin 

înălțimea înțelepciunii și sfințeniei tale. Pentru aceasta și noi te rugăm să risipești de la noi 

întunericul înșelăciunii și la primăvara liniștitei odihne cerești să ne aduci cu căldura Duhului 

Sfânt, ca, încununându-te cu laudele ca și cu niște flori duhovnicești, să te cinstim zicând: 

Bucură-te, albina proorociei, cea aducătoare de miere duhovnicească; 

Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt, dulce viersuitoare; 

Bucură-te, om ceresc și înger pământesc, care pe cele viitoare le vezi ca și cum ar fi de față; 

Bucură-te, cărbune duhovnicesc al focului ceresc, dătător de viață; 

Bucură-te, că ai prevestit sfârșitul vrajbei și silniciei omenești; 
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Bucură-te, că ai văzut peste veacuri întronarea în lume a păcii dumnezeiești; 

Bucură-te, că ucenicii s-au întărit deplin în credință prin darurile tale; 

Bucură-te, luminătorul celor săraci de cunoștință; 

Bucură-te, început de vremi, de nădejdi și de înviere; 

Bucură-te, înflorire de muguri și primăveri; 

Bucură-te, cel prin care sunt risipite taberele tulburătorilor demoni; 

Bucură-te, că prin tine s-au mântuit sufletele păstoriților tăi; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 11-lea 

Spus-ai, ierarhe preaînțelepte, ucenicilor tăi: „Luați aminte de voi înșivă la cele ce cugetați în 

inimile voastre; să nu gândiți deșertăciuni, pentru că deseori ne învrednicim de soli cerești, 

Maica Domnului cu sfinții îngeri”. Iar mai-nainte de mutarea ta la cele veșnice, înștiințat fiind de 

către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu despre ziua și ceasul ieșirii tale din cele vremelnice, ai 

făgăduit ucenicilor tăi că de vei avea ascultare înaintea lui Dumnezeu, te vei ruga pentru ei. 

Pentru aceasta, dă-ne și nouă, cu rugăciunile tale cele bineprimite, trecere fără primejdie prin 

marea vieții, ca, ajungând cu inimi rănite de dor la limanul mântuirii, să înălțăm împreună cu tine 

lui Dumnezeu sfântă cântare: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Arătatu-ți-s-a însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ierarhe mult-milostive, vestindu-ți 

sfârșitul; și, fiind înștiințat Mitropolitul Nifon despre plecarea ta din viața aceasta și venind el la 

tine cu smerită dragoste, ai spus că «și pentru Nifon este nădejde de mântuire» și ai proorocit că 

la șapte ani când tu vei fi dezgropat, Nifon va intra în mormânt. Aceasta întâmplându-se 

întocmai, cu smerenie te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, cel ce te așezi în soborul celor sfinți; 

Bucură-te, că te veselești cu Sfinții Părinți; 

Bucură-te, moștenitorul Bisericii celei triumfătoare din cer; 

Bucură-te, ajutătorul Bisericii celei luptătoare de pe pământ; 

Bucură-te, smirnă cu dumnezeiască mireasmă a Liturghiei; 

Bucură-te, că împreună cu tine, toată suflarea și toată făptura laudă măreția cea neajunsă a 

Dumnezeirii; 

Bucură-te, că acum te desfătezi în frumusețile raiului; 

Bucură-te, că te bucuri luminat în cămara împărătească; 

Bucură-te, cu Vasile, Grigore și Ioan Gură de Aur al Bisericii luminător; 

Bucură-te, dulce chemător al împărăției cerești, fluier păstoresc; 

Bucură-te, că Cel fără de moarte te-a înveșnicit de lumina cea lină; 

Bucură-te, iubit arhiereu al preacuratei și neprihănitei Fecioare, care luminezi pe cele întunecate 

și aduni pe cele risipite; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 
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Condacul al 12-lea 

Minune s-a văzut la trecerea ta din viața aceasta, părinte preacuvioase, că ți s-a prelungit viața, 

după dorința ta, până la slujirea Sfintei Învieri, în care zi sărbătorim omorârea morții, sfărâmarea 

iadului, începutul altei vieți veșnice și, rugându-te în paraclisul chiliei tale, ai luat Sfintele Taine; 

apoi pecetluindu-te cu semnul Sfintei Cruci ai zis: „Sfântă Cruce, ajută-mi!”, și „Slavă lui 

Dumnezeu pentru toate!”, și „Să ne vedem în rai!”. Și dându-ți sufletul pe brațele ucenicilor tăi și 

Lumina cea negrăită asupra ființei tale strălucind, ai trecut la cele veșnice, împreună cu îngerii 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cel ce prin curăția vieții tale celei îngerești te-ai învrednicit a vedea preafericita față a Treimii 

Celei de o ființă și nedespărțită și neîncetat te rogi pentru bună sporirea Bisericii lui Hristos, pe 

care din fragedă vârstă și până la sfârșitul vieții tale cu multe osteneli ai sprijinit-o, făcătorule de 

bine al sufletelor noastre, ierarhe Calinic de Dumnezeu încununate, primește lacrimile noastre de 

mulțumire pentru tot darul cel bun și tot darul cel desăvârșit mijlocit nouă de sus de la Părintele 

luminilor; pentru care cu dragoste te binecuvântăm, zicând: 

Bucură-te, cel ce ai aflat comoara din Evanghelie; 

Bucură-te, că pe aceasta ai câștigat-o cu osteneli călugărești; 

Bucură-te, cerbul cel sprinten al munților duhovnicești; 

Bucură-te, prieten iubit al puterilor îngerești; 

Bucură-te, că ai împodobit haina de nuntă, cu virtuțile tale; 

Bucură-te, că acum vezi pe Acela de care erai dorit; 

Bucură-te, privitorule al celor ce nu se pot rosti în glasuri omenești; 

Bucură-te, că acum ai descoperit tainele cele dumnezeiești; 

Bucură-te, ogorul cel cu bogată rodire al Semănătorului ceresc; 

Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru a noastră mântuire; 

Bucură-te, comoara virtuților creștinești, la lume împărțită; 

Bucură-te, icoana firii omenești celei îndumnezeite; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 13-lea 

O, prealuminate părinte ierarhe Calinic, primește smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul 

a primit cei doi bani ai văduvei, și cere pentru noi dar și putere, ca toate poftele trupești călcând, 

să viețuim în bună cinstire și curăție, agonisind iertare de păcate și trecere fără primejdie în 

ceasul morții, și când vom trece noi întru nădejdea Învierii spre viața de veci, pururea să ne 

desfătăm de preafericita față a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat și slăvit, cântându-I cu toți 

sfinții: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Sava de la Buzău 

 

Condacul 1 

Sfinte Mucenice al lui Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu prin a ta viață îngerească, 

trăită pe pământul țării noastre, cu credință și cu dragoste îți cântăm așa: Bucură-te, Sfinte 

Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Icosul 1 

Îngerească viață din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice Sava, căci, prin cuvânt, cu fapte bune și 

prin cântare sfântă, meleagurile Buzăului le-ai luminat în duhul Evangheliei lui Hristos și pe 

strămoșii noștri la dreapta credință i-ai îndemnat, pentru care îți cântăm, zicând: 

Bucură-te, căci cu îngerii viețuiești, acum, în ceruri; 

Bucură-te, că de acolo neîncetat te rogi pentru noi; 

Bucură-te, că ale tale sfinte rugăciuni sunt bineprimite; 

Bucură-te, grabnic ajutător în nevoi și necazuri; 

Bucură-te, că te-ai făcut pe tine pildă vie de slujire lui Hristos; 

Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea; 

Bucură-te, că ale tale tinereți lui Iisus le-ai închinat; 

Bucură-te, că în biserică cu glasul tău cel dulce ai cântat; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 2-lea 

Cu nespusă dragoste și evlavie creștină, L-ai slujit pe Dumnezeu în Biserică, prin rugăciune și 

post, asemănându-te prin aceasta cu îngerii din ceruri, unde neîncetat cânți împreună cu ei lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Asemenea unei făclii ce arde, te-ai aprins, o, Sfinte Mucenice Sava, de focul dragostei lui 

Dumnezeu, punându-ți viața în primejdie, prin apărarea dreptei credințe creștine de păgânii care 

slujeau cele neînsuflețite, și ai îndemnat pe toți credincioșii Bisericii să se îndepărteze de 

mâncărurile cele jertfite idolilor; pentru aceasta, noi, cu bucurie, îți cântăm așa: 

Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine a strălucit; 

Bucură-te, că învățăturile tale, Sfinte, pe mulți i-au luminat; 

Bucură-te, că nu ți-ai cruțat ale tale tinereți, pentru Hristos; 

Bucură-te, că te-ai împotrivit până la moarte păgânilor; 

Bucură-te, că ai arătat la toți neputința și zădărnicia idolilor; 

Bucură-te, că de mic ai iubit calea Bisericii, prin care dobândim mântuire; 
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Bucură-te, că te-ai făcut pe tine străjer al Ortodoxiei; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 3-lea 

Sfântul Vasile cel Mare, printr-o scrisoare către guvernatorul Sciției Minor, a cerut să i se trimită, 

în grabă, moaștele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, pe care să le așeze la loc de cinste în 

Biserica din Capadocia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Ca-ntr-o icoană sfântă s-a zugrăvit viața ta cea duhovnicească în acea scrisoare a Bisericii din 

Goția către Biserica din Capadocia, care a primit ale tale moaște făcătoare de minuni, pentru 

care-ți cântăm așa: 

Bucură-te, că de numele tău se leagă vechimea creștinismului pe meleagurile buzoiene; 

Bucură-te, că în ținutul Buzăului ai viețuit ca un monah; 

Bucură-te, că ai fost apărător al dogmelor creștine în fața păgânilor; 

Bucură-te, că te-ai arătat pe tine foarte silitor spre orice lucru bun; 

Bucură-te, că ai trăit drept în credință până la moarte; 

Bucură-te, că în feciorie și în ascultare de Biserică ai viețuit; 

Bucură-te, că în biserică ai cântat neîncetat lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai întărit în duhul Evangheliei lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 4-lea 

Mulțimea prigoanelor și răutatea păgânilor din Goția nu te-au îndepărtat pe tine, Sfinte Mucenice 

Sava, de la dreapta credință a Bisericii, pentru care, împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Nevoind să mănânci din jertfele idolilor, Sfinte Mucenice Sava, ai fost supus la grele și mari 

chinuri, pe care însă le-ai biruit cu dragostea fierbinte pentru Hristos, pentru care-ți cântăm așa: 

Bucură-te, că mai presus de toate L-ai iubit pe Dumnezeu; 

Bucură-te, că sufletul tău l-ai încredințat Mântuitorului Hristos; 

Bucură-te, că nu te-ai înfricoșat de cei ce ucid trupul; 

Bucură-te, că Atanaric al goților n-a putut să te îndepărteze de Biserică; 

Bucură-te, că ai răbdat cu bărbăție crucea suferințelor; 

Bucură-te, că pentru credință ai fost scos afară din satul tău; 

Bucură-te, că prin toate persecuțiile îndurate și mai mult te-ai întărit în credință; 

Bucură-te, că în apa Buzăului ai primit cununa muceniciei; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 
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Condacul al 5-lea 

În Săptămâna Luminată a Sfintelor Paști, Sfinte Mucenice Sava, ai fost chinuit împreună cu 

duhovnicul tău, preotul Sansala, iar tâlharii cei nelegiuiți v-au prigonit amarnic, pe voi, care v-ați 

închinat și ați cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Fiind prigoane împotriva creștinilor, tu, Sfinte Mucenice Sava, ai îndrăznit să prăznuiești, cu 

bucurie, în biserica satului tău, Sfintele Paști, împreună cu preotul Sansala, unde ai fost găsit de 

Atharid, prigonitorul care v-a dus prin locuri pustiite de focul migratorilor, bătându-vă pe voi cu 

nuiele și bice, fără de milă, pătimind mult pentru credința în Hristos. Pentru aceasta și noi îți 

cântăm: 

Bucură-te, că multe cu bucurie mare ai pătimit pentru dreapta credință; 

Bucură-te, că nu te-ai lepădat de Taina Sfântului Botez; 

Bucură-te, că Învierea lui Hristos ți-a dat tărie în credința cea dreaptă; 

Bucură-te, că în Săptămâna Luminată a Sfintelor Paști ai fost martirizat; 

Bucură-te, că și acum, în ceruri, proslăvești Învierea Mântuitorului Iisus Hristos; 

Bucură-te, că la necazuri și prigoane te întăreai, preamărind pe Dumnezeu; 

Bucură-te, că până în clipa morții ai cântat: Hristos a înviat; 

Bucură-te, că apele Buzăului ți-au spălat ale tale răni însângerate; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 6-lea 

Moaștele tale, Sfinte Mucenice Sava, au fost mutate de la Buzău pe malul Mării Negre, în cetatea 

Tomisului, prin stăruința preastrălucitului guvernator al Sciției Minor, Iunius Soranus, care, 

împreună cu fericitul episcop Bretanion și cu mult popor, le-a primit cu mare cinste și cu bucurie, 

cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Aflând Sfântul Vasile cel Mare de ale tale moaște, Sfinte Mucenice Sava, a trimis o scrisoare 

Sfântului Bretanion, episcopul de Tomis, prin care-l ruga stăruitor să le trimită în Capadocia. Pe 

care cu multă evlavie primindu-le, te-a preamărit, zicând așa: 

Bucură-te, că pe meleagurile Buzăului ai viețuit; 

Bucură-te, că prin viață curată și smerenie ai ajuns în rândul sfinților; 

Bucură-te, că te-ai luptat ca un viteaz ostaș împotriva ispitelor și păcatelor; 

Bucură-te, că te-ai învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu; 

Bucură-te, că pentru mulți ai fost o pildă vie de credință; 

Bucură-te, că pe cei din Tomis i-ai mângâiat prin ale tale sfinte moaște; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai întors la dreapta credință; 

Bucură-te, că și celor din Capadocia mare bucurie le-ai adus cu moaștele tale sfinte; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 
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Condacul al 7-lea 

Deodată cu moaștele Sfântului Sava, episcopul Bretanion a trimis o epistolă Sfântului Vasile cel 

Mare, în care-și arăta cinstirea sa față de Sfântul Sava, atletul lui Hristos, și îndemna pe toți ca, 

fără încetare, să cânte lui Dumnezeu, Care este minunat întru sfinții Săi: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Marele Ierarh Vasile al Capadociei, răspunzând la scrisoarea Sfântului Bretanion, și-a arătat 

marea sa mulțumire pentru primirea sfintelor moaște, lăudând pe Sfântul Sava în cântări de 

cinstire: 

Bucură-te, Sava Mucenice, ales ostaș al Mântuitorului; 

Bucură-te, că din tinerețe ai urmat calea Evangheliei lui Hristos; 

Bucură-te, că tuturor L-ai vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos; 

Bucură-te, că cele mai mari prigoane nu te-au putut despărți de dragostea lui Hristos; 

Bucură-te, că te-ai arătat pe tine împlinitor al poruncilor lui Hristos; 

Bucură-te, că ai primit cununa de mucenic de la Mântuitorul Hristos; 

Bucură-te, stâlpare duhovnicească din tulpina lui Hristos; 

Bucură-te, că pe unde ai mers ai vestit Evanghelia lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 8-lea 

În cea de-a doua scrisoare, Sfântul Vasile cel Mare îndemna părintește pe toți creștinii din Dacia 

romană să facă rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, să reverse pacea Sa în lume, și cu toții să 

cânte neîncetat Ziditorului: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Scrierile Sfântului Vasile cel Mare fac pomenire despre credința creștinilor din Dacia și, mai 

ales, de mucenicia Sfântului Sava, pe care-l lăuda, zicând așa: 

Bucură-te, luptătorule împotriva idolatriei și a eresurilor; 

Bucură-te, că inima ta cu dragostea lui Hristos s-a aprins; 

Bucură-te, că L-ai mărturisit cu putere pe Hristos, în tot locul; 

Bucură-te, că pe mulți goți i-ai încreștinat; 

Bucură-te, că învățăturile lui Arie ereticul le-ai defăimat; 

Bucură-te, că în dreapta credință ai rămas neclintit până la moarte; 

Bucură-te, că prin credința ta fierbinte multora ai fost folositor; 

Bucură-te, că și din pământul României mulți sfinți s-au ridicat la Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 9-lea 

Să aducem slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu, Care a binevoit ca, din ținuturile noastre 

străromâne, să aleagă pe Sfântul Sava de la Buzău, care, în cer, se roagă neîncetat pentru Biserica 

și neamul nostru, cântând: Aliluia! 
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Icosul al 9-lea 

Ca într-un policandru aprins, strălucesc chipurile sfinților români înaintea tronului lui Dumnezeu 

și ca un luceafăr luminează Sfântul Sava în inimile noastre, ale celor ce-i cântăm: 

Bucură-te, sfeșnic al Bisericii prealuminos; 

Bucură-te, căci pentru mărturisirea lui Hristos cu mare dragoste ai fost aprins; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai luminat cu adevărul credinței; 

Bucură-te, că te-ai aprins de dumnezeiescul dor de Dumnezeu; 

Bucură-te, smirnă duhovnicească cu bună mireasmă; 

Bucură-te, că pentru binele țării noastre te rogi neîncetat; 

Bucură-te, a țării noastre veșnică floare sfântă; 

Bucură-te, că mijlocești înaintea Mântuitorului Hristos pentru neamul nostru; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 10-lea 

Sfârșit-ai alergarea ta către cer, Sava preafericite, la vârsta de treizeci și opt de ani, în 

douăsprezece zile ale lunii aprilie, anul 372, ducându-te să iei plata ostenelilor tale de la Stăpânul 

Hristos, și să-I cânți împreună cu îngerii: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Viața ta a fost ca un rug aprins de focul dragostei lui Hristos, pe Care L-ai preamărit prin ale tale 

fapte bune și prin cântare bisericească; pentru aceea, și noi te lăudăm, zicând așa: 

Bucură-te, că până la moarte pe Hristos L-ai preamărit; 

Bucură-te, că din copilărie ai primit credința cea adevărată; 

Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins; 

Bucură-te, că în Dumnezeu cu sufletul tău ai crescut; 

Bucură-te, că pentru Hristos ai lepădat toată grija cea lumească; 

Bucură-te, că pe Dumnezeu neîncetat L-ai preaslăvit; 

Bucură-te, că pururi ai avut aprinsă în tine candela rugăciunii; 

Bucură-te, că glasul Evangheliei lui Hristos ai ascultat; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 11-lea 

În biserică, slujind ca dascăl, pe creștini i-ai învățat să se ferească de mâncărurile jertfite idolilor, 

să se lepede de păcate și să se păzească de orice lucru păgânesc, pentru a fi bineplăcuți lui 

Dumnezeu, Căruia I se cuvine cântarea îngerească: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Cu mare dar dumnezeiesc ai fost învrednicit de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sava: să-I cânți 

neîncetat în Biserica slavei Sale, îndemnându-ne și pe noi să-ți urmăm pilda vieții tale sfinte, 

pentru care îți aducem aceste cântări: 

Bucură-te, că ai fost alăută a Duhului Sfânt; 
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Bucură-te, chimval bine răsunător al dreptei credințe; 

Bucură-te, că prin sfânta cântare ai propovăduit pe Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin aceasta ai devenit un fierbinte slujitor al lui Hristos; 

Bucură-te, că pe toți creștinii i-ai îndemnat să cânte în biserică; 

Bucură-te, că prin dulcea ta glăsuire pe mulți i-ai apropiat de Dumnezeu; 

Bucură-te, că și pe noi ne-ai învățat a iubi Evanghelia lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce cânți mereu, cu îngerii, cerească Liturghie; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 12-lea 

Ziua și noaptea ai lăudat neîncetat pe Dumnezeu, în psalmi și în cântări sfinte, cugetând la cele 

veșnice, îndemnând pe toți să cânte lui Dumnezeu în biserică: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Petrecându-ți viața în slujba Bisericii lui Hristos, alături de preotul Sansala, ai învățat pe toți să 

se lase de toată grija cea lumească și să cugete mai degrabă la cele cerești, pentru care-ți aducem 

aceste cântări duhovnicești: 

Bucură-te, că lui Dumnezeu cu multă smerenie, te-ai rugat; 

Bucură-te, că pe Maica Domnului pururea o ai lăudat; 

Bucură-te, că prin fierbinte rugăciune ai biruit ispitele acestei vieți; 

Bucură-te, că, prin cuvântul adevărului, pe mulți la adevărata credință i-ai întors; 

Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins; 

Bucură-te, trimisule al credinței străbune în alte ținuturi; 

Bucură-te, mult rugătorule pentru binele poporului nostru; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe! 

Condacul al 13-lea 

O, Preasfinte Mucenice Sava, care ai viețuit pe pământul străbunilor noștri până la moarte, 

roagă-te Mântuitorului Hristos pentru toți binecredincioșii din țara noastră, să le dea tuturor pace, 

sănătate, mântuire, ca, împreună cu tine, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin 

 

Condacul 1 

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, 

floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a 

învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit 

uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte 

Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Icosul 1 

Din pruncie ți-ai împodobit viața cu virtuțile creștinești; căci minunații tăi părinți din Gledinul 

Bistriței ți-au sădit în suflet credința cea de viață dătătoare și iubirea de Hristos, care te-au ajutat 

să-ți aduci tinerețea ta prinos de bună mireasmă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de 

laudă Pahomie, îți aducem cântare: 

Bucură-te, odraslă minunată a plaiurilor transilvane; 

Bucură-te, că te-ai născut din părinți binecredincioși; 

Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că ai primit la botez numele Sfântului Apostol Petru; 

Bucură-te, că din tinerețile tale te-ai aplecat spre nevoință; 

Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință; 

Bucură-te, că sufletul ți-ai hrănit cu învățăturile lui Hristos; 

Bucură-te, că niciodată nu te-ai depărtat de dragostea Lui; 

Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că de plăcerile lumești nu ți-ai lipit sufletul; 

Bucură-te, că viață plăcută lui Dumnezeu ai râvnit-o; 

Bucură-te, că din tinerețe te-ai arătat apărător al dreptei credințe; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 2-lea 

Ascultând cuvântul Mântuitorului, care zice: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de 

sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, îndată ai părăsit locurile natale ale Gledinului și ai 

plecat în lavra Neamțului, unde ți-ai închinat viața slujirii lui Dumnezeu, potrivit rânduielilor 

părintești, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Dacă ai intrat în obștea fraților și părinților din lavra Neamțului, ai căutat, ca un doritor de cele 

dumnezeiești, să urmezi pravila Bisericii și să te înduhovnicești din viața călugărilor 
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îmbunătățiți, dând slavă lui Dumnezeu pentru că ți-a îndreptat pașii spre tot lucrul cel bun. 

Pentru aceasta, minunându-ne de râvna ta, Părinte, cu bucurie îți cântăm: 

Bucură-te, vistierie în care se adună roadele Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că ai luat crucea și I-ai urmat lui Hristos; 

Bucură-te, tânăr înțelept lucrător al virtuților; 

Bucură-te, suflet plin de mireasma Duhului; 

Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești; 

Bucură-te, floare a Gledinului răsădită în pământul Moldovei; 

Bucură-te, purtătorul suferințelor celor din Ardeal; 

Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului; 

Bucură-te, smerit ascultător față de mai-marii mănăstirii; 

Bucură-te, împlinitor al sfaturilor părinților îmbunătățiți; 

Bucură-te, că prin ascultare desăvârșită ai dobândit smerita cugetare; 

Bucură-te, lucrător iscusit în via Domnului; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 3-lea 

Văzând starețul Ioan al Neamțului râvna ta pentru cele duhovnicești, te-a împodobit cu schima 

călugăriei, pe care ai primit-o ca din mâna lui Hristos, iar după această chemare îngerească, 

mânat de dorirea bunătăților celor veșnice, te-ai angajat mai cu râvnă la lucrarea faptelor bune, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Întărit fiind de puterea Duhului Sfânt dăruit la primirea chipului celui îngeresc în Lavra 

Neamțului, cu osârdie ai împlinit, Sfinte Părinte, poruncile Evangheliei și ai urmat calea sfinților 

cuvioși, încât numele tău s-a făcut cunoscut între toți frații și părinții mănăstirilor nemțene, 

pentru care îți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, părinte bun, plin de mireasmă duhovnicească; 

Bucură-te, suflet luminat de razele dumnezeirii; 

Bucură-te, floare aleasă, udată de roua Duhului Sfânt; 

Bucură-te, trandafir cu petalele în lumina necreată; 

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu virtuțile ca și cu o haină; 

Bucură-te, că postul și rugăciunea ți-au încununat viața; 

Bucură-te, păstrător și împlinitor al rânduielilor călugărești; 

Bucură-te, pildă bună monahilor nevoitori; 

Bucură-te, că te-ai deprins cu rugăciunea inimii; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul tău; 

Bucură-te, bucuria călugărilor și lauda ortodocșilor ardeleni; 

Bucură-te, împlinitor al voii lui Dumnezeu; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

 

 



171 

 

Condacul al 4-lea 

Rugându-te neîncetat la icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din 

Mănăstirea Neamț, ai dobândit de la Preadulcele ei Fiu, Hristos, putere și har, prin care ai 

îndepărtat din viața ta ispitele și uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, cântând neîncetat 

cântarea: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Văzând înțelepciunea și dreapta socoteală pe care ți-a dat-o Dumnezeu, mitropolitul Moldovei 

te-a chemat la treapta sfântă a preoției, după care ai fost numit și egumen al Mănăstirii Neamț, 

vrednicule de laudă Părinte Pahomie, iubitorule de Hristos; pentru aceasta, primește de la noi 

cântarea: 

Bucură-te, vrednice slujitor al tainelor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt din Biserica lui Hristos; 

Bucură-te, egumen înțelept și candelă aprinsă în lavra Neamțului; 

Bucură-te, luminător al monahilor și pildă începătorilor; 

Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăților; 

Bucură-te, că zbuciumul veacului tău nu te-a tulburat; 

Bucură-te, că jugul lui Hristos cu cinste l-ai purtat; 

Bucură-te, duhovnic iscusit pentru mulți nevoitori; 

Bucură-te, povățuitor al voievozilor neamului tău; 

Bucură-te, reazem al celor osteniți și ajutător al săracilor; 

Bucură-te, bun chivernisitor al treburilor mănăstirești; 

Bucură-te, iubitorule de înțelepciune și liniște duhovnicească; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 5-lea 

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munților, așa și sufletul tău 

dorea să se adape din izvoarele nesecate ale liniștii sihăstrești, Părinte Pahomie; pentru aceasta ai 

părăsit de bunăvoie ostenelile conducerii Mănăstirii Neamț și, cu binecuvântare, te-ai depărtat în 

singurătatea munților pentru a petrece împreună cu îngerii și a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul a 5-lea 

Purtător fiind de harul Duhului Sfânt și având pururea în ființa ta conștiința prezenței lui 

Dumnezeu, nu te-ai înfricoșat nicicum de ispitele și primejdiile pustiei, ci te-ai ridicat ca un stâlp 

de foc arzând, pentru dragostea lui Hristos, prin rugăciune și cugetare la cele cerești. Pentru 

aceasta, te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, că ființa ți-a fost pătrunsă de dragostea Sfintei Treimi; 

Bucură-te, pustnic desăvârșit și alăută a Duhului; 

Bucură-te, cel ce ai înflorit pustia ca și crinul; 

Bucură-te, neadormit rugător plin de putere dumnezeiască; 

Bucură-te, minte trează și plină de smerita cugetare; 

Bucură-te, ochi lăuntric descoperitor al tainelor dumnezeiești; 
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Bucură-te, cel ce harul l-ai dobândit prin rugăciune neîncetată; 

Bucură-te, cel ce toată viața ți-a fost ca o Sfântă Liturghie; 

Bucură-te, cel ce ai împlinit voia lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că întru tine s-a împlinit chipul lui Hristos; 

Bucură-te, că Muntele Chiriacul pe care ai sihăstrit Tabor s-a arătat; 

Bucură-te, că Maica Domnului ți-a fost ocrotitoare; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 6-lea 

Nici asprimea iernii, nici viforul ispitelor, nici lipsurile pustiei nu te-au despărțit, minunate 

Părinte, de dragostea lui Hristos, Cel ce te-a iubit. Nevoințele tale au întărit în credință și răbdare 

pe ucenicii tăi, împreună nevoitori, Sofronie, Macarie și Lazăr, cu care Îi cântai lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

După o vreme, ai dorit să părăsești ținuturile nemțene, pentru a te împărtăși din experiența 

duhovnicească a părinților aflați în Lavra Pecerska din Kiev. Acolo l-ai cunoscut pe Sfântul 

Dimitrie al Rostovului, pe care l-ai avut povățuitor și împreună lucrător în cele duhovnicești. 

Minunându-se de râvna ta pentru dobândirea sfințeniei vieții, îți aducem această pioasă cântare: 

Bucură-te, cel ce ai ascultat de glasul conștiinței tale iluminate de Hristos; 

Bucură-te, următor al părinților pustiei și iubitor de sfinți; 

Bucură-te, că ai cinstit, după cuviință, sfintele moaște ale Lavrei Pecerska; 

Bucură-te, pelerin în țara Ucrainei dreptmăritoare; 

Bucură-te, albină care aduni miere duhovnicească din florile pustiei; 

Bucură-te, ucenic următor al Sfântului Dimitrie al Rostovului; 

Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit cunoștințele din scrierile Sfinților Părinți; 

Bucură-te, cunoscător și împlinitor al Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, cel ce ai îndurat necazuri și primejdii; 

Bucură-te, că nu i-ai uitat niciodată pe fiii neamului tău; 

Bucură-te, că viața ta aleasă a fost pildă monahilor ucraineni; 

Bucură-te, că pribegia ca pe o jertfă sfântă ai închinat-o lui Hristos; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 7-lea 

Împodobit cu noi învățături și daruri alese, ai revenit, Părinte Pahomie, din părțile Kievului în 

Munții Neamțului, pentru a continua lucrarea de îndumnezeire a vieții tale. Dar Dumnezeu, 

cunoscătorul inimilor, prin oamenii Săi, te-a chemat la înalta slujire a arhieriei. Drept aceea, în 

vremuri de restriște, ai primit spre păstorire Episcopia Romanului, pe care ai chivernisit-o cu 

dreaptă socoteală și aleasă vrednicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 7-lea 

Ca arhipăstor preaales al Bisericii lui Hristos și lucrător al rugăciunii, i-ai cercetat, Părinte 

Pahomie, pe păstoriții tăi asupriți de grijile vieții și de năvălirile străinilor. Cu toții s-au folosit de 

smerenia, răbdarea, povețele și ajutorul tău, Sfinte Părinte, sporindu-și nădejdea în mila lui 

Dumnezeu. Pentru aceasta, cei care, prin rugăciunile tale, s-au învrednicit de darurile lui Hristos 

te-au lăudat cântând unele ca acestea: 

Bucură-te, destoinic ocârmuitor al Episcopiei Romanului; 

Bucură-te, ctitor al multor biserici și schituri; 

Bucură-te, înzestrător al mănăstirilor sărace; 

Bucură-te, ajutător al preoților asupriți; 

Bucură-te, sprijinitor al văduvelor și orfanilor; 

Bucură-te, că nu i-ai uitat pe cei din ținutul Gledinului; 

Bucură-te, păstrător al sfintelor tradiții apostolice; 

Bucură-te, apărător și mărturisitor al dreptei credințe; 

Bucură-te, păstor cărturar al poporului binecredincios; 

Bucură-te, ierarh iubitor de țară și de neam; 

Bucură-te, pildă de îndelungă răbdare și prieten al celor obidiți; 

Bucură-te, luminat povățuitor al mântuirii; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 8-lea 

Plinind toate cele de trebuință episcopiei încredințate spre păstorire și mistuit de dorul pustniciei, 

din lucrarea Duhului Sfânt, te-ai retras din scaunul vlădicesc al Romanului în liniștea codrilor 

muntelui Chiriacul, unde, împreună cu ucenicii tăi ai zidit, spre lauda Maicii Domnului, Schitul 

Pocrov, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

După mulți ani de trudă misionară și nevoință sihăstrească, încărcat de fapte bune, cu voia lui 

Dumnezeu, te-ai înstrăinat iară și de țara natală în Lavra Pecerska, de unde Hristos, Ierarhe 

Pahomie, te-a mutat de la cele vremelnice la cele nepieritoare, dându-ți cununa cea neveștejită a 

slavei Sale. Pentru aceasta, cu smerenie îți cântăm: 

Bucură-te, suflet încărcat de virtuți, primit de Hristos în ceruri; 

Bucură-te, cel ce ai lăsat Bisericii tale moștenire sfântă; 

Bucură-te, fiu al Gledinului, ierarh al Romanului și cetățean al cerului; 

Bucură-te, lauda cea de cinste a Bisericii strămoșești; 

Bucură-te, cel pururea pomenit în tot ținutul Ardealului; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul tău; 

Bucură-te, reazem al Ortodoxiei și candelă aprinsă în ținutul Bistriței; 

Bucură-te, ierarhe preastrălucit primit în ceata ierarhilor teologi; 

Bucură-te, părinte iubitor de fii duhovnicești și împlinitori ai virtuților; 

Bucură-te, slujitor la altarul Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, purtător al rugăciunilor noastre înaintea lui Dumnezeu; 
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Bucură-te, că lupta cea bună până la sfârșit ai luptat; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 9-lea 

În Împărăția cerurilor intrând, Sfinte Ierarhe Pahomie, te îndulcești de răsplata veșnicelor 

bunătăți ale Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în nevoințele pustnicești; 

iar acolo, Mărite mărturisitorule și mult nevoitorule, nu încetezi a-I mulțumi, lăudând, împreună 

cu îngerii, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, zicând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Deși îngropat în pământ străin, Sfinte Pahomie, sufletul tău preamărit de Hristos veghează 

pururea asupra neamului românesc și se roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta, cei ce 

cinstim cu dragoste sfântă pomenirea să cerem să ne izbăvească din nevoi și din bântuielile 

vrăjmașilor, ca să-i cântăm întru bucuria inimii: 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe, rugătorule fierbinte pentru neamul românesc; 

Bucură-te, tatăl orfanilor și sprijinitorul oropsiților; 

Bucură-te, apărătorul credinței celei adevărate; 

Bucură-te, că întreg Ardealul te cinstește după cuviință; 

Bucură-te, că cinul monahal te are ca model; 

Bucură-te, povățuitorul pustnicilor și nevoitorilor; 

Bucură-te, icoana ierarhilor și a preoților cucernici; 

Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, călăuza pelerinilor și lumina orbilor; 

Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii; 

Bucură-te, sfeșnic de lumină aprins din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, izvorul care adapă pe cei însetați de Dumnezeu; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 10-lea 

Om al lui Dumnezeu și credincioasă slugă, făclie duhovnicească și stâlp al credinței, râu nesecat 

al rugăciunii și cămară preacurată a Împăratului ceresc, potirul din care se revarsă peste noi 

roadele dragostei lui Hristos, Sfinte Ierarhe Pahomie, ajută-ne să biruim greutățile vieții, ca să-I 

putem cânta lui Hristos, împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Ca pe un zid tare împotriva ispitelor te avem pe tine, Sfinte Ierarhe Pahomie; roagă-te 

Mântuitorului Hristos pentru neamul românesc în care se preamărește numele lui Dumnezeu, în 

Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ca întru bucuria inimii să-ți cântăm: 

Bucură-te, că numele tău este pomenit de toți urmașii tăi; 

Bucură-te, luminător al Ortodoxiei și apărător al adevărului; 

Bucură-te, că în Schitul Pocrov se păstrează pravila rânduită de tine; 

Bucură-te, cel ce întreții focul cel sfânt în cămările cerești; 



175 

 

Bucură-te, văzătorul tainelor dumnezeiești; 

Bucură-te, cel ce vezi pururi fața blândului Iisus; 

Bucură-te, că sub acoperământul Maicii Preacurate petreci în ceruri; 

Bucură-te, împreună cu sfinții îngeri vorbitorule; 

Bucură-te, cel ce ai desțelenit pământul Moldovei; 

Bucură-te, cu marele Pahomie împreună locuitor în ceruri; 

Bucură-te, încununarea tuturor sfinților români; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 11-lea 

Mult-îndurate Doamne și Preamilostive, Dumnezeule, nu trece cu vederea suferințele și 

suspinele românilor ortodocși din pământul Ardealului, ci le ajută și-i miluiește după marea Ta 

iubire de oameni, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Pahomie, alesul Tău, care Îți cântă, 

împreună cu cetele îngerești: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Tu ai fost păstorul cel bun, Sfinte Ierarhe Pahomie, trimis de Dumnezeu în vremuri de grea 

încercare pentru poporul cel binecredincios, pe care l-ai păstorit cu multă vrednicie, întru puterea 

Duhului Sfânt. Pentru aceasta, minunate Părinte, în semn de mulțumire și recunoștință pentru 

toate învățăturile și rânduielile tale lăsate nouă moștenire, îți cântăm: 

Bucură-te, întâistătător între ierarhii Bisericii noastre; 

Bucură-te, sfinte între sfinții neamului românesc; 

Bucură-te, cel ce n-ai ascuns lumina credinței sub obroc; 

Bucură-te, stea răsărită în pământul Gledinului; 

Bucură-te, turn al Ortodoxiei și stâlp al Bisericii; 

Bucură-te, înțelept păstor ce ai semănat sămânța cea bună în țarina Ortodoxiei; 

Bucură-te, mărgăritar de mult preț așezat în șiragul ierarhilor; 

Bucură-te, cel ce stai în ceata mărturisitorilor, mărind pe Dumnezeu; 

Bucură-te, prieten al lui Hristos și frate al nostru; 

Bucură-te, dătător de bunătăți cerești credincioșilor; 

Bucură-te, nădejdea sihaștrilor și bucuria monahilor; 

Bucură-te, biruitorul nedreptăților și pacea celor obidiți; 

Bucură-te, sprijinitorul bătrânilor și miluirea săracilor; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 12-lea 

Lumină din lumina lui Hristos aprinde în sufletul nostru, Sfinte Ierarhe Pahomie, ca să putem 

merge pe calea adevărului și să biruim în lupta împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Întinde-

ne nouă mână de ajutor și risipește tulburările dintre noi, ca să nu pierim în iureșul ispitelor, ci, 

bucurându-ne, să-I cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 12-lea 

Ca pe o comoară de mult preț te are pe tine Biserica noastră dreptmăritoare, Sfinte Ierarhe 

Pahomie; căci viața ta curată și neprihănită a fost pildă vie pustnicilor, monahilor, preoților și 

credincioșilor, iar numele tău s-a făcut cunoscut în toată lumea ortodoxă. De aceea, aducându-ți 

mulțumire pentru binefacerile pe care ni le trimiți din ceruri de la Preamilostivul Dumnezeu, îți 

cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei ce cinstesc cu evlavie pomenirea ta; 

Bucură-te, grabnic folositor celor ce aleargă la tine cu credință; 

Bucură-te, potirul binecuvântării și mijlocitorul harului; 

Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate și alinarea suferințelor; 

Bucură-te, luminarea pruncilor și înțelepciunea tinerilor; 

Bucură-te, risipitor al furtunilor și aducător de roadă pământului; 

Bucură-te, dătătorule de bucurie pentru cei întristați; 

Bucură-te, purtătorul suferințelor fraților ardeleni; 

Bucură-te, suflet încărcat de darurile Sfântului Duh; 

Bucură-te, cădelniță care porți focul dumnezeirii; 

Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; 

Bucură-te, sprijinul nostru în ziua Judecății lui Hristos; 

Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 13-lea 

O, Sfinte Ierarhe Pahomie, podoaba sihaștrilor, omul rugăciunii, păstorul cel bun al turmei celei 

cuvântătoare, mărturisitorul adevărului și lauda Ortodoxiei, cel ce ai primit de la Hristos cununa 

bunătăților celor veșnice, primește și de la noi, nevrednicii și păcătoșii, această smerită cântare și 

fii mijlocitor către Îndurătorul Dumnezeu ca să ne izbăvească de focul cel veșnic, iertându-ne 

păcatele, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului 

 

Condacul 1 

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălțimea cea strălucită a 

smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării și solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului 

Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră și să-i cântăm: Bucură-te, 

Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Icosul 1 

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viață călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată 

grija cea lumească și cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu 

smerenie și glas de bucurie, îți cântăm: 

Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieții sihăstrești; 

Bucură-te, cel ce pururea vorbești cu Iisus prin rugăciune; 

Bucură-te, că întru nevoințe ți-ai petrecut viața călugărească; 

Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin viețuire pustnicească; 

Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că din Munții Buzăului ai făcut un Athos românesc; 

Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți; 

Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeieștile Scripturi; 

Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit; 

Bucură-te, că pe ucenici i-ai învățat smerita viețuire; 

Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai știut să alungi duhurile 

înșelăciunii prin viața curată și plăcută lui Dumnezeu, căci ai strălucit ca o făclie în grădina 

Maicii Domnului – pe pământul românesc – unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Luminător preastrălucit al călugărilor din mănăstirile românești ai fost, fericite părinte. Căci 

pilda faptelor și mireasma învățăturilor tale au îndreptat pe mulți către viața cea îmbunătățită a 

împlinirii virtuților sihăstrești. De aceea, primește și de la noi laude ca acestea: 

Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc; 

Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat pământul țării noastre; 

Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu; 
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Bucură-te, că te-ai făcut povățuitor cinului călugăresc; 

Bucură-te, că te afli în ceata celor iubitori de credință; 

Bucură-te, că ți-ai îndreptat pașii spre Țara Românească; 

Bucură-te, că în aceste ținuturi ai binevestit pe Dumnezeu; 

Bucură-te, că ai întărit obștile mănăstirilor noastre; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai călăuzit pentru viața pustnicească; 

Bucură-te, cel ce ai viețuit pe plaiurile Buzăului; 

Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monahi; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător ai lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Iubitor al rugăciunii lui Iisus și trăitor în liniștea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, 

și, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulcești din roadele bunătăților 

nepieritoare ale Împărăției cerurilor și de vederea fericirii raiului, cântând cu îngerii neîncetat: 

Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Chemat de Dumnezeu la treapta preoției, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoșat de această 

Sfântă Taină; pentru aceea, cu umilință, îți strigăm: 

Bucură-te, că vrednic ai fost de harul preoției; 

Bucură-te, că împreună cu îngerii ai slujit; 

Bucură-te, că, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai dăruit; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai împărtășit de învățături dumnezeiești; 

Bucură-te, că de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit; 

Bucură-te, cel ce viața ta ai închinat-o slujirii lui Hristos; 

Bucură-te, că întru cele duhovnicești tu strălucești; 

Bucură-te, că acum în ceruri slujești cu sfinții; 

Bucură-te, cel ce ești cinstitor al preoției lui Hristos; 

Bucură-te, podoaba de cinste a călugărilor evlavioși; 

Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Prin tine, Cuvioase Părinte, mulți călugări și credincioși au descoperit deprinderea rugăciunii lui 

Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, și 

noi, cu glas de mulțumire, cântăm, împreună cu toți sfinții, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Scară duhovnicească până la cer a fost, cu adevărat, viața ta, de Dumnezeu înțelepțite; căci cu 

lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu 

Dumnezeu pe cât este cu putință oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îți aducem laude ca 

acestea: 
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Bucură-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a numelui lui Iisus; 

Bucură-te, că, prin rugăciune, cu duhul te-ai luminat; 

Bucură-te, că sufletul tău cu Dumnezeu l-ai unit; 

Bucură-te, că, prin evlavie, liniștea sufletească ai dobândit; 

Bucură-te, că, prin post, trupul împotriva ispitelor ți-ai întărit; 

Bucură-te, că de la tine iubirea de Dumnezeu am învățat; 

Bucură-te, că ne-ai povățuit să ne rugăm Domnului cu luare-aminte; 

Bucură-te, că pururea cu îngerii te-ai rugat; 

Bucură-te, cel ce ai împletit rugăciunea cu munca; 

Bucură-te, că pe viețuitorii schiturilor i-ai învățat smerita cugetare; 

Bucură-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai călugărit; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Cu bucurie, prealăudate părinte, toate cetele călugărilor și adunarea credincioșilor săvârșesc 

cinstită pomenirea ta; că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună ca un viteaz ostaș al lui Hristos, iar cu 

dragostea cea adevărată ți-ai îngrădit viața ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Pe îngerul cel pământesc plăcut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviință, 

astăzi; în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea: 

Bucură-te, luceafărul de dimineață ca aurul strălucitor; 

Bucură-te, purtătorule de făclie al călugărilor; 

Bucură-te, mlădița cea preafrumoasă a pustiului; 

Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihaștrilor; 

Bucură-te, povățuitorule al celor rătăciți; 

Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceștilor nevoințe; 

Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos; 

Bucură-te, că frumusețea vieții duhovnicești ai dorit; 

Bucură-te, că, prin rugăciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit; 

Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut; 

Bucură-te, că întru tine chipul lui Hristos a rodit; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Ca și văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înțelegător al vedeniilor și 

ai cunoscut că Dumnezeu Se descoperă aceluia care se leapădă de sine și lasă pe Hristos să vieze 

în inima și în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat: Aliluia! 
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Icosul al 6-lea 

Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viața călugărească de la Poiana Mărului s-a statornicit după 

rânduiala Athosului, unde postul și rugăciunea sunt căile desăvârșirii, pe care, împlinindu-le cu 

dragoste, ne ridicăm la înălțimea cerului. De aceea, și noi, străduindu-ne a le urma, te cinstim cu 

aceste cântări: 

Bucură-te, că prin smerenie, ai biruit pe nevăzuții vrăjmași; 

Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească; 

Bucură-te, povățuitorul iscusit al monahilor nevoitori; 

Bucură-te, că ai statornicit în mănăstiri viața cea de obște; 

Bucură-te, că pe frații din mănăstiri spre viața duhovnicească i-ai călăuzit; 

Bucură-te, că făgăduințele călugărești pe mulți i-ai învățat; 

Bucură-te, cel ce ai pus buna rânduială în mănăstirile de sub povățuirea ta; 

Bucură-te, cel ce ai avut în jurul tău mulțime de ucenici; 

Bucură-te, mare iubitor al rugăciunii inimii; 

Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni; 

Bucură-te, podoabă duhovnicească a Eparhiei Buzăului și Vrancei; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Cunoscător și împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea 

ajutându-te să înțelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor și să te sârguiești în viața 

isihastă, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Ne minunăm de înțelepciunea ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belșug în 

înțelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învățat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, 

cu evlavie, îți cântăm: 

Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiții; 

Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice; 

Bucură-te, îndemnătorule la trăirea învățăturilor dumnezeiești; 

Bucură-te, că te-ai îmbogățit din comoara Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, cel ce ai găsit reazem puternic în scrierile sfinte; 

Bucură-te, că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinților Părinți; 

Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflăcărat; 

Bucură-te, că în viața călugărească, după pilda Cuvioșilor Părinți, ai viețuit; 

Bucură-te, că pe ai tăi ucenici cu iubirea frățească a viețui i-ai învățat; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 
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Condacul al 8-lea 

Despărțindu-te de tulburările lumești, viața sihăstrească ai împlinit, părinților pustiei 

asemănându-te, plăcutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu dânșii, te cinstim, 

Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Văzând trăirea ta în liniștea sihăstriei, prealăudate părinte, cu adevărat, am înțeles că viața 

pustnicilor fericită este. Căci, întrarmându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai 

schimbat-o în ogor dătător de roadă duhovnicească. Pentru aceea, îți cântăm: 

Bucură-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemănat cu pustnicii; 

Bucură-te, că te-ai făcut pildă sihaștrilor; 

Bucură-te, că pe diavol cu postul și cu rugăciunea l-ai rușinat; 

Bucură-te, că ai fost un mare vestitor al Filocaliei Părinților; 

Bucură-te, că din învățăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat; 

Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceața rugăciunii lui Iisus; 

Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scărarul ai învățat trezvia în rugăciune; 

Bucură-te, că în toate ai urmat pe Sfinții Părinți; 

Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la cele cerești; 

Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții lui Dumnezeu în ceruri; 

Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Împlinitor și propovăduitor al virtuților creștinești te-ai arătat, Cuvioase Părinte, iar tăria 

cuvintelor tale a înfrumusețat cu strălucite podoabe pe credincioșii Bisericii strămoșești, care, 

urmând învățăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Toate obștile călugărești pe care le-ai povățuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze 

duhovnicești de profundă trăire creștinească; de aceea, minunându-ne, îți strigăm așa: 

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet; 

Bucură-te, că mulți prin ale tale învățături s-au luminat; 

Bucură-te, cel ce toată viața ți-ai închinat-o rugăciunii și scrierilor filocalice; 

Bucură-te, că, precum o albină iubitoare de dulceața florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemănat; 

Bucură-te, cel ce ai deprins pe credincioși a pătrunde în taina sfintei rugăciuni; 

Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduială sfântă; 

Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfințenie pravila călugărească; 

Bucură-te, că spre desăvârșirea îngerescului chip i-ai povățuit; 

Bucură-te, că din Poiana Mărului o școală a rugăciunii curate ai făcut; 

Bucură-te, că sihăstriile din Munții Buzăului și ai Vrancei le-ai îndrumat; 

Bucură-te, părinte al călugărilor și povățuitor al credincioșilor; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 
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Condacul al 10-lea 

Întocmai ca un înger ai viețuit pe pământ, fericite părinte, iar după mutarea ta la cele 

nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună-viețuire cu îngerii. De aceea, 

bucurându-te de slava cea negrăită, înalți neîncetat cu cetele cerești Preasfintei Treimi cântarea: 

Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeieștile Scripturi că sfinții vor 

judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu 

întru sfinții Săi; pentru aceea, și noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu 

L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem așa: 

Bucură-te, cel ce în ceruri ți-ai pregătit sălașul veșniciei; 

Bucură-te, că în cartea vieții numele tău se află scris; 

Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei; 

Bucură-te, că ne-ai învățat a cugeta la cele cerești; 

Bucură-te, cel ce ne-ai povățuit că ascultarea este de mare preț; 

Bucură-te, că prin purtare de grijă ucenici în douăsprezece mănăstiri buzoiene și vrâncene ai 

rânduit; 

Bucură-te, că, prin tine, Poiana Mărului a devenit loc mult iubit; 

Bucură-te, că numărul sfinților români l-ai sporit; 

Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru ușurarea necazurilor noastre; 

Bucură-te, cel ce mijlocești pentru mântuirea tuturor; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Cale spre ceruri a fost viața ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuți, până la 

Dumnezeu, Căruia se cuvine toată slava și închinăciunea, iar de la noi cuvenita cântare 

îngerească: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

După truda vieții sihăstrești, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo 

primind plata ostenelilor tale, fericite părinte. Și, strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui 

Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureșul necazurilor vieții și care 

strigă așa: 

Bucură-te, că viața ta a fost o neîncetată jertfă sfântă; 

Bucură-te, că ți-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune; 

Bucură-te, că, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele cerești; 

Bucură-te, că ne-ai învățat să ne lepădăm de cele lumești; 

Bucură-te, că, prin viața ta, ne-ai dat pildă de smerenie; 

Bucură-te, cel ce pe călugări la deasă spovedanie și la împărtășire i-ai povățuit; 

Bucură-te, că ne-ai învățat să cugetăm la cele de sus; 
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Bucură-te, cel ce prin testament ai lăsat rânduială sfântă în mănăstiri; 

Bucură-te, că, prin sfintele tale rugăciuni, de ispite și necazuri ne ferești; 

Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor; 

Bucură-te, mângâierea monahilor și a credincioșilor osârduitori; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Propovăduitor al rugăciunii inimii și învățător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte 

Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinstește după cuviință, dând slavă lui Dumnezeu, 

Căruia și noi Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Luminător al dreptei credințe și chip blândeților te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile, 

de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îți strigăm așa: 

Bucură-te, cel ce locuiești în ceruri dimpreună cu toți sfinții; 

Bucură-te, cel ce din pruncie ai fost hrănit cu Pâinea Vieții; 

Bucură-te, că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei; 

Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea prin rugăciune; 

Bucură-te, cel ce ai gustat din bucuria raiului aici, pe pământ, prin viața duhovnicească; 

Bucură-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugăciunii lui Iisus; 

Bucură-te, că rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-au înălțat; 

Bucură-te, cel ce ți-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei; 

Bucură-te, cel ce ai învățat pe toți să ceară mila lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că purtând Crucea lui Hristos te-ai întărit sufletește; 

Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului stareț Paisie de la Neamț; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, de trei ori fericite, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea 

sfântă a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbița cea netăcută a rugăciunii inimii, 

îngerească minte care ai înmulțit talantul încredințat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care 

suntem cuprinși de tot felul de necazuri și de ispite, și te roagă lui Dumnezeu să ne 

învrednicească, la vremea potrivită, de cereasca Sa Împărăție, ca neîncetat, împreună cu îngerii, 

să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ierarh Theotim „Scitul” 

 

Condacul 1 

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei și cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii 

părintești te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru 

aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm și cu credință îți 

cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Icosul 1 

Purtând moștenirea de neam și pământ daco-roman, împreună cu propria-ți viață jertfă vie lui 

Hristos ai adus-o, intrând într-o mănăstire din hotarele Casienilor și ale peșterilor. Iar în această 

vatră de dumnezeiască nevoință și înțelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi 

dascăl și Părinte al Cuvioșilor Ioan Casian și Gherman. 

Bucură-te, pământ sfințit de iubirea dumnezeiască; 

Bucură-te, smerenie întipărită cu chipul lui Hristos; 

Bucură-te, biserică vie a isihiei; 

Bucură-te, chip de părinte în care Dumnezeu Se arată la față; 

Bucură-te, că și pe noi ne naști din moarte la Viață; 

Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii; 

Bucură-te, de har înrourată asprime a viețuirii; 

Bucură-te, crin al pustniceștilor nevoințe; 

Bucură-te, comoară de sfințenie în traiul modest ascunsă; 

Bucură-te, minte purtătoare de icoană; 

Bucură-te, împărtășire de duhovnicească hrană; 

Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 2-lea 

Luminând ca o făclie aprinsă de iubirea și înțelepciunea dumnezeiască, ai fost ales episcop după 

mutarea din viață a înaintașului tău, Gherontie. Atunci și mai mult te-ai ostenit a semăna în 

pământul și neamul tău sămânța filocalicei viețuiri, spre rodirea sfințeniei și bucuria cântării: 

Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Cu puterea Duhului apa vie a cuvintelor Scripturii o scoteai, revărsând-o peste pământul însetat 

al inimilor. Așa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji și vanități și te osteneai a-i 

izbăvi pe oameni din învăluirea păcatelor și din spinii grijilor ce înăbușă iubirea de Dumnezeu și 
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de oameni. 

Bucură-te, piatră de temelie a Filocaliei românești; 

Bucură-te, căutare peste toate a împărăției lui Dumnezeu; 

Bucură-te, râvnă cu dreaptă socoteală spre desăvârșire; 

Bucură-te, blândețe cuceritoare prin iubire; 

Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei; 

Bucură-te, smerenie călăuzită de Duhul la tot adevărul; 

Bucură-te, voire purtătoare a insuflării dumnezeiești; 

Bucură-te, milostivă pogorâre la neputințele omenești; 

Bucură-te, cunoaștere întru lărgimea Duhului; 

Bucură-te, minte făcută potir al Cuvântului; 

Bucură-te, cuvânt făcut scară de la pământ la cer; 

Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 3-lea 

Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic ierarh, taina unirii între Dumnezeu și creația Sa, slujind și 

teologhisind cu darul Sfintei Treimi, spre zidirea Bisericii, în dragostea lui Hristos și bucuria 

cântării: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Cu duhovnicească înțelegere și mintea lui Hristos ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea 

de mântuire tot ce este bun și frumos și folositor. Așa, cu aleasă evlavie și elocință, ai semănat 

dreapta credință, dând culturii pecetea Cuvântului întrupat. 

Bucură-te, iubire de înțelepciune; 

Bucură-te, iubire de frumos; 

Bucură-te, chivot al Euharistiei lui Hristos; 

Bucură-te, chivot din care iese puterea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, aflător al mărgăritarului din țarină; 

Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină; 

Bucură-te, dorire de a împărtăși tuturor comoara harului; 

Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina lui Hristos; 

Bucură-te, vedere curățită de întunericul patimilor; 

Bucură-te, cunoaștere prin vederea duhovnicească; 

Bucură-te, cunoaștere prin împărtășirea dumnezeiască; 

Bucură-te, credință lucrătoare prin iubire; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 4-lea 

Unind tăcerea cu cuvântul și cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toți 

cei ce beau cu credință se umplu de dorul lui Hristos, cântând: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Împărați și episcopi, călugări, credincioși și barbari, toți te cunoșteau și te prețuiau pentru 

evlavia, cinstea și înțelepciunea ta izvorâte din liniștea minții și a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toți 

cu dragostea lui Hristos, nu conteneai să-i tămăduiești și să-i luminezi spre a păși în hotarul 

lucrării duhovnicești. 

Bucură-te, minte curățită de patimi; 

Bucură-te, inimă luminată de har; 

Bucură-te, arhierească vrednicie a unirii cu Dumnezeu; 

Bucură-te, sfânt mărturisitor și de minuni făcător; 

Bucură-te, tămăduitor de bolile sufletești și trupești; 

Bucură-te, îmblânzitor prin iubire al sălbăticiei patimilor; 

Bucură-te, inimă de părinte, milostivă și iertătoare; 

Bucură-te, inimă primitoare și rugătoare; 

Bucură-te, inimă în care bat suferințele și bucuriile lumii; 

Bucură-te, brațe părintești grabnic ajutătoare; 

Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea lui Hristos; 

Bucură-te, icoană vie, chip luminos; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 5-lea 

Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mănăstirile și sihăstriile Dobrogei, Sfinte 

Ierarhe Teotim. Căci prin apostolica-ți râvnă pentru Hristos, dumnezeiasca viață de nevoință și 

isihie într-însele a înflorit, în neîncetată cântare: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Teotime Preacinstite, chemându-i și călăuzindu-i la 

Hristos cu iubirea ta de părinte. Pentru aceasta, biserici mari ai înălțat și împodobit în pământul 

Dobrogei, pecetluindu-l cu dumnezeiasca frumusețe a Liturghiei lui Hristos. 

Bucură-te, apostole al dragostei lui Hristos; 

Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoșești; 

Bucură-te, floare a raiului isihiei; 

Bucură-te, veghe la hotarul veșniciei; 

Bucură-te, lucrarea roadelor de sfințenie; 

Bucură-te, izvor de blagoslovenie; 

Bucură-te, dar din Darul Treimii Sfinte; 

Bucură-te, inimă de părinte; 

Bucură-te, purtare a crucii de neam și pământ; 

Bucură-te, închinare de fiu pe altarul cel sfânt; 

Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii lui Hristos; 

Bucură-te, al dragostei ce zidește rug luminos; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 
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Condacul al 6-lea 

Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvârșită blândețe și iubire de 

vrăjmași le-ai răspuns, supunând sălbăticia cugetului lor prin daruri, rugăciuni și sfințenia vieții. 

Drept aceea, „zeul romanilor” te numeau păgânii, iar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Icoană vie a lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară și preface 

darul în împărtășire de taină a creației cu cele dumnezeiești. 

Bucură-te, nerăutate ce topești ura și vrăjmășia; 

Bucură-te, bunătate ce te reverși peste toată făptura; 

Bucură-te, ieșire în căutarea oii pierdute; 

Bucură-te, vedere în aproapele a chipului dumnezeiesc; 

Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii; 

Bucură-te, părtaș la slava dumnezeirii; 

Bucură-te, neclintită răbdare în suferințe; 

Bucură-te, stâlp luminos al dreptei credințe; 

Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire; 

Bucură-te, vas al luminii mai presus de fire; 

Bucură-te, iconom al Tainelor celor sfinte; 

Bucură-te, împlinitor al voii Cerescului Părinte; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 7-lea 

Citind cu minte curată și călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei dumnezeiești în viața lumii și în 

toată filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii 

elocințe. Prin aceasta arătai că însăși taina creației este după Chipul Treimii, dialog și dăruire, 

vedere și întâlnire, iubire în împărtășire și cântare: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Bătrân cu înțelepciunea și veșnic tânăr cu frumusețea chipului te arătai, Părinte, zugrăvind tainic 

Chipul Tatălui ce în Fiul se arată la față întru lumina și îmbrățișarea Sfântului Duh. 

Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovnicești; 

Bucură-te, contemplare a peceții sfinte a lucrării lui Dumnezeu; 

Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi; 

Bucură-te, frumusețe străluminată de har; 

Bucură-te, chip încununat de cinstite plete; 

Bucură-te, minte încununată de cugete sfinte; 

Bucură-te, purtător al chipului moștenirii de neam; 

Bucură-te, icoană a vieții monahicești; 

Bucură-te, dor al stării față către față cu Dumnezeu; 

Bucură-te, râvnă a întâlnirii creației cu Ziditorul; 
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Bucură-te, iubire de creație născută din iubirea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, libertate răsădită în necuprinsul voii dumnezeiești; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 8-lea 

Învățai, Sfinte Teotim, după cuvântul Domnului, să iertăm celor ce ne greșesc și să ne împăcăm 

cu fratele care are ceva împotriva noastră, înainte de a ne aduce darul la altar. Căci numai așa 

liturghisirea noastră primește pecetea Duhului iubirii și viața Trupului lui Hristos, întru bucuria 

cântării: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Simplă și pustnicească îți era hrana, pe care o închinai ca dar lui Dumnezeu în biserica vie a 

trupului, chemând și odihnind în tine rugăciunea cu negrăit suspin a Duhului. Așa, viața ta lua tot 

mai mult chipul asemănării dumnezeiești, al împărtășirii de slava și bucuria sălășluirii Sfintei 

Treimi. 

Bucură-te, iertare, punte peste prăpastia dezbinării; 

Bucură-te, împăcare, răsădire a darului în Trupul Iubirii; 

Bucură-te, închinare, dăruire de sine pe altarul de taină; 

Bucură-te, lepădare de poftele și grijile deșarte; 

Bucură-te, dorire și îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt; 

Bucură-te, înfrânare ce gătești calea Împărtășirii dumnezeiești; 

Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii; 

Bucură-te, cufundare în pocăință și smerenie a voirii; 

Bucură-te, tărie neclintită a dragostei duhovnicești; 

Bucură-te, acoperământ al binecuvântării părintești; 

Bucură-te, iubire în fața căreia demonii sunt neputincioși; 

Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoși; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 9-lea 

Arătai că cel ce păcătuiește cu cugetul, prin însăși iuțimea gândului săvârșește în minte păcatul 

complet, pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi 

îndemnai pe creștini a împlini porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale 

ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii lui Hristos, în cântarea: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Povățuiai pe toți a înainta pe calea desăvârșirii, zugrăvindu-le rodul cel de la capătul drumului, 

transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii. 

Bucură-te, călăuză pe cărarea cea strâmtă; 

Bucură-te, cel ce scara raiului o ai străbătut; 

Bucură-te, cel ce înaintezi în adâncul infinit al tainei dumnezeiești; 

Bucură-te, blândețe neclătinată de valurile ispitelor; 
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Bucură-te, bărbăție ce sfarmi idolii dinăuntru și din afară; 

Bucură-te, smerenie, altar al prefacerii duhovnicești; 

Bucură-te, trezvie, oglindă a cugetului lăuntric; 

Bucură-te, pază a minții, plivire a odrăslirilor morții; 

Bucură-te, rugăciune, semănare a Cuvântului veșnic; 

Bucură-te, pocăință, spălare în lacrima duhului; 

Bucură-te, cuvânt lucrător în inimi cu puterea lui Hristos; 

Bucură-te, căutare a iubirii dumnezeiești, însuși chipul monahicesc; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 10-lea 

Cu iubire de străini și dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la 

lumina cunoștinței de Dumnezeu. Pentru aceasta, marele tău prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur, 

ți-a trimis în anul 399 călugări misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să învețe și ei a cânta 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Cu legătura nedezlegată a dragostei și tăria credinței neclintite v-ați unit în iubirea lui Dumnezeu, 

zugrăvind icoana prieteniei duhovnicești. Balsam și mângâiere, sprijin și îmbărbătare v-ați făcut 

unul altuia, întru binevestirea și slava numelui lui Hristos. 

Bucură-te, neîncetată slujire lui Dumnezeu și aproapelui; 

Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului lui Hristos; 

Bucură-te, mărturisitor al Cuvântului făcut trup; 

Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat; 

Bucură-te, prieten devotat al marelui patriarh și dascăl a toată lumea; 

Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea lui Hristos; 

Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea și înțelepciunea; 

Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu; 

Bucură-te, stâncă de care se sparg valurile vrăjmășiei; 

Bucură-te, simplitate ce descui porțile înțelegerii; 

Bucură-te, vedere prin iubire, descoperitoare a tainelor; 

Bucură-te, descuietor cu razele isihiei al inimilor zăvorâte; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 11-lea 

Întrarmat cu dumnezeiasca înțelepciune și râvna dreptei credințe, n-ai pregetat a merge la 

Constantinopol, la sinodul convocat de Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva învățăturii greșite a 

episcopului Antonin al Efesului. Căci știai, Părinte, că orice erezie răpește mărgăritarul de mult 

preț, lumina și bucuria cântării: Aliluia! 
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Icosul al 11-lea 

Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere și hotărâre 

pe Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuzațiilor aduse de Sfântul Epifanie al Ciprului. Așa te-

ai arătat apărător cu dreaptă socoteală al Ortodoxiei și scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie al 

sfintei tradiții și moștenirii duhovnicești. 

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu și de oameni; 

Bucură-te, iubitorule de înțelepciune și frumos; 

Bucură-te, iubitorule de adevăr și pace; 

Bucură-te, punte peste prăpastia dezbinării; 

Bucură-te, vedere netulburată de viforul clevetirii; 

Bucură-te, vedere din hotarul veșnicei iubiri; 

Bucură-te, sol al dragostei și isihiei dumnezeiești; 

Bucură-te, cunoaștere neatinsă de ură și învrăjbire; 

Bucură-te, cunoaștere prin iubire, fără de amăgire; 

Bucură-te, cunoaștere cu duhovnicească înțelegere; 

Bucură-te, albină culegătoare a mierii duhovnicești; 

Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 

Condacul al 12-lea 

Pentru viața ta curată, sfințenia și minunile tale, te cinsteau chiar și barbarii necredincioși, încât 

dreapta credință se înmulțea și pământul se lumina de strălucirea cântării: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Urcând toată scara desăvârșirii, ți-ai dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, lăsându-ne icoana 

sfântă a vieții tale, prin care te cunoaștem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor 

și călăuzitor pe cărările mântuirii. 

Bucură-te, sfeșnic de lumină neapusă; 

Bucură-te, icoană în care se vede taina creștină; 

Bucură-te, nevoitor al științei duhovnicești; 

Bucură-te, izbăvitor din întunericul necunoștinței; 

Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări; 

Bucură-te, călăuză a celor rătăciți; 

Bucură-te, ridicare a celor căzuți; 

Bucură-te, tămăduire a celor suferinzi; 

Bucură-te, brațe părintești întinse în ajutorul fiilor risipitori; 

Bucură-te, isihie, dor împlinit și pururi înnoit; 

Bucură-te, comoara sfântă a pământului și neamului românesc; 

Bucură-te, stea mult luminoasă a Bisericii Ortodoxe; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi! 
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Condacul al 13-lea 

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cum te vom putea cinsti după vrednicie, că sfințenia vieții, bogăția 

înțelepciunii și negrăitele tale faceri de minuni ne copleșesc înțelegerea! Cum vom privi la 

strălucirea chipului tău încununat de virtuți și transfigurat de dragostea lui Hristos, cu necurățită 

minte și inimă? Primește dar acum smerita noastră cântare de laudă și fii-ne pururea aproape pe 

drumul mântuirii, ca să aflăm și noi rodul pocăinței și haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, 

cântând împreună cu tine: Aliluia! 
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Acatistul Sfinților Ierarhi Iorest și Sava, Mitropoliții Transilvaniei 

 

Condacul 1 

Pe fericiții ierarhi, pe Iorest și pe Sava, care au slujit adevărului și cu viața și cu învățăturile lor 

au împodobit Biserica lui Hristos, cu credință și cu evlavie să-i lăudăm, cinstind ostenelile lor și 

zicând: Bucurați-vă, luminaților ierarhi și mărturisitori ai Ortodoxiei! 

Icosul 1 

Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales și pe tine, Sfinte Ierarhe 

Iorest, să propovăduiești adevărul dreptei credințe celor păstoriți de tine și să întorci la Ortodoxie 

pe cei rătăciți. Pentru aceasta și noi cu evlavie te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, cel ce din botez numele Ilie ai primit; 

Bucură-te, că din pruncie credința cea dreaptă ai mărturisit; 

Bucură-te, cel ce lui Dumnezeu, cu multă dorire ai urmat; 

Bucură-te, că pentru credința cea dreaptă, mucenic te-ai arătat; 

Bucură-te, cel ce în Transilvania ca o stea te-ai ivit; 

Bucură-te, că Moldova cu învățături sfinte te-a împodobit; 

Bucură-te, cel ce la Putna din frumusețile de taină ale cinului călugăresc te-ai adăpat; 

Bucură-te, că Dumnezeu icoană vie pe tine te-a arătat; 

Bucură-te, cel ce pe Hristos din toată inima ta L-ai iubit; 

Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe prigoane ai pătimit; 

Bucură-te, al dreptei credințe râvnitor preafierbinte; 

Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare preaales părinte; 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite! 

Condacul al 2-lea 

Ca o rază duhovnicească dintr-o familie aleasă ai strălucit, Sfinte Ierarhe Iorest, și ai împodobit 

Biserica lui Hristos cu lumina învățăturilor tale, iar acum, în Biserica cea biruitoare din ceruri 

fiind, cânți lui Dumnezeu cântare: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Arvuna dreptei credințe din Sfântul Botez primind-o, Ierarhe Sava, la vremea potrivită, cu multe 

și mari strădanii ai adunat duhovnicească bogăție Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta te lăudăm, 

zicând: 

Bucură-te, cel ce din părinți binecredincioși ai răsărit; 

Bucură-te, că mărgăritarul dreptei credințe ai dobândit; 

Bucură-te, coborâtorule din oameni preasmeriți; 
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Bucură-te, vlăstar ales, din strămoși cu arhierie cinstiți; 

Bucură-te, a cetății Inăului împodobire sfântă; 

Bucură-te, a Transilvaniei mare și neclintită stâncă; 

Bucură-te, cel ce din pruncie virtutea o ai învățat; 

Bucură-te, că din izvorul Scripturilor Sfinte de mic te-ai adăpat; 

Bucură-te, cel ce mintea cu cugetări dumnezeiești ți-ai hrănit; 

Bucură-te, cel ce dar de vindecare ai primit; 

Bucură-te, cel ce multe suflete cu sârguință ai răscumpărat; 

Bucură-te, că slujitor drept al Mântuitorului te-ai arătat; 

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 

Condacul al 3-lea 

După călătorii prin țări străine, în Mănăstirea Comana învățat-ai rânduiala pravilei călugărești, 

Ierarhe Sava, și toate ispitirile ce au venit asupra ta nu au putut să te despartă de dragostea lui 

Hristos și să te împiedice a cânta: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Evlaviosul voievod al Moldovei, Vasile Lupu, minunându-se de curăția și vrednicia vieții tale, 

te-a numit pe tine, Ierarhe Iorest, „întru toate credincios și preacinstit Părinte”. Pentru aceea și 

noi, nevrednicii, cu evlavie te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, cel ce ești a Transilvaniei podoabă aleasă; 

Bucură-te, că și Moldovei i-ai fost odraslă frumoasă; 

Bucură-te, a credincioșilor făclie mult luminată; 

Bucură-te, cel ce ești și monahilor podoabă preaminunată; 

Bucură-te, cel ce pe Hristos, în inimă, cu râvnă, L-ai purtat; 

Bucură-te, că lui Dumnezeu cu smerenie fierbinte te-ai rugat; 

Bucură-te, cel ce pe Hristos, cu cuvântul și cu fapta L-ai binevestit; 

Bucură-te, că în rugăciuni și postire, toată viața o ai trăit; 

Bucură-te, cel ce cu viețuirea ta pe mulți ai călăuzit; 

Bucură-te, că spre sfințenia ta Domnul din cer a binevoit; 

Bucură-te, cel ce ai fost tuturor un bun și ales părinte; 

Bucură-te, al ierarhilor celor sfinți întâistătător în cinste; 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite! 

Condacul al 4-lea 

Cu răutate pornindu-se oarecând stăpânitorii Transilvaniei asupra creștinilor celor 

dreptcredincioși, toți fiii cei adevărați ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de alegerea ta ca 

arhipăstor al lor, Ierarhe Iorest, și văzând în tine un puternic apărător al Legii strămoșești, au 

cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Strălucind în împlinirea poruncilor lui Hristos, ai fost chemat de Dumnezeu la darul preoției și, 

nu multă vreme după aceasta, ai fost ales în scaunul de mitropolit al Bălgradului, fiind hirotonit 

prin mâinile mitropolitului Ștefan al Țării Românești. Pentru aceasta, bucurându-ne de iconomia 

lui Dumnezeu, cea cu privire la tine, te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, cel ce ca preot chemarea cu sfințenie ți-ai plinit; 

Bucură-te, că Domnul spre o și mai înaltă cinstire te-a hărăzit; 

Bucură-te, că la vrednicia de arhiereu al lui Hristos ai fost chemat; 

Bucură-te, că apoi în Țara Românească la treapta de arhiereu ai fost ridicat; 

Bucură-te, că mitropolitul Ștefan al Ungrovlahiei, la plecare, cu părintești îndemnuri te-a 

povățuit și însoțit; 

Bucură-te, cel ce cu toate virtuțile arhierești ai fost împodobit; 

Bucură-te, că spre păstorire, Mitropolia Bălgradului ție s-a dat; 

Bucură-te, că, sosind în Bălgrad, tot poporul mult s-a bucurat; 

Bucură-te, cel ce, cu dragoste, întru credință dreaptă, pe toți i-ai întărit; 

Bucură-te, arhipăstorule, întru care harul luminii s-a sălășluit; 

Bucură-te, cel ce întru arhierie pe cei săraci nu i-ai uitat; 

Bucură-te, cel ce în ajutorul tuturor, cu sârguință ai stat; 

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 

Condacul al 5-lea 

Vestea viețuirii tale celei îmbunătățite, Ierarhe Sava, a răzbătut până departe și toți cei ce auzeau 

de trăirea ta cea sfântă lăudau pe Dumnezeu, din inimă, cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Stat-ai pe scaunul Mitropoliei Transilvaniei ca o făclie mult-luminoasă în sfeșnic, luminând pe 

toți cu lumina Treimii celei mai presus de fire. Pentru aceasta și noi cu umilință te lăudăm, 

zicând: 

Bucură-te, cel ce ai fost păstorul cel bun al turmei lui Hristos; 

Bucură-te, că turma ta, din cursele potrivnicului o ai scos; 

Bucură-te, cel ce toate ademenirile păcatului le-ai biruit; 

Bucură-te, că de amenințările vrăjmașilor nicicum nu te-ai înfricoșat; 

Bucură-te, cel ce cu platoșa adevărului te-ai întrarmat; 

Bucură-te, că pe nedrepții asupritori cu mult curaj i-ai înfruntat; 

Bucură-te, cel ce marelui Atanasie cu viețuirea te-ai asemănat; 

Bucură-te, că pentru dreapta credință în temniță ai fost aruncat; 

Bucură-te, cel ce pentru adevăr în lanțuri ai fost ferecat; 

Bucură-te, că prin aceasta marelui Pavel ai urmat; 

Bucură-te, cel ce uneltirilor asupritorilor te-ai împotrivit; 

Bucură-te, că dreapta credință cu sârguință o ai propovăduit; 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite! 
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Condacul al 6-lea 

Propovăduit-ai neobosit și cu mare râvnă cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat, Ierarhe Iorest, și 

ai purtat de grijă turmei tale, ferind-o de uneltirile răilor prigonitori, pe toți întărindu-i în dreapta 

credință, iar prin luminarea minții și izvodirea cărților sfinte, i-ai povățuit să cânte lui Hristos: 

Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Fiind hirotonit arhiereu după rânduiala sfintelor canoane și întorcându-te cu multă bucurie de la 

Târgoviște la Mitropolia din Bălgrad, păstorii sufletești și credincioșii te-au primit cu litie și cu 

cântări, mărind pe Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru aceasta și noi, cinstindu-te, zicem ție: 

Bucură-te, cel ce, plin de râvnă și nădejde, la ai tăi te-ai întors; 

Bucură-te, ierarhe fericite, al Domnului nostru Iisus Hristos; 

Bucură-te, cel ce de popor și de păstori cu dor ai fost așteptat; 

Bucură-te, că pe toți, la înapoiere, ca arhiereu i-ai binecuvântat; 

Bucură-te, cel ce de preoți și de turmă ai fost mult cinstit; 

Bucură-te, că celor ce unelteau împotriva dreptei credințe cu hotărâre te-ai împotrivit; 

Bucură-te, că Dumnezeu, Cel peste toate, ți-a dat întărire; 

Bucură-te, că tuturor le-ai fost statornică ocrotire; 

Bucură-te, cel ce multe soboare de preoți ai adunat; 

Bucură-te, că pe toți la apărarea dreptei credințe i-ai îndemnat; 

Bucură-te, cel ce pe rătăciți cu tărie i-ai înfruntat; 

Bucură-te, că încercând să te schimbe din arhipăstorire, pe potrivnici i-ai rușinat; 

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 

Condacul al 7-lea 

Mai înainte de hirotonia ta întru arhiereu, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Ierarhe Sava, 

lepădându-te de toate cele deșarte, crucea ți-ai luat și, urmând lui Hristos, din inimă ai cântat: 

Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Hristos, Mântuitorul nostru, căutând spre sfintele tale rugăciuni, te-a scos din temniță, Ierarhe 

Iorest, spre folosul Bisericii Sale. Pentru aceea și noi, lăudându-te, zicem ție: 

Bucură-te, cel ce, pentru adevăr, în temniță ai fost aruncat; 

Bucură-te, că și acolo, lui Dumnezeu, din tot sufletul te-ai rugat; 

Bucură-te, cel ce pe Hristos cu suspinele tale L-ai chemat; 

Bucură-te, că prin voia Lui din închisoare ai fost slobozit; 

Bucură-te, cel ce, după aceea, la Mănăstirea Putna te-ai dus; 

Bucură-te, că în această mănăstire laudă și mulțumire lui Hristos ai adus; 

Bucură-te, cel ce apoi de la Putna la Iași ai plecat; 

Bucură-te, că acolo Varlaam Mitropolitul cu drag te-a îmbrățișat; 

Bucură-te, că și de voievodul Vasile Lupu ai fost bine primit; 

Bucură-te, că pe toți cu firea ta cea blândă i-ai dobândit; 
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Bucură-te, cel ce ești chezaș al dumnezeieștii bunăvoințe; 

Bucură-te, mărturisitorule neclintit al dreptei credințe; 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite! 

Condacul al 8-lea 

Apărător celor dosădiți și potrivnic celor asupritori te-ai arătat, Ierarhe Iorest, că turma ta ai 

călăuzit-o cu strălucirea minunatelor tale nevoințe, prin pustia cea arzătoare a patimilor, către 

pământul făgăduinței, la izvorul cel dătător de viață al învățăturii lui Hristos, pentru care și noi cu 

credință te lăudăm, cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Cei ce nu iubeau dreapta credință căutau asupra ta felurite pricini, spre a te izgoni din scaun. Dar 

tu, ca un adevărat păstor, ai stat până la moarte lângă turma ta și ți-ai pus sufletul pentru ea, 

Ierarhe Sava. Pentru aceea și noi, smeriții, te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, cel ce ești adevărat arhiereu al lui Hristos; 

Bucură-te, că ești tuturor credincioșilor de mare folos; 

Bucură-te, cel ce viclenia prigonitorilor ai vădit; 

Bucură-te, că în necazuri ca o stâncă neclintită te-ai dovedit; 

Bucură-te, cel ce ai înfruntat cumplite prigoane; 

Bucură-te, cel ce nu te-ai întristat când răbdai răni; 

Bucură-te, că pentru credința strămoșească multe chinuri ai pătimit; 

Bucură-te, cel ce de adunarea celor puternici ai fost osândit; 

Bucură-te, cel ce, deși bolnav, în temnița Bălgradului și Iernutului ai fost aruncat; 

Bucură-te, cel ce pentru statornicia ta în credință în lanțuri grele ai fost ferecat; 

Bucură-te, că de ispitele celor ce voiau să te cumpere te-ai lepădat; 

Bucură-te, că mărirea cea deșartă de la tine totdeauna ai alungat; 

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 

Condacul al 9-lea 

Privegheat-ai, cu multă grijă, asupra turmei tale celei duhovnicești, în vreme de furtună și de 

încercare, Ierarhe Sava. Pe toți i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credință, ci lui Hristos 

Dumnezeu să-I aducă laudă, cântând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Mlădiță odrăslită din tulpina neamului nostru, fericite Iorest, pentru credința ta cea neclintită și 

pentru dragostea ta de popor ai fost aruncat în temniță, învrednicindu-te de cununa cea 

neveștejită a mărturisitorilor lui Hristos; pentru aceasta și noi cu dragoste te lăudăm pe tine, 

zicând: 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, că adevărului ai slujit; 

Bucură-te, că pentru popor și dreaptă credință mult te-ai ostenit; 

Bucură-te, cel ce predaniile sfinte cu râvnă ai păstrat; 

Bucură-te, că strămoșeasca lege cu dragoste ai apărat; 
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Bucură-te, cel ce în noianul prigoanelor nicicum n-ai șovăit; 

Bucură-te, că în furtuna încercărilor întocmai ca o stâncă tare te-ai dovedit; 

Bucură-te, cel ce cu bărbăție pe potrivnici i-ai înfruntat; 

Bucură-te, că pe frații cei năpăstuiți, cu sârguință i-ai apărat; 

Bucură-te, cel ce te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit; 

Bucură-te, că încrederea turmei tale pe drept o ai agonisit; 

Bucură-te, cel ce cu pilda vieții tale pe toți ai înflăcărat; 

Bucură-te, că întărire minunată în credință tuturor te-ai arătat; 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite! 

Condacul al 10-lea 

Faptele tale cele bune, Ierarhe Iorest, nu s-au măsurat cu lungimea vremii, ci cu râvna cea 

aprinsă a inimii tale pentru dreapta credință. Puțină vreme păstorind, te-ai învrednicit a fi 

împreună cu sfinții și ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

În zadar căutau vrăjmașii tăi, ca prin tot felul de chinuri, să înduplece voința ta, Ierarhe Sava, și 

în loc de adevăr strâmbătatea s-o mărturisești. Dar ca un stâlp de foc ai rămas, până departe 

luminând și pildă vie păstoriților tăi făcându-te. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm, zicând ție: 

Bucură-te, cel ce de prigonitori cu nuiele ai fost bătut; 

Bucură-te, că prin suferințe lui Hristos bine ai plăcut; 

Bucură-te, că, prin lovirea cu nuiele, trupul ți-a fost sfâșiat; 

Bucură-te, că din sângele tău pământul țării s-a adăpat; 

Bucură-te, cel ce adevărul cu viața l-ai pecetluit; 

Bucură-te, că în dreapta credință ai rămas mereu neclintit; 

Bucură-te, cel ce chinuri mucenicești nesfârșite ai răbdat; 

Bucură-te, că pilda Sfinților Mucenici cu sârguință ai urmat; 

Bucură-te, cel ce de Biserică între sfinți ai fost așezat; 

Bucură-te, că Transilvania ca pe un prinos lui Dumnezeu te-a dat; 

Bucură-te, lauda cuviincioasă a Bisericii strămoșești, preamărită; 

Bucură-te, a dreptcredincioșilor creștini cunună neveștejită; 

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 

Condacul al 11-lea 

În fiecare vineri erai scos afară din temnița de la Vinț și crunt bătut cu nuiele până la sânge, 

Ierarhe Sava, iar tu, întocmai ca mărturisitorii de odinioară ai adevărului, răbdai, rămânând 

neclintit în credință și lui Dumnezeu laudă aduceai, cântând: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Deși numai trei ani ai păstorit pe scaunul Mitropoliei Bălgradului, Ierarhe Iorest, dar te-ai îngrijit 

de oile turmei tale duhovnicești cu multă sârguință. Pentru aceasta, după cuviință lăudându-te pe 

tine, îți zicem: 
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Bucură-te, neobositule păstor al turmei celei duhovnicești; 

Bucură-te, că pe a ta turmă și acum spre tot binele o povățuiești; 

Bucură-te, că predania Sfinților Părinți plin de râvnă o ai păstrat; 

Bucură-te, cel ce cu osârdie pilda sfinților ai urmat; 

Bucură-te, cel ce sfintele locașuri ale țării noastre le-ai cercetat; 

Bucură-te, că de la cetatea Brașovului, până în munții Maramureșului ai alergat; 

Bucură-te, cel ce tuturor credincioșilor tăi ai fost de folos; 

Bucură-te, că i-ai povățuit pe ei, ca un adevărat părinte duios; 

Bucură-te, cel ce lumina cea sfântă a Scripturilor preoților tăi ai dăruit; 

Bucură-te, că, prin toate, legea noastră strămoșească ai întărit; 

Bucură-te, cel ce, după ajutoare, până în pravoslavnica Rusie ai plecat; 

Bucură-te, că, întors în țară, pătimind tot felul de chinuri, la cele veșnice te-ai mutat; 

Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite! 

Condacul al 12-lea 

Dărâmat-au potrivnicii sfântul locaș al Mitropoliei Bălgradului, zidit de Mihai Voievodul, 

întregitor de țară, în care și voi slujit-ați cu vrednicie, fericiților Ierarhi Iorest și Sava. Dar în 

locul lui a răsărit locașul nou și mândru al reîntregirii Bisericii noastre Ortodoxe de veacuri, care 

azi se înnoiește cu strălucire, prin vrerea lui Dumnezeu. Pentru aceasta cu credință fierbinte 

cântăm cu toții lui Dumnezeu, Celui ce toate spre bine le orânduiește: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Fost-ați, la vreme, preasfinților ierarhi, păstori, învățători și ocrotitori ai fraților voștri de neam și 

de credință, cu care împreună ați luptat și ați suferit. Neștiute sunt până acum mormintele în care 

odihnesc sfintele voastre oseminte. Dar pomenirea voastră se cinstește pururea în Biserica 

dreptmăritoare a credincioșilor noștri români, pentru care, și acum, vă rugați în ceruri! Pentru 

aceasta mărindu-te, împreună cu sfințitul Iorest, cu laude te cinstim, Ierarhe Sava, părintele 

nostru, grăindu-ți unele ca acestea: 

Bucură-te, apărător neînfricat al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, că te-ai arătat turmei tale ca un adevărat păstor cuvios; 

Bucură-te, cel ce ai cinstit slujba încredințată ție; 

Bucură-te, că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie; 

Bucură-te, că lupta cea bună toată viața ai luptat; 

Bucură-te, că până la sfârșit credința cea bună ai păstrat; 

Bucură-te, cel ce acum te afli în cer, lângă toți cei biruitori; 

Bucură-te, că ești pildă de viață pentru bunii păstori; 

Bucură-te, sfinte mărturisitor al credinței strămoșești; 

Bucură-te, cel ce din cer și astăzi de noi te îngrijești; 

Bucură-te, că și acum tot atât de folositor creștinilor te-ai aflat; 

Bucură-te, cel ce cu sfințenie pe calea vieții ai umblat; 

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 
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Condacul al 13-lea 

O, preafericiților ierarhi ai lui Hristos, Iorest și Sava, care, prin strădaniile și pătimirile voastre 

din viață, v-ați învrednicit să dobândiți partea cea de-a dreapta Tatălui ceresc, primind 

rugăciunile noastre smerite, de acum, cereți de la Bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale 

tărie, țării noastre pace și întru toate bună sporire, iar nouă, credincioșilor, iertare de păcate și 

mare milă, ca să cântăm lui Dumnezeu, împreună cu voi: Aliluia!  
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Acatistul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş 

 

Condacul 1 

Apărătorul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a dăruit nouă un părinte şi 

învăţător sfânt pe Dreptcredinciosul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care asemenea Păstorului celui 

Bun care şi-a dat viaţa pentru mântuirea lumii, aşa şi Iosif Mărturisitorul, cu fapta şi cu cuvântul, 

a luminat tot Maramureşul. Pentru aceasta, noi acum îi înălţăm cântări de laudă şi împreună cu el 

cu umilinţă şi credinţă cântăm Domnului: Aliluia! 

Icosul 1 

Pe părintele nostru Iosif Mărturisitorul, pe arhiereul lui Hristos care împreună se află acum cu 

toţi sfinţii, în soborul cel mare al lui Hristos, să-l cinstim zicând:Bucură-te, că de la sânul mamei 

tale, te-a ales Domnul să slujeşti sfintelor altare; 

Bucură-te, ce-l ce din tinereţe, ca Iosif cel prea frumos, fiul lui Iacov, ai fost iubit de Tatăl, de 

Fiul şi de Duhul Sfânt; 

Bucură-te că cel ce este Harul şi Adevărul, ţi-a luminat calea precum Domnul i-a luminat-o lui 

Moise, când şi-a apărat neamul ce zăcea în adâncă robie; 

Bucură-te, că până la sânge ai răbdat şi ai mărturisit pe Hristos înaintea dregătorilor lumii pe care 

i-ai ruşinat şi nu te-ai înspăimântat nici de temniţă, nici de moarte, ci şi în temniţă şi in faţa 

morţii, ai apărat credinţa cea dreaptă, pe care neamul tău a primit-o de la Hristos; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Iosif Mărturisitorul, a primit de la Dumnezeu multă înţelepciune, când a stat înaintea 

dregătorilor, apărând Legea cea dreaptă dată de Dumnezeu poporului nostru, aceştia, ca fariseii şi 

cărturarii, care ascultând cuvântul lui Iisus Hristos, au zis: De unde ştie acesta carte, tot aşa şi 

dregătorii cei străini văzând ştiinţa şi înţelepciunea Sfântului Iosif Mărturisitorul, au strigat: De 

unde are acest om atâta învăţătură, iar noi cunoscând că de la Dumnezeu ai primit lumina şi 

puterea, împreună cu tine părinte Iosif, îl preamărim pe Dumnezeu zicând: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Zis-a Domnul: Cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu pe el în 

faţa Tatălui Meu Cel din ceruri şi Tu pe Hristos L-ai mărturisit toată viaţa şi nu te-ai lepădat de 

El, de aceea Stăpânul nostru Iisus Hristos, te-a preamărit Părinte Iosif, pomenind numele tău în 

faţa Tatălui Său, care te-a primit şi te-a aşezat în rând cu toţi sfinţii care pe pământ au mărturisit 
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şi au slujit cu vrednicie pe Dumnezeu, iar poporul dreptcredincios văzând darul şi cununa pe care 

ai primit-o de la Hristos, alături de toţi voievozii şi slujitorii sfintelor altare din Maramureş şi din 

tot Ardealul, cu bucurie au strigat: 

Bucură-te, Părinte Iosif că ai fost binecuvântat de Tatăl nostru cel din ceruri; 

Bucură-te, Mărturisitorule al Prea Sfintei Treimi; 

Bucură-te, că asemenea cu Sfântul Nicolae şi Atanasie şi Ioan Gură de Aur, ai apărat credinţa 

ortodoxă; 

Bucură-te, că şi tu, asemenea cu Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ai pătimit de la acelaşi 

duşman viclean, al Dreptei credinţe; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

„Eu sunt Păstorul cel Bun”, a zis Iisus Hristos, şi după cum pe toţi slujitorii Bisericii Sale, care 

apără oile turmei sale, de lupii care încearcă să le răpească din staulul Bisericii sale, şi pe tine 

care cu toiag tare ai păstorit poporul dreptcredincios, te-a numit păstor bun, pentru că nu ai fost 

un năimit, nici nu ţi-ai părăsit turma, ci împreună cu toţi slujitorii altarelor ortodoxe, aţi cântat 

neîncetat cântare de slavă lui Dumnezeu, zicând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Episcopia ta, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, este ocrotită de Maica Domnului, 

preamărite arhiereu şi mucenic al lui Iisus Hristos. Maica Domnului care este Maica Durerii şi a 

bucuriei, ţi-a dat tărie şi ţie, şi la tot poporul lui Dumnezeu din aceste ţinuturi, să-şi poarte crucea 

cu răbdare şi să păstreze în suflet credinţa cea sfântă şi mare, credinţa strămoşească. În aceste 

zile, când episcopia ta Hristos a reînviat-o, sufletul tău şi a tot poporul dreptcredincios, cu 

bucurie dau slavă lui Dumnezeu şi strigă: 

Bucură-te, acum Părinte Iosif, care ai fost păstorul nostru cel bun, că turma ta nu este dezbinată; 

Bucură-te, episcopul nostru cel iubit, că s-a împlinit dorul tău cel sfânt, ca toţi românii să se 

închine într-un glas şi într-un gând; 

Bucură-te, că tu ocroteşti copiii şi pe părinţii lor binecredincioşi; 

Bucură-te, că pe tine Maica Domnului te-a iubit, pentru că tu cu rugăciunile tale fierbinţi, 

sfinţeşti ţara şi casa dreptcredincioşilor; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Păstor şi Mucenic, Învăţător şi Cârmuitor adevărat ai fost Prea Sfinţite Părinte Iosif, de aceea 

Dumnezeu te-a încununat cu cununa nemuririi şi te-a aşezat între sfinţi, care sunt împreună 

slujitori la altarul cel de sus, unde liturghiseşte neîncetat Hristos. De aceea cu umilinţă şi credinţă 

te rugăm: Roagă-te şi pentru noi, pentru toţi cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

„Minunat este Dumnezeu întru sfinţii lui”, zice Scriptura, minunat este numele tău, Prea Sfinţite 

Părinte Iosif, pentru că precum sfântul şi dreptul Iosif a îngrijit-o pe Maica Domnului şi pe Fiul 
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lui Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, de la zămislire şi naştere ocrotindu-I şi apărându-

I de Irod şi de toţi cei ce căutau să-l ucidă pe Iisus, tot aşa şi tu Prea Sfinţite Părinte Iosif, ai 

apărat Biserica noastră, care este Mireasa lui Hristos, şi pe fiii ei dreptcredincioşi din Maramureş 

şi Sătmar i-ai luminat şi i-ai apărat de cei ce doreau să-i înstrăineze de lumina cea curată a lui 

Iisus Hristos. De aceea cu credinţă şi cu recunoştinţă, poporul lui Dumnezeu din Maramureş, din 

Ardeal şi din toată Ţara Românească, cu sfinţenie te laudă şi te preamăresc zicând: 

Bucură-te, părinte al tuturor părinţilor din Maramureş şi Sătmar; 

Bucură-te, părinte al tuturor cuvioşilor care cinstesc pe Maica Domnului, în toate mănăstirile şi 

schiturile în care ard candelele Dreptei credinţe; 

Bucură-te, că pe toţi preoţii din episcopia ta în soboare i-ai adunat şi i-ai învăţat să lumineze 

poporul şi să-l întărească în credinţa pe care neamul nostru a moştenit-o de la apostolii lui Iisus 

Hristos; 

Bucură-te, că tu faci parte dintre ierarhii mucenici ce au iubit pe Iisus Hristos, mai mult decât 

toate rangurile pământeşti; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Hristos te-a ales pe tine, cel tare în credinţă şi nemişcat în dragoste faţă de poporul 

binecredincios, ca să-l mângâi, când era dispreţuit şi asuprit de vrăjmaşii credinţei lor 

strămoşeşti. Cu faptele tale şi cu lumina Evangheliei Domnului Hristos ai luminat poporul. Cu 

graiul gurii tale l-ai învăţat Cuvântul lui Dumnezeu, cu jertfa şi cu suferinţa ta, ai zidit Biserica 

cea vie pe pământul românesc, pentru aceea noi toţi cei ce suntem dintr-un neam, şi de o Lege cu 

tine, cinstindu-te cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Ca şi Moise, ai dorit Părinte Iosif, să nu se cunoască locul unde odihnesc osemintele tale cele 

mult chinuite şi astfel pe noi ne-ai învăţat să cinstim fiecare mormânt ca pe un loc sfânt, 

bineştiind că acolo se odihneşte un dreptcredincios creştin, care a fost purtător de cruce şi a 

adormit împărtăşit cu Dumnezeiescul Trup şi Sânge al lui Iisus Hristos. Pentru aceasta, când ne 

oprim lângă fiecare mormânt, toţi ne amintim şi de tine Părinte Iosif, preamărind smerenia şi 

răbdarea ta, care nici în viaţă şi nici în moarte nu te-ai înstrăinat de Hristos şi nici de preoţi sau 

de credincioşi, ci împreună cu cei binecredincioşi te odihneşti în acest pământ sfânt românesc. 

De aceea, te lăudam, zicând: 

Bucură-te, că împreună cu preoţii tăi şi cu poporul binecredincios, staţi aici de veghe, lângă 

altarele strămoşeşti; 

Bucură-te, că în mormânt cu trupul fiind şi în rai cu duhul, te veseleşti acum văzând pe fiii tăi 

duhovniceşti că în unitate se împărtăşesc din acelaşi potir dumnezeiesc; 

Bucură-te, mare duhovnic al Maramureşului, care de la locul tău din ceruri te rogi şi 

binecuvântezi pe toţi slujitorii Bisericii lui Hristos, de azi; 

Bucură-te, că mormântul tău, care este necunoscut de oameni, este binecuvântat de Dumnezeu; 

Bucură-te, părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 
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Condacul al 6-lea 

Har, putere şi pace, ca dintr-un izvor dumnezeiesc, curg din ostenelile sfinţilor, pentru toţi cei ce 

cinstesc numele lor, de aceea şi noi, cei ce cu smerenie slujim lui Dumnezeu, aici, unde cu 

sfinţenie ai slujit şi tu Părinte Iosif, cu cântări cuvioase şi sfinte, te lăudăm şi lui Dumnezeu 

înălţăm cântări de laudă, zicând: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Adevărul ai iubit şi pe Hristos cu credinţă L-ai slujit, de aceea în case şi în biserici, în sfintele 

noastre mănăstiri şi schituri te pomenim şi zicem mereu: 

Bucură-te, Părinte Iosif, care ai mărturisit pe Hristos înaintea dregătorilor cei vicleni, care au 

încercat să te dezbrace de haina cea sfântă a ortodoxiei şi să te îmbrace în haina cea străină a 

ereziei; 

Bucură-te, că ai fost nebiruit şi cu înţelepciune ai apărat dreptatea Bisericii Ortodoxe; 

Bucură-te, Mărturisitorule, că ai rămas ucenic credincios al Bisericii lui Hristos şi nu ţi-ai vândut 

sufletul ca Iuda cel rău credincios; 

Bucură-te, că nu ai primit să guşti din apa ereziei, ci ai iubit numai apa cea vie, a Evangheliei 

Domnului; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Şapte sunt Darurile Duhului Sfânt, care au împodobit viaţa ta, pentru aceasta fiii tăi şi slujitorii 

Sfintelor altare precum şi cei ce te-au legat în lanţuri şi te-au aruncat în temniţa grea de la Hust, 

s-au cutremurat de răbdarea ta şi de lumina ce lumina faţa ta, iar noi, văzând harul ce răsare din 

darurile cu care Duhul Sfânt te-a înzestrat, împreună cu tine părinte, preamărim pe Dumnezeu, 

zicând: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Cunoscând Cuvântul Domnului care a zis: „Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, 

să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”, din pruncie, din casa părintească, ai fost pătruns de un 

duh luminos care te-a apropiat de Hristos, şi ai ascultat acest cuvânt, pe care Fiul lui Dumnezeu 

L-a rostit ca pe o chemare, cuvânt pe care ascultându-l, toţi sfinţii şi cuvioşii s-au lepădat de 

mamă şi de tată şi au îmbrăcat cămaşa lui Hristos, urcând împreună cu Domnul drumul crucii, 

vieţii călugăreşti şi tu Părinte Iosife ţi-ai dăruit viaţa lui Dumnezeu, sfinţindu-te, luminându-te, 

unindu-te cu Dumnezeu, pentru aceasta noi cu umilinţă stând în faţa icoanei tale, zicem: 

Bucură-te, Părinte Iosif, care porţi pe faţa ta chipul lui Hristos; 

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu, care te-ai învrednicit să vezi pe Maica Domnului plângând de 

mila neamului tău cel oropsit şi asuprit pentru credinţa lui strămoşească; 

Bucură-te, că ai primit în sufletul tău învăţătura cea curată a lui Hristos de la preoţii 

binecredincioşi, de la monahii cei cuvioşi care trăiau în munţii şi în codrii Năsăudului, ai 

Maramureşului şi în tot Ardealul; 

Bucură-te, că ai primit peste veşmântul călugăriei şi haina împărătească a arhieriei de la 

Dosoftei, părintele poeziei româneşti; 
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Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Prin viaţa şi credinţa ta cea curată, te-ai făcut părtaş dumnezeieştii firi, cum zice Scriptura şi 

luând har peste har, ai ajuns prin dumnezeiescul Har fiu al Luminii, fiu al Invierii, fiu al lui 

Dumnezeu, de aceea am îndrăznit şi noi, să ne îndreptăm gândurile şi glasurile spre tine, având 

credinţa că ne vei asculta şi te vei ruga Domnului pentru noi păcătoşii. Cu stăruinţă căzând în 

genunchi te rugăm: pe cei neputincioşi să-i miluieşti. Pe cei bolnavi să-i întăreşti. Pe cei ce sunt 

în călătorie să-i ocroteşti, pe prunci să-i creşti, pe tineri să-i miluieşti, pe cei orfani şi pe bătrâni 

să-i mângâi, pentru toţi, ca cel ce ai primit har de la Dumnezeu, să te rogi şi cu rugăciunile tale să 

ne ajuţi, ca împreună cu tot poporul cel preaiubit al lui Hristos, să cântăm: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Prea Sfinţite Părinte şi mare Mărturisitorule al lui Hristos, Iosife ajută-ne şi pe noi să ajungem să 

prăznuim ziua cea mare, ziua a opta, ziua învierii tuturor şi împreună cu Hristos care este 

Domnul Cerului şi al pământului, Părintele veacului ce va să vină, să ne învrednicim a sta de-a 

dreapta Dreptului Judecător, şi să auzim zicându-ne şi nouă: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 

de moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii“. Înfricoşată şi întunecată va fi 

această zi pentru ereticii, pentru necredincioşii şi pentru păcătoşii care nu se vor pocăi. Părinte 

Iosif, cu rugăciunile tale izbăveşte sufletele noastre ca ziua aceea să nu fie întunecată, ci 

împreună cu Prea Sfânta, Prea Binecuvântata Născătoare de Dumnezeu, roagă-te să fim mântuiţi 

de osânda pe care cu dreptate o vor primi cei nepăsători, atunci când Dreptul Judecător le va 

zice: „Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor, …căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; 

însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi 

îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat...”. Ştim bunătatea ta Arhiereule, cunoaştem 

mila ta faţă de cei păcătoşi şi rătăciţi sau necredincioşi. Ne aducem aminte că şi tu, ca toţi 

slujitorii Bisericii lui Hristos, ai binecuvântat şi nu ai blestemat, ai binecuvântat şi ai iertat, pe cei 

ce te-au batjocorit şi te-au condamnat la temniţă grea, pentru credinţa cea dreaptă a ta, pe care ai 

slujit-o împreună cu tot poporul din mitropolia ta. De aceea cu umilinţă zicem ţie: 

Bucură-te, că te-ai ostenit mult să ne aminteşti tuturor că viaţa e scurtă şi dreapta judecată este 

aproape; 

Bucură-te, că ne-ai învăţat pe toţi să ne amintim că în ceasul în care nu ne vom gândi, Mirele cel 

ceresc va veni; 

Bucură-te, că numele tău nu este uitat, ci se pomeneşte şi astăzi prin gura tuturor slujitorilor 

sfintelor altare din Maramureş şi din toată ţara; 

Bucură-te, Părinte, că poporul dreptcredincios şi acum cu cântări şi cu rugăciuni împodobeşte 

bisericile şi mănăstirile din aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Cerul se luminează, Părinte, când pe pământ se înalţă cântări de laudă lui Dumnezeu. Îngerii din 

ceruri îşi însoţesc glasul cu îngerii bisericilor de pe pământ, iar Hristos, Cel ce a semănat în lume 

cuvântul adevărului, se bucură când vede că înfloreşte şi rodeşte învăţătura Evangheliei Sale. 
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Domnul se bucură când vede arhiereii şi preoţii Bisericii Sale slujind cu vrednicie dumnezeiasca 

Liturghie. Îngerii cântă împreună cu monahii, credincioşii în biserică stând, în cer li se pare că 

stau. Părinte Iosif, înger al lui Dumnezeu, din adâncul inimii te rugăm, cu rugăciunile tale 

întăreşte-ne credinţa şi ne ajută să mergem şi noi pe calea cea dreaptă spre Dumnezeu, du-ne şi 

pe noi în mijlocul îngerilor şi nu ne lăsa să cădem în întunericul iadului, unde diavolii 

batjocoresc şi chinuiesc pe cei necredincioşi şi cu puterea rugăciunii tale, întoarce-i pe toţi şi îi 

învaţă să cânte: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Luminată este viaţa ta, Sfinte şi mare mărturisitorule al lui Hristos. Arhanghel în trup ai fost, 

Îngerul Bisericii lui Hristos din Maramureş, unde poporul a fost întotdeauna dreptcredincios. 

Voievozii din această ţară, au jertfit totul pentru apărarea Bisericii Domnului. Iar când voievozii 

au dispărut din acest pământ sfânt al Maramureşului, aici au rămas arhiereii care, ca nişte 

arhangheli cu sabie de foc, au apărat bisericile şi pe preoţi. Un arhanghel cu sabie de foc ai fost şi 

tu, părinte Iosif. Preoţii, care sunt îngerii satelor, te-au ascultat pe tine şi nici unul n-a participat 

la târgul întunecat de la Bălgrad, unde o ceată de năimiţi, pentru un blid de linte, şi-au vândut 

credinţa. Preoţii şi poporul din Maramureş, în frunte cu episcopul lor, n-au şezut pe scaunul 

vânzătorilor de la Alba Iulia, ci au rămas dreptcredincioşi, păstrând datinile şi credinţa moştenită 

din strămoşi. Acum sufletul tău se bucură în ceruri, văzând înflorind dreapta credinţă şi Biserica, 

pentru care tu ai suferit: lanţuri, temniţă şi moarte grea. Ea e liberă şi strălucitoare, iar preoţii şi 

credincioşii ei deopotrivă, închinându-se îţi zic ţie: 

Bucură-te, Iosife, episcopul nostru, care cu sabie de foc ai apărat credinţa noastră strămoşească; 

Bucură-te, Părinte Iosif, episcopul nostru, că îngerii satelor împreună cu bătrânii, tinerii şi copiii, 

se închină acum într-un glas cu fraţii lor din Moldova şi Ţara Românească; 

Bucură-te, Părinte Iosif că s-a scris numele tău în ceruri; 

Bucură-te că tinerii ucenici şi învăţăcei, care se pregătesc pentru sfânta preoţie, te-au chemat pe 

tine să fii patronul lor; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

Slujirea ta, Părinte, n-a încetat, ci şi acum se săvârşeşte în ceruri împreună cu toţi sfinţii care s-au 

născut din neamul românesc. Mare este numărul celor ce cu trupul odihnesc în pământul 

românesc, în umbra altarelor, în ograda bisericilor şi a mănăstirilor, în cuprinsul cimitirelor, iar 

cu sufletul se află în locaşurile drepţilor. Smerit şi drept a fost sufletul marelui număr de creştini 

care s-a născut din neamul românesc. Blând şi smerit aşa cum ne-a îndemnat Hristos ai fost şi tu, 

Părinte Iosif, de aceea acum te bucuri în slava cerului, împreună cu toţi sfinţii români şi cu 

aceştia împreună neîncetat cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Steaua care a strălucit la Naşterea Domnului în Betleem, a luminat şi munţii şi văile de aici, unde 

nimeni nu se închina la idoli făcuţi din piatră, aur sau argint, nici nu erau chinuiţi de patimi şi 

păcate spurcate de care erau stăpâniţi păgânii de la Roma şi Atena, ci poporul de aici îngrijindu-

se de suflet ca să fie sănătos, aştepta şi el un Mântuitor. De aceea s-au bucurat de lumina ce s-a 
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arătat departe în zare, şi ciobanii de aici au cântat împreună cu păstorii de la Betleem - iar noi 

cunoscând dragostea ta faţă de Iisus, strigăm: 

Bucură-te, slujitorul lui Iisus, care ai văzut pe domnul în chipul fiecărui nou născut; 

Bucură-te, Prea Sfinţite Iosife, cel ce ai avut sufletul curat ca şi al unui copil nevinovat; 

Bucură-te, sfânt cu inimă de bărbat, care ai înfruntat ispitele care veneau de la trup, de la lume şi 

de la diavolul; 

Bucură-te, Prea Cuvioase, care, ca un sihastru, ţi-ai sfinţit viaţa cu post şi cu rugăciune; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Munţii şi dealurile s-au mişcat, pământul s-a cutremurat şi cerul s-a întunecat şi aici când la 

Ierusalim, pe Golgota, Fiul lui Dumnezeu strigând cu glas tare a zis: „Părinte în mâinile Tale 

încredinţez duhul Meu“ dându-şi sufletul în mâinile Tatălui, atunci şi poporul de aici s-a înfiorat 

şi în sufletul lor au aflat că împărăţia satanei s-a prăbuşit, şi dacii cei blajini, din aceşti munţi, au 

primit în inima lor o lumină nouă care a venit de la Ierusalim, iar tu Părinte cu har şi putere 

trimisă de Dumnezeu, i-ai învăţat pe fiii celor ce cu lumina venită de la Golgota s-au încreştinat, 

şi au păstrat legăturile străvechi cu Ierusalimul cel dumnezeiesc, care este Maica tuturor 

Bisericilor, şi asemenea cu strămoşii lor, cu inimă curată de atunci au cântat lui Dumnezeu 

neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Prea minunate Părinte Iosif, ca Sfântul Nicolae te-ai luptat şi cu îndrăzneală ai ruşinat pe cei ce 

huleau Biserica strămoşilor tăi şi batjocoreau învăţătura cea Dreaptă a lui Iisus Hristos, pentru 

aceasta, poporul dreptcredincios, cinstindu-te a strigat: 

Bucură-te, apărătorule al Crucii şi slujitorul cel luminat al Bisericii lui Hristos, care slujeşte 

credinţa cea dreaptă, pentru care apostolii şi toţi sfinţii şi-au dat viaţa; 

Bucură-te, ostaş neadormit, care aperi Biserica Domnului de eretici; 

Bucură-te, blând păstor al oilor celor cuvântătoare ale lui Iisus Hristos; 

Bucură-te, Prea Sfinţit Slujitor al Bisericii Maramureşului şi Sătmarului, care ai pus stavilă 

vânturilor şi furtunii, care veneau peste noi din norii rătăcitori şi întunecoşi; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Lumina din Lumina Învierii Domnului, ţi-a călăuzit paşii întotdeauna, Părinte Iosif, şi când ai 

stat în faţa dregătorilor celor înstrăinaţi de învăţătura cea dreaptă a lui Hristos şi în întunericul 

temniţei unde ei te-au aruncat, fără a fi vinovat, dar tu, ca Mântuitorul, te-ai rugat, zicând: 

„Doamne iartă că nu ştiu ce fac” şi ca un mare mucenic cu bucurie ai cântat neîncetat: „Aliluia!”. 

Icosul al 12-lea 

Hristos, Arhierul arhiereilor şi Domnul domnilor, pe Care l-ai slujit cu sfinţenie, ţi-a scris numele 

în Cărţile vieţii şi ca la Sfântul Nicolae, ţi-a pus pe cap cununa cea neveştejită de arhiereu, iar 

Maica Domnului în temniţă te-a cercetat şi cu cinste ţi-a pus pe umeri omoforul cel luminat de 
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episcop al poporului dreptcredincios din Maramureş, şi atunci poporul lui Dumnezeu din ţara 

marelui Bogdan, împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii, lângă mormântul tău au cântat: 

Bucură-te, Iosife, episcopul cel binecuvântat de Dumnezeu şi preaiubit de Iisus Hristos şi de 

Maica Domnului care te-a încununat cu cea mai scumpă cunună de arhiereu şi martir; 

Bucură-te, mucenicule, care ai primit de la Hristos cunună, de la Maica Domnului veşmânt de 

laudă şi lumină, iar de la îngeri şi de la sfinţi, cinstirea cea mai înaltă, primindu-te în ceata lor; 

Bucură-te, părinte, ocrotitorul tuturor românilor dreptcredincioşi; 

Bucură-te, fiule şi fratele nostru, ţi-au zis toţi arhiereii, voievozii, prea cuvioşii, preoţii şi 

credincioşii creştini, care au trăit în sfinţenie şi se odihnesc în pace în mormintele din Maramureş 

şi din toată Ţara Românească, când ai intrat şi tu în mormântul tău ca într-o cămară 

împăratească; 

Bucură-te, Părinte Iosif, arhiereul cel dreptcredincios al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, Prea Fericite Părinte Iosif, cu credinţă şi cu umilinţă cinstind nevoinţele şi suferinţele tale, 

pentru care ai primit har de la Hristos, pentru aceasta cu smerenie îţi cerem: roagă-te pentru noi, 

pentru toţi cei ce cinstim numele tău şi ne închinăm, şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, 

Aliluia  
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Acatistul Sfântului Ioan Valahul, Noul Mucenic 

 

Condacul 1 

Nevoitorului cel tânăr al lui Hristos, mucenicului Ioan Valahul, cu toţii să-i aducem acum cântare 

de laudă pentru nevoinţele sale, ca celui ce străluceşte în sfintele lăcaşuri cele de sus; şi ca unui 

apărător al credinţei şi ajutător întru nevoi, cu mulţumire să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, 

noule mucenic al lui Hristos! 

Icosul 1 

Îngerii şi oamenii slăvesc pe Dumnezeu pentru nenumăratele faceri de bine arătate către făpturile 

Sale, din dragoste nesfârşită şi din milostivire fără de margini. Căci în vremi şi în locuri pe care 

înţelepciunea Sa nepătrunsă le alege au răsărit luceferi călăuzitori, care să lumineze cărările vieţii 

noastre vremelnice, îndrumându-ne spre cele nestricăcioase. Ca unuia dintre aceşti aleşi, 

bineplăcuţi lui Dumnezeu, îţi cântăm ţie, Sfinte Ioane Valahule, laude ca acestea: 

  Bucură-te, vas ales şi de Dumnezeu preţuit; 

  Bucură-te, tânăr înţelept şi frumos, prin care credinţa s-a înălţat; 

  Bucură-te, trandafir odrăslit în pământul Valahiei; 

  Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus; 

  Bucură-te, cel renăscut în duh la Constantinopol; 

  Bucură-te, că de toate te-ai lipsit, dar pe Hristos ai dobândit; 

  Bucură-te, cel ce ai înfruntat pe păgâni; 

  Bucură-te, cel ce ai risipit meşteşugurile satanei; 

  Bucură-te, părtaş al bucuriilor îngereşti; 

  Bucură-te, cel ce petreci laolaltă cu toţi sfinţii; 

  Bucură-te, moştenitor al cereştii Împărăţii; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Deşi tânăr cu vârsta, ai dovedit curată înţelepciune când ai ales mai bine a pătimi pentru Ziditorul 

şi a muri pentru El, decât a trăi şi a avea câştigare vremelnică; căci ai dorit a te încununa cu 

cununa muceniciei şi a cânta Domnului: Aliluia! 
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Icosul al 2-lea 

Slavă Ţie, Atotputernice Doamne, Care dintre noi oamenii şi pentru noi ai ales pe sfinţii Tăi, 

mucenici, apostoli, cuvioşi şi drepţi, ca să ne arate voia Ta, spre a ne împărtăşi de negrăitele Tale 

bunătăţi; şi aşa să se proslăvească numele Tău cel întru tot sfânt; iar alesului Tău să-i cântăm: 

  Bucură-te, Ioane Valahule, de Dumnezeu cinstitorule; 

  Bucură-te, cel ce vezi şi guşti acum înalte desfătări; 

  Bucură-te, ocrotitor al orfanilor; 

  Bucură-te, cel ce scapi din nevoi pe cei ce aleargă la tine; 

  Bucură-te, că izbăveşti pe cei ce se află în primejdii; 

  Bucură-te, mângâierea întristaţilor; 

  Bucură-te, izvor nesecat de alintări duhovniceşti; 

  Bucură-te, că luminezi pe cei întunecaţi la minte; 

  Bucură-te, floare îmbobocită a creştinătăţii; 

  Bucură-te, far de lumină în cărările tinerimii; 

  Bucură-te, că pentru legea creştină vitejeşte ai luptat; 

  Bucură-te, cel ce te rogi şi mijloceşti pentru noi toţi; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Credinţa ortodoxă mult a fost încercată de-a lungul vremurilor şi în laturile pământului, ca să se 

întărească temeliile sale. Ieşind dar voi, slăviţi mucenici, din rândurile popoarelor, v-aţi pus viaţa 

pentru întărirea ei, dând liniştea şi sângele vostru pentru întinderea Împărăţiei lui Dumnezeu, ca 

noi cu un glas să putem cânta totdeauna: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Viaţa ta plină de necazuri şi cu totul lipsită de bucurii pământeşti a fost, preafericite Ioane. Că 

din copilărie te-au smuls de lângă sânul părinţilor tăi şi te-au purtat pe drumuri nesfârşite în 

amara robie. Pentru că tuturor împotrivirilor le-ai făcut faţă cu vrednicie, de aceea îţi cântăm 

laude ca acestea: 

  Bucură-te, robule, cel ce duci rugăciunea noastră către Stăpânul cel Preaîndurat; 

  Bucură-te, cel ce cu vrednicie în veacul al XVII-lea ai mărturisit pe Hristos; 

  Bucură-te, că pe timpul lui Mihnea, voievodul cel turcit, ţi-a fost dat să pătimeşti; 

  Bucură-te, că agarenii, luându-te rob, te-au târât în chinuri spre Ţarigrad; 

  Bucură-te, cel ce în împărăteasca cetate ai primit cununa muceniciei; 

  Bucură-te, jertfă bineprimită înaintea Domnului; 

  Bucură-te, că nu ai ales să te bucuri de cele pământeşti; 

  Bucură-te, că bucuriile tale, în ceruri ţi le-ai adunat; 

  Bucură-te, că şi astăzi, tot de acolo, se revarsă milele tale; 

  Bucură-te, mângâierea mamelor îndurerate; 

  Bucură-te, aur lămurit în focul încercărilor; 

  Bucură-te, obraz sfânt, de Domnul mângâiat; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 
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Condacul al 4-lea 

Trimite-ne nouă, Sfinte, de la Dumnezeu hrană de mântuire, ca să nu pierim de mulţimea 

păcatelor. Căci noianul greşelilor noastre numai nemărginita milostivire a lui Dumnezeu îl poate 

covârşi; şi aşa, împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Legat şi bătut, purtat ai fost pe drum lung, în vreme de iarnă; dar nici gerul, nici foamea, nici 

semnul însângerat al legăturilor nu au slăbit virtutea ta; că pe toate le-ai răbdat cu bărbăţie în 

trupul tău fraged; pentru care îţi cântăm: 

  Bucură-te, mucenic tânăr, dar viteaz; 

  Bucură-te, cel ce ca şi Stăpânul şi Domnul ai pătimit; 

  Bucură-te, umbrar de odihnă pentru prigoniţii vieţii; 

  Bucură-te, toiagul şi călăuza călătorilor la drum lung; 

  Bucură-te, mângâierea celor îndepărtaţi de ţara lor; 

  Bucură-te, râvnitorule pentru slobozenie şi pace; 

  Bucură-te, cel ce te rogi pentru înfrăţirea oamenilor; 

  Bucură-te, izbăvitorule de prădăciuni; 

  Bucură-te, că te desfătezi în cămara cea de sus; 

  Bucură-te, că senin ai mers spre locul muceniciei tale, mulţumind lui Dumnezeu; 

  Bucură-te, cel ce cu multă răbdare ai îndurat chinurile, foamea şi oboseala; 

  Bucură-te, cel ce robit fiind cu trupul, nu ai pierdut slobozenia duhului; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Pe cât de lung a fost drumul robiei şi al pătimirilor tale, o, fericite Ioane, pe atât de scurtă ţi-a 

fost calea vieţii celei de jos. Dar plăcutu-I-a milostivului Stăpân cum tinereasca ta făptură s-a 

împodobit cu cununa ostenelilor biruitoare, şi chemându-te la Sine Îi cânţi cu veselie: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Ca şi când poverile robiei nu ar fi fost de ajuns, uneltirile celui viclean aprind patima cea 

blestemată a păgânului agarean, care, cumpărându-te cu aur, privea cu nelegiuita căutătură spre 

mândreţea cea din afară a făpturii tale. Deci l-ai înfruntat pe acesta, mărturisindu-te rob al lui 

Hristos, Care te-a răscumpărat odinioară cu preţ de sânge nevinovat, iar nu rob al patimilor 

păgâne şi urâte. Drept care, vrednic eşti de cinstire ca aceasta: 

  Bucură-te, cel ce ca un al doilea David ai biruit pe Goliat; 

  Bucură-te, căci ca un nou Nestor ai tăiat rădăcinile poftei celei dobitoceşti; 

  Bucură-te, că ai mărturisit adevărul faptei cu curajul deplinei răspunderi; 

  Bucură-te, că de judecata vizirului nu te-ai temut; 

  Bucură-te, că din nou ai fost dat în robie ismaelitencei din Ţarigrad, şi supus altui fel de ispite; 

  Bucură-te, că nu ai luat în seamă ispitirile tinerei ismaelitence; 

  Bucură-te, că ţi-ai păzit cu străşnicie feciorescul trup, ca pe un templu al Duhului Sfânt; 

  Bucură-te, chip duhovnicesc, luminat împodobit; 
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  Bucură-te, suflet de Dumnezeu blagoslovit; 

  Bucură-te, cel plin de virtute; 

  Bucură-te, înţelepciune înaltă în trup tineresc; 

  Bucură-te, faptă vie pentru toţi spre pilduire; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Din rob puteai să fii slobod, din sărac să te îmbogăţeşti, din pripăşit, om cu aşezare. Dar cu ce 

preţ? Întinându-ţi trupul şi pierzându-ţi sufletul, pentru bunătăţi vremelnice şi pieritoare. Iar tu ai 

ales a cânta lui Dumnezeu cântare curată: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Ne minunăm de cugetarea ta cea dreaptă, cinstitule mucenic. Că frăgezimea minţii tale, la vârsta 

de 18 ani, a ştiut să aleagă fără greş lucrul cel mai de preţ. Că ce va da omul în schimb pentru 

sufletul său? Şi de ar câştiga lumea toată, dar sufletul şi l-ar pierde, ce bun a dobândit? 

Vrednicule de laudă, primeşte şi de la noi cântările acestea: 

  Bucură-te, minte vârstnică în trup nevârstnic; 

  Bucură-te, temelie de piatră a credinţei; 

  Bucură-te, neprecupeţită iubire către Dumnezeu; 

  Bucură-te, viteaz împotrivitor la păgâneşti furii; 

  Bucură-te, nădejde împlinită a celor ce te roagă pe tine; 

  Bucură-te, cel ce ţi-ai păstrat curăţia trupului; 

  Bucură-te, că ochii duhului tău au putut privi peste deşertăciunea veacurilor; 

  Bucură-te, că nădejdea ţi-ai pus numai în Hristos-Dumnezeu, de la Care putere ai primit şi 

biruinţă ai dobândit; 

  Bucură-te, că mintea ta a fost luminată de harul Duhului Sfânt; 

  Bucură-te, logodnic al cereştii Împărăţii; 

  Bucură-te, comoară scumpă a lumii creştine; 

  Bucură-te, cel ce prin moartea-ţi trupească ai chezăşuit nădejdea nemuririi; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Când suntem în necazuri şi în strâmtorare, pândiţi de ispite omeneşti şi de iscodirile celui 

viclean, gândul îl îndreptăm către Mântuitorul Hristos, Cel ce a poruncit oarecând: Înapoia Mea, 

satano! Pentru ca prin mijlocirile sfinţilor Săi fiind izbăviţi, să cântăm Treimii celei de o fiinţă cu 

toţii într-un glas: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Îndurat-ai amărăciunea înstrăinării, suferinţele robiei, îmboldirile multor feluri de ispite, de la 

agareanul cel păgân şi de la femeia cea de acelaşi neam cu el, şi pe toate le-ai înfruntat cu 

destoinicie creştină. Multă mâhnire ţi-a adus însă poftirea nelegiuitei femei de a te lăsa de 

credinţa creştină, ca să te poată avea soţ după legea ei. Valuri de împotrivire au ţâşnit atunci din 
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inima ta şi, oţelindu-te, ai mărturisit cu hotărâre pe Hristos Domnul, de Care nici viaţa, nici 

moartea nu te-au putut despărţi; pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea: 

  Bucură-te, dar, viteazule mărturisitor; 

  Bucură-te, cel ce ai gustat amarul asupririi păgâneşti; 

  Bucură-te, că ai rămas neclintit în hotarele credinţei; 

  Bucură-te, că te împărtăşeşti de lumina cea neînserată a Împărăţiei lui Hristos; 

  Bucură-te, făclie nestinsă din policandrul ceresc, cel cu mii de braţe al sfinţilor; 

  Bucură-te, rugător neadormit pentru sufletele noastre; 

  Bucură-te, cel ce pe cei greşiţi îi aduci la pocăinţă; 

  Bucură-te, aducător de înviorare duhovnicească; 

  Bucură-te, pavăză sigură a tinerilor evlavioşi; 

  Bucură-te, cumpănă înţeleaptă a vârstnicilor cuvioşi; 

  Bucură-te, că şi copiii te cinstesc după putere; 

  Bucură-te, că nici trupul nu ţi-ai întinat, nici credinţa nu o ai lepădat; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Aprins fiind de dumnezeiască râvnă, ţi-ai adunat puterile, ţi-ai întărit duhul şi cu ochii lăuntrici 

ţintă la cer ai înfruntat nelegiuirea. Ca bucurându-ne şi noi, cu veselie sfântă să cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Adusu-ţi-ai aminte, Ioane Valahule, că şi Iosif, fiul lui Iacob cel de demult, a înfruntat 

ademenirea femeii lui Putifar, dregătorul din ţara Egiptului. Că încercările vieţii sunt îngăduite 

de Dumnezeu spre lămurirea credinţei. Prin atâtea trecând şi pe toate biruindu-le, noi te cinstim 

cu cântări glăsuitoare ca acestea: 

  Bucură-te, cel ce te-ai războit împotriva îndulcirilor pământeşti; 

  Bucură-te, că de frumuseţea trupului nu te-ai amăgit; 

  Bucură-te, cel ce ţi-ai preţuit întru totul viaţa, jertfind-o pentru Hristos; 

  Bucură-te, că prin jertfa ta te-ai făcut trâmbitaş al credinţei ortodoxe; 

  Bucură-te, că faptele tale întăresc credinţa noastră; 

  Bucură-te, că, lăudând vredniciile tale, slăvim pe atotputernicul Dumnezeu; 

  Bucură-te, cel ce ai înţeles că pentru Hristos a muri este în fapt cu El veşnic a vieţui; 

  Bucură-te, mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele; 

  Bucură-te, cel asupra poftelor biruitor; 

  Bucură-te, al înstrăinaţilor povăţuitor; 

  Bucură-te, al tuturor către Dumnezeu mijlocitor; 

  Bucură-te, cel din cetatea cea de sus priveghetor; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 
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Condacul al 9-lea 

Văzându-se înfruntată aspru de tine, ismaeliteanca şi-a dezlănţuit răzbunarea dându-te pe mâna 

mai-marelui cetăţii, care te-a azvârlit în temniţă. Dar nici negura şi umezeala temniţei nu te-au 

spăimântat, nici nu te-au împiedicat a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

O, temniţă înfricoşătoare! Cât de groase au fost zidurile tale şi cât de grea povara beznei tale! Şi, 

ca şi când închiderea înăuntrul tău, în lanţuri ferecate, nu ar fi fost de ajuns, s-au adăugat 

sfântului mucenic cumplite şi ucigătoare chinuri. Ca noi să-i cântăm cu săltări duhovniceşti aşa: 

  Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit; 

  Bucură-te, cel ce petreci laolaltă cu toţi sfinţii; 

  Bucură-te, cel ce acum faţa lui Dumnezeu nemijlocit o priveşti; 

  Bucură-te, că floarea tinereţii cu vederea o ai trecut; 

  Bucură-te, purtător de finic al păcii lăuntrice; 

  Bucură-te, că oricare aleargă la ajutorul tău nu iese deşert; 

  Bucură-te, descoperirea gândurilor ascunse; 

  Bucură-te, cel ce trezeşti conştiinţele; 

  Bucură-te, că pentru cei cuprinşi de patimi eşti rugător către Dumnezeu; 

  Bucură-te, că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri; 

  Bucură-te, vestitor de bucurii spirituale; 

  Bucură-te, lumină aprinsă în bezna nepăsărilor; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

Moartea pe martiri nu-i înspăimântă, căci dragostea de Hristos învinge toate. Neocolind aceştia 

moartea cea trupească şi dispreţuind-o, ei primesc cu seninătate trecerea spre veşnica Împărăţie, 

unde cu cetele cele de sus dănţuiesc şi cântă dumnezeirii fără oprire: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Miratu-s-a făptura de mirarea ta cea multă, că neşovăielnic ai străbătut drumul drept al credinţei, 

mărturisind astfel pe Dumnezeul cel întreit sfânt, Căruia şi noi dimpreună cu tine ne închinăm şi 

bucurându-ne te lăudăm grăind unele ca acestea: 

  Bucură-te, cel ce prin spânzurare nemurire ai agonisit; 

  Bucură-te, că prin răbdare sufletul ţi-ai mântuit; 

  Bucură-te, că din mâna Domnului ai primit cununa biruinţei; 

  Bucură-te, că de sus ţi-a venit răsplata credinţei; 

  Bucură-te, că numele tău în cartea vieţii s-a scris; 

  Bucură-te, că astăzi dănţuieşti în cerescul paradis; 

  Bucură-te, că nu te-au amăgit cele trecătoare; 

  Bucură-te, cel ce ai ştiut să preţuieşti pe cele nepieritoare; 

  Bucură-te, al celor din primejdii apărător; 

  Bucură-te, al celor întristaţi de nădejde dătător; 
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  Bucură-te, al ispitiţilor întăritor; 

  Bucură-te, al oropsiţilor ajutător; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Cum să te slăvim mai bine, vrednicule mucenic, decât lăudând îndelunga ta răbdare şi iubirea de 

cele înalte? Căci fire omenească având, spre cele îngereşti ai râvnit. Pentru care, cu toţii cântăm 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Văzând păgânii că nu te lepezi de credinţa ta şi nu te supui poftelor stricăcioase, cerut-au 

vizirului să te omoare. Iar vizirul a poruncit eparhului să facă aceasta. Şi te-au dus călăii de te-au 

spânzurat. Deci, ca cel ce ai primit încoronare mucenicească, vrednic eşti de cântări ca acestea: 

  Bucură-te, Ioane de Dumnezeu iubit; 

  Bucură-te, mucenice preafericit; 

  Bucură-te, cuget neprihănit; 

  Bucură-te, cel cu trupul nepângărit; 

  Bucură-te, pildă de sufletească tărie; 

  Bucură-te, rază dătătoare de bucurie; 

  Bucură-te, lumină sfântă; 

  Bucură-te, armă nebiruită; 

  Bucură-te, înger pământesc; 

  Bucură-te, dar dumnezeiesc; 

  Bucură-te, ancoră tare; 

  Bucură-te, zid de scăpare; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate, a zis oarecând Ioan cel cu gura de aur, încheindu-şi în surghiun 

viaţa cea pământească. Iar tu, Ioane Valahule, privind cu ochii duhului tău dincolo de hotarele 

zărilor şi veacului acestuia, ai mulţumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cu cântări cinstim amintirea ta, fericim chinurile tale şi neclintită răbdarea ta, mărim şi lăudăm 

bărbăţia ta cea neînvinsă, binecuvântându-te ca pe un mare ajutător şi păzitor al nostru şi din 

inimă grăind: 

  Bucură-te, tânăr mult ispitit; 

  Bucură-te, luptătorule neostenit; 

  Bucură-te, nădejdea tinerilor cea tare; 

  Bucură-te, în nevoi a lor apărare; 

  Bucură-te, izbăvitorul celor umiliţi; 

  Bucură-te, scăparea celor prigoniţi; 
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  Bucură-te, că pe necredincioşi i-ai smerit; 

  Bucură-te, că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit; 

  Bucură-te, cel ce întăreşti pe cei în suferinţă; 

  Bucură-te, că te-ai învrednicit de biruinţă; 

  Bucură-te, cel ce risipeşti gândurile necurate; 

  Bucură-te, alungătorul poftelor spurcate; 

  Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, răbdătorule de chinuri, preafericite noule mucenice, purtător al semnelor de biruinţă, Sfinte 

Mucenice Ioane Valahule, ascultă acum nevrednica rugăciune ce-ţi aducem din toată inima, ca să 

ne izbăveşti pe noi de năpastă, de primejdii, de dureri şi de ispite, spre a cinsti pomenirea ta, 

slăvind pe Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, ca împreună cu tine, în veacul ce va să fie, să-I 

cântăm Lui: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava 

 

Condacul 1 

Apărătorului şi sprijinitorului creştinătăţii, împotrivitorului şi surpătorului păgânătăţii, 

mucenicului celui de curând arătat, ostaşului lui Hristos celui adevărat, care ca un soare Bisericii 

Răsăritului a strălucit, şi pe credincioşi de veselie i-a umplut, toţi acum din suflet cântări de 

mulţumire şi de laudă să-i aducem, şi cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, mare 

mucenice al lui Hristos! 

Icosul 1 

Îngerilor iubită şi plăcută a fost şi mai înainte de pătimire vieţuirea ta, purtătorule de chinuri al 

lui Hristos, Ioane. Căci cu trup material îmbrăcat fiind, viaţă îngerească pe pământ ai vieţuit, cu 

milostenii şi cu neîncetate rugăciuni, apoi şi cu chinuri. Pentru aceasta noi, după vrednicie, aceste 

laude aducem ţie: 

Bucură-te, că, prin postirile şi rugăciunile tale cele necontenite, îngerilor te-ai asemănat; 

Bucură-te, că prin milosteniile şi lacrimile tale pe demoni i-ai înfricoşat; 

Bucură-te, că pe cei întristaţi i-ai mângâiat; 

Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai ajutat; 

Bucură-te, că în trup muritor te-ai arătat înger pământesc; 

Bucură-te, căci cu mintea ai fost om ceresc; 

Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi ai răsărit; 

Bucură-te, că dreapta credinţă până în sfârşit ai păzit; 

Bucură-te, că din cetatea vestită Trapezunda ai ieşit; 

Bucură-te, că prin toate faptele bune desăvârşit te-ai împodobit; 

Bucură-te, că pe mare, neguţător iscusit ai fost; 

Bucură-te, că neguţătoria sufletului bine ai chibzuit; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Văzând, mucenice al lui Hristos, viclenia diavolului cea măiestrită asupra ta, prin cel de altă 

credinţă, ca să te depărteze de la dreapta credinţă, şi cu înţelepciunea dată ţie de la Dumnezeu, 

pricepând măiestriile lui, neprins de dânsele ai rămas cu harul Celui Preaînalt; pentru aceea ai şi 

cântat: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Cunoscând clevetirea ereticului Reiz, de trei ori fericite, adusă asupra ta la eparhul Cetăţii Albe, 

cel de credinţă otomană, cum că te-ai lepădat de adevărata credinţă creştinească, măcar că acela a 
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te ademeni la aceasta în tot chipul s-a silit, tu nicidecum nu te-ai lăsat a fi biruit; pentru aceea 

după cuviinţă auzi de la noi acestea: 

Bucură-te, că pe Reiz de mincinos l-ai vădit; 

Bucură-te, că tu ca un turn ai rămas neclintit; 

Bucură-te, că momirile eparhului întru nimic le-ai socotit; 

Bucură-te, că toţi cei ce au văzut acestea, folos au câştigat; 

Bucură-te, că soarelui şi luceafărului a jertfi nu ai voit; 

Bucură-te, căci cu aceasta pe păgânul Cadiu l-ai dispreţuit; 

Bucură-te, căci creator al acestora pe singurul Dumnezeu Cel în Treime L-ai mărturisit; 

Bucură-te, că n-ai primit a defăima; 

Bucură-te, că ai mărturisit credinţa cea adevărată; 

Bucură-te, că de aici s-a pornit tiranul spre a te chinui; 

Bucură-te, că ai mustrat pe eparhul înaintea tuturor; 

Bucură-te, că pe el mai vârtos a se pleca ţie l-ai îndemnat; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

De puterea harului Sfântului Duh fiind întărit, cu multă îndrăzneală către guvernator ai zis, 

viteazule ostaş al lui Iisus: „Nu crede, o, tirane, că eu mă voi lepăda vreodată de Hristosul meu şi 

că mă voi închina făpturii mai degrabă decât Creatorului; să nu-mi fie mie aceasta cât timp voi 

respira aerul acesta”; pentru care şi cu mare glas ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Erai, o, purtătorule de chinuri al lui Hristos, când acestea le ziceai către eparh, vesel la faţă, şi 

fără de sfială sau frică; iar el, nemaiputând răbda şi de mânie aprinzându-se, a poruncit să fie 

aduse înaintea lui toiege multe şi de haine să fii dezbrăcat; dar tu, ca şi cum altul ar fi fost, aşa te 

aflai; pentru aceasta şi noi unele ca acestea zicem către tine: 

Bucură-te, că, văzând toiegele acelea, nicidecum nu te-ai temut; 

Bucură-te, că din vederea acelora mai tare te-ai împotrivit tiranului; 

Bucură-te, că te-ai dezbrăcat de haine stricăcioase; 

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în porfiră nepieritoare în ceruri; 

Bucură-te, că ai fost ameninţat cu chinuri de moarte; 

Bucură-te, că tiranul mai cumplit s-a întărâtat, pentru că tu nu ai băgat în seamă acestea; 

Bucură-te, că ai înfruntat pe acesta înaintea tuturor celor ce erau de faţă; 

Bucură-te, că pe tine te-ai mărturisit rob adevărat al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că bine ai ţinut aşezămintele, pe care le-ai învăţat de la părinţii tăi; 

Bucură-te, că n-ai primit a aduce jertfă zeilor guvernatorului; 

Bucură-te, că ai zis păgânului să nu întârzie de a te chinui; 

Bucură-te, căci cu aceasta te-a trimis mai degrabă la Împărăţia cerurilor; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
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Condacul al 4-lea 

Creatorului mai ales decât creaturii ai zis, cu suflet vitejesc, o mult-pătimitorule, că te vei 

închina; pentru aceasta tiranul cel păgân, auzind astfel de cuvinte de la tine şi pierzând nădejdea 

a te îndupleca la voia sa, nebuneşte s-a aprins de mânie sălbatică şi a început să te chinuiască. Iar 

tu, mucenice al lui Hristos, bărbăteşte răbdând, cu veselie Celui ce te întărea pe tine ai cântat: 

Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Inimă de diamant având, când ai pătimit pentru dragostea Celui dorit de tine, fericite al lui 

Hristos mucenice, întru nimic ai socotit chinurile, cu harul Lui fiind întărit; pentru aceea, ca peste 

o aspidă înveninată ai călcat, şi ai alergat spre mai cumplite chinuri cu bucurie; pentru care şi de 

la noi auzi acestea: 

Bucură-te, că ai fost aşternut gol pe pământ spre chinuire; 

Bucură-te, că ai avut ochii minţii sus la cer; 

Bucură-te, căci cu toiege noduroase fără milă fiind bătut, n-ai slăbit; 

Bucură-te, căci chinuitorii, cumplit bătându-te, au obosit; 

Bucură-te, că vitejeşte ai răbdat să-ţi fie trupul zdrobit în bucăţi; 

Bucură-te, căci cu acestea şi mai mult la mânie ai întărâtat pe tiranul; 

Bucură-te, că de multe bătăi, cărnurile lipite pe toiege au fost aruncate sus în aer; 

Bucură-te, căci cu aceasta ai adunat pe îngeri spre a se minuna; 

Bucură-te, că ai roşit cu sângele tău pământul; 

Bucură-te, căci cu aceasta ai strivit pe satana sub picioarele tale; 

Bucură-te, că pentru aceasta I-ai mulţumit Stăpânului Hristos; 

Bucură-te, că El te-a întărit a suferi alte chinuri mai cumplite; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Auzindu-te cei ce te chinuiau, fiii pierzării, pe tine, mucenice, rugându-te lui Dumnezeu, s-au 

umplut de mai multă mânie şi mai cumplit te-au schingiuit, încât şi glasul ţi-a lipsit; iar tu, 

răbdătorule de chinuri, suferind cu bărbăţie chinul acesta, lui Hristos Celui ce te-a întărit, din 

adâncul inimii, ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cu lanţuri de fier din porunca guvernatorului fiind legat, ostaşule al lui Hristos, Ioane, ai fost 

aruncat în temniţă şi păstrat spre mai cumplite chinuri; şi tot trupul tău de bătăi fiind sfărâmat, a 

doua zi iarăşi la judecată ai fost adus; dar, stând înaintea tiranului cu faţa veselă, păgânul Cadiu 

s-a mirat foarte şi s-a înspăimântat. Pentru aceea şi noi cu laude ca acestea te întâmpinăm: 

Bucură-te, că pentru Hristos ai fost legat cu lanţuri de fier; 

Bucură-te, căci cu acelea ai înfricoşat de tot pe diavolul; 

Bucură-te, că ai locuit în temniţă întunecoasă, închis fiind acolo; 

Bucură-te, că după aceea te-ai sălăşluit în raiul cel luminos; 

Bucură-te, căci, cu răni cumplite peste tot trupul fiind rănit, vesel te-ai arătat; 
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Bucură-te, că de aceasta păgânul tiran mult s-a mirat; 

Bucură-te, că nu ai purtat grijă de vindecarea rănilor trupului tău; 

Bucură-te, că prin aceasta sufletul tău mai frumos a înflorit; 

Bucură-te, că omul tău cel din afară s-a stricat; 

Bucură-te, că omul tău cel dinăuntru a luat acum mai bună înnoire; 

Bucură-te, că tiranul a pregătit şi alte chinuri mai cumplite împotriva ta; 

Bucură-te, că şi pe acelea tu le-ai primit cu dragoste; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Având în minte bunătăţile, pe care vrei să le dobândeşti, mucenice al lui Hristos, vrednicule de 

laudă, înţelepţeşte ai răbdat toate schingiuirile, ruperile şi sfâşierea cărnurilor; pentru aceea 

tiranul, umplându-se nebuneşte de şi mai multă mânie şi răcnind ca o fiară sălbatică, a poruncit 

ca iarăşi să fii chinuit mai cu asprime şi fără de cruţare să fii bătut. Iar când se făceau acestea, tu 

cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Atât de cumplit şi fără de cruţare ai fost bătut, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, mucenice, 

încât şi cele dinăuntru ale tale s-au rupt; iar cei ce te chinuiau pe tine, obosind de atâta cruntă 

bătaie, se schimbau unii după alţii; dar tu, viteazule ostaş al lui Hristos, nicidecum nu ţi-ai 

schimbat gândul de la doritul tău Iisus; ci te rugai Lui mai cu dinadinsul în adâncul inimii tale, ca 

să-ţi dea răbdare până la sfârşit. Pentru aceasta şi noi, ajutaţi fiind de rugăciunile tale, zicem 

unele ca acestea: 

Bucură-te, că tu nu ai pierdut răbdarea, cu cruzime fiind bătut pentru Hristos; 

Bucură-te, că au obosit chinuitorii, cei ce te băteau; 

Bucură-te, că aceia, ostenind, se schimbau unii după alţii; 

Bucură-te, că mintea ta sta la Dumnezeu, Cel ce te întărea; 

Bucură-te, că trupul tău a fost rănit şi sfâşiat până la cele dinăuntru; 

Bucură-te, că Hristos cu harul Sfântului Duh te-a cercetat din înălţime; 

Bucură-te, că toţi cei adunaţi la acea privelişte au înfruntat pe judecător, pentru o cruzime ca 

aceea; 

Bucură-te, că din cer ţi-ai ţesut ţie haină nefăcută de mână; 

Bucură-te, căci chinuitorii s-au săturat de a mai bate cinstitul tău trup; 

Bucură-te, căci credincioşii s-au umplut de multă jale, văzându-te pe tine; 

Bucură-te, că ai simţit pe trupul tău rănile lui Hristos; 

Bucură-te, că şi El ţi-a gătit cunună neveştejită în ceruri; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Nemaiavând păgânul tiran nici un fel de chin, o, de trei ori fericite mucenice, a poruncit să fie 

adus un cal neînvăţat şi sireap, şi sfintele tale picioare să fie legate tare de coada lui şi să te 

poarte şi să te târască pe toate străzile cetăţii; iar tu, ostaşule al lui Hristos, aşa fiind târât, te-ai 

făcut privelişte îngerilor şi oamenilor şi cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 7-lea 

Străin cu adevărat şi neobişnuit chin s-a născocit ţie, pătimitorule al lui Hristos, păgânul Cadiu. 

Că târât fiind tu de cal în fuga mare pe la locurile cele aspre ale cetăţii, bucăţi de carne din trupul 

tău pe pietre rămâneau, capul ţi se zdrobea şi credincioşii cei ce te priveau s-au umplut de multă 

jale. Iar tu, având mintea ridicată către Dumnezeu, în taină te rugai Lui; de aceasta şi noi robii tăi 

minunându-ne, laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, că prin chinuirea ta cea cumplită te-ai făcut mărturisitor al Sfintei Treimi; 

Bucură-te, că prin răbdarea ta cea cu tărie te-ai arătat întemeietor al dreptei credinţe; 

Bucură-te, că aprins ai fost de focul dragostei celei nespuse către Dumnezeu; 

Bucură-te, că pentru Dânsul ai suferit sfărâmarea trupului tău; 

Bucură-te, că te-ai făcut pricină de veselie îngerilor; 

Bucură-te, că ai fost tristă privire credincioşilor; 

Bucură-te, că, trântit fiind de pietre, capul tău cel sfânt s-a zdrobit pentru Hristos; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale s-a strivit de tot capul balaurului cel nevăzut; 

Bucură-te, că pământul ca o boia s-a vopsit cu sângele cel curs din tine; 

Bucură-te, că în Împărăţia cerurilor Hristos cunună acum ţi-a dăruit; 

Bucură-te, că pentru Dânsul pe pământ ai pătimit; 

Bucură-te, că împreună cu Dânsul în Împărăţia Lui te-ai sălăşluit; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Văzându-te, mucenice al lui Hristos, neamul cel rău credincios când erai târât de cal pe străzile 

lor, unii te luau în batjocură, alţii îşi strâmbau feţele lor şi aruncau în tine cu ce aveau în mână, 

alţii făceau râs şi lucruri necuviincioase. Iar tu, viteazule ostaş, toate acestea cu bucurie şi cu 

mulţumire le răbdai, pentru Cel ce te întărea pe tine, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Cu totul având pe Iisus în sufletul şi mintea ta, purtătorule de chinuri, şi luptele tale fiind acum 

spre sfârşit, unul din cei ce te batjocoreau, în casa sa alergând şi o sabie goală apucând, cu dânsa 

a tăiat cinstitul şi sfântul tău cap, şi astfel luminat ţi-ai dat sufletul în mâinile Celui dorit de tine; 

pentru care jertfă auzi şi de la noi acestea: 

Bucură-te, că ai luat de la oameni înfruntare şi defăimare pentru Hristos; 

Bucură-te, căci cu acestea ai urmat lui Iisus, Cel defăimat de ei; 

Bucură-te, că ai fost lovit de ei, cu orice li se întâmplase a avea în mâini; 

Bucură-te, că şi Hristos tot aşa a pătimit pentru noi păcătoşii; 

Bucură-te, că neamul cel rău credincios cu sabia a tăiat cinstitul tău cap; 

Bucură-te, că şi Iisus a încununat cu strălucită coroană sfântul tău creştet; 

Bucură-te, că nevoinţa ta cea mucenicească acum s-a săvârşit; 

Bucură-te, că eşti preamărit împreună cu mucenicii în locaşurile cele cereşti; 

Bucură-te, că acum noi credincioşii te avem pe tine mijlocitor prea fierbinte către Dumnezeu; 

Bucură-te, că rugăciunile tale către Dânsul sunt bineprimite; 

Bucură-te, că amintirea ta se serbează în toată Biserica; 
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Bucură-te, că numele tău este mărit de toţi cei dreptcredincioşi; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

După tăierea cinstitului tău cap şi după despărţirea sfântului tău suflet de trup, mucenice 

prealăudate, trupul tău zăcea împreună cu capul cel tăiat, neîngropat şi în seamă nebăgat. Iar 

noapte făcându-se, o minune preamărită s-a văzut: asupra moaştelor tale ardeau făclii în chip de 

stâlp până la cer şi bărbaţi îmbrăcaţi în veşminte albe cădeau împrejurul trupului tău şi cântau 

cuvinte de negrăit, cu care împreună şi tu cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ritori cu frumoase cuvinte nu pot spune cântările pe care le cântau îngerii împrejurul moaştelor 

tale, mucenice de trei ori fericite; iar un oarecare iudeu, auzindu-i şi părându-i-se că sunt oameni 

pământeşti, a luat un arc şi a încercat a săgeta într-înşii; dar nimic n-a izbutit, ci mai vârtos s-a 

făcut vrednic de plâns în vederea tuturor. Pentru aceasta şi noi, de o minune ca aceea 

înspăimântându-ne, zicem ţie unele ca acestea: 

Bucură-te, că de îngeri te-ai învrednicit a fi petrecut; 

Bucură-te, că Hristos a privit din cer spre moaştele tale; 

Bucură-te, că deasupra moaştelor tale s-a văzut stâlp de foc până la cer; 

Bucură-te, că minunea aceasta a înspăimântat pe mulţi; 

Bucură-te, că iudeul acela a fost pedepsit de puterea dumnezeiască; 

Bucură-te, că aceasta s-a făcut spre mai multa laudă a moaştelor tale; 

Bucură-te, că tot poporul a alergat să privească pe iudeul acela; 

Bucură-te, că după mărturisirea lui, înaintea tuturor, a fost dezlegat de pedeapsă; 

Bucură-te, că tiranul, fiind înştiinţat de această minune, mult s-a temut; 

Bucură-te, că din această pricină a poruncit creştinilor să te înmormânteze; 

Bucură-te, că, îngropat fiind, Biserica a primit cinstitul tău trup; 

Bucură-te, că sfântul tău suflet s-a odihnit în locaşurile cele cereşti; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

O, mucenice mult-pătimitorule, trădătorul şi vânzătorul tău, vrând într-una din nopţi să fure 

cinstitul şi preachinuitul tău trup şi la patria sa să-l ducă, tu, ostaşule al lui Hristos, te-ai arătat 

degrabă în somn preotului bisericii aceleia şi de aceasta l-ai înştiinţat; iar el îndată a alergat la 

biserică şi cinstitele tale moaşte din mâinile lui le-a apucat; pentru care, bucurându- se, a cântat 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Preţioasele şi sfintele tale moaşte, prin purtarea ta de grijă, mucenice al lui Hristos, scăpând 

neluate de cei de alt neam, înăuntrul altarului au fost duse şi aşezate în Sfânta Masă, unde 

totdeauna pentru mântuirea noastră Se jertfeşte Mielul lui Dumnezeu, Căruia şi tu te-ai adus 

jertfă. Credincioşii fiind înştiinţaţi de aceasta, au lăudat pe Atotputernicul Dumnezeu, Cel ce 
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măreşte pe sfinţii Săi, cu care şi noi cântări de laudă ca acestea îţi aducem ţie: 

Bucură-te, că cinstitele tale moaşte au scăpat nefurate şi nevătămate; 

Bucură-te, că cei de alt neam au fost alungaţi cu ruşine şi deşerţi; 

Bucură-te, că înăuntrul altarului moaştele tale au fost aşezate de preoţii Bisericii; 

Bucură-te, căci credincioşii s-au bucurat de aceasta; 

Bucură-te, că acolo au fost săvârşite neîncetate minuni printr-însele; 

Bucură-te, că şi demonii au fost alungaţi din mulţi oameni; 

Bucură-te, că uneori s-a arătat stâlp de foc din cer deasupra lor; 

Bucură-te, că alteori şi îngerii s-au pogorât spre dânsele; 

Bucură-te, că uneori din ele a ieşit bună mireasmă de negrăit; 

Bucură-te, că prin ele s-au tămăduit toate felurile de boli; 

Bucură-te, că pretutindeni a străbătut vestea minunii ce s-a făcut; 

Bucură-te, că Dumnezeu bine a voit ca vestirea ta să ajungă şi până la marginile pământului; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Împodobite fiind cu harul de tot felul de minuni cinstitele şi sfintele tale moaşte, mucenice al lui 

Hristos, vrednicule de laudă, toţi dreptcredincioşii le cinstesc şi le sărută. Pentru aceea tu, având 

îndrăzneală către Dumnezeu, Stăpânul tuturor, mijloceşte acestora, de la Dânsul, în viaţa aceasta 

sănătate trupească şi în veacul ce va să fie mântuire sufletească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Făclie cu totul luminoasă fiind cinstitele tale moaşte, mucenice mult-chinuite, pusă în sfeşnicul 

Bisericii şi luminând mult timp partea locului unde ai pătimit, după aceea, prin vrerea lui 

Dumnezeu şi prin stăruinţa unui drept-credincios domn, în ţara Moldovei adusă fiind, neîncetat 

luminează şi raze de minuni, spre toţi cei ce aleargă la ele cu credinţă, revarsă. 

Pentru aceea şi noi de acelaşi dar împărtăşindu-ne, zicem ţie: 

Bucură-te, rază a luminii celei neînserate şi gânditoare; 

Bucură-te, că peste toate părţile cele de sub cer eşti luminător; 

Bucură-te, luceafăr prealuminos al zilei celei neînserate; 

Bucură-te, că şi la noi prin oarecare iconomie ai fost adus din altă parte; 

Bucură-te, că şi acolo multă vreme razele ţi-au strălucit; 

Bucură-te, că iarăşi înapoi ai venit prin vrerea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, smirnă totdeauna binemirositoare în Biserica lui Hristos; 

Bucură-te, că împărtăşeşti de bună mireasmă pe toţi cei ce aleargă la tine; 

Bucură-te, vas de mir neîmpuţinat şi de nenumărate vindecări încăpător; 

Bucură-te, că împarţi îndeajuns tuturor celor ce au trebuinţă; 

Bucură-te, că Împăratul cerurilor a vărsat peste tine slavă şi mare cuviinţă; 

Bucură-te, că ne-ai îndestulat şi pe noi de darul tămăduirilor a tot felul de neputinţe; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
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Condacul al 12-lea 

Dar luând de la Dumnezeu, întru tot lăudate şi mult-pătimitorule mucenice, vindeci pe toţi de tot 

felul de boli, nu numai trupeşti, ci şi sufleteşti; iar acum, stând înaintea lui Hristos, Cel ce te-a 

întărit pe tine spre pătimire, nu înceta mijlocindu-ne mântuire sufletească şi nouă, celor ce cu 

dragoste şi cu multă cucernicie facem pomenirea ta şi cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudând, cântând şi fericind chinurile tale cele cu multă durere, răbdarea cea până în sfârşit, 

vitejia şi bărbăţia cea nebiruită ce ai arătat în trupul cel ca de diamant, pe care Hristos, purtătorul 

de biruinţă, l-a preaslăvit în cer şi pe pământ, şi nouă nevrednicilor ni l-a dăruit, Sfinte Mare 

Mucenice Ioane, zicem ţie acestea: 

Bucură-te, că eşti împreună-locuitor şi petrecător cu oştile îngereşti; 

Bucură-te, că eşti dus şi cu dragoste petrecut la locaşurile cele cereşti de cetele muceniceşti; 

Bucură-te, că eşti încununat cu mărire de însăşi mâna Împăratului Hristos; 

Bucură-te, că Însuşi Domnul te-a luat pe tine la odihna cea veşnică după multele pătimiri; 

Bucură-te, că ţi-ai adunat comoară nejefuită în ceruri; 

Bucură-te, că ai agonisit plată multă acum întru strălucirile sfinţilor; 

Bucură-te, că în încercări şi nevoi eşti nouă tare ajutător; 

Bucură-te, că eşti fierbinte solitor bucuriei şi slavei celei veşnice; 

Bucură-te, că eşti izvor nedeşertat de vindecări neputincioşilor; 

Bucură-te, că eşti o curgere neîncetată de mângâieri celor întristaţi; 

Bucură-te, că prin tine avem nădejde a fi scăpaţi de toate relele întâmplări vătămătoare şi 

nefolositoare; 

Bucură-te, că prin tine aşteptăm a dobândi bunătăţile cele de-a pururea fiitoare; 

Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, mult-pătimitorule al lui Hristos, Sfinte şi Mare Mucenice Ioane, primind această umilă 

rugăciune a noastră, ce se aduce ţie acum din inimă, ne izbăveşte pe noi de toate vătămările 

sufleteşti şi trupeşti, de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de chinul cel veşnic, cu rugăciunile tale 

cele bine-primite de Dumnezeu, ca împreună cu tine în veacul ce va să fie, în locaşurile sfinţilor, 

să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfinţilor Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel 

 

Condacul 1 

Veniţi, toţi credincioşii, să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie şi pe Filip, Mucenicii lui 

Hristos, care au propovăduit adevărata credinţă şi au primit cununa cerească. Iar voi, fericiţilor, 

cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziţi-ne pe noi, care strigăm: 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! 

Icosul 1 

Cu dreaptă credinţă şi evlavie se cuvine să lăudăm pe Zotic, Mucenicul, care paharul suferinţelor 

cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat şi până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea 

şi noi cu dragoste să-l cinstim, zicând: 

   Bucură-te, Zotic, martirul lui Hristos; 

   Bucură-te, al crucii apărător zelos; 

   Bucură-te, trandafir din grădina părintească; 

   Bucură-te, rugătorule pentru obştea creştinească; 

   Bucură-te, că sângele tău tot pământul nostru a adăpat; 

   Bucură-te, că prin tine credinţa vie s-a arătat; 

   Bucură-te, mărgăritar de preţ, ascuns sub pământ; 

   Bucură-te, că ale tale moaşte s-au găsit în mormânt; 

   Bucură-te, comoară sfântă strămoşească; 

   Bucură-te, nestemată scumpă duhovnicească; 

   Bucură-te, al Evangheliei vestitor neînfricat; 

   Bucură-te, al Bisericii far prealuminat; 

   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Zis-a Domnul: „Oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu pe el 

înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”. Drept aceea şi tu, Mucenice Zotic, cu îndrăzneală ai 

mărturisit pe Hristos în privelişte şi pe mulţi dintre cei ce erau de faţă la lumina dreptei credinţe 

i-ai adus, cântând: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Îngerească viaţă pe pământ ai petrecut, Mucenice Atal, pentru Dumnezeu cel în Treime închinat, 

din toată inima L-ai iubit şi pe Hristos Domnul înaintea tuturor L-ai propovăduit, pentru care noi 

smeriţii te cinstim cu evlavie, zicând: 

   Bucură-te, Atal, care glasul Evangheliei ai ascultat; 
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   Bucură-te, că dreapta credinţă în a ta inimă ai purtat; 

   Bucură-te, că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit; 

   Bucură-te, că a lor cruzime ai biruit; 

   Bucură-te, al Bisericii luceafăr neapus; 

   Bucură-te, că pentru Hristos sufletul ţi-ai pus; 

   Bucură-te, că a Lui înfocată dragoste ai purtat; 

   Bucură-te, că a ta credinţă prin fapte ai arătat; 

   Bucură-te, al cetăţii Noviodunum fiu duhovnicesc; 

   Bucură-te, cetate a Ierusalimului ceresc; 

   Bucură-te, minunată viţă din tulpina lui Hristos; 

   Bucură-te, mlădiţă sfântă şi rod preafrumos; 

   Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Atal, Preafericite, tu de sine cu totul te-ai lepădat şi Crucea lui Hristos până la moarte ai purtat; 

pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi cu gura L-ai mărturisit, strigând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Altă mlădiţă cuvântătoare, Mucenicul Camasie, din buciumul vieţii răsărind şi multă roadă 

duhovnicească aducând, pe mulţi la dreapta credinţă i-a povăţuit şi pentru Hristos sufletul său şi-

a pus; pentru care, cu buna cuviinţă, îl lăudăm, zicând: 

   Bucură-te, ales al Biserici dreptmăritoare; 

   Bucură-te, al credinţei noastre soare; 

   Bucură-te, că pentru adevăr toate ai suferit; 

   Bucură-te, că, în chinuri, spre Cruce ai privit; 

   Bucură-te, că de ucidea trupului nu te-ai înspăimântat; 

   Bucură-te, că de ruşinarea sufletului ai scăpat; 

   Bucură-te, că Dumnezeu din cer spre tine a căutat; 

   Bucură-te, că duhul tău la Sine l-a luat; 

   Bucură-te, că, primind har, vitejeşte ai pătimit; 

   Bucură-te, că a viţei cunună de la Hristos ai dobândit; 

   Bucură-te, că pătimirile tale multora le-au fost de folos; 

   Bucură-te, că, privind la acestea, mulţi la Adevăr s-au întors; 

   Bucură-te, Camasie, vrednicule următor a lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Aprins fiind de dragoste către Iisus Hristos, Camasie, mânia tiranilor ai înfruntat şi cu mare 

bărbăţie chinurile morţii ai răbdat, căci privind cu ochii minţii la veşnica fericire, lui Dumnezeu 

din inimă cântai: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Rază a Soarelui celui de taină ai fost pe pământul Sciţiei Mici, Filip, Preaînţelepte, căci pe 

păgâni i-ai luminat, pe Hristos înaintea tuturor mărturisind; pentru care te rugăm, auzi-ne şi pe 

noi, care te lăudăm cu unele ca acestea: 

   Bucură-te, Filip, care pe cei din păgânătate i-ai îndreptat; 

   Bucură-te, că pe Soarele cel veşnic la toţi L-ai arătat; 

   Bucură-te, rodul Dumnezeului cel adevărat; 

   Bucură-te, că în ogorul Lui cu râvnă ai lucrat; 

   Bucură-te, că sămânţa Cuvântului bun ai primit; 

   Bucură-te, că prin a ta osteneală însutit ai rodit; 

   Bucură-te, că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a împodobit; 

   Bucură-te, că pentru Nunta Mirelui cu ea te-ai pregătit; 

   Bucură-te, că albinei te-ai asemănat şi la florile duhovniceşti ai zburat; 

   Bucură-te, că mierea credinţei din Scripturi ai adunat; 

   Bucură-te, că talantul tău cu dobândă lui Hristos l-ai adus; 

   Bucură-te, că pentru acesta econom credincios te-a pus; 

   Bucură-te, Filip, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Zis-a oarecând Filip Apostolul către Hristos: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne va ajunge 

nouă”. Iar tu, Mucenice Filip, privind spre Dumnezeul cel în Treime slăvit, te-ai închinat Lui, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

După nemincinoasa mărturie a Scripturii, sfinţii vor judeca lumea, căci în vremea Judecăţii de 

apoi, prin faptele lor bune, pe păcătoşi îi vor mustra. Atunci tu, mucenice al lui Hristos, Zotic, să 

te rogi pentru noi, păcătoşii, ca să ne izbăvim de osândă, pentru care te lăudăm: 

   Bucură-te, Zotic, Mucenice, care pentru noi la Dumnezeu mijloceşti; 

   Bucură-te, că celor ce se roagă ţie ajutor dăruieşti; 

   Bucură-te, că sfintele tale moaşte creştinii le cinstesc; 

   Bucură-te, că prin ele daruri multe dobândesc; 

   Bucură-te, cu cei ce cu tine au pătimit; 

   Bucură-te, că împreună cu ei cununa ai primit; 

   Bucură-te, că în Evanghelie ai crezut fără şovăire; 

   Bucură-te, că prin gura ta s-a vestit mântuirea; 

   Bucură-te, că a lui Hristos Cruce în inimă ai primit; 

   Bucură-te, că de chinuri nu te-ai lepădat; 

   Bucură-te, că te-ai împotrivit celor deşarte; 

   Bucură-te, că de cele cereşti ai avut parte; 

   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos! 
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Condacul al 6-lea 

Toţi fiii Bisericii dreptmăritoare cinstesc sfintele tale moaşte, Zotic, preafericite; iar tu, având 

îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te pururi pentru noi smeriţii, care te cinstim şi lui Dumnezeu 

cântăm: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Veşmântul cel luminat al nestricăciunii, prin nevoinţe, ai primit de la Hristos, Mucenice Atal, şi 

de odihna veşnicei vieţi te-ai învrednicit. Vas ales al Domnului fiind, roagă-te pentru noi, care te 

lăudăm zicând: 

   Bucură-te, Atal, care negrăit pe Hristos L-ai iubit; 

   Bucură-te, că pentru dragostea Lui mult ai suferit; 

   Bucură-te, cerbule însetat, care la Izvorul vieţii ai alergat; 

   Bucură-te, că pe Dumnezeu cel Viu ai căutat; 

   Bucură-te, că pomenirea ta cu laude o cinstim; 

   Bucură-te, că la tine în rugăciuni smerite venim; 

   Bucură-te, că celor ce te cheamă eşti mare apărător; 

   Bucură-te, că prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor; 

   Bucură-te, că frica cea curată de Dumnezeu ai avut; 

   Bucură-te, că voia Lui cu osârdie ai făcut; 

   Bucură-te, că pătimirea ta sfântă ne-a fost de folos; 

   Bucură-te, al credinţei diamant luminos; 

   Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Asemenea lui Avraam şi ucenicilor lui Hristos, prieten lui Dumnezeu te-ai făcut, Atal, că 

poruncile Lui le-ai păzit şi până la moarte pentru dragostea Lui ai suferit. Pentru aceasta viaţa 

veşnică ai dobândit şi acum cu îngerii Îl lauzi, cântând: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Hotărârea cea neclintită a credinţei tale, Camasie, văzând-o tiranii cei păgâni, după multe chinuri 

au poruncit a te da morţii. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit, pentru care noi cu 

laude te cinstim: 

   Bucură-te, Camasie, că spre cele cereşti ai râvnit; 

   Bucură-te, că pentru aceasta viaţa veşnică ai moştenit; 

   Bucură-te, că moartea cu bucurie ai aşteptat; 

   Bucură-te, că pe Hristos în inimă L-ai purtat; 

   Bucură-te, al muceniciei doritorule; 

   Bucură-te, către veşnicie alergătorule; 

   Bucură-te, că cele trecătoare întru nimic le-ai socotit; 

   Bucură-te, că pe cele veşnice mult le-ai preţuit; 

   Bucură-te, cetăţean al cereştii Împărăţii; 

   Bucură-te, moştean al nepieritoarelor vistierii; 
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   Bucură-te, râvnitorule al raiului celui preafrumos; 

   Bucură-te, îndreptătorul nostru al celor de jos; 

   Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Ierusalimul cel ceresc în minte având, Camasie, cu smerenie pe pământ ai vieţuit şi cu bucurie 

pentru Hristos cu moartea te-ai însoţit, iar acum în ceruri, împreună cu îngerii, cânţi lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Gata a fost inima ta, Filip Mucenice, de a nădăjdui spre Dumnezeu şi fără de frică pe Hristos 

înaintea tiranilor a mărturisi şi de vremelnica viaţă a nu te îngriji. Pentru care noi nevrednicii 

îndrăznim a te cinsti prin acestea: 

   Bucură-te, Filip, al Împărăţiei cerurilor moştenitor; 

   Bucură-te, că împreună cu îngerii eşti vieţuitor; 

   Bucură-te, că pe Hristos-Adevărul ai mărturisit; 

   Bucură-te, că pentru El cumplit ai pătimit; 

   Bucură-te, că frumuseţi de nevăzut nouă pururi priveşti; 

   Bucură-te, că în slăvite cântări acum te veseleşti; 

   Bucură-te, că la limanul odihnei ai ajuns; 

   Bucură-te, că acolo cunoşti adâncul cel de nepătruns; 

   Bucură-te, că de acolo simţi mângâierea celor cereşti; 

   Bucură-te, că împreună cu sfinţii te proslăveşti; 

   Bucură-te, al Adevărului martor neînfricat; 

   Bucură-te, al Bisericii sfeşnic luminat; 

   Bucură-te, Filip, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Pusu-ţi-ai sufletul pentru Hristos, Mucenice Filip, şi l-ai aflat ca aurul lămurit înaintea Domnului. 

Voit-ai a te jertfi lui Dumnezeu cu trupul, spre a dobândi învierea sufletului şi a cânta Lui în veci 

laudă: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Slavă şi mulţumire să aducem lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaşte ale martirului Zotic 

şi ale celor împreună cu dânsul pătimitori. La toţi smerit să ne închinăm şi pe Zotic să-l lăudăm, 

zicând: 

   Bucură-te, Zotic, fiu iubitor al Bisericii dreptmăritoare; 

   Bucură-te, sprijinul rugilor noastre stăruitoare; 

   Bucură-te, a Sciţiei Mici mărturie creştinească; 

   Bucură-te, a Dobrogei dăruire dumnezeiască; 

   Bucură-te, al credinţei ortodoxe apărătorule; 

   Bucură-te, al nostru către Domnul rugător; 
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   Bucură-te, a Tomisului podoabă duhovnicească; 

   Bucură-te, al creştinilor comoară cerească; 

   Bucură-te, floare cu mireasmă de nespus; 

   Bucură-te, mărgăritar al Ierusalimului de sus; 

   Bucură-te, al Bisericii crin preafrumos; 

   Bucură-te, mlădiţă, cu rod de mult folos; 

   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

Veniţi, toţi iubitorii de dreaptă credinţă, să aducem închinăciune lui Zotic, oşteanul lui Hristos, 

care Biserica noastră cu rugăciunile sale o păzeşte şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

De mare fericire şi cinste pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea moaştelor tale şi ale celor 

ce împreună cu tine au pătimit, Atal, pentru care, după cuviinţă, poporul cel dreptcredincios te 

laudă, zicând: 

   Bucură-te, Atal, al Evangheliei propovăduitor; 

   Bucură-te, al strămoşilor noştri luminător; 

   Bucură-te, a credincioşilor mângâiere; 

   Bucură-te, a cetăţii Noviodunum avere; 

   Bucură-te, că prin aflarea moaştelor tale, dreapta credinţă s-a întărit; 

   Bucură-te, că prin ele Biserica s-a împodobit; 

   Bucură-te, al lui Hristos vrednic slujitor; 

   Bucură-te, al cereştilor lăcaşuri locuitor; 

   Bucură-te, al Sciţiei Mici nepreţuit odor; 

   Bucură-te, al păgânilor biruitor; 

   Bucură-te, al sufletelor noastre făclie luminoasă; 

   Bucură-te, a creştinilor podoabă aleasă; 

   Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Să se bucure Niculiţel, că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat şi astăzi toţi credincioşii 

cu inimă curată pe Mucenicul lui Hristos, Atal, îl cinstim, cântând lui Dumnezeu laudă: Aliluia! 

 

Icosul al 11-lea 

Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, Mucenice Camasie. De aceea, cu mare îndrăzneală pe 

Hristos L-ai mărturisit şi sufletul tău, prin răbdarea chinurilor, ai dobândit. Auzi-ne pe noi, 

nevrednicii, care cu umilinţă te lăudăm, zicând: 

   Bucură-te, Camasie, că dorire cerească ai avut; 

   Bucură-te, că de tirani nu te-ai temut; 
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   Bucură-te, al raiului mult râvnitor; 

   Bucură-te, al nemuririi moştenitor; 

   Bucură-te, că până la sânge şi moarte ai suferit; 

   Bucură-te, că, prin îndelungă răbdare, sufletul ţi-ai dobândit; 

   Bucură-te, că slava deşartă ai trecut-o cu vederea; 

   Bucură-te, că slava cea veşnică ţi-a fost mângâierea; 

   Bucură-te, doritorule fierbinte pentru a ta mântuire; 

   Bucură-te, alergătorule spre veşnica fericire; 

   Bucură-te, că acum în ceruri cu drepţii te veseleşti; 

   Bucură-te, că prin a ta solire pe noi ne mântuieşti; 

   Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Dragoste şi credinţă fierbinte către Hristos având, Prealăudate Camasie, Mucenice, cu bărbăţie 

pe tirani i-ai înfruntat şi pentru adevăr trupul la chinuri ţi l-ai dat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Mucenicului Filip laudă din toată inima să-i aducem, că acesta jertfă vie lui Dumnezeu s-a dat şi 

sufletul pentru El şi-a pus, iar acum, pururi stând înaintea Domnului, se roagă pentru noi, care îl 

cinstim zicând: 

   Bucură-te, Filip, a Bisericii podoabă frumoasă; 

   Bucură-te, a Soarelui dreptăţii rază luminoasă; 

   Bucură-te, că iubirea lui Hristos în tine s-a sălăşluit; 

   Bucură-te, că pentru dragostea Lui în chinuri te-ai jertfit; 

   Bucură-te, că prin fapte tăria credinţei ai arătat; 

   Bucură-te, următorul lui Hristos cel adevărat; 

   Bucură-te, cel ce cu bărbăţie urgia chinurilor ai primit; 

   Bucură-te, că de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit; 

   Bucură-te, că de moarte nu ţi-a fost teamă; 

   Bucură-te, că vremelnicele dureri nu le-ai luat în seamă; 

   Bucură-te, măslin al raiului celui mult dorit; 

   Bucură-te, că, în viaţă fiind, la cer ai râvnit; 

   Bucură-te, Filip, mărturisitorule al Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, Preafericiţilor Mucenici ai lui Hristos: Zotic, Atal, Camasie şi Filip, rugaţi-vă 

Preamilostivului Dumnezeu pentru Biserica noastră dreptmăritoare şi pentru poporul cel 

credincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare, pace şi har, spre a cânta împreună 

cu voi, acum şi în veacul viitor: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ghelasie de la Râmeț 

 

Condacul 1 

Preafericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulţumire îţi aducem noi, nevrednicii, pentru 

folosinţele pe care le dobândim de la tine neîncetat şi, ca unul care ne izbăveşti de tot necazul cu 

rugăciunile tale, primeşte de la noi această cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Icosul 1 

Îngerii, cântând, cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngereşte pe pământ 

ai vieţuit şi turma duhovnicească ţie încredinţată bine ai păstorit-o. Pentru aceasta, primeşte de la 

noi aceste smerite cântări: 

   Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup; 

   Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei; 

   Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit; 

   Bucură-te, că trupul cu postiri şi privegheri ţi l-ai înfrumuseţat; 

   Bucură-te, că sufletul cu virtuţi ţi l-ai împodobit; 

   Bucură-te, cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii; 

   Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus; 

   Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit; 

   Bucură-te, că pe cei stăpâniţi de demon i-ai tămăduit; 

   Bucură-te, că apă din pământ ai izvorât; 

   Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor; 

   Bucură-te, podoabă sfinţită a meleagurilor Râmeţului; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 2-lea 

Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfinţite Părinte Ghelasie, căci, cu toiagul semnul crucii 

făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci, văzând minunea, călugării şi credincioşii la Hopagi s-

au bucurat, dând mărire lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat aceste puteri, şi au strigat: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Arătatu-te-ai în vis la mulţi credincioşi, Sfinţite Părinte, şi multe minuni ai făcut celor ce s-au 

apropiat cu credinţă de sfintele tale moaşte. Pentru aceasta cu bucurie cântăm ţie: 

   Bucură-te, mângâierea celor întristaţi; 

   Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi; 

   Bucură-te, ajutorul celor împovăraţi; 

   Bucură-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri; 
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   Bucură-te, ajutătorul şi ocrotitorul Mănăstirii Râmeţ; 

   Bucură-te, al monahilor osârdnic povăţuitor; 

   Bucură-te, al preoţilor celor evlavioşi bun arhipăstor; 

   Bucură-te, al credincioşilor evlavios sprijinitor; 

   Bucură-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor; 

   Bucură-te, că de multe dureri eşti izbăvitor; 

   Bucură-te, că lui Hristos cu blândeţe şi cu smerenie ai urmat; 

   Bucură-te, că duhurile răutăţii cu nerăutatea ta le-ai alungat; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 3-lea 

Arhanghelii şi îngerii se minunează, Sfinţite Părinte, de credinţa ta cea mare pe care ai avut-o 

către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ şi ai izvorât apă. Pentru aceea şi noi, 

cunoscându-ţi râvna spre cele sfinte, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Auzitu-s-a de minunile tale, Sfinţite Părinte, până la hotarele pământului românesc, şi creştinii de 

pretutindeni aleargă la moaştele tale, care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmeţ, 

căci de aici toţi dobândesc ajutor. De aceea primeşte şi de la noi această cântare: 

   Bucură-te, că pe creştini îi aperi întru nevoi; 

   Bucură-te, că orfanilor le aduci mângâiere; 

   Bucură-te, că şi văduvelor le aduci alinare sufletelor; 

   Bucură-te, grabnic ajutător al celor bolnavi; 

   Bucură-te, cald folositor al celor întristaţi; 

   Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi; 

   Bucură-te, bunule părinte al celor săraci; 

   Bucură-te, că taberele vrăjmaşilor le-ai surpat; 

   Bucură-te, că în cer odihnă veşnică ai aflat; 

   Bucură-te, că în mijlocul cetelor îngereşti ai ajuns; 

   Bucură-te, că plată ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat; 

   Bucură-te, că pe oameni cu Dumnezeu i-ai unit; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 4-lea 

Preasfinţite Părinte Ghelasie, femeia cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul 

tău sicriu şi, credinţă având, a luat tămăduire. Pentru aceasta, minunându-ne de prea multa sa 

îndrăzneală, cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Adormind, Preasfinţite Părinte, pe asinul tău care te purta spre mănăstire, au rămas până astăzi 

urme neşterse pe piatră, şi clopotele celor şapte biserici singure au început să sune, ducând vestea 

trecerii tale din această viaţă. Pentru aceasta, primeşte de la noi aceste cuvinte de laudă: 
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   Bucură-te, că pe asin, precum odinioară Iisus, ai încălecat; 

   Bucură-te, că cele şapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat; 

   Bucură-te, că singure clopotele ţi-au vestit chemarea la Cel de Sus; 

   Bucură-te, că multe minuni ai lucrat; 

   Bucură-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat; 

   Bucură-te, că viaţa ta lui Hristos ţi-ai închinat; 

   Bucură-te, că mai cu trezvie lui Hristos ai slujit; 

   Bucură-te, că prin tine mulţi la credinţă au venit; 

   Bucură-te, că la înălţimea trăirii sfinte ai ajuns; 

   Bucură-te, al călugărilor minunat învăţător şi de Dumnezeu înţelepţit; 

   Bucură-te, al Sfintei Biserici laudă şi cu bucurie cinstit; 

   Bucură-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 5-lea 

Plângem şi ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele. Dar năzuim la tine, Preasfinţite 

Ghelasie, rugându-ne să fii mijlocitor către Domnul pentru noi şi pentru toată lumea, ca să 

dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Ca să arăţi milostivirea ta către noi, Preasfinţite Părinte, ai săvârşit multe minuni pentru cei ce au 

alergat cu credinţă la sfintele tale moaşte. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai 

descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire. Cu aceştia împreunându-ne glasurile, 

cu credinţă strigăm ţie: 

   Bucură-te, că ţie cu smerenie ne plecăm; 

   Bucură-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine aflăm; 

   Bucură-te, că prin tine cu ochii sufletului în slava cerească te vedem; 

   Bucură-te, că de chinurile cele veşnice ai scăpat multe suflete; 

   Bucură-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat; 

   Bucură-te, că pe noi toţi întru necazuri ne-ai mângâiat; 

   Bucură-te, cel ce eşti al Duhului Sfânt lăcaş împodobit; 

   Bucură-te, cel ce cu apa cea veşnică sufletele ai adăpat; 

   Bucură-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârşită; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 6-lea 

Minunată s-a arătat, Părinte, trecerea ta de pe pământ la cereştile lăcaşuri, căci ai cunoscut din 

vreme apropierea sfârşitului tău. De aceea, minunându-ne toţi de faptele tale, cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 6-lea 

Cine va putea spune cu adevărat toate nevoinţele tale, Sfinţite Părinte, cu care te-ai nevoit şi prin 

care ai dobândit pe Hristos cel dorit; de aceea îţi cântăm: 

   Bucură-te, că în sărăcie de bunăvoie ai vieţuit; 

   Bucură-te, că în post şi rugăciune toată viaţa ai petrecut; 

   Bucură-te, că prin smerenie toate le-ai învins; 

   Bucură-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit; 

   Bucură-te, că, înţelepciune având, pe mulţi preoţi ai îmbărbătat; 

   Bucură-te, că dogmele dreptei credinţe pe toţi i-ai învăţat; 

   Bucură-te, că prin viaţa ta Mănăstirea Râmeţ ai blagoslovit; 

   Bucură-te, că pe cei credincioşi i-ai tămăduit; 

   Bucură-te, că din nevoi pe noi toţi ne izbăveşti; 

   Bucură-te, că eşti izvor nesecat de bunătăţi pământeşti; 

   Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii pe mulţi ai îndestulat; 

   Bucură-te, că rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 7-lea 

Izvor de apă vindecător izvorăşti, Sfinţite Părinte, de sub altarul sfânt al mănăstirii tale, 

vindecând toată boala şi neputinţa. De aceea, minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai 

fost învrednicit, cu toţii strigăm: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Pom cu bune roade eşti, Sfinţite Părinte Ghelasie, care rodeşte rod de mântuire tuturor celor ce 

cu dragoste te cinstesc pe tine şi cu stâlpări de rugăciuni în mâini cer să le vii în ajutor; de aceea 

şi noi cu smerenie şi cu dragoste te lăudăm zicând: 

   Bucură-te, alesule între cuvioşi; 

   Bucură-te, floarea cea cu bun miros; 

   Bucură-te, trandafir cu mireasmă preadulce; 

   Bucură-te, rază pururea strălucitoare; 

   Bucură-te, păzitorule al fecioriei; 

   Bucură-te, iubitorule de curăţie; 

   Bucură-te, învăţătorule şi bun părinte; 

   Bucură-te, reazemul celor neputincioşi; 

   Bucură-te, vindecătorule al celor bolnavi; 

   Bucură-te, toiagul celor nevăzători; 

   Bucură-te, preadulce liniştitor al sufletelor noastre; 

   Bucură-te, mustrătorule al greşelilor noastre celor ascunse; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 
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Condacul al 8-lea 

Râu de lacrimi ai vărsat, Preasfinţite Părinte, rugând pe Dumnezeu pentru lume, şi te-ai nevoit cu 

asprime fără odihnă şi hrană, petrecându-ţi viaţa în osteneli sfinte. Pentru aceasta, noi toţi slăvim 

pe Dumnezeu, Care ţi-a dat ţie putere, cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povăţuit-o la Împărăţia cea de sus cu 

învăţăturile tale, Sfinte Părinte Ghelasie. Iar nouă, celor ce suntem bântuiţi de viforul multor 

necazuri şi ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând: 

   Bucură-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosădiţi; 

   Bucură-te, dătătorule de mângâieri; 

   Bucură-te, că din multe ispite ne scoţi cu rugăciunile tale; 

   Bucură-te, că eşti izvor de bunătăţi; 

   Bucură-te, că pe necredincioşi cu dragoste îi îndrepţi; 

   Bucură-te, că pe pământ mult bine ai făcut celor credincioşi; 

   Bucură-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi; 

   Bucură-te, acela ce, cu rugăciunile tale, săgeţile vrăjmaşilor le-ai oprit; 

   Bucură-te, că din izvorul mănăstirii tale mulţi s-au adăpat; 

   Bucură-te, acela ce de creştini eşti mult lăudat; 

   Bucură-te, cel ce cu daruri duhovniceşti viaţa noastră ai îmbogăţit; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 9-lea 

Cu mare bucurie, Preasfinţite Ghelasie, te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult preţ şi 

tu le dai tuturor cele de mântuire, povăţuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta, cu multă 

bucurie slăvim şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multă iubirea ta pe care o arăţi şi astăzi celor 

care se închină ţie cu credinţă? De aceea, cu dragoste aducând preamărire lui Dumnezeu, îţi 

cântăm ţie: 

   Bucură-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întuneric; 

   Bucură-te, făclie nestinsă ce luminezi în întunericul necunoştinţei; 

   Bucură-te, stea cu raze strălucitoare; 

   Bucură-te, că prin viaţa ta ai binevestit pe Hristos; 

   Bucură-te, că ai îndreptat pe cei legaţi de cele pământeşti; 

   Bucură-te, că ai mustrat nedreptatea multora; 

   Bucură-te, că în toată viaţa ta pe Domnul ai slăvit; 

   Bucură-te, că şi pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtuţilor; 

   Bucură-te, că prin tine multă linişte am aflat; 

   Bucură-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit; 

   Bucură-te, cel plin de blândeţe şi de smerenie; 
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   Bucură-te, părinte iubitor de fii, al celor ce aleargă la tine; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 10-lea 

Văzând Dumnezeu nevoinţele tale, Sfinţite Părinte Ghelasie, te-a proslăvit pe pământ cu mari şi 

multe minuni săvârşite încă în trup fiind. Iar după trecerea la cele veşnice, nu încetezi a ne 

împărtăşi de faceri de bine, pentru care şi noi cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost, Părinte Ghelasie, că ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate 

cursele şi ispitele care te împresurau, şi cu curgerile tale de lacrimi ai spălat taina sufletului tău, 

Părinte. Pentru aceasta cu dragoste îţi cântăm: 

Bucură-te, că prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit; 

Bucură-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului; 

Bucură-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vieţii cereşti; 

Bucură-te, că, plutind ca pe apă, capul tău înmiresmat a ocolit biserica mănăstirii; 

Bucură-te, că a treia oară pe fereastra bisericii el s-a oprit; 

Bucură-te, că toţi credincioşii cu cinste te-au primit; 

Bucură-te, că pe toţi cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuţi lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că din suflet curat pe tine te slăvim; 

Bucură-te, că, prin sfârşitul tău cel bun, sfinţenia vieţii tale o ai arătat; 

Bucură-te, că de cununa nemuririi din mâna Atotţiitorului te-ai învrednicit; 

Bucură-te, că fericirea raiului cu toţi sfinţii ai moştenit; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 11-lea 

Femeia ce era bolnavă în mare cinste pe tine te-a văzut, Preasfinţite Părinte, căci în chip minunat 

te-ai descoperit că eşti ocrotitor al credincioşilor ardeleni şi al Mănăstirii Râmeţ, dând poruncă să 

se păstreze rânduiala sfântă. Pentru aceasta şi noi, mulţumire lui Dumnezeu aducând, cântăm: 

Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Mare iubitor te-ai arătat credincioşilor tăi din Transilvania, îndreptătorule al credinţei celei 

drepte, că nu sufereai să vezi nedreptate şi urâciunea de patimi în locul sfânt al mănăstirii şi în 

toată ţara noastră, şi cu asprime ai pedepsit pe cei ce calcă rânduiala ta sfântă. Pentru aceasta, te 

lăudăm zicând cuvinte ca acestea: 

   Bucură-te, cel ce te-ai arătat curăţitor spinilor celor răi ai păcatelor; 

   Bucură-te, iubitorule al vieţii în curăţie; 

   Bucură-te, blândule arhiereu al lui Hristos; 

   Bucură-te, floarea cea cu dulce miros; 

   Bucură-te, că înseninezi sufletele credincioşilor; 

   Bucură-te, că luminezi minţile cele întunecate; 
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   Bucură-te, că alungi gândurile cele deşarte; 

   Bucură-te, alăută cu dulce glăsuire; 

   Bucură-te, îndrumătorule al turmei celei duhovniceşti; 

   Bucură-te, că prin tine şi noi aflăm mântuire; 

   Bucură-te, veselia sufletului dornic de Hristos; 

   Bucură-te, că altceva nu ştiu ce să grăiesc fără numai: bucură-te; 

   Bucură-te, Sfinte Parinte Ghelasie! 

Condacul al 12-lea 

Mintea ta, Sfinţite Părinte, ziua şi noaptea o ai îndreptat la cereştile lăcaşuri şi ai fost ca o 

fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta 

în veci petreci în ceruri cu toţi sfinţii, iar noi, cinstindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudăm, Sfinţite Părinte Ghelasie, dragostea ta de pe pământ faţă de fiii duhovniceşti pe care i-ai 

păstorit, precum şi multele minuni pe care le-ai săvârşit, tămăduind pe toţi cei ce cu dragoste te 

cinstesc pe tine, Sfinte Ghelasie, zicând: 

   Bucură-te, slujitorul lui Hristos; 

   Bucură-te, făcătorule de minuni părinte; 

   Bucură-te, de Hristos iubitorule fierbinte; 

   Bucură-te, izbăvitorule de tot felul de boli; 

   Bucură-te, cu monahii împreună nevoitorule; 

   Bucură-te, al credincioşilor evlavioşi povăţuitorule; 

   Bucură-te, învăţătorule al dreptei credinţe; 

   Bucură-te, că toţi te cinstim fierbinte; 

   Bucură-te, că pururea cu tine ne lăudăm; 

   Bucură-te, că prin tine pace sufletelor aflăm; 

   Bucură-te, că prin atingerea sfintelor tale moaşte de neputinţele noastre ne vindecăm; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 13-lea 

O, Preaminunate şi Sfinte Părinte, cu umilinţă strigăm şi cerem de la tine al tău sprijin în această 

vale a plângerii şi te rugăm, primeşte această puţină rugăciune şi o înalţă la tronul lui Dumnezeu, 

ca prin mijlocirile tale să ne învrednicim şi noi veşnicei Împărăţii şi să cântăm cu tine lui 

Dumnezeu: Aliluia!  
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Acatistul Sfântului Leontie de la Rădăuţi 

 

Condacul 1 

Preacuvinciosul ierarh, iubitorului de nevoinţe duhovniceşti, înţeleptului păstor al turmei celei 

cuvântătoare încredinţate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi şi întăritorului 

dreptei credinţe cu dragoste să-I cântăm: Bucură-te, preacuvioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Icosul 1 

Auzind glasul Evangheliei: „Intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă, care 

duce la viaţă”, din copilărie ai păşit pe această cale, luând cu dragoste jugul lui Hristos, şi cu 

totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem ţie, Sfinte Ierarhe 

Leontie: 

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor; 

Bucură-te, că, iubind rugăciunea, teolog te-ai făcut; 

Bucură-te, că mintea şi inima pururea către Domnul le-ai avut; 

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat; 

Bucură-te, că nevoinţele tale sihăstreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat; 

Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer ţi s-au făcut; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine; 

Bucură-te, că pe cei din primejdii cu rugăciunile tale i-ai izbăvit; 

Bucură-te, izbăvitorule de patimile cele trupeşti şi sufleteşti; 

Bucură-te, întărirea credincioşilor; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 2-lea 

Catedrala Rădăuţilor ca un rai duhovnicesc ţi-a fost ţie, părinte preaiubitorule al credinţei 

ortodoxe; aici cu slăviţii voievozi te-ai unit în sfintele rugăciuni către Dumnezeu pentru Biserica 

şi ţara strămoşească, cântând neîncetat cu aceştia lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Preaiubitor de linişte sihăstrească fiind, către obştea cea mare a Lavrei te-ai îndreptat, unde 

nevoindu-te duhovniceşte mintea ţi-ai luminat cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, pentru care 

aceste laude aducem ţie: 

Bucură-te, omule ceresc în trup pământesc; 

Bucură-te, a îngerilor preaminunată privire; 
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Bucură-te, desfătarea raiului; 

Bucură-te, chivernisitorul preaînţelept al Tainelor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, a cuvioşilor cunună; 

Bucură-te, al lavrei tale ocrotitor; 

Bucură-te, al călugărilor preaînţelept îndrumător; 

Bucură-te, că pentru curăţia sufletului tău harul preoţiei ţi s-a dat; 

Bucură-te, că pe aceasta cu smerenia inimii ai încununat-o; 

Bucură-te, că pe tine jertfă preacurată te-ai adus slujind Sfintele Taine; 

Bucură-te, că toată viaţa ta lui Hristos ai dat-o; 

Bucură-te, lauda preoţiei lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 3-lea 

Cunoscând că vrednicirea slujirii preoţeşti numai oamenilor a fost dată de Dumnezeu, la care 

îngerii din cer doar cu frică şi cu cutremur privesc, tu cu aceştia pururea ai cântat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Primind harul preoţiei odată cu vrednicia de păstor al obştii Sfintei Mănăstiri Lavra, şi mai mult 

ţi-ai sporit nevoinţele duhovniceşti, curăţindu-ţi sufletul şi luminându-ţi mintea, pentru care 

laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, al Mănăstirii Lavra ocrotitor prin sfintele tale rugăciuni; 

Bucură-te, preaînţelepte păstor duhovnicesc; 

Bucură-te, părinte bun al celor străini; 

Bucură-te, al dreptei judecăţi învăţător; 

Bucură-te, odihna duhovnicească a nevoitorilor; 

Bucură-te, lumina călugărilor; 

Bucură-te, înţeleaptă călăuză spre mântuire; 

Bucură-te, al tainicelor gânduri cunoscător; 

Bucură-te, al celor slabi întăritor; 

Bucură-te, iscusit învăţător al cumpătării; 

Bucură-te, cel ce ai dat iertare spre îndreptare; 

Bucură-te, pururea ostenitor întru rugăciune; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 4-lea 

Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor, aşa şi tu pururea ai dorit liniştea sfintelor 

nevoinţe, silindu-te a ajunge, cu darul lui Dumnezeu, la măsura îngerilor, cu care neîncetat ai 

cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

În pustie sălăşluindu-te, mulţi ucenici ţi-ai făcut, între care cel mai iubit ţie şi cunoscut nouă a 

fost Daniil Sihastrul, părintele duhovnicesc al Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, pentru care te 

lăudăm aşa: 

Bucură-te, privighetoarea pustiei; 

Bucură-te, cel ca Moise întru rugăciune; 

Bucură-te, cel ce în peştera tainică te-ai nevoit; 

Bucură-te, vistierie a rugăciunii inimii; 

Bucură-te, a Duhului Sfânt desfătată sălăşluire; 

Bucură-te, întru rugăciuni neadormit; 

Bucură-te, a postitorilor laudă; 

Bucură-te, al pustnicilor înţelept povăţuitor; 

Bucură-te, al diavolilor înspăimântător; 

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, biruinţa luptătorilor cu patimile stricătoare de suflet; 

Bucură-te, purtătorule de Hristos Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 5-lea 

Retras în liniştea sihăstriei Putnei, cercetat ai fost de călugări şi credincioşi, pe care i-ai folosit 

duhovniceşte, cu darul lui Dumnezeu, Căruia I-ai cântat neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Precum lumina aprinzându-se în sfeşnic se pune, ca să lumineze celor din casă, aşa şi tu ai fost 

rânduit ca să luminezi în sfeşnicul slujirii arhiereşti pe toţi cei din casa lui Dumnezeu, Biserica 

noastră strămoşească. Drept aceea, laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, arhiereule al lui Hristos; 

Bucură-te, cel mare între arhierei; 

Bucură-te, îndreptător al credinţei; 

Bucură-te, al turmei tale preaiubit părinte duhovnicesc; 

Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatelor; 

Bucură-te, lauda arhiereilor; 

Bucură-te, cel ce ai înjugat viaţa sihăstrească cu slujirea arhierească; 

Bucură-te, înţelept întăritor al dreptei credinţe; 

Bucură-te, cel ce ai tăiat din rădăcini eresurile drăceşti; 

Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii; 

Bucură-te, pilda slujirii preoţiei lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 
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Condacul al 6-lea 

Jugul arhieriei împreună cu cel al vieţii călugăreşti deopotrivă purtând, ai urmat lui Hristos, 

păstorind turma duhovnicească în frica lui Dumnezeu şi cu dragoste părintească neîncetat 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Cunoscând răspunderea slujirii arhiereşti şi văzându-te cuprins de slăbirea puterilor trupului, 

toiagul arhipăstoriei, cu frica lui Dumnezeu, i-ai încredinţat altuia mai tare şi în Sfânta Mănăstire 

Lavra te-ai retras întru privegheri şi nevoinţe duhovniceşti, pentru care laude aducem ţie: 

Bucură-te, cel ce prin nevoinţele duhovniceşti vasul sufletului l-ai curăţit; 

Bucură-te, că pe acesta l-ai sfinţit cu harul cel de sus; 

Bucură-te, templu preacurat al Sfântului Duh; 

Bucură-te, că asemănarea cu Dumnezeu ţi-a fost cununa vieţii tale; 

Bucură-te, blândule păstor al obştii tale; 

Bucură-te, mângâietorule al nevoitorilor; 

Bucură-te, cel ce ai agonisit bucuria raiului; 

Bucură-te, tămâie înmiresmată prin harul Duhului; 

Bucură-te, fierbinte rugător către Dumnezeu; 

Bucură-te, cel împreună cu îngerii slujitor lui Dumnezeu; 

Bucură-te, chipul bunătăţii; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 7-lea 

Cunoscând apropierea sfârşitului vieţii tale pământeşti, obştea mănăstirii ai adunat-o în jurul tău, 

şi binecuvântând-o, cu pace te-ai mutat către Dumnezeu, Căruia pururea ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Trupul tău cu adevărat templu al Duhului Sfânt l-ai făcut, cu darul lui Dumnezeu, care, în 

mormânt fiind coborât, neîncetat a izvorât dar de vindecări celor ce cu credinţă şi dragoste 

veneau la mormântul tău, pentru care laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri; 

Bucură-te, alinarea celor îndureraţi; 

Bucură-te, că viaţa ta de rugăciune călăuză creştinilor s-a făcut; 

Bucură-te, că şi după adormirea ta cu dragoste ai fost cercetat de fiii tăi duhovniceşti; 

Bucură-te, că pe aceştia în dreapta credinţă i-ai întărit; 

Bucură-te, înţeleptule povăţuitor pe calea dreptei credinţe; 

Bucură-te, lauda şi cununa obştii Mănăstirii Lavra; 

Bucură-te, împreună rugătorule cu Daniil Sihastrul; 

Bucură-te, de Dumnezeu cuprinsule; 

Bucură-te, făclie aprinsă în sfeşnicul slujirii lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 
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Condacul al 8-lea 

Cunoscute fiind darurile lui Dumnezeu revărsate prin tine asupra credincioşilor şi după 

adormirea ta, cu evlavie, din voia lui Dumnezeu, sfântul tău trup a fost scos din mormânt şi 

aşezat cu cinste în raclă, spre folosul cel sufletesc al celor ce cu dragoste laudă pe Dumnezeu, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Fiind aduse cu cinste sfintele tale moaşte în catedrala de la Rădăuţi, unde cu vrednicie ai 

arhipăstorit, credincioşii neîncetat au venit la tine sărutând sfintele tale moaşte cu credinţă şi cu 

dragoste. Drept aceea cântare ca aceasta aducem ţie: 

Bucură-te, învăţătorule al dogmelor credinţei ortodoxe; 

Bucură-te, comoară de mare preţ a credinţei ortodoxe; 

Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, grabnicule tămăduitor al celor bolnavi; 

Bucură-te, limanul lin al celor învăluiţi de multe necazuri; 

Bucură-te, îndreptătorul celor greşiţi; 

Bucură-te, păzitorul cel neclintit al rânduielii Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce închizi gurile celor hulitori de Dumnezeu; 

Bucură-te, descoperitorul nedreptăţii; 

Bucură-te, al credincioşilor tare ajutător; 

Bucură-te, tăria oraşelor şi satelor noastre; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 9-lea 

Adevărat părinte te-ai arătat credincioşilor şi după adormirea ta, că tu împărtăşeşti mângâiere şi 

întăreşti în săvârşirea faptelor bune pe toţi cei ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Izvor nesecat de vindecări s-au arătat sfintele tale moaşte tuturor celor care cu credinţă au venit şi 

au cerut rugăciunile tale bine primite la Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, părintele orfanilor; 

Bucură-te, sprijinitorul văduvelor; 

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi; 

Bucură-te, împăciuitorul celor învrăjbiţi; 

Bucură-te, nădejdea celor nedreptăţiţi; 

Bucură-te, descoperitorul furilor; 

Bucură-te, cel ce dai înţelepciune copiilor; 

Bucură-te, pacea celor căsătoriţi; 

Bucură-te, al bolnavilor doctor fără plată; 

Bucură-te, a ostaşilor îmbărbătare; 

Bucură-te, al călătorilor ocrotitor; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 
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Condacul al 10-lea 

Ierarh luminat cu mintea prin Duhul Sfânt şi părinte cu adevărat te-au arătat faptele vieţii tale, ca 

unul care pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Teologhisitor cu adevărat ai fost prin rugăciunile tale, neîncetat vorbind cu Dumnezeu, Căruia, 

cu inima şi cu buzele curăţite prin harul Sfântului Duh, laude I-ai adus. Drept aceea, şi noi 

aducem ţie cântarea aceasta: 

Bucură-te, lauda arhiereilor; 

Bucură-te, povăţuitorule cel bun; 

Bucură-te, sabie ascuţită care tai eresurile; 

Bucură-te, a credincioşilor bucurie; 

Bucură-te, că ruşinezi pe cei vicleni; 

Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi; 

Bucură-te, trâmbiţa cuvântării de Dumnezeu; 

Bucură-te, vestitorul cel tare al Sfintei Treimi; 

Bucură-te, candelă nestinsă a credinţei ortodoxe; 

Bucură-te, mărgăritarul de mare preţ al dreptei credinţe; 

Bucură-te, călăuză înţeleaptă a păstorilor sfinţiţi prin harul preoţiei; 

Bucură-te, preasfinţite slujitorule al harului Sfântului Duh; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 11-lea 

Sfintele tale moaşte nenumărate faceri de bine au revărsat, prin darul lui Dumnezeu, veacuri de-a 

rândul, dar vitregia vremurilor a făcut ca acest odor de mare preţ al credinţei noastre să fie luat 

de cei răi şi dus în locuri necunoscute până astăzi, din voia lui Dumnezeu, Căruia cu dragoste Îi 

cântăm: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Deşi au fost răpite sfintele tale moaşte de cei răi, totuşi a rămas amintirea facerilor tale de bine în 

inimile credincioşilor din neam în neam, pentru care laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, doctorul bolnavilor, cărora lesne le dai vindecări, cu darul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, învăţătorul înfrânării; 

Bucură-te, întăritorul postitorilor; 

Bucură-te, preacuvioase părinte ierarhe; 

Bucură-te, preafericite slujitorule sfinţit; 

Bucură-te, vorbitorule cu îngerii; 

Bucură-te, că ai slujit lepădat cu totul de cele ale lumii trecătoare; 

Bucură-te, că nefurată şi nestricăcioasă comoară ţi-ai agonisit în cer; 

Bucură-te, că de cele pământeşti lepădându-te, cele cereşti ai dobândit; 

Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, împreună locuitorule cu îngerii în cer; 
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Bucură-te, cununa Bisericii; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 12-lea 

Cetatea Rădăuţilor întărire în credinţă şi alinare în necazuri pururea te are pe tine, Sfinte Ierarhe 

Leontie, pentru care cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Neamuri străine de credinţa ortodoxă şi de ţară punând stăpânire pe pământul românesc, nu au 

putut abate de la dreapta credinţă pe fiii Bisericii noastre strămoşeşti avându-te pe tine, Sfinte 

Ierarhe Leontie, ocrotitor şi întărire neclintită, pentru care laude ca acestea aducem ţie: 

Bucură-te, a noastră tărie sufletească; 

Bucură-te, zidul cel neclintit al credinţei noastre ortodoxe; 

Bucură-te, a noastră binecuvântare; 

Bucură-te, grabnic ajutătorule; 

Bucură-te, a Rădăuţilor cunună; 

Bucură-te, a Bucovinei laudă; 

Bucură-te, împreună rugător cu Daniil Sihastrul şi Sfântul Voievod Ştefan cel Mare; 

Bucură-te, ierarhul cel preaales al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, părintele nostru duhovnicesc; 

Bucură-te, odrăslire preacurată a Duhului Sfânt pe pământul Bucovinei; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale în dreapta credinţă ne păstrăm; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi îi biruim; 

Bucură-te, cununa Bisericii noastre strămoşeşti; 

Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul al 13-lea 

O, Preacuvioase Părinte Ierarhe Leontie, cununa Bisericii lui Hristos şi lauda credinţei noastre 

strămoşeşti, izbăveşte-ne din orice primejdie şi roagă pe milostivul Dumnezeu să păstreze pe toţi 

fiii neamului nostru românesc în dreapta credinţă, în unirea dragostei şi în tăria nădejdii 

împlinirii dorinţei noastre sfinte de a trăi în pace împreună, mulţumind pururea lui Dumnezeu 

pentru toate şi cântându-I: Aliluia! 
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Acatistul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt 

 

Condac 1: 

Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul 

său; ctitor de locașuri sfinte și apărător al creștinătății; cel cinstit cu numele de “atlet al credinței 

creștine”, cu bucurie într-un glas să-i strigăm: 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Icos 1: 

Din pruncie ai fost crescut de părinții tăi în dragostea de neam și credință, iar la vârsta oșteanului 

luptător ai fost rânduit de Dumnezeu să conduci Țara Moldovei. Pentru aceasta alesul între 

ierarhi, Mitropolitul Teoctist, la locul numit Direptate, domn te-a uns, ca împreună să glăsuim: 

Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a Casei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, ctitor al multor biserici din Țara Moldovei; 

Bucură-te, că și în Transilvania și Muntenia ai zidit locașuri sfinte; 

Bucură-te, că prin acestea ai întărit credința și unitatea neamului tău; 

Bucură-te, că Mănăstirea Zograful ai ctitorit-o cu multă dragoste creștinească; 

Bucură-te, că și alte mănăstiri din Muntele Atonului cu dărnicie ai ajutat; 

Bucură-te, că astfel ostenindu-te, Dumnezeu ți-a sfințit viața; 

Bucură-te, că prin înălțarea de biserici și mănăstiri ai întărit evlavia ortodoxă; 

Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă și mulțumire lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin acestea pildă te-ai făcut cârmuitorilor de țară; 

Bucură-te, că ai păzit dreapta credință; 

Bucură-te, că ai avut credință lucrătoare prin iubire; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 2: 

Împodobind pe pământ sfinte locașuri, cu daruri multe, biserică nefăcută de mână ți-ai pregătit în 

ceruri, unde acum te veselești și cu îngerii împreună glăsuiești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 2: 

Văzând primejduită credința creștină, te-ai umplut de apostolească râvnă în apărarea ei, cerând 

ajutor de la Dumnezeu și luând ca mijlocitori pe sfinți; pentru aceea cu bucurie strigăm: 

Bucură-te, că te-ai arătat iscusit atlet al lui Hristos; 

Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat putere în luptele pe care le-ai purtat; 

Bucură-te, că Sfinții Mari Mucenici Procopie și Dimitrie te-au întărit în lupte; 

Bucură-te, că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ți-a fost ocrotitor; 
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Bucură-te, că ai făcut din icoana Sf. Gheorghe steagul oștirii tale; 

Bucură-te, că pe acest Mare Mucenic ocrotitor al Moldovei l-ai ales; 

Bucură-te, că prin mijlocirea acestor sfinți ai biruit pe vrăjmași; 

Bucură-te, că în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor; 

Bucură-te, că de primejdia morții în lupte nu te-ai spăimântat; 

Bucură-te, oștean înțelept al Crucii; 

Bucură-te, purtător al biruinței dăruite din cer; 

Bucură-te, nebiruit ostaș al lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 3: 

Nu de la oameni ți-a venit ajutorul în luptele ce ai purtat pentru apărarea credinței, ci de la 

Dumnezeu Atotputernicul, Cel ce toate le împlinește după bunăvoirea Sa. Pentru aceasta, Sfinte 

Ștefane, năvălirile potrivnicilor, cu ajutorul Celui ce dă biruințele, oprindu-le, ai cântat: Aliluia! 

Icos 3: 

Fiind încredințat că Dumnezeu te va ajuta să biruiești, ți-ai îmbărbătat oștenii cu pilda curajului 

tău și apoi i-ai răsplătit după dreptate, pentru care glăsuim: 

Bucură-te, înțelepte Voievod, că în toate cu frică de Dumnezeu ai lucrat; 

Bucură-te, că ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ajutorul primit; 

Bucură-te, că ai răsplătit pe cei ce s-au jertfit pentru credință și țară; 

Bucură-te, că îndreptarea celor potrivnici cu răbdare ai așteptat-o; 

Bucură-te, că celor răi le-ai stat împotrivă; 

Bucură-te, că pe cei vinovați cu înțelepciune i-ai judecat; 

Bucură-te, că ai știut să ierți și să mustri cu bună rânduială; 

Bucură-te, că pe părtașii la uciderea tatălui tău i-ai iertat; 

Bucură-te, că și altora te-ai arătat îndurător; 

Bucură-te, că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrăjmași; 

Bucură-te, că în toate milostiv te-ai arătat; 

Bucură-te, că pe dușmani la pace i-ai chemat; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 4: 

Purtând biruință asupra potrivnicilor ca un ostaș al lui Hristos, smerit și înțelept, ai socotit, după 

dreptate, că aceasta vine de la Dumnezeu. De aceea n-ai încetat, Sfinte Ștefane, să lauzi 

nemăsurata Sa milostivire, cântându-I neîncetat: Aliluia! 

Icos 4: 

Înconjurat fiind de mulțimea potrivnicilor de alt neam, ai înțeles că numai Dumnezeu te poate 

ajuta; drept aceea te-ai silit să faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu și 

povățuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul; de aceea cu bucurie te lăudăm: 

Bucură-te, iubitorule al sihaștrilor; 
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Bucură-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil; 

Bucură-te, că pe duhovnicul tău cu smerenie l-ai ascultat; 

Bucură-te, că prin învățăturile acestui cuvios ți-ai luminat cugetul; 

Bucură-te, cinstitorule al tuturor călugărilor; 

Bucură-te, că rugăciunilor acestora te-ai încredințat; 

Bucură-te, că prin sfintele lor rugăciuni te-ai întărit în lupte; 

Bucură-te, că tu pe aceștia după cuviință i-ai cinstit; 

Bucură-te, că multe mănăstiri și sihăstrii ai împodobit; 

Bucură-te, că în luptele tale, voia lui Dumnezeu ai împlinit; 

Bucură-te, că țara, dreapta credință și creștinătatea întreagă ai apărat; 

Bucură-te, întâiule între voievozii neamului; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 5: 

Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ștefane, cetăți ale credinței noastre ortodoxe s-au arătat și 

candele luminoase ale cunoașterii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinților Părinți ai Bisericii 

străbune am învățat să cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 5: 

Să priveghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne-a învățat Dumnezeu Mântuitorul, iar 

Pavel Apostolul ne-a povățuit să ne rugăm neîncetat, învățături pe care tu în minte și în inimă le-

ai purtat, pentru care laude ca acestea aducem ție: 

Bucură-te, iubitorule al rugăciunii; 

Bucură-te, că rugăciunea ți-a fost scut de apărare în războaie; 

Bucură-te, că prin post și rugăciune te-ai întărit; 

Bucură-te, că prin rugăciune pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți i-ai biruit; 

Bucură-te, că prin evlavie la cunoașterea de Dumnezeu ai ajuns; 

Bucură-te, statornic rugător pentru cei vii și pentru cei adormiți; 

Bucură-te, că prin pocăință și post ți-ai curățit sufletul; 

Bucură-te, că prin credință și fapte bune sfințenie ai dobândit; 

Bucură-te, că pe Hristos, cu osârdie, l-ai slujit; 

Bucură-te, că prin răbdare și rugăciune ți-ai agonisit smerenie; 

Bucură-te, că prin credință tare sufletul ți-ai luminat; 

Bucură-te, că prin Tainele Bisericii cu Hristos te-ai unit; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 6: 

Ca și cu o porfiră te-ai îmbrăcat, Sfinte Ștefane, cu milostenia și cu bunătatea inimii, iar 

Dumnezeu, cunoscătorul inimilor nu te-a părăsit atunci când i-ai cerut ajutorul în nevoi și în 

necazuri; Căruia, mulțumindu-I ai cântat: Aliluia! 
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Icos 6: 

Având statornică iubire față de Hristos, te-ai îndreptat pururea cu creștinească dragoste către cei 

din nevoi; de aceea grăim unele ca acestea: 

Bucură-te, ajutătorul celor săraci și nedreptățiți; 

Bucură-te, că pe ei i-ai iubit pentru dragostea lui Hristos; 

Bucură-te, că i-ai ocrotit de lăcomia celor prea bogați; 

Bucură-te, că multe familii nevoiașe ai ajutat; 

Bucură-te, că milosteniile tale bucurie au adus celor lipsiți; 

Bucură-te, că prin miluirea lor scară către cer ți-ai făcut; 

Bucură-te, că rugăciunea și postul cu milostenia le-ai unit; 

Bucură-te, că iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te-ai arătat; 

Bucură-te, că bine chivernisind bogățiile pământești, cele duhov¬nicești ai agonisit; 

Bucură-te, că nu ți-ai lipit sufletul de cele trecătoare; 

Bucură-te, învățătorule al milei și prietenul săracilor; 

Bucură-te, că pentru bunătatea ta Hristos te-a răsplătit cu daruri veșnice; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 7: 

Învățând de la Hristos să nu răsplătești cu rău celor ce ți-au greșit, iertare celor osândiți le-ai 

dăruit, iar cei miluiți de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 7: 

Din pricina neascultării, strămoșii neamului omenesc au fost scoși din Rai, iar tu, prin smerenie 

și ascultare, cunună de biruință de la Hristos ai dobândit; ca să-ți cântăm: 

Bucură-te, Domnitor iubitor de smerenie; 

Bucură-te, că prin ea ai surpat uneltirile diavolului; 

Bucură-te, că prin ea ai îmblânzit pe cei răi; 

Bucură-te, că prin smerenie spre cele cerești te-ai înălțat; 

Bucură-te, că biruințele tale lui Hristos le-ai datorat; 

Bucură-te, că înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le-ai socotit; 

Bucură-te, că prin acestea te-ai păzit de duhul mândriei; 

Bucură-te, că prin smerenie ai rușinat pe cel potrivnic; 

Bucură-te, că țara și Biserica neamului prin jertfelnicia ta s-au întărit; 

Bucură-te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ți-a dat darul înțele¬pciunii; 

Bucură-te, că smerindu-te, ți-ai pus toată încrederea în Dumnezeu; 

Bucură-te, că dreapta judecată ți-a fost cumpănă în cârmuirea țării; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 8: 

Țara și credința vitejește le-ai apărat, mărite Ștefane, crezând în Domnul Hristos, Cel ce ți-a dat 

ție putere. De aceea, împreună cu binecredincioșii tăi oșteni, din dragoste ai cântat lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 8: 

“Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar 

Apostolul grăiește: „prin multe necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”; la 

aceste cuvinte tu, slăvite Ștefane, luând aminte, crucea vieții tale ai purtat-o cu vrednicie 

creștinească, pentru care noi îți aducem laude ca acestea: 

Bucură-te, vrednic ostaș al lui Hristos; 

Bucură-te, că necazurile vieții cu răbdare le-ai îndurat; 

Bucură-te, că moartea celor patru copii ai tăi nu ți-a slăbit credința în Dumnezeu; 

Bucură-te, că în necazuri mai mult te-ai apropiat de Dumnezeu; 

Bucură-te, că prin răbdare te-ai întărit în dreapta credință; 

Bucură-te, că ai purtat Crucea lui Hristos cu multă bucurie; 

Bucură-te, că ai fost Domnitor harnic și oștean viteaz; 

Bucură-te, că înfrânt fiind, n-ai deznădăjduit; 

Bucură-te, că sfaturile evlavioasei tale maici le-ai urmat; 

Bucură-te, că primejdiile nu te-au spăimântat; 

Bucură-te, că îndurând multe necazuri, lui Iov te-ai asemănat; 

Bucură-te, că ai fost pildă de răbdare în necazuri; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 9: 

Fiind rănit în lupta de la Chilia, creștinește ai răbdat durerile până la sfârșitul vieții, gândindu-te 

pururea la suferințele Mântuitorului pe Cruce, Căruia cu smerenie I-ai cântat: Aliluia! 

Icos 9: 

Încredințat fiind de Învierea cea de obște, n-ai slăbit în dragostea față de cei adormiți în Domnul, 

ci, cu osârdie, i-ai cinstit prin fapte creștinești, pentru care te lăudăm zicând: 

Bucură-te, fiu binecinstitor al părinților care te-au născut; 

Bucură-te, cinstitorule al moșilor și strămoșilor din care ai odrăslit; 

Bucură-te, că mormintele lor le-ai împodobit; 

Bucură-te, că prin aceasta ai arătat dragostea ta față de ei; 

Bucură-te, că pentru sufletele celor răposați multă grijă ai purtat; 

Bucură-te, că nedespărțit de ei ai rămas prin dragostea lui Hristos; 

Bucură-te, că pildă de cinstire a înaintașilor te-ai făcut; 

Bucură-te, că prin faptele tale credința în Învierea celor morți ai mărturisit; 

Bucură-te, cinstitor smerit al celor adormiți în dreapta credință; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru sufletele ostașilor care s-au jertfit în luptă; 

Bucură-te, că împreună cu drepții locuiești în ceruri; 

Bucură-te, împlinitor viteaz al voii lui Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 
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Condac 10: 

Cinstirea oștenilor care și-au jertfit viața pentru credință și neam ai dovedit-o așezând osemintele 

lor la temelia bisericii Mănăstirii Războieni, ca pe niște odoare de mare preț; pentru care, 

împreună cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10: 

Deschizându-ți inima la cuvintele apostolești: „Pentru mine viața este Hristos și moartea câștig”, 

te-ai îngrijit creștinește de trecerea ta la veșnicele locașuri; de aceea te lăudăm acum: 

Bucură-te, că totdeauna te-ai îngrijit de sfârșitul vieții tale pământești; 

Bucură-te, că prin aceasta te-ai gândit la ziua Judecății lui Hristos; 

Bucură-te, că te-ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun; 

Bucură-te, că moartea strămutare la cele veșnice ai socotit-o; 

Bucură-te, că din timp mormântul ți-ai zidit la Mănăstirea Putna; 

Bucură-te, că despărțirea de trup nu te-a înfricoșat; 

Bucură-te, că ai înțeles creștinește vremelnicia acestei vieți; 

Bucură-te, că prin trecerea ta la cele veșnice, n-ai uitat poporul tău; 

Bucură-te, că legământ sfânt ai lăsat urmașilor tăi; 

Bucură-te, că aceștia din pilda vieții tale se luminează; 

Bucură-te, că ei, asemenea ție, înălțând locașuri sfinte preamăresc pe Hristos; 

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ocrotești pe iubitorii de Biserică; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 11: 

Strămutându-te la locașurile cele veșnice, poporul binecredincios pe tine rugător neîncetat către 

Dumnezeu te-a aflat, ca împreună cu tine, să-I cântăm: Aliluia! 

Icos 11: 

Iubind pe Hristos pe pământ, acum vezi frumusețea chipului Său strălucind în slava cea negrăită 

a Împărăției cerurilor. Știindu-te rugător pentru noi, cei ce suntem cuprinși de noianul ispitelor, 

te lăudăm, alesule al lui Dumnezeu, Sfinte Ștefane Voievod, zicând: 

Bucură-te, pururea rugător pentru poporul cel credincios; 

Bucură-te, ocrotitor al celor asupriți și împovărați; 

Bucură-te, apărător al călugărilor ce se roagă în ctitoriile tale; 

Bucură-te, apărător al Ortodoxiei; 

Bucură-te, luminător al cârmuitorilor de țară; 

Bucură-te, fiu credincios al Bisericii tale; 

Bucură-te, om al dreptății pentru cei mulți; 

Bucură-te, ctitor al multor mănăstiri și biserici; 

Bucură-te, apărător al credinței creștine; 

Bucură-te, că te asemeni marelui Împărat Constantin; 

Bucură-te, Voievod viteaz și înțelept; 
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Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și luptător creștin; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 12: 

Toate ctitoriile pe care tu cu alese daruri le-ai împodobit sunt cinstite acum de credincioșii ce 

laudă pe Dumnezeu cântând: Aliluia! 

Icos 12: 

Pomenirea ta cea binevestită, bucurie s-a arătat nouă urmașilor tăi, mărite Ștefane; luminează 

sufletele noastre cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, de care pururea te bucuri în ceruri, pentru 

ca să-ți cântăm: 

Bucură-te, închinător al Sfintei Treimi; 

Bucură-te, binefăcător al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, cinstitor al sfinților ei; 

Bucură-te, rugător pentru noi în ceruri; 

Bucură-te, prieten al împăraților dreptmăritori; 

Bucură-te, ocrotitor al oștirii iubitoare de Hristos; 

Bucură-te, ocrotitor al ctitorilor de locașuri sfinte; 

Bucură-te, apărător al celor nedreptățiți; 

Bucură-te, lauda întregii Moldove și a tuturor românilor; 

Bucură-te, nădejdea Bucovinei și a Basarabiei; 

Bucură-te, Voievod purtător de biruință; 

Bucură-te, lauda și bucuria credincioșilor creștini; 

Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! 

Condac 13: 

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ștefane, zidește cu rugă¬ciunile tale în inimile noastre altar 

sfânt, precum ai zidit atâtea biserici și mănăstiri; biruiește duhurile rele ce se oștesc asupra 

noastră în chip nevăzut; ocrotește-ne cu rugăciunile tale necontenite și cu darul cel dat ție de 

Hristos, precum ai ocrotit pe creștinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia! 
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Acatistul Sfinţilor Mucenici şi Doctori Fără de Arginţi, Epictet Preotul şi 

Astion Monahul 

 

Condac 1: 

Pe Epictet, preotul cel preaînțelept și pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, veniți toți să-i 

lăudăm, că aceștia, de o cinste cu Ermolae și cu Pantelimon fiind, împreună au binevestit 

Evanghelia lui Hristos, și întru adevăr, după Andrei cel întâi chemat, apostoli ai Dobrogei s-au 

arătat: pe bolnavi tămăduind, demonii gonind, au strălucit cu minunile și cu puterea cuvântului, 

pentru care și chinuri au răbdat de la chinuitori, și bine încununându-se, pururea se roagă pentru 

sufletele noastre. Pentru aceasta și noi îi fericim: Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, 

doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos! 

Icos 1: 

Din tinerețe în înfrânare ai petrecut, preafericite Epictet, hrănindu-te cu învățăturile lui Hristos și 

când ai ajuns în puterea vârstei, ca Samuel odinioară, luând harul preoției, din dragoste pentru 

oameni ai săvârșit multe minuni; pentru aceasta, cu laude te cinstim așa: 

Bucură-te, cel ce ai dus viață neprihănită; 

Bucură-te, că ai avut dragoste desăvârșită; 

Bucură-te, că Domnului te rogi neîncetat; 

Bucură-te, că la cele înalte totdeauna ai cugetat; 

Bucură-te, că ochii orbilor ai deschis; 

Bucură-te, că pe slăbănogi ai întărit; 

Bucură-te, că duhurile necurate le alungi de la noi; 

Bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi; 

Bucură-te, că pe leproși ai curățat; 

Bucură-te, că la credință i-ai chemat; 

Bucură-te, că pământul Dobrogei îl ocrotești; 

Bucură-te, că în primejdii a noastră nădejde ești; 

Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenic al lui Hristos! 

Condac 2: 

Ascultând cuvintele părintelui Epictet, inima ți-ai deschis, sufletul ți-ai curățit, și ai primit tainele 

credinței, apoi botezându-te ai urmat lui Hristos, dovedind a fi rob preaiubit al lui Dumnezeu. 

Drept aceea, cunoscând și noi marea ta credință, venim către tine și cu umilință te rugăm: 

Izbăvește-ne, Sfinte mucenice Astion, de veșnica moarte, ca împreună să-I cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 2: 

Dorind, Sfinte Astion, să petreci viață îngerească, ai părăsit casa părintească și te-ai sălășluit în 

cetatea Halmyrisului, unde te-ai arătat mare făcător de minuni. Căci mergând spre Dunăre, ai 

întâlnit un om cu duh necurat, pe care îndată l-ai izbăvit cu rugăciunile tale și cu semnul sfintei 

cruci. Iar noi, minunându-ne de unele ca acestea, cântăm așa: 

Bucură-te, că ai fost înger pământesc; 

Bucură-te, cel ce ești om ceresc; 

Bucură-te, că prin smerenie, cele înalte ai dobândit; 

Bucură-te, că pe vrăjmaș cu semnul crucii l-ai biruit; 

Bucură-te, cel ce cu credință ai săvârșit minuni; 

Bucură-te, cel ce ai înspăimântat pe păgâni; 

Bucură-te, de demoni izgonitor; 

Bucură-te, mare biruitor; 

Bucură-te, de boli vindecător; 

Bucură-te, de chinuri izbăvitor; 

Bucură-te, grabnic ajutătorule; 

Bucură-te, al Dobrogei apărătorule; 

Bucură-te, sfinte Astioane, doctore fără de arginți și mucenice al lui Hristos! 

Condac 3: 

Un mare dregător alergând la tine, părinte Epictet, a îngenuncheat în fața ta, rugându-te să-i 

tămăduiești fiica paralizată. Iar tu, sfinte, rugându-te lui Dumnezeu și trupul ei ungându-l cu 

untdelemn sfințit, îndată s-a vindecat. Pentru aceea, părinții împreună cu tine slăveau pe 

Dumnezeu cântând: Aliluia! 

Icos 3: 

Altă dată, o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, părinte Epictet, plângând și zicând: „Știu 

cine ești și cred că poți multe în fața lui Dumnezeu; de aceea mă rog să nu disprețuiești plânsul 

meu și să nu iei în deșert rugăciunea mea.” Iar tu, sfinte, minunându-te de credința ei, ai 

vindecat-o, și ea, văzând lumina, a slăvit pe Dumnezeu, pentru care îți cântăm și noi unele ca 

acestea: 

Bucură-te, ajutorul celor ce zac în neputințe; 

Bucură-te, mângâierea celor mâhniți și întristați; 

Bucură-te, cel ce dăruiești lumină orbilor; 

Bucură-te, cel ce aduci alinare credincioșilor; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai vindecat; 

Bucură-te, dregătorul către tine a strigat; 

Bucură-te, scăpare din ispite; 

Bucură-te, dumnezeiescule părinte; 

Bucură-te, chip duhovnicesc; 

Bucură-te, doctor sufletesc; 

Bucură-te, mult lăudat ocrotitor; 
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Bucură-te, al credinței propovăduitor; 

Bucură-te, sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice al lui Hristos! 

Condac 4: 

Viforul gândurilor deșarte l-ai biruit cu smerita cugetare, căci tânăr fiind, înțelepciunea 

vârstnicilor ai dobândit, mucenice Astion și ai biruit ispitele vieții acesteia. Pentru aceea te 

rugăm, ajută-ne să scăpăm nevătămați de tulburarea gândurilor și greutatea necazurilor ce vin 

asupra noastră, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 4: 

Având iubire de oameni, sfinte Astioane, te-ai retras și în taină te-ai rugat Domnului pentru omul 

căzut de la înălțime, ce zăcea aproape mort. Iar Dumnezeu, ascultând rugăciunea ta îndată l-a 

făcut sănătos, pentru care, minunându-ne, îți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, că pentru omul căzut, în taină te-ai rugat; 

Bucură-te, că pe el de la moarte l-ai scăpat; 

Bucură-te, temelia vieții cerești; 

Bucură-te, acoperișul casei duhovnicești; 

Bucură-te, cel ce ai trecut prin vămile cele cerești; 

Bucură-te, cel de sănătate dătător; 

Bucură-te, cel ce pe bolnavi i-ai ridicat; 

Bucură-te, cel ce pe mulți ai vindecat; 

Bucură-te, preafericite rugător; 

Bucură-te, cel mult folositor; 

Bucură-te, chip preacurat; 

Bucură-te, om prea luminat; 

Bucură-te, sfinte Astioane, doctore fără de arginți și mucenice al lui Hristos! 

Condac 5: 

Frumusețea chipului și agerimea cugetului tău nu ai voit a le pune în slujba celor pământești, 

prea fericite Astioane, că neamul cel ales și bogăția tatălui tău drept uscăciune socotindu-le, ca 

un cerb prea sprinten ai alergat spre izvoarele pururea curgătoare ale învățăturii lui Hristos, pe 

care și sorbindu-le din buzele preotului Epictet, îndată te-ai aprins de dragostea cea 

dumnezeiască și fără tăgadă în numele lui Hristos te-ai botezat, Căruia Îi cânți acum: Aliluia! 

Icos 5: 

Înțelept fiind, părinte Epictet, te-ai arătat prin credință copilului celui de cincisprezece ani, care 

era surd, mut și uscat la trup și vindecându-l, el ți-a spus așa: „În Iisus Hristos se cuvine nouă să 

credem, o, prea fericite, căci El aduce oamenilor întotdeauna binefaceri, până în ziua de azi.” 

Pentru aceasta te rugăm, părinte, să primești de la noi, nevrednicii, unele ca acestea: 

Bucură-te, că izvor nesecat de minuni te-ai arătat; 

Bucură-te, că mutul vindecat, veselindu-se, slavă lui Hristos a dat; 

Bucură-te, că văzând minunea, mulți din cetate s-au botezat; 
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Bucură-te, că prin tine Hristos S-a preamărit; 

Bucură-te, că de dobrogeni ești mult iubit; 

Bucură-te, că românii au evlavie către tine; 

Bucură-te, că din întreaga țară vin să se închine; 

Bucură-te, cel ce grabnic spre ajutor ne ești; 

Bucură-te, că te veselești cu puterile cerești; 

Bucură-te, cel ce pe copii îi ocrotești; 

Bucură-te, izbăvitorul celor umiliți; 

Bucură-te, scăparea celor prigoniți; 

Bucură-te, sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice al lui Hristos! 

Condac 6: 

Priveghind mereu asupra ucenicului tău, Astion, părinte Epictet, și văzând tristețea de moarte ce 

îl stăpânea, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea binecuvântării preotului lui Hristos, pe 

care o dăruiește și nouă, pentru a birui îndoiala și deznădejdea, ca împreună cu toți sfinții să 

cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 6: 

Ca pe niște apostoli și ucenici ai lui Hristos v-au primit locuitorii cetății Halmyris, căci semne și 

puteri apostolești ați arătat cu adevărat: pe fata cea paralizată ați făcut-o teafără doar cu cuvântul, 

orbului vederea i-ați întors și pe îndrăciți i-ați slobozit. Pentru aceasta, mulțime multă se întorcea 

la Hristos binecuvântând pe Cel ce dă oamenilor astfel de puteri, iar pe voi întru acest chip 

fericindu-vă: 

Bucurați-vă, că neamul ni l-ați adus la dreapta credință; 

Bucurați-vă, că ați învins prin rugăciune și nevoință; 

Bucurați-vă, zid al dragostei neînvins; 

Bucurați-vă, al dragostei de Dumnezeu foc nestins; 

Bucurați-vă, folos deplin creștinilor; 

Bucurați-vă, că pildă de viețuire voi ne-ați dat; 

Bucurați-vă, că darul vindecării de la Hristos ați luat; 

Bucurați-vă, că de dușmani ne izbăviți; 

Bucurați-vă, că de ispite ne feriți; 

Bucurați-vă, că dulceața vieții trecătoare nu o ați îndrăgit; 

Bucurați-vă, că brațul celui rău voi l-ați zdrobit; 

Bucurați-vă, că ura vrăjmașului cu răbdarea ați biruit; 

Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos! 

Condac 7: 

Cu cine vă vom număra pe voi, preafericiților, căci chipul cel îngeresc al călugăriei purtând, ca 

niște apostoli Evanghelia ați propovăduit și doctori fără de arginți și făcători de minuni arătându-

vă, încă și cununa muceniciei la urmă ați luat, încât multe daruri și vrednicii au strălucit întru voi. 

Pentru aceasta, minunându-ne, vă fericim cântând: Aliluia! 
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Icos 7: 

Păgânul Latronianus, comandantul provinciei, intrând în cetatea Halmyrisului, a început 

prigoana împotriva creștinilor. Iar voi, sfinților, ați fost pârâți ca unii care îndepărtați pe mulți de 

la jertfele idolești. Drept aceea, ați fost aduși în lanțuri în temniță, dar temnița chilie de rugăciune 

ați prefăcut-o și cu bucurie slăveați pe Dumnezeu în psalmi și rugăciuni, pentru care și noi vă 

lăudăm așa: 

Bucurați-vă, că pe comandantul păgân, cel cu suflet de fiară, l-ați biruit; 

Bucurați-vă, că prin mari chinuri pe Hristos L-ați mărturisit; 

Bucurați-vă, că numele lui Hristos pe pământ l-ați propovăduit; 

Bucurați-vă, cei ce credința idolească ați surpat; 

Bucurați-vă, căci cu nădejdea v-ați înfrumusețat; 

Bucurați-vă, căci cu răbdare și dragoste ați biruit; 

Bucurați-vă, că temnița biserică ați socotit; 

Bucurați-vă, că lanțurile nu v-au speriat; 

Bucurați-vă, că biciuiri fără de număr ați răbdat; 

Bucurați-vă, că prin credință v-ați încununat; 

Bucurați-vă, că în fața lui Latronianus, ca soarele ați strălucit; 

Bucurați-vă, că din dragoste pentru Hristos, mult ați pătimit; 

Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctori fără de arginți și mucenicilor ai lui Hristos! 

Condac 8: 

În zori, locul de judecată a fost pregătit, iar comandantul vroia să vă piardă. Atunci din înălțime 

putere primind și lumina harului strălucind ca soarele pe fețele voastre, sfinților mucenici, 

judecătorul nu putea privi spre voi, iar mulțimea poporului ce era de față, minunându-se, a cântat 

împreună cu voi lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 8: 

Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea minunata voastră bărbăție, sfinților, și de răspunsurile 

voastre s-a tulburat, căci cu îndrăzneală l-ați înfruntat, zicând: „Suntem creștini, facă-se voia 

Domnului nostru cu noi!” Pentru aceasta vă lăudăm, zicând: 

Bucurați-vă, că pentru Dumnezeu, toate durerile desfătări le-ați socotit; 

Bucurați-vă, că răbdând chinuri, din dreapta credință nu v-ați clintit; 

Bucurați-vă, foc nestins al dragostei dumnezeiești; 

Bucurați-vă, că prin răbdare ați uimit cetele îngerești; 

Bucurați-vă, că de curajul vostru păgânii au rămas fără de glas; 

Bucurați-vă, că nu v-ați spăimântat când trupul vi l-au ars; 

Bucurați-vă, că prin aceasta cunună mucenicească v-ați agonisit; 

Bucurați-vă, că ura dușmanului sufletelor cu bărbăție ați biruit; 

Bucurați-vă, învingători ai stăpânirii iadului; 

Bucurați-vă, moștenitori ai frumuseții raiului; 

Bucurați-vă, că focul inimii voastre luminător al Dobrogei a fost; 

Bucurați-vă, mărgăritare de preț ale Bisericii lui Hristos; 

Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos! 
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Condac 9: 

Pe scândură fiind schingiuiți, sfinților mucenici, tiranii v-au sfâșiat cu cârlige de fier, cu făclii 

aprinse v-au ars trupurile și în cazane cu smoală clocotită v-au aruncat. Însă credința voastră cea 

către Domnul din toate chinurile v-a scos nevătămați și, neîncetat mărturisind pe Hristos, ați fost 

închiși din nou în temniță. Văzând aceste lucruri mai presus de înțelegere, ne minunăm și cântăm 

lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 9: 

Ritorii cei mult vorbitori rămân ca niște pești fără de glas și nu pricep a spune cum voi, sfinților 

mucenici, în trup omenesc viețuind, ați biruit chinurile mai presus de fire, făcându-vă următori ai 

lui Hristos. Iar noi, preaslăvind pe Domnul, Cel ce v-a întărit pe voi, lăudăm vitejia voastră și cu 

mulțumire grăim așa: 

Bucurați-vă, frumusețea cea mare a neamului românesc; 

Bucurați-vă, flori binemirositoare din mănunchiul mucenicilor dobrogeni; 

Bucurați-vă, că pentru slava și cinstea Împăratului ceresc ați luptat; 

Bucurați-vă, cei ce chinuri înfricoșătoare ați răbdat; 

Bucurați-vă, robi credincioși ai Domnului, care toată voia Lui ați împlinit; 

Bucurați-vă, cei ce înaintea stăpânitorilor Adevărul ați mărturisit; 

Bucurați-vă, cei ce vergile de frasin, în cununi de mucenicie le-ați prefăcut; 

Bucurați-vă, că Domnului prea iubiți fii v-ați făcut; 

Bucurați-vă, propovăduitori fierbinți ai dumnezeieștii credințe; 

Bucurați-vă, că ați înfruntat mâniile aprinse; 

Bucurați-vă, moștenitori ai bunătăților celor veșnice; 

Bucurați-vă, grabnici rugători pentru mântuirea noastră; 

Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos! 

Condac 10: 

Auzind unul dintre anchetatori pe nume Vigilantius, cum puși fiind la chinuri, voi, sfinților, nu 

ați încetat timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos și auzind încă și cuvântul vostru cum că 

oricine crede în Hristos va avea viață veșnică, nu s-a putut opri și a mărturisit pe Hristos cu glas 

mare și venind la voi în închisoare, a cerut botezul și împreună cu voi a cântat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icos 10: 

Ca un adevărat părinte duhovnicesc ai îndrumat pașii ucenicului tău Astion spre Tatăl cel ceresc, 

părinte Epictet, că în clipa despărțirii de lumea aceasta te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tău 

iubit, pentru care învrednicește-ne și pe noi acestei iubiri părintești, ca să vă cântăm unele ca 

acestea: 

Bucurați-vă, cei ce cununi neveștejite ați primit; 

Bucurați-vă, cei ce în trupurile și în sufletele voastre pe Dumnezeu L-ați preamărit; 

Bucurați-vă, cei ce cu toate faptele voastre, pe Hristos L-ați slăvit; 

Bucurați-vă, că mâinile voastre la lucrarea faptelor bune le-ați ridicat; 



258 

 

Bucurați-vă, că pașii judecătorului pe calea cea adevărată ați îndreptat; 

Bucurați-vă, cei ce nu v-ați lipit inima către bogăție sau desfătare lumească; 

Bucurați-vă, că la cele cerești și la bucuria cea veșnică ați cugetat; 

Bucurați-vă, mărturisitori ai dreptei credințe; 

Bucurați-vă, vrednici urmași ai Apostolilor; 

Bucurați-vă, că și în temniță ați făcut ucenici; 

Bucurați-vă, că în ceata mucenicilor cu bucurie ați fost primiți; 

Bucurați-vă, că în rai cu sfinții vă odihniți; 

Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos! 

Condac 11: 

Pe când sfinții martiri răbdau cumplite chinuri în numele lui Hristos, un călător din țara lui 

Astion, văzându-l în fața scaunului de judecată și cunoscându-l, degrabă a dat de veste părinților 

acestuia. Și venind ei la Halmyris, după martirajul sfinților, au auzit despre faptele minunate ale 

fiului lor și primind botezul, au slăvit pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! 

Icos 11: 

De tatăl tău, Alexandru și mama ta, Marcelina, sfinte Astion, cu multă dragoste te-ai îngrijit. 

Precum odinioară Iisus a încredințat-o pe Maica Sa apostolului Ioan, așa și tu, sfinte, arătându-te 

în vis lui Vigilantius, i-ai încredințat pe părinții tăi. Aceștia, împreună cu cinstitul preot Bonosus, 

au mers apoi la măritul episcop Evanghelicus, rugându-l să-i boteze, și acesta, bucurându-se întru 

Domnul, a săvârșit Sfânta Taină; iar de la noi auzi unele ca acestea: 

Bucură-te, că pe părinții tăi din păgânătate i-ai scăpat; 

Bucură-te, că și ei haina botezului au îmbrăcat; 

Bucură-te, că din întristare tu i-ai izbăvit; 

Bucură-te, că prin credință ei te-au regăsit; 

Bucură-te, stâlpul cel drept al monahilor; 

Bucură-te, cinstea și podoaba credincioșilor; 

Bucură-te, liniștitorul sufletelor tulburate; 

Bucură-te, ridicarea celor căzuți în păcate; 

Bucură-te, fierbintele nostru ajutător; 

Bucură-te, doctor tămăduitor; 

Bucură-te, că ai fost desăvârșit în viața călugărească; 

Bucură-te, că te-ai învrednicit de cunună mucenicească; 

Bucură-te, sfinte Astioane, doctorule fără de arginți și mucenic al lui Hristos! 

Condac 12: 

După tăierea capetelor, trupurile voastre, sfinților mucenici, s-au făcut albe la vedere precum 

zăpada, iar cei ce erau stăpâniți de vreo slăbiciune trupească sau sufletească, atingându-se de ele 

cu credință și cu dragoste, degrabă se depărta de la ei toată suferința și durerea. Pentru aceasta, 

creștinii, cu evlavie, au luat sfintele voastre moaște, le-au așezat într-o criptă, peste care au 

înălțat în Halmyris o măreață biserică în cinstea voastră, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 12: 

Venind popoarele barbare peste cetatea Halmyrisului, biserica în care se aflau sfintele moaște a 

fost distrusă, dar prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu ele au scăpat nevătămate, iar acum, după 

șaptesprezece veacuri, ca un soare duhovnicesc au răsărit din pământ spre luminarea și 

mângâierea noastră. Iar noi, știind mulțimea de tămăduiri ce s-a făcut prin sfintele voastre moaște 

în vremurile de demult, cu dragoste cuprinzându-le și sărutându-le, cu bucurie mare nu ne 

pricepem a grăi decât acestea: 

Bucurați-vă, că cinstitele voastre moaște nevătămate au scăpat; 

Bucurați-vă, că la Praznicul Adormirii Maicii Domnului ele s-au aflat; 

Bucurați-vă, că în Dobrogea, sfântului apostol Andrei i-ați fost următori; 

Bucurați-vă, că după voi și mucenicii Zotic, Atal, Camasie și Filip au fost mărturisitori; 

Bucurați-vă, cu sfinții Gherman și Ioan Casian în ceruri locuitori; 

Bucurați-vă, sfătuitori ai preoților și monahilor povățuitori; 

Bucurați-vă, buni cârmaci, care de potopul păcatelor ne feriți; 

Bucurați-vă, povățuitori credincioși, cei ce ne îndreptați pe noi la patria cerească; 

Bucurați-vă, că prin voi Treimea a fost propovăduită; 

Bucurați-vă, că prin voi Unimea a fost preamărită; 

Bucurați-vă, lauda neamului creștinesc; 

Bucurați-vă, că toți credincioșii Dobrogei vă cinstesc; 

Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos! 

Condac 13: 

Mult-pătimitorilor pentru Hristos, sfinților mucenici Epictet și Astion, primiți acum această 

rugăciune de la noi, cei ce plecăm genunchii înaintea sfintei voastre icoane și precum ați luminat 

ochii orbilor și ați dăruit vindecare slăbănogilor, tot așa tămăduiți-ne și pe noi de toată neputința 

trupească și sufletească. Păziți-ne de tot răul cel aducător de moarte trupească și sufletească, și 

din tot necazul grabnic ne izbăviți, pe noi cei care cinstim pomenirea voastră și mărturisim 

minunile pe care cu puterea Sfintei Treimi le săvârșiți celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: 

Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum 

 

 

Condac 1: 

Ca pe o podoabă a mucenicilor și apărător fierbinte al dreptei credințe, te lăudăm pe tine, Sfinte 

Mucenice Emilian, biruitorul înșelăciunii idolești. Iar tu, ca cel ce ești mijlocitorul nostru către 

Dumnezeu, de înșelăciunea vrăjmașului ne izbăvește pe noi, care-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte 

Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Icos 1: 

Credința cea de viață dătătoare, Mucenice Emilian, primind-o de la părinții tăi cei de bun neam, 

luminat de harul lui Hristos, ai trăit pe pământ în fapte bune, pentru ca tinerețea ta să o aduci 

prinos de bună mireasmă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de laudă, îți aducem cântarea 

aceasta: 

Bucură-te, floare rară, răsădită în cetatea Durostorum; 

Bucură-te, că din părinți binecredincioși ai odrăslit; 

Bucură-te, înger pământesc, luminat de harul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, prunc nevinovat, care ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că te-ai hrănit cu învățătura lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce Soarele dreptății te-a luminat; 

Bucură-te, că dreapta credință ți-a fost far călăuzitor; 

Bucură-te, că din tinerețe ai avut nădejde tare către Dumnezeu; 

Bucură-te, că de dragostea Lui nu te-ai despărțit; 

Bucură-te, cântare suavă a iubirii treimice; 

Bucură-te, că din dulceața Scripturilor te-ai hrănit; 

Bucură-te, că de cele lumești nu ți-ai lipit inima; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 2: 

Viața ta, plăcută lui Dumnezeu, mărite Emilian, a fost în vremea nelegiuitului împărat Iulian, 

prigonitorul creștinilor. Însă, nici prigonirile, nici amenințările dezlănțuite de acesta, nu te-au 

despărțit de dragostea lui Hristos, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Căruia neîncetat I-

ai cântat: Aliluia! 
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Icos 2: 

Plin de Duh Sfânt și întărit de dragostea lui Hristos, ai înfruntat marea prigonire a împăratului 

apostat și, vădind înșelăciunea idolească, ai început să propovăduiești celor din cetatea 

Durostorum să nu se lepede de dreapta credință. De aceea, te laudăm zicând: 

Bucură-te, ostaș plin de credință dreaptă și statornică; 

Bucură-te, viteaz luptător pentru apărarea creștinilor; 

Bucură-te, sabie care tai înșelăciunea idolească; 

Bucură-te, scut de apărare împotriva dușmanilor nevăzuți și văzuți; 

Bucură-te, pavăza celor aflați în primejdii și necazuri; 

Bucură-te, piatră tăiată din piatra Hristos; 

Bucură-te, bună mlădiță ieșită din vița Hristos; 

Bucură-te, cel care te-ai arătat plin de har dumnezeiesc; 

Bucură-te, următorul sfântului Dasius – martirul din cetatea ta; 

Bucură-te, luceafăr răsărit în vremea prigonirilor; 

Bucură-te, că te-ai lepădat de slujirea împăratului pământesc; 

Bucură-te, că ți-ai ales ca împărat pe Împăratul cel veșnic; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 3: 

Ca și Irod, omorâtorul pruncilor din Betleem, tot așa și ighemonul Capitolinus a ucis pe pruncii 

născuți din apă și din Duh, în cetatea Durostorum. Dar tu, vrednicule ostaș al lui Hristos, văzând 

fărădelegea lui, te-ai rugat pentru așezarea sufletelor nevinovate în ceata mucenicilor și, dând 

slava lui Dumnezeu, cântai neîncetat: Aliluia! 

Icos 3: 

Dacă ai văzut asuprirea și suferința creștinilor din cetatea părinților tăi, ca un neînfricat ostaș al 

lui Hristos te-ai împotrivit cu multă bărbăție celor ce sileau pe creștini să jertfească zeilor, 

mustrând cu tărie nelegiuirea lor. Pentru aceea, cu bucurie îți aducem aceste laude: 

Bucură-te, că nu te-ai supus poruncii împărătești; 

Bucură-te, că nu te-ai alăturat închinătorilor idolești; 

Bucură-te, că prigonitorii nu te-au înduplecat să jertfești zeilor; 

Bucură-te, că ospățul lui Hristos ai dorit; 

Bucură-te, că ți-ai aprins inima pentru Hristos; 

Bucură-te, că veselia cea trecătoare nu ți-a schimbat sufletul plin de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, că rabdarea mucenicilor te-a întărit; 

Bucură-te, că aceasta te-a făcut să ai îndrăzneală a intra în capiștea idolilor; 

Bucură-te, că ai sfărâma idolii cei nesimțitori; 

Bucură-te, că Hristos ți-a dat tărie și îndrăzneală; 

Bucură-te, putere din puterea lui Hristos; 

Bucură-te, lumina aprinsă din lumina Duhului; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 
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Condac 4: 

Auzind Capitolinus vestea distragerii altarelor păgânești, s-a tulburat și cu mare mânie a strigat: 

„În grabă căutați pe Emilian și aflându-l, să mi-l aduceți ca să-l pierd”. Dar tu, Sfinte, unit fiind 

în cuget cu Hristos-Dumnezeu, nu te-ai înspăimântat de amenințările lui, căci neîncetat cântai: 

Aliluia! 

Icos 4: 

Poruncilor împăratului nu te-ai supus, Sfinte Emilian, căci Hristos te-a întrarmat cu chemare 

sfântă la pătimire pentru El. Drept aceea, ai pornit spre ajutorul și îmbărbătarea creștinilor 

prigoniți, mărturisind cu tărie că și tu, asemenea lor, nu te supui poruncilor păgânești. Pentru 

aceea, primeste în dar cântarea noastră, Sfinte: 

Bucură-te, urmaș al lui Hristos și credincioasă slugă; 

Bucură-te, că Mântuitorul te-a chemat la pătimire pentru El; 

Bucură-te, ascultător al glasului dumnezeiesc; 

Bucură-te, că nesuferind nedreptatea, de bună voie te-ai predat celor fărădelege; 

Bucură-te, că pe mulți ai întărit în credința cea adevărată; 

Bucură-te, vrednic luptător pentru Hristos; 

Bucură-te, că viața întru nimic nu ți-ai cruțat; 

Bucură-te, că în fața scaunului de judecată, luminos te-ai arătat; 

Bucură-te, viteaz ostaș, care ai biruit păgânătatea; 

Bucură-te, că în inima ta a încăput Hristos Cel neîncăput; 

Bucură-te, că Acesta te-a întărit să poți pătimi pentru El; 

Bucură-te, candelă nestinsă în biserica lui Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 5: 

Vederile minții avându-le curățite, ai ales a pătimi pentru Hristos, dorind a te jertfi pentru El, a 

învia împreună cu El, cântând neîncetat cântarea îngerească: Aliluia! 

Icos 5: 

Dintru înălțime putere primind, cu îndrăzneală ai stat în fața lui Capitolinus, vorbindu-i de 

Hristos, încât acesta s-a mirat de înțelepciunea ta. Auzind aceasta, cetele sfinților în cer s-au 

bucurat, iar noi, pe pământ, te lăudam, zicând: 

Bucură-te, stea luminată de Soarele Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai alergat către chinuri, rănit fiind de dragostea Stăpânului; 

Bucură-te, că de frumusețea trupului nu te-ai îngrijit; 

Bucură-te, că frumusețea cea dumnezeiască ai dorit; 

Bucură-te, că înșelăciunea idolească ai alungat; 

Bucură-te, cel ce ai revărsat lumină din lumina lui Hristos în sufletele credincioșilor; 

Bucură-te, cel ce aduci bucurie celor ce te iubesc; 

Bucură-te, că necredincioșii, văzându-te luminat de înțelepciunea lui Hristos, s-au cutremurat; 

Bucură-te, cel ce ai îndepărtat rătăcirea păgânească; 
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Bucură-te, răbdătorule de chinuri și apărătorul dreptei credințe; 

Bucură-te, vas ales al Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, că în ceruri, răsplată ți s-a pregătit; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 6: 

Supus din nou întrebărilor păgânului judecător, tu, Mucenice Emilian, te-ai arătat neclintit în 

credința întru Hristos. Ai nesocotit bătăile ce ți-au zdrobit trupul pentru că ai stat ca un adevărat 

ostaș, mărturisind adevărul și cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 6: 

Neclintit fiind și stând tare pe piatra credinței, te-ai arătat puternic, Sfinte Mucenice, urmând 

îndemnurilor învățătorului tău, Cel ce a mântuit lumea de înșelăciunea vrăjmașului. Pentru 

aceasta, cu dragoste îți cântăm: 

Bucură-te, mult pătimitorule pentru Hristos; 

Bucură-te, pildă bună credincioșilor dreptmăritori; 

Bucură-te, slujitor al adevărului și om al dreptății; 

Bucură-te, ancoră tare și nemișcată a dreptei credințe; 

Bucură-te, purtătorule de Hristos și mireasma Duhului; 

Bucură-te, înger în trup și reazem al Bisericii; 

Bucură-te, suflet înmiresmat de mirul pătimirilor; 

Bucură-te, îndelung răbdătorule și statornic în adevăr; 

Bucură-te, biruitor al înșelăciunii diavolești; 

Bucură-te, propovăduitor al Adevărului; 

Bucură-te, bun chivernisitor al tainelor dumnezeiești; 

Bucură-te, solia noastră către Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 7: 

Foc pentru credință având în sufletul tău, fericite Mucenice Emilian, pentru dragostea Celui dorit 

de tine, întru nimic ai socotit chinurile, întărit de dorul Lui și vesel ai înfruntat toate, rugându-te 

pentru prigonitorii tăi, iar lui Dumnezeu aduceai laudă: Aliluia! 

Icos 7: 

Nici bătăile, nici ademenirile împăratului, nici sabia ighemonului nu te-au înspăimântat, nici te-

au despărțit de Hristos, căci tu, Sfinte Emilian, răcorindu-te din Izvorul vieții, te-ai întărit. Pentru 

aceasta, uimindu-ne, îți cântăm: 

Bucură-te, potir al dragostei și cupă a răbdării; 

Bucură-te, sfetnic luminos și candelă veșnic aprinsă; 

Bucură-te, tânăr plin de râvnă dumnezeiască; 

Bucură-te, glas auzit de Hristos în ceruri; 

Bucură-te, față de înger luminată de Duhul Sfânt; 
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Bucură-te, jertfă plăcuta lui Dumnezeu; 

Bucură-te, piatră la temelia Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății; 

Bucură-te, rob al lui Hristos și prieten al îngerilor; 

Bucură-te, martir prealăudat din ceata mucenicilor; 

Bucură-te, sămânță bună aruncată în pământ românesc; 

Bucură-te, floare rară, deschisă în nădejdea învierii; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 8: 

După îndelungi prigoniri și chinuri cumplite, ți-ai dat sufletul în mâinile lui Hristos, strigând ca 

și Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic: „Doamne, Iisuse Hristoase, primește duhul meu”. 

Și astfel, sufletul tău, Sfinte Emilian, a fost așezat în ceata martirilor, cântând neîncetat 

Preasfintei Treimi, cântarea: Aliluia! 

Icos 8: 

Dacă ai trecut prin jertfă, din moarte la viață, adică în timpul lui Dumnezeu, Sfinte Mucenice 

Emilian, nu ai părăsit nicicum pe cei ce se luptă încă cu necazurile și primejdiile din lumea 

aceasta, ci mijlocești la Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ți cântă unele ca acestea: 

Bucură-te, Sfinte Emilian, mucenic preamărit al lui Hristos; 

Bucură-te, împreună-vorbitorule cu îngerii; 

Bucură-te, fiu al cetății Durostorum și protopărinte al martirilor români; 

Bucură-te, lauda Dobrogei și bucuria tuturor românilor; 

Bucură-te, mucenic cinstit în toate provinciile românești; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru toți cei ce te cinstesc cu dragoste; 

Bucură-te, purtătorule de cunună cerească; 

Bucură-te, preaînțelepte, cel ce ai semănat sămânță bună în țarina ta; 

Bucură-te, vrednicule de laudă și bucuria credincioșilor; 

Bucură-te, turn al creștinătății și stâlp al Bisericii; 

Bucură-te, apărător al dreptei credințe; 

Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 9: 

În Împărăția cerurilor intrând, Sfinte Mucenice Emilian, te îndulcești de răsplata veșnicelor 

bunătăți ale Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, pentru Care ai pătimit; iară acolo, mărite 

mărturisitorule, nu încetezi a-I mulțumi, cântând împreună cu îngerii: Aliluia! 

Icos 9: 

Mărgăritar de multpreț al pământului Dobrogei te-ai arătat, Sfinte Emilian, mucenice al lui 

Hristos; căci trupul tău, îngropat în pământul stramoșilor noștri, sămânță dătătoare de rod 

duhovnicesc s-a arătat urmașilor tăi, iar sângele tău a rodit credința și demnitatea noastră, a celor 
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ce cântăm, după cuviință pomenirea ta, zicând: 

Bucură-te, urmaș al apostolilor și propovăduitor al Adevărului; 

Bucură-te, sămânță dumnezeiască semănată în pământ străbun; 

Bucură-te, cel ce ai întregit ceata martirilor dobrogeni; 

Bucură-te, comoară în pământ ascunsă în așteptarea căutătorilor; 

Bucură-te, cărare care duci la ceruri pe cei cucernici; 

Bucură-te, izvor din care se adapă bunii credincioși; 

Bucură-te, rază de soare pentru poporul cel binecredincios; 

Bucură-te, liman duhovnicesc în care se odihnesc credincioșii; 

Bucură-te, cădelniță de aur care porți focul cel dumnezeiesc; 

Bucură-te, făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor; 

Bucură-te, cărbune aprins din dragostea lui Hristos; 

Bucură-te, luceafăr răsărit în zorii creștinismului românesc; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 10: 

Cu ce cântări de laudă vom încununa pe Mucenicul Emilian, căci acesta ca un bun atlet al lui 

Hristos, pe pământ a biruit uneltirile lui Veliar, iar în ceruri, vede pururea fața cea prealuminată a 

Stăpânului tuturor, Căruia îi cântă neîncetat: Aliluia! 

Icos 10: 

Având îndrazneală către Dumnezeu pe Care l-ai iubit, Sfinte Mucenice, nu înceta a te ruga 

pentru cei ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta și-ți cântă cu evlavie, din inimă curată, unele ca 

acestea: 

Bucură-te, prieten al lui Dumnezeu și frate al nostru; 

Bucură-te, că Hristos s-a împlinit întru tine; 

Bucură-te, sălaș al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că înaintezi mereu către adâncimile Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, cel ce stai în ceata mucenicilor, slăvind pe Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce deslusești tainele cele ascunse; 

Bucură-te, rugător fierbinte și sprijin sufletelor asuprite; 

Bucură-te, bucuria îngerilor și slava mucenicilor; 

Bucură-te, dătător de bunătăți duhovnicești credincioșilor; 

Bucură-te, suflet încărcat de roadele Duhului Sfânt; 

Bucură-te, jertfă vie cu bună mireasmă plăcută lui Dumnezeu; 

Bucură-te, celor sinceri și smeriți, bucurie și grabnic ajutor; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 11: 

Darul cel dat ție de la Dumnezeu, ca răsplată pentru nevoințele tale, mărite Mucenice Emilian, 

cine poate să-l spună, cu adevărat? Căci te-ai învrednicit a face minuni și faceri de bine celor ce 

se roagă ție cu credință; pentru aceea, săvârșind cu dragoste sfântă pomenirea ta, cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 11: 

Lăudăm nevoințele tale, Sfinte Mucenice Emilian, și, cinstind sfintele tale moaște, slăvim pe 

Dumnezeu, Cel ce te-a preamărit și te-a dăruit poporului nostru spre a-l feri de tot felul de ispite 

și necazuri, pentru care cântăm: 

Bucură-te, răbdătorule în chinuri, întărirea celor slabi în credință; 

Bucură-te, izbăvitorule de întristare și dătătorule de bucurie; 

Bucură-te, îndulcirea celor ce aleargă la tine; 

Bucură-te, purtătorule de balsamul tămăduirilor; 

Bucură-te, alinarea celor suferinzi și părăsiți; 

Bucură-te, biruitorul nedreptăților și pacea celor oropsiți; 

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor și al orfanilor; 

Bucură-te, luminarea pruncilor și înțelepciunea tinerilor; 

Bucură-te, începătura mucenicilor și bucuria cuvioșilor; 

Bucură-te, sprijinitorul bătrânilor și miluitorul săracilor; 

Bucură-te, risipitorul furtunilor și aducător de roadă pământului; 

Bucură-te, turnul biruinței și ușa mântuirii; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 

Condac 12: 

Har dumnezeiesc cere nouă, Sfinte, de la Dumnezeu, ca să putem lupta împotriva vrăjmașilor 

văzuți și nevăzuți. Întinde nouă mână de ajutor și împacă viața noastră ca să nu pierim în iureșul 

ispitelor, ci, bucurându-ne, să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia 

Icos 12: 

Ca pe o podoabă de mult preț te are Biserica noastră dreptmăritoare, pe tine, Mucenice Emilian; 

căci de veacuri se cinstește numele tău în tot pământul românesc. De aceea, îți aducem 

mulțumire pentru binefacerile pe care le reverși peste noi, cei ce-ți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, sfinte, de veacuri cinstit în tot pământul românesc; 

Bucură-te, că sfintele tale moaște la Silistra s-au descoperit; 

Bucură-te, întâiule între martirii dobrogeni; 

Bucură-te, că ești binecuvântare pentru neamul românesc; 

Bucură-te, că în toată țara ți s-au înalțat locașuri sfinte; 

Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei ce cinstesc numele tău; 

Bucură-te, grabnic folositor celor ce aleargă la tine cu credință; 

Bucură-te, potirul binecuvântarii și mijlocitorul harului; 

Bucură-te, făclie luminoasă și rază cerească; 

Bucură-te, cel ce torni în inimi har dumnezeiesc; 

Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; 

Bucură-te, sprijinitorul nostru în ziua Judecății; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Emilian, alesule ostaș al lui Hristos! 
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Condac 13: 

O, mult pătimitorule ostaș al lui Hristos, Sfinte Mucenice Emilian, cel ce te-ai învrednicit de la 

Hristos de mari daruri cerești, primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, și fii mijlocitor pentru 

noi către Înduratul Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel veșnic, iertându-ne păcatele, ca 

împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Cuviosului Ioanichie cel Nou din Muscel 

 

Condacul 1 

Pe tine, alesule între sihaştrii musceleni, Cuvioase Ioanichie, mult nevoitorule, cu cântări de 

laudă te cinstim! Cel ce ţi-ai petrecut viaţa în rugăciuni, privegheri şi osteneli duhovniceşti, fiind 

plăcut lui Dumnezeu, ai primit de la Dânsul cununa bucuriei, aşezându-te în raiul desfătării şi 

având îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te să ne izbăvească din nevoi şi din necazuri pe noi, 

cei ce-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Icosul 1 

Din tinereţe, Fericite Părinte, ai luat Crucea şi ai urmat lui Hristos, părăsind ispitele şi necazurile 

acestei lumi trecătoare. Prin puterea Duhului Sfânt, Care ţi-a luminat viaţa, ai ajuns la starea 

bărbatului desăvârşit, supunând sufletului osârduitor toate simţămintele trupului neputincios. 

Cunoscându-ţi, Părinte, nevoinţele tale, cu smerenie îţi cântăm: 

Bucură-te, sihastru iscusit din ţinuturile muscelene; 

Bucură-te, cel ce toată viaţa ai fost adumbrit de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, floare înmiresmată răsădită în Valea Chiliilor; 

Bucură-te, următor al marilor sihaştri argeşeni; 

Bucură-te, cel pe care Dumnezeu l-a făcut cunoscut credincioşilor; 

Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din izvoarele Scripturilor; 

Bucură-te, iubitor de linişte şi sihăstrie; 

Bucură-te, că Hristos te-a chemat să-I slujeşti; 

Bucură-te, că pururea ai ascultat de cuvintele Lui; 

Bucură-te, următor al marilor sihaştri înduhovniciţi; 

Bucură-te, bucuria nevoitorilor şi podoaba Bisericii; 

Bucură-te, cel ce ai umplut Munţii Carpaţi de mireasma rugăciunilor; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 2-lea 

După ce mulţi ani ai petrecut în ascultare şi răbdare în obştea Mănăstirii Cetăţuia, Negru-Vodă, 

asemenea cerbului care doreşte apele răcoroase ale munţilor, aşa şi tu, Părinte Ioanichie, ai dorit 

să te îndulceşti de viaţa pustnicilor, care este minunată şi plăcută lui Dumnezeu. Drept aceea, te-

ai retras într-o peşteră a Munţilor Cetăţuia, unde timp de treizeci de ani ai cântat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 
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Icosul al 2-lea 

Ştiind, Sfinte Părinte, că viaţa pustnicilor fericită este, te-ai întraripat cu dumnezeiescul dor, care 

ţi-a dat nădejdea îndulcirii din veşnicele bunătăţi ale Împărăţiei cerurilor. Avându-te model de 

viaţă îmbunătăţită, mulţi s-au folosit duhovniceşte, cântând: 

Bucură-te, că inima ţi-a fost luminată de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, locuitor al sihăstriei şi înger în trup; 

Bucură-te, cel ce ai biruit păcatul cu postul şi rugăciunea; 

Bucură-te, minte veghetoare şi ochi lăuntric neadormit; 

Bucură-te, cel ce ai desluşit tainele înfrânării; 

Bucură-te, iubitor de linişte şi pace duhovnicească; 

Bucură-te, viteaz luptător în războiul cel nevăzut; 

Bucură-te, biruitor al păcatului şi ispitelor diavoleşti; 

Bucură-te, izgonitorul duhurilor necurate; 

Bucură-te, că ai ajuns la starea de nepătimire; 

Bucură-te, cel ce ai văzut pe Dumnezeu întru nevedere; 

Bucură-te, floare deschisă în aşteptarea rodului; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 3-lea 

Prin viaţă sihăstrească, Cuvioase Ioanichie, ţi-ai luminat cugetul şi inima de pornirile fireşti ale 

patimilor. Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, te-a întărit să dobândeşti roadele curăţiei, ca să 

lauzi pe Domnul, cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Umplut fiind de dragostea cea negrăită a lui Dumnezeu, te-ai retras din zarva lumii acesteia în 

peştera din Valea Chiliilor, Cetăţuia Negru-Vodă, Cuvioase Părinte Ioanichie, ca să petreci după 

poruncile Evangheliei. Întunericul peşterii s-a prefăcut în lumină taborică, rugăciunea ta 

neîncetată făcând prezentă Slava Preasfintei Treimi. Minunându-ne de dumnezeiasca ta 

petrecere, îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, că întru credinţă ostenindu-te, ai simţit slava lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că având nădejde în puterea Lui, ţi-ai sporit răbdarea în nevoinţe; 

Bucură-te, că de dragostea lui Hristos te-ai înflăcărat; 

Bucură-te, că patimile şi rănile Lui le-ai trăit; 

Bucură-te, că voinţa ta a fost absorbită de voinţa Lui; 

Bucură-te, cel ce te-ai dăruit total lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că traiul tău a fost luminat de viaţa lui Iisus; 

Bucură-te, că Duhul Sfânt a umbrit sufletul tău; 

Bucură-te, că nici un gând viclean n-ai lăsat să pătrundă în fiinţa ta; 

Bucură-te, cel ce, în trup fiind, ai gustat din slava cea negrăită a raiului; 

Bucură-te, că lacrimile pocăinţei ţi-au purificat sufletul; 

Bucură-te, că îngerii ţi-au fost slujitori şi apărători; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 
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Condacul al 4-lea 

Asemenea marelui profet Ilie, cel ce s-a nevoit în peştera din Horeb şi a vorbit cu Dumnezeu, aşa 

şi tu, Părinte Ioanichie, ai stat în peştera muntelui ca să ai pe Hristos totdeauna în preajma ta. 

Întru El ai biruit toate uneltirile vrăjmaşului, pentru că El ţi-a fost întărirea, El mângâierea, viaţa, 

şi numai Lui ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Puterea Celui de Sus te-a umbrit, Sfinte Ioanichie, pentru că, plin de Duhul Sfânt, ai împlinit cu 

osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos. Drept urmare, sihăstria musceleană, unde ai vieţuit, s-a 

umplut de crini duhovniceşti a căror mireasmă s-a simţit, peste veacuri, de către cei ce iubesc 

podoaba casei lui Dumnezeu, cântându-ţi: 

Bucură-te, cel care ai făcut să rodească pustia cu flori binemirositoare; 

Bucură-te, căpetenia sihaştrilor musceleni; 

Bucură-te, cel ce ai udat cu lacrimi florile duhovniceşti ale virtuţilor; 

Bucură-te, trandafir ale cărui petale se scaldă în lumina necreată; 

Bucură-te, minte văzătoare a tainelor dumnezeieşti; 

Bucură-te, că viaţa ţi-a fost ca o Sfântă Liturghie; 

Bucură-te, cel ce ai umplut cerul de rugăciuni şi cântări duhovniceşti; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit fiinţa cu raze strălucitoare; 

Bucură-te, cel care ţi-ai unit rugăciunile cu nevoinţele trupeşti; 

Bucură-te, cel ce ai lăsat pe Dumnezeu să pătrundă în sufletul tău; 

Bucură-te, că Sihăstria din Valea Chiliilor s-a prefăcut în rai duhovnicesc; 

Bucură-te, mare pustnic înaripat cu virtuţile îngereşti; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 5-lea 

Numai Dumnezeu ştie mulţimea ostenelilor şi faptelor tale, minunate Părinte Ioanichie, pentru 

că, retrăgându-te în peştera munţilor, viaţa ta ascunsă de privirile oamenilor a văzut-o doar 

 Mântuitorul Hristos, în numele Căruia ai pustnicit, cântând: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

„Amintiţi-vă de înaintaşii noştri cum şi-au sfârşit viaţa şi urmaţi-le credinţa”, ne învaţă marele 

între Apostoli Pavel, chemând neamurile la urmarea şi trăirea în Hristos. Pentru că poporul 

nostru a fost chemat dintru început la lumina lui Hristos, avem atâta nor de mărturii de viaţă 

curată, pe cei ce au urmat Mântuitorului, între care Ioanichie Schimonahul din Valea Chiliilor, 

căruia îi cântăm: 

Bucură-te, Părinte Ioanichie, următor al părinţilor celor de demult; 

Bucură-te, cel ce ai avut credinţa şi râvna Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat; 

Bucură-te, cel ce te-ai înarmat cu răbdarea mucenicilor trăitori în zorii creştinismului românesc; 

Bucură-te, următor lui Hristos, asemenea Sfântului Ioan Casian; 

Bucură-te, cel ce ai umplut curgerea timpului mântuirii, aşa cum s-a socotit de Sfântul Cuvios 

Dionisie cel Smerit; 
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Bucură-te, cel ce te-ai împărtăşit de viaţa curată a marilor isihaşti ai neamului românesc; 

Bucură-te, aşezat sub ascultarea Sfinţilor Ierarhi ai Bisericii Româneşti; 

Bucură-te, că te-ai îndulcit din învăţăturile Sfântului Voievod Neagoe Basarab; 

Bucură-te, cel ce ai întărit pe Sfinţii Cuvioşi care au trăit în veacurile de după mutarea ta; 

Bucură-te, că ai făcut să rodească sămânţa isihasmului românesc; 

Bucură-te, cel ce ai fost pildă monahilor iscusiţi; 

Bucură-te, credincioşilor sprijin şi al nostru părinte mult folositor; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 6-lea 

Acolo unde se întăreşte cetatea, şi lupta vrăjmaşului se înmulţeşte, ne învaţă dumnezeiescul 

stihuitor al psalmilor, David Împăratul. Cunoscând aceasta, ţi-ai întărit cetatea sufletului cu 

postul şi rugăciunea, ca să poţi birui lupta diavolului, care n-a curmat statornicia ta în lucrarea 

virtuţilor şi s-a îndepărtat, lăsându-te să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

„Dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo 

împărtăşire a Duhului, dacă este vreo milostivire şi îndurare, faceţi-mi bucuria deplină, ca să 

gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare”, zicea Apostolul 

neamurilor celor doritori de viaţă curată. Acestea toate urmându-le şi lăsându-le ca testament, 

Sfinte Ioanichie, întăreşti pe cei ce-ţi cântă: 

Bucură-te, cel care ai purtat Crucea lui Hristos cu multă râvnă; 

Bucură-te, că te-ai mângâiat din rostirea cu dragoste a numelui lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai întreţinut lumina credinţei cu rugăciunea; 

Bucură-te, că te-ai împărtăşit din roadele Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că ai simţit milostivirea şi îndurarea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, minte plină de smerita cugetare şi bucurie cerească; 

Bucură-te, că n-ai lăsat slava deşartă să intre în inima ta; 

Bucură-te, că te-ai îngropat cu Hristos ca să înviezi împreună cu El; 

Bucură-te, cel ce ai mărturisit pe Hristos nu prin cuvânt, ci prin trăire; 

Bucură-te, că Mântuitorul S-a recunoscut în lucrarea ta; 

Bucură-te, cel care ai purtat în trupul tău rănile lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce cu ochiul lăuntric ai văzut Împărăţia cea de Sus; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 7-lea 

Nici frigul, nici foamea, nici setea, nici orice altă nevoinţă nu te-a despărţit, fericite Părinte 

Ioanichie, de dragostea Celui ce, la plinirea vremii, chip de rob luând, a coborât în peştera 

Bethleemului să Se nască, să crească şi să ne mântuiască. Ţintuind gândul în smerenia lui 

Hristos, ai coborât în peştera din Muntele Cetăţuiei, unde treizeci de ani ai cântat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 
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Icosul al 7-lea 

Atotţiitorule, Doamne, Cel ce cunoşti mulţimile stelelor şi la toate nume le dai, Tu singur ştii pe 

fiecare dintre cei ce bine Ţi-au plăcut dintre neamurile pământului. Când a fost bunăvoinţa Ta, 

din mulţimea sihaştrilor români ai ales să faci cunoscut lumii pe minunatul între Cuvioşi 

Ioanichie, sihastrul din Valea Chiliilor, căruia ajută-ne să-i cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, cel ce te-ai făcut prinos şi jertfă lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că ai trăit scăldat în iubirea Lui; 

Bucură-te, că ai mulţumit lui Hristos, Cel ce te-a acoperit cu harul Său; 

Bucură-te, cel ce de bunăvoie ai luat crucea ostenelilor; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai silit firea, înduhovnicindu-ţi simţămintele trupului; 

Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat harul după măsura dragostei de Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai coborât în peşteră ca să te înalţi prin harul Lui; 

Bucură-te, că Hristos pe unii i-a făcut Apostoli, pe alţii dascăli sau învăţători, iar pe tine ascet 

desăvârşit; 

Bucură-te, că ai ajuns la înălţimea cunoştinţelor, întru legătura păcii cu Hristos; 

Bucură-te, că urmând adevărului, ai crescut întru iubirea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, al Preasfintei Treimi slăvitor; 

Bucură-te, cetăţean al raiului şi stea luminoasă a Bisericii; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 8-lea 

După lungi ani de nevoinţe, când Dumnezeu a binevoit, ţi-a dat semn că vei fi mutat din viaţa 

aceasta vremelnică la cea nepieritoare. Cunoscându-ţi ziua sfârşitului, ţi-ai încrustat pe piatra pe 

care ai adormit anul chemării tale la cele de Sus, cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

De la mutarea ta la ceruri, Sfinte Părinte, necunoscut a rămas numele şi trupul tău, până ce 

Dumnezeu a socotit să te preaslăvească în ochii şi în inima oamenilor. Din rânduiala Celui 

Preaînalt, prin smeritul stareţ Pimen, s-au aflat moaştele tale binemirositoare în peştera în care ai 

adormit. Mare minune! Epitaful care acoperea sfintele tale oseminte era ţesut din pânza unui 

păianjen, iar cel ce a fost rânduit să te ridice s-a mirat, zicând: 

Bucură-te, Sfinte, trecut la Domnul în liniştea unei peşteri; 

Bucură-te, că firea necuvântătoare ţi-a slujit la adormirea ta; 

Bucură-te, că sufletul tău a fost aşezat în ceata Cuvioşilor; 

Bucură-te, cel ce te bucuri cu soboarele de îngeri; 

Bucură-te, că pământul nu te-a socotit străin Cerului; 

Bucură-te, trup de slavă inundat de Sfântul Duh; 

Bucură-te, că, din rânduială dumnezeiască, numele şi faptele tale s-au cunoscut; 

Bucură-te, că Dumnezeu te-a preaslăvit când întunericul cădea peste poporul din care ai răsărit; 

Bucură-te, că minunată a fost descoperirea sfintelor tale moaşte; 

Bucură-te, că mare mirare au avut cei ce te-au descoperit; 

Bucură-te, că Dumnezeu se preaslăveşte prin sfintele tale moaşte; 
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Bucură-te, mărgăritar de mult preţ al Mănăstirii Cetăţuia Negru-Vodă; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 9-lea 

Dacă sfintele tale moaşte au fost scoase şi aşezate spre închinarea credincioşilor, mulţi din cei ce 

le-au sărutat cu credinţă s-au vindecat de boli şi neputinţe, dând laudă lui Dumnezeu, Cel ce Se 

preamăreşte întru sfinţii Săi, cântând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Nu după multă vreme, întunericul s-a abătut asupra ţării în care se preaslăvea numele lui 

Dumnezeu în Treime lăudat. De aceea, sfintele tale moaşte, ca un mărgăritar preţios, au fost 

ascunse din nou în pământ, unde au şezut până când Dumnezeu iarăşi a rânduit aflarea lor. 

Mintea nu poate spune planul providenţei Tale, Doamne, pentru noi, de aceea cântăm: 

Bucură-te, că Dumnezeu a avut pentru tine minunată rânduială; 

Bucură-te, că prin harul Sfântului Duh ai lucrat minuni în mijlocul oamenilor; 

Bucură-te, cel ce te preaslăveşti cu ajutorul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că te-ai împăcat cu Dumnezeu, trăind moartea Fiului Său; 

Bucură-te, cel ce prin providenţă te dăruieşti celor plini de credinţă; 

Bucură-te, că mulţumim lui Dumnezeu pentru rânduiala Sa; 

Bucură-te, cel care te-ai supus voinţei Lui; 

Bucură-te, fiu al Celui Preaînalt şi împreună moştenitor cu Hristos; 

Bucură-te, că toată făptura suspină şi aşteaptă mântuirea de la Dumnezeu; 

Bucură-te, că nu ai fost supus stricăciunii, ci îndumnezeirii; 

Bucură-te, că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce-L iubesc; 

Bucură-te, cel ce ai fost chemat să fii cinstit de mulţimea credincioşilor; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 10-lea 

Veniţi, adunarea evlavioasă a dreptcredincioşilor români, pe Cuviosul Ioanichie sihastrul să-l 

lăudăm, că acesta cu adevărat mai presus de om s-a arătat, pentru că trup materialnic având, viaţa 

celor fără de trup a râvnit, pe care dobândind-o, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Toate cetele sihaştrilor, călugărilor şi bunilor credincioşi cu bucurie să încununăm pe iubitorul de 

Hristos Ioanichie din Valea Chiliilor, proslăvit de Dumnezeu în ceruri, căruia să-i cântăm cu 

dragoste: 

Bucură-te, stea răsărită în ţinutul Argeşului şi Muscelului, care luminezi Biserica Ortodoxă; 

Bucură-te, lumină aprinsă din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, ştiutorul neştiutelor taine ale lui Dumnezeu; 

Bucură-te, chipul sihaştrilor şi al călugărilor iscusiţi; 

Bucură-te, pildă de nevoinţă şi asceză pentru Hristos; 

Bucură-te, sămânţă din care a răsărit rod dumnezeiesc; 



274 

 

Bucură-te, piatră duhovnicească pusă la temelia Bisericii; 

Bucură-te, rod al rugăciunii şi al trezviei; 

Bucură-te, arbore purtător de fructul mântuirii; 

Bucură-te, văzătorul nevăzutelor vedenii; 

Bucură-te, crin bine mirositor răsădit în grădina raiului; 

Bucură-te, preafrumos giuvaier în vistieria împărăţiei; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 11-lea 

În cămara aleşilor Tăi, Doamne, ai aşezat pe marele între sihaştrii neamului românesc, Cuviosul 

Ioanichie, cel mult nevoitor. Căci acesta a ştiut pe pământ să preamărească numele Tău prin viaţă 

curată, iar în Ceruri Te laudă neîncetat, împreună cu îngerii, cântând: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Dacă sfintele tale moaşte au fost din nou scoase de sub obroc şi aşezate ca lumina în sfeşnic, în 

Mănăstirea Cetăţuia Negru-Vodă, în care oarecând ai vieţuit, acestea s-au dovedit făcătoare de 

minuni pentru cei ce se închină cu credinţă şi cântă unele ca acestea: 

Bucură-te, ajutătorul celor din primejdii şi necazuri; 

Bucură-te, părinte bun, ocrotitor orfanilor şi oropsiţilor; 

Bucură-te, doctorul bolnavilor şi balsamul suferinzilor; 

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; 

Bucură-te, hrănitorul celor ce vin în casa pâinii; 

Bucură-te, slujitorul celor neputincioşi; 

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi al lipsiţilor; 

Bucură-te, bogăţia neîmpuţinată a săracilor; 

Bucură-te, folositorul tuturor învăţăceilor; 

Bucură-te, purtătorul greutăţilor celor slăbănogi; 

Bucură-te, ajutorul celor fără de ajutor; 

Bucură-te, aducătorul de belşug în vremea secetei; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 12-lea 

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile preaiubitului Tău slujitor, Ioanichie, 

fiul Bisericii Tale dreptmăritoare, şi ajută-ne să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, ca să 

cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudăm nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, cinstim sfintele tale moaşte, preamărim răbdarea ta 

pentru Hristos, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri şi cu osârdie ne rugăm ţie să aperi de 

necazuri ţara în care ai trăit, iar pe binecredinciosul tău popor să-l ocroteşti de rătăciri şi de 

duhurile lumii deşarte, ca să îţi cântăm: 

Bucură-te, fiu al Bisericii Ortodoxe dreptmăritoare; 
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Bucură-te, tezaurul de mult preţ al Mănăstirii Cetăţuia Negru-Vodă; 

Bucură-te, lumină veşnic aprinsă în Episcopia Argeşului şi Muscelului; 

Bucură-te, ocrotitorul drept-credincioşilor creştini musceleni; 

Bucură-te, cel ce reverşi mireasma Duhului Sfânt în Valea Dâmboviţei; 

Bucură-te, cel ce asculţi rugăciunile celor evlavioşi; 

Bucură-te, cel ce aduci ploi mănoase pământurilor româneşti; 

Bucură-te, păzitorul Grădinii Maicii Domnului; 

Bucură-te, stejar la a cărui umbră se adăpostesc credincioşii; 

Bucură-te, călăuza celor rătăciţi pe cărările acestei lumi; 

Bucură-te, sprijinul celor ce vor să se mântuiască; 

Bucură-te, veghetor în vremea sfârşitului nostru; 

Bucură-te, Cuvioase Ioanichie, bucuria sihaştrilor! 

Condacul al 13-lea 

O, întru tot lăudate Părinte Ioanichie, omul rugăciunii, podoaba sihaştrilor şi a Bisericii 

dreptmăritoare, nevoitorul din peştera Muntelui Cetăţuia, lumina cea nestinsă a argeşenilor şi 

muscelenilor, cel ce după îndelungi osteneli ai primit moştenirea veşnicelor bunătăţi ale Cerului, 

primeşte această smerită cântare de laudă şi, prin rugăciunile tale către Dumnezeu, uşurează-ne 

necazurile şi supărările, alină-ne suferinţele sufleteşti şi trupeşti şi fii ajutătorul nostru în ziua 

Judecăţii, ca împreună cu tine să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ioan Iacov de la Neamţ (Hozevitul) 

 

Condac 1: 

Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că, prin multă 

nevoință, de cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda vieții sale pe toți ne învață să urmăm, 

cu dragoste și credință, Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Părinte Ioane, 

mult nevoitorule! 

Icos 1: 

Făcătorul îngerilor și al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie te-a rânduit în grija 

bunicii tale spre ocrotire și povățuire. Aceasta, cu dor de pustnicie trăind toată viața, a fost 

dăruită de Dumnezeu ca să împlinească dragostea părinților tăi trupești, iar tu, sfinte, ai fost 

chemat să împlinești dorința vieții ei; pentru aceasta îți cântăm: 

Bucură-te, viață de ofrandă; 

Bucură-te, singurătate împlinită; 

Bucură-te, nevoință luminată; 

Bucură-te, căutarea iubirii părintești; 

Bucură-te, aflarea Tatălui ceresc; 

Bucură-te, dobândirea mântuirii Fiului; 

Bucură-te, gustarea mângâierii Duhului 

Bucură-te, ocrotitul Maicii Domnului; 

Bucură-te, prietenul de taină al sfinților; 

Bucură-te, văzătorul veșniciei; 

Bucură-te, candelă a Bisericii; 

Bucură-te, sol de veghe al neamului tău; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 2: 

Din tinerețe ai viețuit duhovnicește și ai împlinit lipsa dragostei părintești cu iubirea 

dumnezeiască, descoperindu-te în chip minunat, pentru care slăvim pe Dumnezeu și cântăm: 

Aliluia! 

Icos 2: 

Luminat de credință, întărit de nădejde, îmbogățit de iubire sfântă, ai dorit tinerețea veșnică din 

tinerețile tale; astfel ți-ai îndreptat sufletul către Dumnezeu, pentru care îți cântăm unele ca 

acestea: 

Bucură-te, cel hrănit cu Scripturile; 
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Bucură-te, cel curățit cu lacrimile pocăinței; 

Bucură-te, cel povățuit de Sfinții Părinți; 

Bucură-te, cel luminat cu rugăciunea; 

Bucură-te, cel trecut prin focul ispitelor; 

Bucură-te, următorule al Sfinților Trei Tineri; 

Bucură-te, aflarea tinereții veșnice; 

Bucură-te, dobândirea vârstei înțelepte; 

Bucură-te, lucrarea faptelor bune; 

Bucură-te, căutarea raiului ceresc; 

Bucură-te, ascultarea dumnezeieștilor cuvinte; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 3: 

Singurătatea, din copilărie, ți-a luminat-o Hristos cu grija de mântuirea sufletului, odorul de mare 

preț, iar lipsa fraților trupești ți-a împlinit-o cu mângâieri duhovnicești; de aceea, mulțumind lui 

Dumnezeu, cântai: Aliluia! 

Icos 3: 

Făgăduințele monahicești le-ai împlinit cu sfințenie după îndemnul Dumnezeiescului Duh care 

zice: „Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului”; astfel, făcându-te ascultător, ai viețuit în 

feciorie și în sărăcie de bună voie, pentru care te cinstim cu unele ca acestea: 

Bucură-te, ascultătorul tuturor; 

Bucură-te, mângâierea celor săraci; 

Bucură-te, hrănitorul străinilor; 

Bucură-te, slujitorul părinților; 

Bucură-te, sfătuitorul fraților; 

Bucură-te, ajutătorul bolnavilor; 

Bucură-te, iubitorul fecioriei; 

Bucură-te, paza conștiinței; 

Bucură-te, rugăciune fierbinte; 

Bucură-te, priveghere îndelungată; 

Bucură-te, ajunare cu folos; 

Bucură-te, povățuire nevinovată; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 4: 

Mintea și sufletul ți le-ai curățit cu rugăciunea și pocăința, făcând din peștera ta poartă către cer, 

căci împreună cu tine și îngerii cântau: Aliluia! 

Icos 4: 

Dorind mai multă liniște sufletească, te-ai îndreptat către Dumnezeu prin rugăciune și ai 

împreunat petrecerea în peșteră cu postul, biruind iadul gândurilor deșarte, pentru care îți cântăm 
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așa: 

Bucură-te, dor de liniștire; 

Bucură-te, dor de curăție sufletească; 

Bucură-te, dor de pustnicie; 

Bucură-te, dor de smerenie; 

Bucură-te, dor de locuri sfinte; 

Bucură-te, dor de patria cerească; 

Bucură-te, dor de sfințenie; 

Bucură-te, dor de lumină necreată; 

Bucură-te, cel ce ai unit peștera cu cerul; 

Bucură-te, prietenul îngerilor; 

Bucură-te, vorbitorule cu Dumnezeu; 

Bucură-te, rugătorule pentru noi oamenii; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 5: 

Dorind să moștenești Împărăția lui Dumnezeu, ai părăsit patria ta pământească și te-ai sălășluit în 

Țară Sfântă, ca să te închini la locurile de nevoință ale proorocilor, ale apostolilor și ale altor 

următori ai lui Hristos, ca și în cer să cânți împreună cu ei: Aliluia! 

Icos 5: 

Locurile petrecerii Domnului Hristos pe pământ ți-au fost ca niște îndemnuri care te-au povățuit 

către viața veșnică din dorința iubitoare de Dumnezeu, pentru care îți cântăm așa: 

Bucură-te, căutătorul Țării Sfinte; 

Bucură-te, aflarea Locurilor Sfinte; 

Bucură-te, locuitorul Hozevei; 

Bucură-te, văzătorul Betleemului; 

Bucură-te, iubitorul Iordanului; 

Bucură-te, îndrăgirea Galileii; 

Bucură-te, închinătorule la Ghetsimani; 

Bucură-te, pelerinul Golgotei; 

Bucură-te, lăudătorul Învierii; 

Bucură-te, iubitorul Taborului; 

Bucură-te, căutarea Eleonului; 

Bucură-te, prietenul Cerului; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 6: 

Viețuind în Valea Iordanului ți-ai petrecut viața ca pe o treaptă a urcușului ceresc, mereu în 

osteneli duhovnicești, având în suflet dor de liniște și cer și, rugându-te pentru pământeni, cântai 

lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icos 6: 

Cu sufletul pururea mulțumitor te-ai socotit fericit pentru sălășluirea vremelnică în Țara Sfântă; 

de aceea, cu bucurie, ai cântat mereu laude lui Dumnezeu, iar noi strigăm ție așa: 

Bucură-te, că ai înțeles taina Iordanului; 

Bucură-te, că ai cinstit Botezul; 

Bucură-te, că te-ai rugat Botezătorului; 

Bucură-te, că ai slăvit pe Mântuitorul; 

Bucură-te, că ai chemat pe Mângâietorul; 

Bucură-te, că ai preamărit Treimea; 

Bucură-te, că ai iubit Biserica; 

Bucură-te, că te-ai însoțit cu pocăința; 

Bucură-te, că ai îndrăgit nevoința; 

Bucură-te, că ai aflat milostivirea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că ai biruit suferința; 

Bucură-te, că ai găsit pacea cerească; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 7: 

Primind harul preoției, Cuvioase, din dumnezeiasca purtare de grijă ai fost rânduit egumen și 

povățuitor al monahilor români de la Iordan, pentru care lăudăm pe Dumnezeu și cântăm: 

Aliluia! 

Icos 7: 

Ca povățuitor al fraților viețuitori din schitul românesc de la Iordan, nu ai uitat de făgăduințele 

monahicești, silindu-ți mereu firea către Împărăția lui Dumnezeu – dorirea cea adevărată și, fiind 

călăuză duhovnicească tuturor fraților, îți cântăm: 

Bucură-te, povățuitorul cel ales de Dumnezeu; 

Bucură-te, părintele celor încredințați spre povățuire; 

Bucură-te, ajutătorul celor slabi; 

Bucură-te, lumină celor neștiutori; 

Bucură-te, ridicarea celor căzuți; 

Bucură-te, pildă în povățuire; 

Bucură-te, îndemn cu îndelungă răbdare; 

Bucură-te, mustrare părintească; 

Bucură-te, certare cu folos; 

Bucură-te, iertarea celor îndreptați; 

Bucură-te, primirea celor întorși cu pocăință; 

Bucură-te, pilduirea tuturor; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 
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Condac 8: 

În pustia Hozevei te-ai așezat, ca într-o țarină bine roditoare de fapte duhovnicești, unde, însoțit 

de îngeri, ți-ai sfințit sufletul după rânduielile viețuitorilor de mai înainte ca, împreună cu ei, în 

cer, să cânți: Aliluia! 

Icos 8: 

Având dorința de îndreptare sfântă și sporire duhovnicească, pustia și chilia în care ai locuit te-au 

învățat cum să-ți petreci viața aceasta departe de grijile cele lumești, pentru care îți cântăm: 

Bucură-te, podoabă a Bisericii; 

Bucură-te, chip îngeresc; 

Bucură-te, dumnezeiască dorință; 

Bucură-te, duhovnicească înaripare; 

Bucură-te, cugetare la moarte; 

Bucură-te, gândire la veșnicie; 

Bucură-te, ostășie adevărată; 

Bucură-te, stăpânire de sine; 

Bucură-te, locuitorule în pustie; 

Bucură-te, pildă a monahilor; 

Bucură-te, râvnitorul Liturghiei; 

Bucură-te, rug aprins al rugăciunii; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 9: 

Oamenii sunt nepricepuți, iar cuvintele sunt slabe în a arăta cu adevărat râvna și ostenelile tale, 

Cuvioase, prin care ai dobândit viețuirea cerească pe pământ; pentru aceasta noi cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 9: 

Fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul poeziei, ai alcătuit versuri cântând viața veșnică, pe 

care ai dorit-o, și minunatele Locuri sfinte; de aceea și noi îți cântăm: 

Bucură-te, alăută în versuri; 

Bucură-te, lăudătorul Locurilor sfinte; 

Bucură-te, cântărețul raiului; 

Bucură-te, îndrăgirea poeziei; 

Bucură-te, lauda monahilor; 

Bucură-te, cântarea virtuților; 

Bucură-te, stihuitor al rugăciunii; 

Bucură-te, psaltire și harfă; 

Bucură-te, gând încununat cu cânt; 

Bucură-te, poezie înțeleaptă; 

Bucură-te, cugetare la cele cerești; 
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Bucură-te, râvnirea celor duhovnicești; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 10: 

Toată viața ai petrecut-o în osteneală neîncetată și ai încununat-o cu sfârșit creștinesc, intrând în 

lumina Împărăției cerești. Aceasta dorind-o și noi, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10: 

La adormirea ta, Cuvioase, în chip minunat s-au adunat în peșteră călugări, pelerini credincioși și 

un stol de păsărele, pentru a te petrece până la ușa veșniciei, întristându-se vremelnic pentru 

scurta despărțire. Iar noi, cu evlavie, strigăm către tine așa: 

Bucură-te, viețuire neîncetată în rugăciune; 

Bucură-te, încununare cu sfârșitul creștinesc; 

Bucură-te, mutare la viața veșnică; 

Bucură-te, cel slujit de monahi la înmormântare; 

Bucură-te, cel jelit de păsările cerului; 

Bucură-te, osteneală preschimbată în odihnă; 

Bucură-te, că moartea nu te-a despărțit de noi; 

Bucură-te, cel ce tainic te arăți prietenilor credincioși; 

Bucură-te, dezgropare cu minuni înconjurată; 

Bucură-te, făclierul scos de Domnul din mormânt; 

Bucură-te, bucurie a obștii credincioșilor; 

Bucură-te, mângâiere pentru cei din neamul tău; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 11: 

Oștile cele cerești, de îngeri și de sfinți, te-au primit într-ale lor pentru ca în cor să-I cânți 

Domnului în veci. Acelora ne alăturăm și noi și cântăm: Aliluia! 

Icos 11: 

Mintea fiindu-ți strajă pentru trupul cel de lut în tot timpul vieții tale, te-ai făcut părtaș cu sfinții 

în cereasca locuință, pentru care și noi te lăudăm, cântând așa: 

Bucură-te, rugă sfântă către Părintele Ceresc; 

Bucură-te, râvnă mare izvorâtă din credință; 

Bucură-te, cunună prea binecuvântată; 

Bucură-te, lepădarea grijilor lumești; 

Bucură-te, dobândirea darului mântuitor; 

Bucură-te, împlinirea dorințelor sfinte; 

Bucură-te, cel ce ai urcat pe Muntele Fericirilor; 

Bucură-te, râvnitorule ca și Ilie; 

Bucură-te, ostenitorule înțelept; 

Bucură-te, locuitorule cu sfinții; 



282 

 

Bucură-te, cel ce ai înmulțit talanții; 

Bucură-te, Cuvioase, mare rugător pentru noi; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 12: 

Părinte Ioane, Dumnezeu te-a ales din neamul românesc ca pe o duhovnicească ofrandă care a 

fost arătată lumii, ca un semn de întărire, în vreme de necazuri. De aceea toți binecredincioșii 

creștini neîncetat cântăm Lui: Aliluia! 

Icos 12: 

Pentru viețuirea ta aleasă și sfântă te-a proslăvit Dumnezeu și te-a încununat cu cinste, iar noi, 

impreună cu toți credincioșii ortodocși, îți cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, fiule al Moldovei; 

Bucură-te, frate și părinte duhovnicesc; 

Bucură-te, locuitorul Țării Sfinte; 

Bucură-te, nevoitorul pustiei; 

Bucură-te, pregustarea bucuriei cerului; 

Bucură-te, sfințenie arătată în lume; 

Bucură-te, rugăciune în suflet și în trup; 

Bucură-te, că ai unit Crucea cu Învierea; 

Bucură-te, întărirea răbdării noastre; 

Bucură-te, credință lucrătoare prin iubire; 

Bucură-te, slujitorule al lui Hristos; 

Bucură-te, ajutătorule al celor din necazuri; 

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! 

Condac 13: 

O, Cuvioase Părinte Ioane, mult nevoitorule, fii mijlocitorul nostru; auzi-ne pe noi cei ce ne 

rugăm ție și ne ajută, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!  
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Acatistul Cuvioasei Theodora de la Sihla 

 

Condac 1: 

Veniți, toți cei iubitori de Hristos, cu credință și cu evlavie la pomenirea Cuvioasei Maicii 

noastre Teodora, care în pustia Sihlei în mari nevoințe a petrecut și lumină sihaștrilor s-a făcut. 

Cu laude să slăvim pe Dumnezeu și să cinstim pe cuvioșii Lui, zicând: Bucură-te, Cuvioasă 

Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! 

Icos 1: 

Îngerească râvnă din tinerețe având, Teodora, părinții și familia părăsind, departe de lume ai 

fugit și lui Hristos Dumnezeu cu mare evlavie ai slujit. Pentru care noi, smeriții, cu laude te 

cinstim: 

Bucură-te, mlădiță sfântă care prin Sfântul Botez în Hristos te-ai altoit; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care din copilărie lui Hristos Dumnezeu ai slujit; 

Bucură-te, căci glasul Evangheliei Lui ai ascultat; 

Bucură-te, că pentru dragostea Lui de lume te-ai depărtat; 

Bucură-te, că slava veacului de acum ai trecut-o cu vederea; 

Bucură-te, că spre slava lui Hristos ai alergat cu toată puterea; 

Bucură-te, că necazurile veacului de acum pe tine nu te-au împiedicat; 

Bucură-te, slugă credincioasă a Marelui Împărat; 

Bucură-te, mlădiță tânără, cu rod preafrumos; 

Bucură-te, mielușea blândă a lui Hristos; 

Bucură-te, că poruncilor Evangheliei lui Hristos ai fost ascultătoare; 

Bucură-te, a sfinților pustnici vrednică următoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 2: 

La marea stăruință a părinților tăi te-ai căsătorit, dar prea scurtă vreme în căsătorie ai viețuit. Pe 

soțul tău la un gând cu tine l-ai adus, căci, părăsind lumea, amândoi la viața monahicească v-ați 

dus și lui Dumnezeu ați cântat: Aliluia! 

Icos 2: 

La Mănăstirea Vărzărești, cu bătrâna stareță Paisia ai viețuit și pildă de ascultare tuturor 

călugărițelor ai fost, pentru care cu laudă te cinstim: 

Bucură-te, Teodora, că prin ascultare și smerenie lui Hristos ai urmat; 

Bucură-te, că și Mântuitorul nostru prin ascultare pe noi ne-a răscumpărat; 

Bucură-te, că prin ascultare și tăierea voii muceniță te-ai arătat; 
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Bucură-te, că prin ascultare smerenie ai câștigat; 

Bucură-te, că prin rugăciune și tăierea voii tale partea Mariei ai ales; 

Bucură-te, că prin smerenie și ascultare roadele mântuirii ai cules; 

Bucură-te, că ascultarea și rugăciunea ți-au fost bogăție; 

Bucură-te, că, aceasta înțelegând-o, cununa lor sfântă ți-ai ales ție; 

Bucură-te, că prin ascultare și rugăciune mintea ți-ai luminat; 

Bucură-te, că, venind prigoana turcilor, la pustie cu stareța ta ai plecat; 

Bucură-te, că pustia și liniștea v-au fost folositoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 3: 

Ajungând în pustie cu stareța ta Paisia, aceasta întru Domnul a adormit, iar tu singură rămânând, 

fără de nici o mângâiere, cu rugăciunea te întăreai și din inimă lui Dumnezeu cântai: Aliluia! 

Icos 3: 

După adormirea fericitei tale starețe Paisia, către locurile părintești ai socotit să vii și un loc de 

liniște în munții Neamțului ți-ai ales. Pentru care noi ne-vrednicii, cinstind a ta dorință, cu 

evlavie te lăudăm: 

Bucură-te, că loc de liniște și de pustnicie ai căutat; 

Bucură-te, că pentru aceasta starețului Varsanufie al Sihăstriei ai cerut sfat; 

Bucură-te, că, după sfătuirea lui, în pustia Sihlei ai plecat; 

Bucură-te, că, acolo ajungând, cu lacrimi din inimă lui Dumnezeu ai mulțumit; 

Bucură-te, că foarte te-ai bucurat de acel loc liniștit; 

Bucură-te, că în peștera cea de sub stâncă ai locuit; 

Bucură-te, că acolo cu măcriș și verdețurile pustiei te-ai hrănit; 

Bucură-te, că duhovnicul tău, ieroschimonahul Pavel, aici te-a găsit; 

Bucură-te, că prin duhovnicești sfaturi te-a povățuit; 

Bucură-te, că de Preacuratele Taine te-ai învrednicit; 

Bucură-te, că nevoința pustniciei cu mare dragoste o ai primit; 

Bucură-te, că a iubitorilor de liniște ai fost vrednică următoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 4: 

Ziua și noaptea petrecând în rugăciunea cea cu lacrimi și în meditațiile cele duhovnicești, din 

inimă suspinând, lăudai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icos 4: 

Petrecând vreme îndelungată în pustia Sihlei, cu lacrimi duhovnicești mai mult decât cu hrana 

trupului te întăreai și cu nădejdea veșnicelor bucurii în toată vremea te mângâiai. Pentru care și 

noi nevrednicii te lăudăm: 

Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată dragostea lui Dumnezeu ai câștigat; 

Bucură-te, că pe treptele urcușului duhovnicesc te-ai ridicat; 
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Bucură-te, că pe treapta făptuirii morale repede ai ajuns; 

Bucură-te, că pe treapta vederii sfinte te-ai suit; 

Bucură-te, că pe treptele îndumnezeirii prin har ai urcat; 

Bucură-te, că și din îndumnezeirea cea după har ai gustat; 

Bucură-te, că inima ta cu lacrimile dragostei de Dumnezeu o adăpai; 

Bucură-te, că sufletul tău cu nădejdea veșnicelor bunătăți îl mângâiai; 

Bucură-te, că trupul tău cu puțină hrană îl hrăneai; 

Bucură-te, că din verdețurile pustiei și din apă puțin gustai; 

Bucură-te, că ochii minții pururea priveau bunătățile viitoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 5: 

Multe ispite și năluciri de la draci ai întâmpinat, fericită Teodora. Dar având în sufletul tău 

dragostea lui Hristos, pe toate le-ai biruit și pentru toate ai cântat lui Dumnezeu laudă de 

mulțumire: Aliluia! 

Icos 5: 

Având mintea luminată de Prea Sfântul Duh, ai trecut cu vederea ispitele cele de-a stânga și cele 

de-a dreapta, care de multe ori năvăleau asupra ta. Căci prin darul lui Dumnezeu cunoscând 

vicleniile duhurilor celor rele, pururea la rugăciunile cu lacrimi către Dumnezeu ai alergat. 

Pentru care și noi cu evlavie te lăudăm: 

Bucură-te, stâncă duhovnicească, pe care ispitele viclenilor draci nu au clintit-o; 

Bucură-te, că, având darul lui Dumnezeu, pe toate le-ai biruit; 

Bucură-te, căci cu multă smerenie lui Dumnezeu te rugai; 

Bucură-te, căci din adâncul inimii tale către El strigai; 

Bucură-te, că frigul, foamea și singurătatea, pentru Hristos ai răbdat; 

Bucură-te, că liniștea și rugăciunea pe tine te-au ajutat; 

Bucură-te, că postirea și înfrânarea nu le-ai împuținat; 

Bucură-te, că neîncetata rugăciune cu umilință tărie ți-a dat; 

Bucură-te, că prin rugăciune fierbinte ai biruit; 

Bucură-te, că prin nevoințe duhovnicești ai sporit; 

Bucură-te, că prin trezvia minții pururea ai fost rugătoare; 

Bucură-te, că prin post și rugăciune sfinților sihaștri ai fost următoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 6: 

Șaizeci de ani ai petrecut în pustia Sihlei în post și în rugăciune, răbdând cu bărbăție nevoințele 

pustniciei, și din inimă lui Dumnezeu cântai: Aliluia! 

Icos 6: 

Duhovnicul tău, Părintele Pavel, venea din când în când la tine, aducându-ți pesmeți și altă hrană 

pustnicească. Iar tu, cu mare smerenie a inimii, la el te spovedeai și sfaturi duhovnicești îi cereai, 
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pe care în inimă le scriai. Pentru care și noi, văzând a ta iscusință, te lăudăm: 

Bucură-te, că din copilărie Sfintele Scripturi le-ai citit; 

Bucură-te, căci cu învățăturile Sfinților Părinți pe tine te-ai întărit; 

Bucură-te, că învățăturile Sfinților Părinți în viață te-au călăuzit; 

Bucură-te, că viața pustnicilor ai căutat; 

Bucură-te, că învățăturile lor pe tine te-au luminat; 

Bucură-te, că, prin rugăciune și citire, trezvia minții ai câștigat; 

Bucură-te, că Mântuitorul, pururea te-ai rugat; 

Bucură-te, că pe Maica Domnului pururea o ai lăudat; 

Bucură-te, că pe ea pururea mijlocitoare către Mântuitorul o aveai; 

Bucură-te, că în desăvârșire prin rugăciunile ei sporeai; 

Bucură-te, că și rugăciunile sfinților pururea ai cerut; 

Bucură-te, sfântă, către Sfânta Treime pururea rugătoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 7: 

Mângâiatu-te-ai cu nădejdea veșnicelor bucurii și toate luptele și ispitele veacului de acum cu 

bărbăție de suflet le-ai primit, căci muntele s-a deschis prin rugăciunea ta, cântând cu mulțumire 

pentru toate lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 7: 

Toate ispitele și luptele care de la lume, de la trup și de la diavol asupra ta au venit, cu darul și cu 

ajutorul lui Dumnezeu le-ai biruit. Cu lacrimi și suspin, din adâncul inimii rugându-te, ai luat de 

la El îndurare, de aceea și noi cu smerenie te lăudăm: 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, sluga lui Hristos cea preaînțeleaptă; 

Bucură-te, că, având milă de la El, ai mers pe calea cea dreaptă; 

Bucură-te, că de la El pururea ajutor ai luat; 

Bucură-te, slugă înțeleaptă care pururea Lui ai urmat; 

Bucură-te, că toate cele ale veacului de acum le-ai trecut cu vederea; 

Bucură-te, că Hristos Iisus ți-a fost ție toată mângâierea; 

Bucură-te, albină duhovnicească ce mierea Duhului Sfânt ai adunat; 

Bucură-te, că în cugetarea cuvintelor Domnului mare dulceață ai aflat; 

Bucură-te, privighetoare duhovnicească, ce pururea lui Hristos ai cântat; 

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare, ce pururea pe Hristos ai lăudat; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a vieții pustnicești râvnitoare; 

Bucură-te, a multor sihaștri vrednici următoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 8: 

Avut-ai pururea în minte Patericul și învățăturile celor ce în pustie au locuit și cu desăvârșirea s-

au împodobit. De aceea și tu cu mare dragoste în urma lor ai alergat și lui Dumnezeu din toată 

inima ai cântat: Aliluia! 
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Icos 8: 

Ajuns-ai la adânci bătrâneți locuind în pustia Sihlei și duhovnicul tău, Pavel, trecând către 

Domnul, postit-ai patruzeci de zile pregătindu-te cu rugăciune pentru viața viitoare. De aceea și 

noi, înțelegând minunata nevoință, te lăudăm: 

Bucură-te, căci cu îndelungă răbdare în pustia Sihlei ai viețuit; 

Bucură-te, că, având candela rugăciunii aprinsă în inimă, așteptai pământescul sfârșit; 

Bucură-te, că în credință roditoare Domnul te chema la Sine; 

Bucură-te, că din inimă doreai să te sfârșești cu bine; 

Bucură-te, că împărtășirea cu Preacuratele Taine foarte o doreai; 

Bucură-te, că pentru aceasta lui Dumnezeu mult te rugai; 

Bucură-te, că Bunul Dumnezeu rugăciunea ta a auzit; 

Bucură-te, că de sufletul tău El s-a îngrijit; 

Bucură-te, că prin niște păsări pe tine te-a descoperit; 

Bucură-te, că acele păsări, în trapeza Sihăstriei, pe geamul deschis intrau; 

Bucură-te, că pentru tine pâine de pe masă luau; 

Bucură-te, căci cu pâinea în cioc spre Sihla zburau; 

Bucură-te, că Dumnezeu a vrut să te descopere prin aceste zburătoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 9: 

Văzând călugării din Sihăstria că păsările luau pâine de pe masă și zburau cu ea numai spre 

Sihla, s-au luat după ele, iar păsările se opreau ca și cum i-ar aștepta. Și așa, prin aceste păsări, 

te-au găsit pe tine, pentru care laudă au dat lui Dumnezeu, cântând: Aliluia. 

Icos 9: 

Ajuns-au frații care urmăreau păsările, odată cu noaptea, în pustia Sihlei, unde deodată au văzut 

între stânci o lumină mare și venind mai aproape lumina a dispărut și le-ai spus: „Părinților, 

aruncați-mi o haină”. Și unul din frați ți-a aruncat rasa sa ca să te îmbraci, iar noi, mirându-ne de 

această descoperire a ta, glăsuim: 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care în pustie ai îmbătrânit; 

Bucură-te, că în mare sărăcie ai viețuit; 

Bucură-te, că și hainele de pe tine toate au putrezit; 

Bucură-te, că Bunul Dumnezeu pe tine te-a descoperit; 

Bucură-te, că pe frații care la tine au venit i-ai rugat; 

Bucură-te, că le-ai zis: Să vină duhovnicul Antonie neîntârziat; 

Bucură-te, că frații aceia, cu bucurie, la Sihăstria au alergat; 

Bucură-te, că pe duhovnicul Antonie despre tine l-au înștiințat; 

Bucură-te, că el, auzind, foarte s-a bucurat; 

Bucură-te, că, luând la sine Preacuratele Taine, spre Sihla a plecat; 

Bucură-te, că ajungând duhovnicul Antonie, pe tine te-a spovedit și cuminecat; 

Bucură-te, maică smerită, a pustiei luminătoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 
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Condac 10: 

Arătatu-te-a Dumnezeu pe tine, Cuvioasă Teodora, ca pe o luminătoare a pustiei Sihlei; pentru 

care monahii și frații Sihăstriei au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icos 10: 

Îngropat-au cu mare evlavie părinții și frații Sihăstriei sfântul tău trup în peștera unde te-ai 

nevoit. Auzind, bine-credincioșii creștini la sfintele tale moaște alergau cu credință și evlavie 

închin-ndu-se și te lăudau, zicând așa: 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care cu viețuirea ta pustia Sihlei o ai sfințit; 

Bucură-te, căci cu sfintele tale moaște pustia Sihlei o ai împodobit; 

Bucură-te, că sfintele tale moaște multă vreme în pustia aceasta au luminat; 

Bucură-te, căci prin pronia lui Dumnezeu în altă parte s-au mutat; 

Bucură-te, că în amintirea ta, o bisericuță de lemn s-a zidit; 

Bucură-te, că această bisericuță cu hramul „Schimbării la Față” s-a sfințit; 

Bucură-te, că de sute de ani creștinii spre peștera ta călătoresc; 

Bucură-te, că pentru evlavia ta pururea se ostenesc; 

Bucură-te, că și biserica Sfântului Ioan Botezătorul aproape de peștera ta s-a zidit; 

Bucură-te, că în Schitul Sihla mulți călugări s-au nevoit; 

Bucură-te, maică, a poruncilor Evangheliei păzitoare; 

Bucură-te, sfântă, a nevoințelor pustnicești următoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 11: 

Toate cetele de monahi și monahii cinstesc cu evlavie pomenirea ta, Cuvioasă Teodora și, 

aducându-și aminte de nevoințele tale, cu credință laudă pe Dumnezeu, care pe tine te-a întărit a 

urma cuvioșilor părinți și a cânta Lui: Aliluia! 

Icos 11: 

Auzit-a vestea sfințeniei tale Ieroschimonahul Elefterie, cel care în lume ți-a fost soț, care venind 

la Sihla și aflând peștera ta, cu multe lacrimi și suspine, a început a zice către tine așa: 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care din tinerețe pe Hristos ai iubit; 

Bucură-te, că, părăsind lumea, în această pustie ai venit; 

Bucură-te, că și pe mine la viață călugărească m-ai îndemnat; 

Bucură-te, că sfatul și îndemnul tău le-am urmat; 

Bucură-te, că pentru aceasta duhovnicește m-am bucurat; 

Bucură-te, că după plecarea din lume înapoi nu te-ai mai uitat; 

Bucură-te, că lui Hristos cu mare nevoință ai urmat; 

Bucură-te, că în pace și sfințenie călătoria ai săvârșit; 

Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit; 

Bucură-te, că pentru dragostea Lui în toată vremea te-ai nevoit; 

Bucură-te, maică, a vieții celei pustnicești râvnitoare; 
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Bucură-te, a pustiei sfântă locuitoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 12: 

Darul lui Dumnezeu te-a umbrit pe tine, Cuvioasă Teodora, și ți-a ajutat până în sfârșit a sluji Lui 

în pustnicească nevoință. Pentru care, în toată viața ta, din inimă I-ai cântat: Aliluia! 

Icos 12: 

Trecut-au sute de ani și numai stâncile de la Sihla cu peștera ta mărturisesc viețuirea cea 

pustnicească în care atâția ani ai viețuit. Și astăzi mulțime de monahi și monahii, precum și mare 

mulțime de credincioși aleargă cu sete duhovnicească să vadă peștera în care te-ai nevoit și să-ți 

ceară sfintele tale rugăciuni în ajutorul lor. Pentru care și noi pe tine te cinstim cu aceste smerite 

laude: 

Bucură-te, Teodora, că nevoințele vieții pustnicești le-ai răbdat; 

Bucură-te, că prin post și rugăciune în toată vremea te-ai înarmat; 

Bucură-te, că până azi binecredincioșii creștini cu evlavie ție ți se închină; 

Bucură-te, a lui Hristos cerească albină; 

Bucură-te, că mierea cea duhovnicească în sufletul tău ai purtat; 

Bucură-te, că pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit; 

Bucură-te, că El cu al Său dar te-a miluit; 

Bucură-te, că prin viețuirea ta ca o lumină ai strălucit; 

Bucură-te, că fecioarelor celor înțelepte ai urmat; 

Bucură-te, că numai fericirea cea veșnică ai căutat; 

Bucură-te, că tuturor poruncilor lui Hristos ai fost împlinitoare; 

Bucură-te, că dreapta credință ai făcut-o roditoare; 

Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. 

Condac 13: 

O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, fiind acum în ceata înțeleptelor fecioare și având îndrăzneală 

către Prea Înaltul nostru Mântuitor, adu-ți aminte și de noi, nevrednicii, care suntem în acest 

veac, petrecând în lupte, în ispite și în necazuri, ca prin sfintele tale rugăciuni să aflăm și noi 

milă și îndurare de la Dumnezeu, învrednicindu-ne a cânta Lui în veci: Aliluia! 
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Acatistul Cuviosului Moisi Ungurul 

 

Condac 1 

Biruitorule făcător de minuni, cel ce eşti plin de Duhul Sfânt, cuvioase părinte Moise, minunat 

nevoitor şi tămăduitor al bolilor sufleteşti şi trupeşti, care ai îndrăzneală la Domnul, de toate 

nevoile ne izbăveşte, căci cu bucurie în inimi te chemăm: 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Icos 1 

Făcătorul Îngerilor şi Domnul Puterilor te-a arătat, minunate, Înger în trup şi rugător 

credincioşilor. Alergând la ajutorul tău, acestea cu bucurie îţi aducem: 

Bucură-te, cu a îngerilor curăţie asemănându-te. 

Bucură-te, preabunule învăţător al monahilor. 

Bucură-te, stea minunată a fecioriei. 

Bucură-te, împlinitorule cu râvnă al postului şi al înfrânării. 

Bucură-te, chip luminos al blândeţii şi al smereniei. 

Bucură-te, cel ce eşti credincioşilor mângâiere. 

Bucură-te, ocrotitor ceresc al pământenilor. 

Bucură-te, cel ce ai luat jugul cel bun. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 2 

Văzând Domnul curăţia inimii tale, te-a ales spre a cunoaşte slava cea cerească. Când laolaltă cu 

cei doi fraţi ai tăi, în oraşul Kiev te-ai mutat şi sfinţilor “purtători de pătimiri” Boris şi Gleb cu 

osârdie ai slujit, atunci tu, fericite, în rugăciuni ai stăruit, pe cât poate un tânăr puternic, voind 

sfinţilor să te asemeni. Pentru acestea, cu bucurie ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia. 

Icos 2 

Având mintea purtătoare de Dumnezeu, o, cuvioase părinte Moise, prin minunata pronie 

Dumnezeiască, la râul Alt, oastea lui Sviatopolk a ucis pe fratele tău, Gheorghe, împreună cu 

sfântul „purtător de pătimiri” Boris. Tu însă, singur scăpând de la moarte, ai venit în oraşul Kiev 

la Predislava, sora lui Iaroslav şi, ajungând acolo, te rugai Domnului întru nevoinţă. Noi, cei ce 

slăvim pe Dumnezeu care te-a izbăvit, îţi grăim ţie acestea: 

Bucură-te, început al înţelepciunii, care frica de Domnul ţi-ai pus-o ca dreptar al vieţii. 

Bucură-te, căci niciodată n-ai întristat pe Îngerul Păzitor. 

Bucură-te, rază a luminii dumnezeieşti. 

Bucură-te, crin cu bună mireasmă a fecioriei şi a veşniciei. 
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Bucură-te, căci cu credinţa cea adevărată ai bineplăcut lui Hristos Dom-nul. 

Bucură-te, neadormit rugător către Maica Domnului. 

Bucură-te, grabnicule vindecător al neputinţelor noastre. 

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 3 

Cu putere de sus, dăruită ţie, şi cu îndelungă răbdare fiind tu prea împodobit, când te vedeai la 

mâini şi la picioare ferecat cu lanţuri grele şi păzit foarte, de iubire către Dumnezeu ardeai 

neîncetat, cântând aşa: Aliluia. 

Icos 3 

Fierbinte şi bună evlavie având, ai fost ispitit de o oarecare femeie tânără foarte bogată, al cărei 

bărbat, cu Boleslav la război plecând, nu s-a mai în-tors; aceea, primind în minte vederea 

bunătăţii tale, s-a aprins de poftă trupească de către tine; însă tu toate răbdând, te rugai. De 

acestea, cu frică minunându-ne, cu bucurie îţi cântăm: 

Bucură-te, că de la vârstă fragedă te-ai dat slujirii lui Dumnezeu. 

Bucură-te, care pe Cel Unul mai mult decât toate ai iubit. 

Bucură-te, căci trupul, duhului l-ai supus. 

Bucură-te, răbdătorule a toate, pentru Domnul. 

Bucură-te, cel ce cu vitejie ai înfruntat viclenia văduvei. 

Bucură-te, mergătorule pe calea cea strâmtă a Evangheliei. 

Bucură-te, podoabă sfântă a Lavrei Pecerska - Kiev. 

Bucură-te, că prin tine Domnul Se slăveşte. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 4 

Furtună de gânduri a adus neruşinata văduvă peste biserica sufletului tău, tulburându-l, cuvioase, 

văzând că eşti rob credincios lui Hristos; pentru aceasta şi noi, cătând la furtuna de patimi şi 

nevoi ridicată pe marea vieţii, scăpăm la limanul rugăciunilor tale, cântând lui Hristos Domnul: 

Aliluia. 

Icos 4 

Auzind şi văzând sfânta-ţi vieţuire, lumea se uimeşte de puterea harului care iese din gura ta, 

proslăvind pe Domnul; pentru aceasta, şi noi, cu bucur-ie te cinstim: 

Bucură-te, minunat ales al lui Dumnezeu. 

Bucură-te, care slava deşartă a lumii acesteia ai socotit-o gunoi. 

Bucură-te, că sufletul tău pentru preadulcele Iisus l-ai pus. 

Bucură-te, că înaintea Prestolului Domnului, împreună cu Puterile Cereşti şezi. 

Bucură-te, înălţătorule către nepătimire. 

Bucură-te, cuvioase părinte, că în răbdare eşti nebiruit. 

Bucură-te, părtaş al Luminii Neînserate. 
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Bucură-te, atrăgătorule puternic al darului Dumnezeiesc. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 5 

Stea izvorâtoare de Dumnezeu s-a arătat lumii viaţa ta, cuvioase părinte Moise, căci, mai mult 

decât orice ai iubit neprihănirea trupească şi duhovnicească şi, pentru aceste chinuri vremelnice, 

ai nădăjduit să fii izbăvit de chinurile veşnice, cântând cu mulţumire Domnului: Aliluia. 

Icos 5 

Văzând vrăjmaşul neamului omenesc a ta curată şi sfântă trăire, mai vâr-tos a înfierbântat pe 

văduvă, care te-a îmbrăcat în haine scumpe şi, cu mâncăruri dulci hrănindu-te, cu neruşinare te 

trăgea la lucru necuviincios; tu, însă, părinte sfinte, cu mai multă râvnă te rugai şi posteai. Pentru 

toate, îţi cântăm acestea: 

Bucură-te, ostaş bun al lui Hristos. 

Bucură-te, al sfintei Biserici laudă şi bucurie. 

Bucură-te, cel ce de har Dumnezeiesc eşti plin. 

Bucură-te, căci nu numai cu cuvântul, ci şi cu multe fapte ne înveţi. 

Bucură-te, ajutătorule grabnic al celor împovăraţi de felurite nevoi şi ispite. 

Bucură-te, alesule al lui Hristos, făcător de minuni. 

Bucură-te, că în fapte de vitejie, trăirea pământească ai săvârşit. 

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit să vezi slava lui Dumnezeu. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 6 

Se propovăduieşte în toată lumea bărbăţia duhovnicească a faptelor tale, fericite, căci nici un preţ 

n-ai pus pe această viaţă. Ticăloasa femeie, cu foamea a pus la cale să te omoare, azvârlindu-te în 

temniţă. Alţii, însă, te îndemnau, grăindu-ţi: “Cine nu va râde de nebunia ta; mai bine supune-te 

acestei femei!” Iar tu, fericite, ai răspuns: “Toată această împărăţie urăsc, pentru Cel de sus”, – 

cântând Domnului: Aliluia. 

Icos 6 

Ai strălucit aici în trup stricăcios cu lumină cerească, grăind cuvintele Evangheliei: „Cel 

necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să placă Domnului”. 

Aceleaşi şi noi îţi cântăm: 

Bucură-te, părinte, cu lumina faptelor tale bune ai prealuminat lumea. 

Bucură-te, cel ce focul iubirii pentru Hristos în tine ai purtat. 

Bucură-te, ajutor grabnic în nevoi. 

Bucură-te, cel ce eşti îngeresc trăitor. 

Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de desfătarea lumească. 

Bucură-te, rugătorule pentru cei ce cinstesc sfânta pomenirea ta. 

Bucură-te, cuceritorule al odihnei veşnice. 
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Bucură-te, moştenitor al bunătăţilor nespuse. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 7 

Având dorire să placi Domnului cu viaţa şi credinţa nestinsă, ai fost îmbrăcat în chipul îngeresc 

monahicesc de către un ieromonah de la Sfântul Munte Athos; pentru strălucirea sfintelor tale 

fapte, cu râvnă te mărim şi lui Hristos Domnul Care te-a proslăvit, Îi cântăm: Aliluia. 

Icos 7 

O nouă răutate a arătat femeia cea vicleană când, în nebunia sa, a poruncit să tete facă famen, tu 

ca un mort şedeai întins, abia mai având puţină suflare în tine. Cu frică şi evlavie ne aducem 

aminte de îndelunga ta răbdare, te fericim, lăudându-te cu acestea: 

Bucură-te, că focul dragostei de Dumnezeu în inima ta nestins ai păstrat. 

Bucură-te, învăţător preabun al vitejiei şi trezviei. 

Bucură-te, călăuzitorule către mântuire al credincioşilor. 

Bucură-te, cel ce eşti mai tare ca diamantul în răbdare, căci sângele tău ca o porfiră împodobeşte 

Biserica. 

Bucură-te, că la cuviosul Antonie, să slujeşti Domnului ai venit. 

Bucură-te, cel ce cu minunile tale ai preaslăvit Lavra Pecerska. 

Bucură-te, că ai supus voia ta voii Tatălui Ceresc. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 8 

Străină minune află cei ce aleargă la tine, fericite Moise, căci, cu darul biruinţei asupra patimilor 

ai fost dăruit. Asemănându-te lui Moise cel dintâi, care cu toiagul minuni a făcut, aşa tu, cu 

toiagul, patima fratelui ai vindecat. Noi însă, mulţumind pentru toate Domnului, Care cu o 

asemenea tărie te-a dăruit, cu dragoste cântăm: Aliluia, 

Icos 8 

Plin de toate darurile Dumnezeieşti, petrecând în peşteră zece ani, în tăcere, ai strălucit cu lumină 

cerească asemenea îngerilor şi ai primit să fii văzător de Dumnezeu, învrednicindu-te de fericirea 

celor curaţi cu inima, cuvioase părinte Moise. Pentru toate acestea, cu cuviinţă te chemăm: 

Bucură-te, căci prin tine Dumnezeu dăruieşte izbăvire din patimi. 

Bucură-te, fericite, cel ce eşti plinitor cu inimă curată al poruncilor. 

Bucură-te, că vrednic ai fost să vezi lumina Dumnezeiască. 

Bucură-te, rugător neîncetat pentru sufletele noastre. 

Bucură-te, cel ce deprinderile sfinţilor Părinţi purtători de Dumnezeu ţi-ai însuşit. 

Bucură-te, laudă înaltă a cuvioşilor. 

Bucură-te, că întru smerenie te-ai desăvârşit. 

Bucură-te, că adormirea ta, Sfânta Biserică o proslăveşte. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 
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Condac 9 

Toată firea îngerească se minunează de înălţimea curăţiei tale, Biserica iarăşi te preamăreşte, căci 

tăinuitor al harului Dumnezeiesc te-ai arătat şi să vezi faţă către faţă pe Dumnezeu te-ai 

învrednicit. Iar noi, totdeauna, împreună cu tine cântăm: Aliluia. 

Icos 9 

Ritorii cei mult-grăitori nu se pricep să spună despre curăţia ta, fericite, iar noi, de dragoste fiind 

biruiţi, îndrăznim a-ţi cânta astfel de laude: 

Bucură-te, întăritorul neputincioşilor. 

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi şi îndureraţi. 

Bucură-te, al celor buni povăţuitor. 

Bucură-te, pentru curăţia feciorească de Dumnezeu încununat. 

Bucură-te, iubitor fierbinte al slavei Dumnezeieşti. 

Bucură-te, că ai înmulţit talantul dat ţie. 

Bucură-te, că din toată inima pe Hristos Dumnezeu L-ai iubit. 

Bucură-te, candelă care luminezi inimile celor care te pomenesc. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 10 

Dorind să-ţi izbăveşti sufletul, ai nesocotitit trupul tău. În Lavra Pecerska, a sfântului Antonie, 

sfârşitul călătoriei pământeşti încheind, cu moarte evla-vioasă şi sfântă te-ai săvârşit şi, ca un 

biruitor, nu cu oamenii, dar cu îngerii cânţi Domnului: Aliluia. 

Icos 10 

Cu răbdarea ca un zid îngrădindu-te, te-ai arătat slujitor credincios lui Hristos Împăratului Ceresc 

şi pe calea cea strâmtă viaţa ţi-ai petrecut. Şi noi, cu dragoste cinstind pomenirea adormirii tale şi 

dobândirea sfintelor tale moaşte, te fericim, cântând aşa: 

Bucură-te, al nostru reazem biruitor. 

Bucură-te, slobozitor al celor ispitiţi, care te cheamă în rugăciuni. 

Bucură-te, cel ce în bucuria Domnului ai intrat prin multe suferinţe. 

Bucură-te, cel care ţi-ai spălat sufletul cu multe lacrimi. 

Bucură-te, căci cuvântul apostolului: “dragostea îndelung rabdă”,  ai împlinit. 

Bucură-te, moştenitor cu sfinţii al fericirii raiului. 

Bucură-te, care dai ajutor celor de departe şi celor de aproape. 

Bucură-te, fericite locuitor al lumii cereşti. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător 

Condac 11 

Cântare de acatist îţi aducem spre laudă şi mărire, cuvioase părinte Moise, săvârşind cu râvnă 

sfânta pomenirea ta. Tu însă, cu milă primeşte puţina noastră rugăciune, fii nouă apărător, 
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acoperitor şi rugător către Domnul. Iar noi, aducându-ne aminte de bineplăcută vieţuirea ta şi de 

faptele cele mult-nevoitoare, cântăm Ziditorului Celui Ce te proslăveşte: Aliluia. 

Icos 11 

Asemenea unei făclii dătătoare de lumină sunt cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte. Fiind 

vădite prin minuni, cucernice părinte Moise, lumină neînserată răsărindu-ne nouă, cu acestea, din 

inimă, cu veselie strigăm ţie: 

Bucură-te, pentru că în viaţa veşnică ai intrat prin moartea vremelnică. 

Bucură-te, doctor al lui Ioan cel mult-pătimitor. 

Bucură-te, crin crescut pe pământ, pentru grădinile raiului. 

Bucură-te, lucrător al viei cereşti. 

Bucură-te, măslin cu rod îmbelşugat, din grădina lui Iisus. 

Bucură-te, slava cuvioşilor părinţi de la Pecerska. 

Bucură-te, liman lin al celor învăluiţi de patimi. 

Bucură-te, cel ce eşti de Dumnezeu preaslăvit în toată lumea. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 12 

Cu harul dăruit ţie de Dumnezeu, slobozeşti de necurate patimi pe tot omul ce cu dragoste şi 

credinţă aleargă la sprijinul tău. Iar noi, lui Dumnezeu, Care ni te-a dăruit grabnic şi milostiv 

tămăduitor, cu mulţumire îi cântăm: Aliluia. 

Icos 12 

Cântând viaţa ta, cea asemenea cu a îngerilor, te fericim, părinte Moise, căci la Domnul, rugător 

pentru noi fiind, apărător şi povăţuitor pe calea mântuirii, cu umilinţă îţi grăim aşa: 

Bucură-te, preabun rugător pentru lume. 

Bucură-te, că nu doar monahilor, dar şi mirenilor, calea către cer ai lumi-nat. 

Bucură-te, că inimile tuturor cu dragostea le atragi. 

Bucură-te, prin mulţime de minuni eşti proslăvit de Dumnezeu. 

Bucură-te, călătorule, care la patria cerească ai ajuns. 

Bucură-te, răbdător în suferinţe, precum Iov cel din vechime. 

Bucură-te, pururea în ispite ajutător. 

Bucură-te, al lumii har dumnezeiesc tămăduitor. 

Bucură-te, căci de tine se bucură Îngerii şi oamenii Îl slăvesc pe 

Dumnezeu. 

Bucură-te, cuvioase părinte Moise, minunat făcător de minuni şi al curăţiei apărător. 

Condac 13 

O, preaminunat lucrător şi sfânt făcător de minuni, cuvioase părinte Moise, această puţină 

cântare de slavă, cu dragoste şi laudă îţi aducem. Cu milă primeşte şi roagă pe Dumnezeu şi 

Făcătorul a toate să ne dăruiască mântuire sufletească şi sănătate trupească, celor care cântăm cu 

credinţă Domnului: Aliluia. 
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Acatistul Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului 

 

Condacul 1 

Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului, ierarhul cel minunat la Bisericii lui 

Hristos, cel ce, ca un luceafăr prealuminos a strălucit cu înţelepciunea şi cu smerenia pe toate 

laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după cuviinţă, ca pe un mărgăritar de mult preţ al Bisericii 

neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, 

lauda creştinilor! 

Icosul 1 

Din tinereţile tale, harul Duhului Sfânt te-a călăuzit să-ţi înfrumuseţezi viaţa şi lucrarea 

rugăciunii după poruncile Evangheliei lui Hristos. Drept aceea, cu multă dragoste şi râvnă, luând 

crucea pe umeri, ai urmat Stăpânului Mântuitor, pentru care faptă te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, alesul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, floare duhovnicească a ţinutului Dalmaţiei; 

Bucură-te, mângâierea evlavioşilor tăi părinţi; 

Bucură-te, purtătorul numelui Sfântului Nicolae, ocrotitorul tău; 

Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credinţă; 

Bucură-te, că din pruncie sufletul tău s-a făcut sălaş al Duhului; 

Bucură-te, mlădiţă bună altoită în Hristos; 

Bucură-te, că din tinereţe ai iubit frumuseţile Ortodoxiei; 

Bucură-te, că, luând Crucea, ai urmat lui Hristos; 

Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a cuprins inima ta; 

Bucură-te, minte luminată şi înţelepţită de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, următor al predaniilor Sfinţilor Părinţi; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 2-lea 

Pătruns fiind de iubirea lui Hristos, încă din fragedă vârstă ai părăsit grija cea lumească şi, 

îmbrăţişând viaţa smerită a monahilor, ai fost îmbrăcat în chip îngeresc. Pentru aceasta, ai 

mulţumit totdeauna lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Ca o floare, care se deschide rodului, Sfinte Părinte Nifon, alegând să mergi pe calea virtuţilor, 

ţi-ai deschis sufletul spre lumina învierii, făcându-l să crească întru roadele Duhului Sfânt. De 

aceea, ca unui purtător de Dumnezeu, îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, mugur al sfinţeniei udat de apa vieţii; 
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Bucură-te, cămară care ţine roadele Duhului Sfânt; 

Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeieşti; 

Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului; 

Bucură-te, îndreptător al credinţei şi chip al blândeţilor; 

Bucură-te, omule al lui Dumnezeu şi slugă credincioasă; 

Bucură-te, smerit ascultător în mănăstirile Athosului; 

Bucură-te, ucenic al pustnicului Antonie; 

Bucură-te, următor şi împlinitor al pravilelor călugăreşti; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai hrănit sufletul cu înţelepciunea; 

Bucură-te, candelă aprinsă din lumina Învierii lui Hristos; 

Bucură-te, lucrătorul virtuţilor mântuitoare; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 3-lea 

Cunoscând mai-marii cetăţii Tesalonicului înţelepciunea şi viaţa ta îmbunătăţită, după trecerea la 

cele veşnice a mitropolitului lor, te-au chemat să fii întâistătător, păstor şi învăţător. Drept aceea, 

întru smerenie, ai primit această înaltă chemare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Îndreptător credinţei şi pildă de înţelepciune te-ai arătat păstoriţilor tăi, în cetatea Sfântului 

Dimitrie izvorâtorul de mir, Sfinte Ierarhe Nifon, vrednicule de laudă, căci învăţătura şi faptele 

tale au uimit chiar şi pe cei necredincioşi, numele tău făcându-se cunoscut în toate părţile 

Ortodoxiei. Pentru aceasta îţi cântăm: 

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, sârguincios slujitor al tainelor dumnezeieşti; 

Bucură-te, înţelept luminător al credincioşilor ortodocşi; 

Bucură-te, blândeţe şi tărie duhovnicească drept călăuzitoare; 

Bucură-te, păstorul cel bun al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, învăţător şi tâlcuitor iscusit al Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăţilor; 

Bucură-te, povăţuitorul monahilor şi sfătuitorul pustnicilor; 

Bucură-te, stâncă neclătinată de zbuciumul lumesc; 

Bucură-te, reazemul celor osteniţi şi ajutorul sărmanilor; 

Bucură-te, bun chivernisitor al lucrurilor bisericeşti; 

Bucură-te, iubitorule de pace şi dreptate pe pământ; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 4-lea 

Ca o făclie purtătoare de lumină din lumina Preasfintei Treimi s-a arătat slujirea ta arhierească în 

întunericul necunoştinţei, căci ca nimeni altul, între ierarhii timpului tău, te-ai ostenit a conduce 

neamurile către lumina învăţăturii Mântuitorului Hristos. Drept aceea, învăţând şi sfinţind pe cei 

binecredincioşi, mulţumeai pururea lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cântându-

I: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

Fericite Ierarhe Nifon, numele tău şi faptele tale sfinte fiind cunoscute în toată Ortodoxia, Bunul 

Dumnezeu a binevoit ca să fii chemat la înalta slujire de patriarh al Constantinopolului, drept 

aceea, ca păstor al păstorilor şi vrednic şezător pe scaunul apostolesc te lăudăm zicând: 

Bucură-te, următorul Sfinţilor Apostoli; 

Bucură-te, fericit luminător al sfintei Ortodoxii; 

Bucură-te, trimis al lui Hristos să păstoreşti Biserica Sa; 

Bucură-te, propovăduitor şi cinstitor evlavios al Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, văpaie de rugăciune care arde spinii eresurilor; 

Bucură-te, slujitor al adevărului şi om al dreptăţii; 

Bucură-te, semănătorul cuvântului Evangheliei; 

Bucură-te, glasul duhului vieţii în Biserica Sfintei Înţelepciuni; 

Bucură-te, unsul lui Hristos şi purtător de har dumnezeiesc; 

Bucură-te, potir în care s-a turnat înţelepciunea cerească; 

Bucură-te, învăţător, conducător al sfinţilor credincioşi; 

Bucură-te, patriarh preaînţelept al Constantinopolului; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 5-lea 

Uneltirile şi vrăjmăşiile oamenilor răuvoitori te-au făcut să părăseşti scaunul apostolesc, suferind 

prigoană şi necazuri pe nedrept. Dar toate acestea le-ai răbdat şi le-ai biruit cu puterea rugăciunii 

către Hristos, cel ce a suferit împreună cu tine şi care niciodată nu te-a părăsit, cântându-I: 

Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cunoscută fiind viaţa ta curată şi plină de virtuţi, voievodul Radu cel Mare te-a chemat să fii 

povăţuitor al credincioşilor din Ţara Românească. Pentru aceasta înţelegând chemarea lui 

Dumnezeu pentru Grădina Maicii Domnului, Sfinte Părinte Nifon, ai primit să fii păstor 

strămoşilor noştri, care bucurându-se şi-au cântat unele ca acestea: 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe binevenit în Ţara Românească; 

Bucură-te, slujitor smerit în Biserica poporului român; 

Bucură-te, învăţător statornic al dogmelor ortodoxe; 

Bucură-te, organizator iscusit al vieţii bisericeşti; 

Bucură-te, îţi aduc mulţumire credincioşii din episcopiile Buzăului şi Râmnicului, înfiinţate de 

tine; 

Bucură-te, povăţuitor blând al poporului binecredincios; 

Bucură-te, podoabă de mult preţ a Ortodoxiei româneşti; 

Bucură-te, prieten al voievozilor şi al domnitorilor credincioşi; 

Bucură-te, părinte duhovnicesc al monahilor români; 

Bucură-te, fericit rugător al plaiurilor străbune; 

Bucură-te, apostol între apostolii neamului românesc; 

Bucură-te, fericit povăţuitor al preoţilor şi călugărilor evlavioşi; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 
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Condacul al 6-lea 

Alergat-au la tine, ca la un păstor şi învăţător preaînţelept, clerul şi poporul cel iubitor de Hristos. 

Iar tu, Părinte, pe toţi i-ai povăţuit să aibă credinţă în Dumnezeu şi să ţină neschimbate dogmele 

şi Sfintele Tradiţii ale Bisericii dreptmăritoare, ca împreună cu îngerii să cânte cu vrednicie lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Nu te-ai cruţat, Părinte, să mustri cu asprime pe cei fără de lege care se îndepărtaseră de la 

poruncile lui Dumnezeu, pentru care ai suferit izgonire de la slujirea sfântă a Bisericii. Însă cu 

credinţă în Dumnezeu, retrăgându-te în singurătatea Muntelui Athos, te-ai rugat pentru cei ce te-

au prigonit pe nedrept; drept aceea noi, minunându-ne de răbdarea ta, îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe plin de răbdare şi iubire; 

Bucură-te, că n-ai suferit călcarea poruncilor dumnezeieşti; 

Bucură-te, descoperitorul minciunii şi surpătorul intrigilor; 

Bucură-te, luptător vrednic împotriva uneltirilor diavoleşti; 

Bucură-te, ierarhe mai puternic decât ameninţările omeneşti; 

Bucură-te, că nimic nu te-a despărţit de adevărul dumnezeiesc; 

Bucură-te, că pe Hristos L-ai avut povăţuitor întru toate; 

Bucură-te, străjer credincios şi statornic al Bisericii lui Hristos; 

Bucură-te, sabie care taie înşelăciunea şi viclenia oamenilor; 

Bucură-te, scut de apărare pentru cei nedreptăţiţi; 

Bucură-te, liman celor aflaţi în primejdii şi necazuri; 

Bucură-te, luceafăr răsărit în vremea prigonirilor; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 7-lea 

Mustrat fiind de cuget şi temându-se să nu vină peste el mânia lui Dumnezeu pentru fapta sa, 

Radu cel Mare a voit să te readucă, Sfinte Nifon, în Ţara Românească; însă tu, Părinte, mistuit 

fiind de dorul rugăciunii neîncetate şi al liniştii, ai rămas în viaţa pustnicească mulţumind lui 

Dumnezeu şi cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Ierarh plăcut lui Dumnezeu şi făclie duhovnicească, exemplu al rugăciunii curate şi vistierie 

neîmpuţinată de sfaturi ziditoare te-ai arătat, Sfinte Părinte, călugărilor şi pustnicilor Muntelui 

Athos, la care cu toţii alergau şi te cinsteau ca pe un călăuzitor duhovnicesc care revarsă roadele 

dragostei lui Hristos, zicând: 

Bucură-te, ancoră tare şi nemişcată a dreptei credinţe; 

Bucură-te, înger în trup, plin de lumină cerească; 

Bucură-te, suflet înmiresmat de mireasma Duhului Sfânt; 

Bucură-te, cel ce ai fost învrednicit de darul rugăciunii inimii; 

Bucură-te, mângâietorul şi povăţuitorul monahilor ascultători; 

Bucură-te, cămară în care locuieşte Hristos; 
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Bucură-te, lauda vieţuitorilor Muntelui Athos; 

Bucură-te, purtător de lumină necreată; 

Bucură-te, cel prin ale cărui rugăciuni ispitele diavoleşti se risipesc; 

Bucură-te, curăţitorul patimilor şi al răutăţilor omeneşti; 

Bucură-te, defăimătorul lenevirii şi al vicleşugului; 

Bucură-te, nădejdea celor greu ispitiţi; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 8-lea 

Credinţa cea dreaptă păzind şi calea vieţii pământeşti săvârşind, Sfinte, Dumnezeu te-a mutat de 

la cele vremelnice la cele nepieritoare. Drept aceea, Împăratul slavei, Hristos Mântuitorul nostru, 

te-a încununat şi te-a aşezat în ceata marilor dascăli ai lumii şi ierarhi, împreună cu care cânţi 

neîncetat în ceruri Preasfintei Treimi: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Dobândind Împărăţia cerurilor, Sfinte Ierarhe Nifon, te bucuri de răsplata veşnicelor bunătăţi ale 

Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în toate ostenelile tale din Biserica Sa. 

Iar noi în Biserica slavei Sale cu bucurie îţi aducem unele ca acestea: 

Bucură-te, prietene al Mântuitorului şi casnic al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii şi locuitorule cu îngerii; 

Bucură-te, Patriarh al Bisericii aşezat de Hristos în ceata ierarhilor; 

Bucură-te, văzătorule al feţei celei nevăzute a lui Dumnezeu; 

Bucură-te, lauda cuvioşilor şi bucuria mucenicilor; 

Bucură-te, lumina aprinsă din focul dumnezeirii; 

Bucură-te, chip ajuns la măsura asemănării cu Dumnezeu; 

Bucură-te, piatra tăiată din piatra Hristos; 

Bucură-te, candelă veşnic aprinsă în Împărăţia cerurilor; 

Bucură-te, luceafăr strălucitor în lumina cea negrăită; 

Bucură-te, cel ce urci din slavă în slavă în Dumnezeu; 

Bucură-te, că Hristos Se oglindeşte în chipul tău; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 9-lea 

După mutarea ta la cele veşnice, nu după multă vreme, monahii Mănăstirii Dionisiu, unde te-ai 

săvârşit întru Domnul, Sfinte Părinte, au scos sfintele tale moaşte care s-au arătat pline de putere 

dumnezeiască şi izvorâtoare de tămăduiri, pe care le-au aşezat cu evlavie spre închinare, 

mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Fericitul Voievod Neagoe Basarab, ucenicul tău, auzind că sfintele tale moaşte au fost preamărite 

de Dumnezeu, cu osârdie a trimis solie să le aducă în Ţara Românească pentru a ridica blestemul 

înaintaşilor săi. Drept aceea, sfintele tale moaşte fiind aşezate pe mormântul voievodului Radu 
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cel Mare şi după multe rugăciuni şi privegheri, toţi au cunoscut că ai iertat pe cel ce te-a prigonit. 

Iar noi, minunându-ne de o rânduială ca aceasta, zicem: 

Bucură-te, următorul în iertare al Mântuitorului Hristos; 

Bucură-te, blândeţe şi tărie duhovnicească drept călăuzitoare; 

Bucură-te, semn al dragostei trimis de Dumnezeu credincioşilor; 

Bucură-te, casa împăcării şi pacea oamenilor; 

Bucură-te, bun îndrumător şi povăţuitor al fericitului Voievod Neagoe Basarab; 

Bucură-te, că prin sfintele tale moaşte aduci pace şi linişte în sufletele noastre; 

Bucură-te, că te rogi lui Hristos pentru neamul românesc; 

Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate; 

Bucură-te, împodobitorul duhovnicesc al catedralei Craiovei cu creştetul tău; 

Bucură-te, că Biserica Olteniei se bucură de grija şi ajutorul tău; 

Bucură-te, îţi aduc credincioşii şi monahii care poartă numele tău; 

Bucură-te, lumină pentru neamuri şi bucurie pentru popoarele ortodoxe; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 10-lea 

„Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi”, zicea oarecând în glas de rugăciune proorocul David, 

că pe tine, Sfinte Ierarhe, cel ales dintre fiii oamenilor, te-a chemat să fii Ierarh cinstit şi preţuit 

de preoţi, monahi şi credincioşi, pentru care cu toţii veselindu-ne duhovniceşte ne uimim de 

strălucirea ta pe care ai primit-o de la Dumnezeu, Căruia, împreună cu îngerii, cânţi: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Fiind aşezat de Dumnezeu în ceruri în ceata ierarhilor şi odihnindu-te de ostenelile tale în lumina 

cea negrăită a Preasfintei Treimi, nu uita, Părinte Sfinte, pe cei ce cinstesc cu evlavie, aici pe 

pământ, sfântă pomenirea ta şi întru bucuria inimii îţi cântă: 

Bucură-te, rugătorule neîncetat la Dumnezeu pentru noi păcătoşii; 

Bucură-te, Sfinte, cinstit între sfinţii neamului românesc; 

Bucură-te, foc al Ortodoxiei şi stâlp al Bisericii strămoşeşti; 

Bucură-te, icoana ierarhilor şi a preoţilor cucernici; 

Bucură-te, pacea călugărilor şi liniştea sihaştrilor; 

Bucură-te, sfetnic de lumină pentru toţi credincioşii; 

Bucură-te, călăuza celor ce vor să se mântuiască; 

Bucură-te, uşă deschisă către sfânta spovedanie; 

Bucură-te, povăţuitor către Sfânta Împărtăşanie; 

Bucură-te, izvor duhovnicesc care adapi spre viaţa veşnică; 

Bucură-te, liman duhovnicesc în care se odihnesc cei asupriţi pentru dreptate; 

Bucură-te, îndulcirea celor ce-ţi cer ajutorul în necazuri şi întristări; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 11-lea 

Cu ce cuvinte te vom lăuda pe tine, Sfinte Ierarhe Nifon, cel ce te-ai asemănat pe pământ cu 

îngerii, vieţuind mai presus de om; propovăduitorul Evangheliei Mântuitorului Hristos, 
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cinstitorul adevărat al Maicii lui Dumnezeu, cel ce ai fost întâi şezător pe scaunul apostolilor, 

frumuseţea mucenicilor şi cuvioşilor, slujitor îndumnezeit de Duhul Sfânt, care cânţi neîncetat: 

Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Gura ta cea grabnică spre învăţătură, răsunând în urechile înţelenite de patimi, deşteaptă sufletele 

învârtoşate de păcate şi le face sârguincioase să înţeleagă tainele lui Dumnezeu. Pentru aceasta, 

Sfinte Ierarhe Nifon, de Hristos cuvântătorule nu înceta să te rogi lui Hristos Dumnezeu să ne 

trezească şi pe noi la lucrarea faptelor bune, ca să te lăudăm zicând: 

Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru cei ce se ostenesc în aspră nevoinţă; 

Bucură-te, izbăvitorul de întristare şi dătătorul bucuriei; 

Bucură-te, părinte pentru cei orfani şi oropsiţi; 

Bucură-te, sprijinul bătrânilor şi reazemul săracilor; 

Bucură-te, risipitorul furtunilor şi aducătorul de roadă pământului; 

Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor; 

Bucură-te, dezlegătorul blestemelor şi al farmecelor; 

Bucură-te, călăuzitorul conducătorilor noştri pe calea adevărului; 

Bucură-te, întruchiparea faptelor bune şi a virtuţilor; 

Bucură-te, turnul din care se vede lumina lui Hristos; 

Bucură-te, arhipăstor cinstit în toată Ortodoxia; 

Bucură-te, apărător statornic al canoanelor şi dogmelor credinţei; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 12-lea 

Cel ce în ceruri străluceşti în ceata ierarhilor, iar pe pământ eşti podoaba poporului celui 

binecredincios, Sfinte de Dumnezeu înţelepţite Nifon, roagă-L pe Dumnezeu să ne dăruiască 

harul Său pentru a ajunge şi noi la împlinirea virtuţilor, ca împreună cu tine să-I cântăm cântarea 

sfântă: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Harul Duhului Sfânt cere nouă de la Tatăl ceresc, Sfinte, ca să se reverse peste noi pentru a putea 

lupta împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Întinde mâna ta spre ajutorul nostru, împacă viaţa 

noastră, Părinte Ierarhe, ca să nu pierim în vâltoarea ispitelor ce ne împresoară, ci, bucurându-ne, 

să-ţi zicem: 

Bucură-te, râule al lui Dumnezeu cel plin de apele harului; 

Bucură-te, vasul Duhului şi minte veghetoare; 

Bucură-te, cunoscătorul teologiei şi al înaltei cugetări; 

Bucură-te, icoană luminată de razele dumnezeirii; 

Bucură-te, minte înţeleaptă şi gură de mireasmă duhovnicească; 

Bucură-te, fulger care luminezi toate laturile Ortodoxiei; 

Bucură-te, rugătorule înaintea Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, lauda şi darul Bisericii Ortodoxe Române; 

Bucură-te, ocrotitorul Târgoviştei şi al Argeşului; 
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Bucură-te, bucuria poporului românesc ortodox; 

Bucură-te, ajutorul nostru în ziua judecăţii; 

Bucură-te, mijlocitorule pentru sufletele noastre; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 13-lea 

O, întru tot fericite, Sfinte Ierarhe Nifon, primeşte această puţină rugăciune ce ţi-o aducem din 

inimă curată; izbăveşte-ne de boli, de primejdii, de moarte năprasnică şi de toate ispitele 

diavoleşti. Roagă, Sfinte, pe Înduratul Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel veşnic, iertându-

ne păcatele noastre, iar la sfârşitul vieţii noastre, să ne primească în Împărăţia Sa cerească, unde 

toţi sfinţii se veselesc, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Sfinţilor Mucenici Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii: 

Constantin, Radu, Ştefan, Matei Şi Sfetnicul Ianache 

 

Condac 1: 

Veniți, binecinstitorilor creștini, să aducem cuvioase laude și cântare duhovnicească 

dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru Împărăția cerurilor și pentru neam acestă 

moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și cu 

sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință mult v-ați 

nevoit! 

Icos 1: 

Întregind lanțul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir, în cetatea 

marelui Constantin cu îndrazneală pe Hristos Dumnezeu l-ați mărturisit și lepădările pentru 

bunătățile vremelnice ale acestui veac trufaș și nestatornic, desăvârșit le-ați zdrobit. Drept aceea, 

minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilință graiuri ca acestea: 

Bucurați-vă, că avuția cea stricăcioasă ați defăimat; 

Bucurați-vă, că bogăția cea gândită ați aflat; 

Bucurați-vă, că de frumusețea materialnică nu v-ați biruit; 

Bucurați-vă, că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-ați socotit; 

Bucurați-vă, preaînțelepților, voi partea cea bună ați ales; 

Bucurați-vă, că roadele blagocestiei cu bucurie ați cules; 

Bucurați-vă, că vitejească răbdare împreună până în sfârșit ați arătat; 

Bucurați-vă, că biruință deplină asupra lumii, a trupului, și a diavolului ați câștigat. 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 2: 

Luminați fiind dintru înălțime, ați primit a pătimi și a muri pentru Ziditorul tuturor, ca de El să 

fiți și proslăviți; iar mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească, pentru 

care ați mers la jertfă având pe buze cântarea îngerească: Aliluia! 

Icos 2: 

Din fragedă pruncie ai înțeles, voievodule Constantin, că „frica Domnului este începutul 

înțelepciunii” și te-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeieștilor Scripturi. Apoi la vreme 

cuviincioasă învrednicindu-te tainei Sfintei cununii, cu unsprezece odrasle domnești Dumnezeu 
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te-a blagoslovit, pe care de asemenea în frică și în certarea Lui crescându-i, patru au ajuns 

mucenici măriți. De aceea de la noi acum auziți: 

Bucurați-vă, că dumnezeiasca pronie din neființă în această lume v-a adus; 

Bucurați-vă, că începutul cel bun, al fricii de Dumnezeu, cu toții l-ați pus; 

Bucurați-vă, căci dulceața cea negrăită a Sfintelor Scripturi ați aflat; 

Bucurați-vă, căci cu osârdie, ziua și noaptea, din izvoarele lor v-ați adăpat; 

Bucurați-vă, căci cunoștiinței faptă cea bună ați adus; 

Bucurați-vă, căci râvna voastră nu v-a dat clipă de repaos; 

Bucurați-vă, căci zilele cele rele ale acestei vieți bine le-ați chivernisit; 

Bucurați-vă, căci călătoria ați săvârșit și la limanul ceresc ați sosit; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 3: 

Nu ai voit domnie și stăpânire pământească, fericite Constantine, știindu-te domn în casa și pe 

moșia ta, ci mai vârtos ai dorit să domnești, prin sfinte nevoințe și sfinte virtuți, peste patimi. 

Iubit-ai puterea cerească a harului Sfântului Duh mai vârtos decât pe cea lumească, și acum 

Domnului strigi împreună cu pruncii tăi și cu sfetnicul Ianache: Aliluia! 

Icos 3: 

Silit ai fost de sfatul cel mare al Țării Românești să primești a fi domnitor, căci în vremuri mult 

tulburate prin înconjurări de oști și de vrăjmași, blândețea și înțelepciunea ta au adus bună 

ocârmuire. Fericiți suntem noi că ți-ai tăiat voia ta și ai primit greul sceptru domnesc, căci 

spunând și tu întru sine-ți: „eu și neamul meu vom sluji lui Dumnezeu”, ne îndemnați pe toți cu 

dorire a vă striga: 

Bucură-te, noule Moise al Țării Valahiei și a ei propășire; 

Bucură-te, că împreună cu tainicul Ianache îi urzești bună sporire; 

Bucură-te, feciorule Constantin, al lui Hristos viteaz oștean; 

Bucură-te, bine urmându-l, tu, minunatule Ștefan; 

Bucură-te, Radule, cel vrednic de laude multe; 

Bucură-te, micule Matei, dar desăvârșitule la minte; 

Bucurați-vă, podoabe neprețuite ale Țării Românești; 

Bucurați-vă, mărgăritare și binecuvântari ale orașului București; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 4: 

Lăcașuri ale Sfântului Duh ați ajuns prin mucenicie, căci și voi mult ați ajutat poporul lui 

Dumnezeu să se zidească în duh, ridicând mănăstiri, biserici, și tipărind cărți cu aleasă hrană 

duhovnicească. Cum dar nu vom cânta Stăpânului tuturor, Celui Ce a binevoit a lucra prin voi, 

cântarea: Aliluia! 
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Icos 4: 

Întunericul necredinței și al neștiinței ai izgonit, și lumina cunoștiinței dumnezeiești a strălucit 

peste țară, căci, ca și Solomon, ai iubit, mărite Constantine, podoaba casei lui Dumnezeu. Din 

tiparnițe au ieșit sfinte cărți, comori de vindecări, bucuria creștinilor evlavioși, pentru care vă 

bucurăm pe voi zicând: 

Bucurați-vă, iubitorilor de sfinte lăcașuri și altare; 

Bucurați-vă, ctitori de mănăstiri și dăruitori de odoare; 

Bucurați-vă, căci tipăriturile voastre din popor întunericul risipesc; 

Bucurați-vă, cărțile Sfântului Ierarh Antim în țară lumina sporesc; 

Bucurați-vă, căci voi tipărirea primei Biblii în română ați continuat; 

Bucurați-vă, căci apoi Psaltirea, cărți de slujbă și zidire sufletească ne-ați dat; 

Bucurați-vă, căci cărțile voastre și până astăzi se doresc; 

Bucurați-vă, Treimea Sfântă în ctitoriile voastre toți o blagoslovesc. 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 5: 

Făclii luminătoare pentru Țările Române și pentru toată Ortodoxia s-au arătat tiparnițele 

înființate sau restaurate de voi la Snagov și Bucuresti, Râmnicu Vâlcea și Târgoviște, Buzău, 

Tiflis, și Alep, făcând pe creștinii romani și greci, iviri și arabi, să cânte cu toții într-un glas: 

Aliluia! 

Icos 5: 

Slavă nepieritoare ți-ai dobândit, evlaviosule domn Constantin, și după dreptate ai fost socotit în 

vremea ta apărătorul întregii creștinătăți ortodoxe, căci cine a năzuit către tine și l-ai trecut cu 

vederea sau către cine nu s-a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde? Iată pentru ce limbi, 

seminții, și popoare îți cântă ție, Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, și împreună pătimitorilor tăi, 

unele ca acestea: 

Bucurați-vă, vajnici apărători a toată Ortodoxia; 

Bucurați-vă, căci ne sunteți tăria, slava și bucuria; 

Bucurați-vă, stâlpi de foc ceresc, voi cerul și pământul uniți; 

Bucurați-vă, că pentru țara voastră și întreaga lume mijlociți; 

Bucurați-vă, că romani și greci cu graiuri alese vă heretisesc; 

Bucurați-vă, că iviri și arabi din inimi recunoscătoare vă mulțumesc; 

Bucurați-vă, că lucrarea voastră mană cerească pentru multe țări a însemnat; 

Bucurați-vă, că roade cerești ați cules după ce cu lacrimi ați semănat; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 6: 

Dar cum oare vom putea lăuda noi, nevrednicii, râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu 

lăcașuri? Căci unde nu ați zidit sau reînnoit biserici, mănăstiri, paraclise, schituri, bolnițe, 
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trapeze? Pentru toate acestea, din toate părțile miluite de voi, orașe și sate Românești, mănăstiri 

din Sfântul Munte al Athonului, ca și din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din ostroavele mării 

grecești și de peste tot Răsăritul Ortodox, până la muntele Sinai și Ierusalim răsună cântarea: 

Aliluia! 

Icos 6: 

Precum Binecredinciosul voievod Ștefan cel Sfânt în Moldova, și voi multe și alese lăcașuri de 

închinăciune ați ridicat, preafericiților, iar daniile voastre pretutindeni au ajuns. Bine ați înmulțit 

talanții voștri, turnul faptelor voastre cele bune desăvârșit l-ați înălțat, pentru care auziți: 

Bucurați-vă, că Marelui Mucenic Gheorghe, lăcaș luminat în Bucuresti i-ați clădit; 

Bucurați-vă, că și Mitropoliei muntene frumoasă clopotniță i-ați zidit; 

Bucurați-vă, strigă vouă mănăstirile de la Sâmbăta de Sus, Râmnicu Sărat, și Viforita; 

Bucurați-vă și vă veseliți, vă spun cele de la Brâncoveni, Bistrița-Vâlcea, și Arnota; 

Bucurați-vă, tainic șoptesc cele de la Gura Motrului, Strehaia și Sadova; 

Bucurați-vă, auziți dinspre Govora, Dintr-un lemn, Mamul și Tismana; 

Bucurați-vă, vă spun bisericile voastre din Făgăraș, Șcheilor din Brașov și Ocna Sibiului; 

Bucurați-vă, vi se cântă în cea a Sfântului Mucenic Dumitru din Târgoviște, de la Mogoșoaia și 

Potlogi; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 7: 

Crăiasa ctitoriilor tale, sfânta mănăstire Hurezi-Vâlcea, menită să fie lăcaș de îngropare pentru 

tine și tot neamul tău, minunatule voievod Constantin, dă măsura dărniciei și râvnei de care ai 

fost și tu mistuit pentru înfrumusețarea casei lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, pentru care 

niciodată n-ai socotit a fi ceva prea scump. Neasemuita ei frumusețe și armonie ne îndeamnă a 

cânta cu glas de prăznuire lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 7: 

Piatra cea mare a mormântului ce ți-ai gătit în biserica cea mare de aici și azi suspină după 

moaștele voastre sfinte, căci mănăstirea din Halki și biserica Sfântului Gheorghe din București 

au primit această comoară de neprețuit. Dar duhul, rugăciunea, și urmele pașilor voștri sunt 

pretutindeni la Hurezi și în schiturile ce ați ridicat închipuindu-le în semnul crucii dimprejur, 

drept care cu smerenie vă lăudăm, grăind: 

Bucurați-vă, ai marilor împărați bizantini adevărați următori; 

Bucurați-vă, ctitoria voastră nu are pereche, e ca luceafărul între luminători; 

Bucurați-vă, că șapte ani la dânsa, cu osteneală și fără preget s-a trudit; 

Bucurați-vă, căci meșterul Manea, iscusit urzitor, bijuterie în piatra v-a izvodit; 

Bucurați-vă, v-a strigat dintru înălțime schitul ocrotit de Botezătorul Ioan; 

Bucurați-vă, vă șoptește Arhidiaconul întâi mucenic, din schitul închinat lui de coconul Ștefan; 

Bucurați-vă, auziți și de la schitul patronat de Apostolii Sfinți; 

Bucurați-vă, fericiți sunteți voi, feciori domnești și ai voștri părinți; 
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Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 8: 

Nu a răbdat mai mult vrăjmașul neamului omenesc, tatăl minciunii și ucigașul de oameni, multa 

voastră lucrare săvârsită spre slava lui Dumnezeu Cel închinat în Treime și spre folosul întregii 

creștinătăți dreptslăvitoare, ci împotriviri a pus în calea voastră cea luminoasă. Dar voi, prin 

rugăciuni stăruitoare, postiri, milostenii, și vegheri, vă găteați pentru ziua încununării, și să 

primiți întâi paharul pătimirii, Domnului cântând: Aliluia! 

Icos 8: 

Mulți vrăjmași văzuți și nevăzuți a stârnit satana asupra voastră, ploaie de pâre, minciuni, și 

viclenii învolburând mințile hainului sultan Ahmet și sălbaticului său vizir Gin Ali pașa. Voi 

însă, îmbrăcându-vă în platoșa dreptății și într-armându-vă cu armele luminii, prin smerită 

pocăință vă întăreați, pentru care auziți de la noi așa: 

Bucurați-vă, că iadul cu slugile lui asupra voastră se pornește; 

Bucurați-vă, că oastea cerească spre ajutorul vostru grăbește; 

Bucurați-vă, iconomi buni ai Domnului, ce fapte bune pururea râvneați; 

Bucurați-vă, căci pentru aceasta veți fi și mărturisitori neînfricați; 

Bucurați-vă, că înaintea crudului sultan fiind aduși, l-ați înfruntat; 

Bucurați-vă, că pe băutorul de sânge vizir în nedumerire l-ați aruncat; 

Bucurați-vă, că puterea cea nebiruită a Sfintei Cruci este cu voi; 

Bucurați-vă, viteji netemători de ai semilunii puhoi; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 9: 

Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună cum voi, de neam domnesc fiind și crescuți în desfătări, 

ați putut merge cu neclintită hotărâre și pe calea cea strâmtă cu inimi pline de bărbăție. Acestea 

sunt minunile credinței noastre săvârșite în fiii luminii, ascultării, și jertfei! Lui Dumnezeu Celui 

minunat întru sfinții Săi pentru aceasta împreună să-I cântăm: Aliluia! 

Icos 9: 

În Sfânta și Marea Vineri a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, a îngăduit Iubitorul de 

oameni, cu judecățile Sale înfricoșate și neajunse minților noastre întunecate, să se abată mânia 

urgiei păgânești asupra casei voastre celei blagoslovite. Plângeau cu amar și jale neostoită toți 

locuitorii Bucureștiului, ba chiar și pietrele din drumul vostru, văzându-vă urcați în care și duși 

spre Țarigrad, sub pază aspră, spre înfricoșata cercetare. Pentru aceasta nici noi nu vom tăcea, ci 

vom grăi către voi: 

Bucurați-vă, că pe Domnul domnitorilor în pătimire Îl urmați; 

Bucurați-vă, că de Împaratul împăraților ați hotărât să nu vă lepădați; 

Bucurați-vă, cu toții, domn, feciori, și gineri, că spre mărturisirea lui Hristos ați pornit; 
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Bucurați-vă, că dintre voi, șase cununa și slava mucenicească au dobândit; 

Bucurați-vă și pentru mult îndurerata doamnă Maria, care pe voi vă însoțește; 

Bucurați-vă, că mărita doamnă, pe Hecuba din vechime în slavă cu neasemănare o covârșește; 

Bucurați-vă, căci călătoria voastră, cu a Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie s-a asemănat; 

Bucurați-vă, că veșnica răsplătire cerească, precum acela, de la Domnul slavei ați luat; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 10: 

Ajunși în cetatea Sfântului Împărat Constantin, ați fost aruncați în înfricoșata temniță Șapte 

Turnuri. În bezna și frigul ce îndurați înlănțuiți, Duhul Cel Preasfânt se ruga întru voi cu suspine 

negrăite, harul Lui vă lumina, vă încălzea și vă întărea, învățându-vă să multumiți fierbinte lui 

Dumnezeu pentru toate și să-I cântați: Aliluia! 

Icos 10: 

Cine va putea spune mulțimea caznelor și a chinurilor la care ați fost supuși vreme de aproape 

patru luni, prin care ați covârșit chiar și pe mulți dintre mucenicii cei din vechime. Îngerilor și 

oamenilor v-ați făcut priveliște înfricoșată și de mirare, lămurindu-vă ca aurul cel curățit de șapte 

ori în foc; iar noi, lăudând pe Cel Ce v-a slăvit în viață și după moarte, vă fericim zicând: 

Bucurați-vă, că în temnița întunecată și umedă ați fost închiși; 

Bucurați-vă, că în lanțuri și cătușe v-au dat ai voștri pârâși; 

Bucurați-vă, că ați sângerat cumplit, strujiți ca mucenicii de odinioară; 

Bucurați-vă, căci cu clește roșit în foc v-au ars pe piept și la subțioară; 

Bucurați-vă, că tari ca diamantul ați rămas voi în ortodoxie; 

Bucurați-vă, că ați crezut cu neclintire în viața veacului ce va să fie; 

Bucurați-vă, că Mântuitorul Hristos și Preacurata Sa Maică din înălțime vă priveau; 

Bucurați-vă, că toți sfinții și toate puterile cerești pentru voi se rugau; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 11: 

Ziua împărătescului praznic al Adormirii Maicii lui Dumnezeu, când împlineai 60 de ani de 

viață, slăvite voievod, iar doamna Maria ar fi trebuit să o cinstească pe Preasfânta ei ocrotitoare, 

a fost aleasă de păgâni spre mărirea nenumăratelor tale dureri. Căci porțile cele grele ale temniței 

deschizându-le, ați fost aduși înaintea cruntului sultan, a curții sale, și a călăului cu iataganul 

scos, pentru ultima și cea mai grea înfruntare. Către care îndreptându-vă cu toții, cântați în 

inimile voastre: Aliluia! 

Icos 11: 

Istoviți de chinuri și suferințe, în grele lanțuri ferecați, cu capete descoperite, cu picioare goale și 

numai în cămăși, au stat vitejii mărturisitori în fața păgânului tiran, care cu îngrozire vicleană le 

făgădui viața dacă se vor lăsa de legea lor și vor trece la legea turcească. Răspunsu-i-a Vodă 
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Brâncoveanu: „Noi de legea creștinească nu ne lăsăm; în ea ne-am născut și am trăit, în ea voim 

să murim”. Apoi către copiii săi zise: „Fiilor, fiți bărbați! Am pierdut tot ce aveam pe lumea asta 

pământească. Nu ne-au mai ramas decât sufletele; să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem 

curate înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru”. 

De aceea drept este ca acum să auziți: 

Bucurați-vă, căci cuvintelor amăgitoare ale vicleanului sultan nu v-ați plecat; 

Bucurați-vă, căci îngerii cu cununi cerești de voi s-au apropiat; 

Bucurați-vă, că la botezul cel dintâi acum pe cel al sângelui îl adăugati; 

Bucurați-vă, căci astfel toate păcatele voastre cu desăvârșire le spălați; 

Bucurați-vă, oșteni viteji și nebiruiți ai Împăratului Ceresc; 

Bucurați-vă, că vicleanul șarpe nu v-a putut amăgi cu nimic pământesc; 

Bucurați-vă, că la momiri și îngroziri neplecându-vă, legea păgânului Mahomed ați defăimat; 

Bucurați-vă, că pentru legea cea nouă, a darului și a iubirii lui Hristos ați răbdat și de El v-ați 

încununat; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 12: 

De a și șovăit Mateiaș pentru o clipă, ca un prunc, înaintea fiorosului gâde, dar mai apoi, 

îmbărbătându-se, prin cuvintele domnescului său părinte, singur mergând și-a așezat capul pe 

butuc, râvnind cu dorire prealuminatei cete a sfinților mucenici, în care va cânta în veci de veci 

Sfintei, Celei de o ființă, și nedespărțitei Treimi: Aliluia! 

Icos 12: 

Cădeau ca spicele sub secera capetele copiilor domnești și al credinciosului Ianache sub ochii 

voievodului, din care curgeau pârâiașe de lacrimi pentru nespusă durere vremelnică și apropiata 

fericire veșnică. Dar în inima lui vitează răsunau cu putere cuvintele proorocești: „Iată, eu și 

pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu”. Pentru aceasta, după vrednicie, aducem vouă aceste 

cântări de laudă: 

Bucurați-vă, căci prin tare hotărâre păcatul, moartea, și iadul ați biruit; 

Bucurați-vă, că puitorul de nevoințe Hristos întru cele cerești v-a primit; 

Bucurați-vă, că se îngrozesc tiranii și răucredincioșii privindu-vă sau amintindu-și de voi; 

Bucurați-vă, rugători bineprimiți pentru țară, neam, Ortodoxie, și sărmanii de noi; 

Bucurați-vă, ocrotitori ai Bucureștiului și mijlocitori pentru toată suflarea românească; 

Bucurați-vă, solitori pentru ea, ca înțelepciune de sus și milă bogată să dobândească; 

Bucurați-vă, și nu ne lăsați să ne lepădăm de sfânta credință prin viața păgână; 

Bucurați-vă, învingătorilor, și cereți îndurare pentru noi de la Preacurata Stăpână; 

Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați 

nevoit! 

Condac 13: 

O, Sfinților martiri Brâncoveni, care ați biruit și v-ați încununat, căutați dintru înălțimea fericitei 

și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multe, mari, grele, și nepocăite păcate, și 
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primind puțina noastră rugăciune ca pe o gângurire pruncească, mijlociți de la Dumnezeul milei 

și al îndurărilor să ne izbăvească de chinurile cele veșnice ca, mântuiți fiind, pururea să-I cântăm 

împreună cu voi în negrăită bucurie a Împărăției Sale: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Varlaam, Mitropolitul Moldovei 

 

 

Condac 1: 

Vrednicului păstor al Bisericii Moldovei și râvnitorului Ierarh Varlaam laudă de mulțumire îi 

aducem noi, nevrednicii, că acesta a strălucit cu înțelepciunea și cu virtuțile între ierarhii 

Bisericii strămoșești, pentru care Hristos i-a dat cununa cea neveștejită a slavei Sale în ceruri, de 

unde se roagă pentru cei ce-i cântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei 

lui Hristos! 

Icos 1: 

Din tinerețe, Dumnezeu te-a hărăzit să fii vas ales al harului Său; căci binecredincioșii tăi părinți, 

de bun neam, ți-au sădit în suflet iubirea de Hristos și de învățăturile Lui, încât ai ales să mergi 

pe calea virtuților și a cunoașterii de Dumnezeu, pentru care îți aducem aceste laude: 

Bucură-te, cel ce ai fost zămislit ca rod al rugăciunii; 

Bucură-te, floare rară odrăslită în ținuturile Neamțului; 

Bucură-te, că la Botez ai primit numele Marelui Vasile; 

Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinți; 

Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaș al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, că ai ascultat pe îngerul păzitor, care ți-a călăuzit pașii copilăriei; 

Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit chipul tău; 

Bucură-te, minte trează și înțelepțită de Duhul Sfânt; 

Bucură-te, suflet luminat de Soarele Hristos; 

Bucură-te, că far călăuzitor ți-a fost dreapta credință; 

Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din dulceața Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, cel ce nu ți-ai lipit inima de deșertăciunile lumii; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 2: 

Credința cea dreaptă având, ai făcut-o lucrătoare prin iubire în sufletul tău și, luminat fiind de 

harul Duhului Sfânt, ai trăit pe pământ, încă din fragedă pruncie, asemenea îngerilor, cântând 

neîncetat lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Aliluia! 
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Icos 2: 

Ascultând cuvântul lui Hristos, care zice: Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine și 

să-Mi urmeze, prin voia lui Dumnezeu, ai părăsit casa părintească și, asemenea prorocului Ilie 

oarecând la pârâul Cherit, te-ai adăpostit la Schitul Zosim pe Valea Secului, pentru a te dărui 

vieții sihăstrești, plăcută lui Dumnezeu. Minunându-ne de buna ta alegere, îți cântăm unele ca 

acestea: 

Bucură-te, doritor de viață isihastă; 

Bucură-te, că ai dorit primirea îngerescului chip; 

Bucură-te, următor și împlinitor al poruncilor lui Hristos; 

Bucură-te, vas ales în care s-a turnat apa Duhului Sfânt; 

Bucură-te, candelă aprinsă în obștea Schitului Zosim; 

Bucură-te, piatră zidită pe Piatra Hristos; 

Bucură-te, tânăr iubitor de nevoință; 

Bucură-te, suflet luminat de razele iubirii dumnezeiești; 

Bucură-te, pustnic vrednic și înger întraripat; 

Bucură-te, viață plăcută lui Dumnezeu și oamenilor; 

Bucură-te, minte plină de înțelepciune dumnezeiască; 

Bucură-te, că ți-ai împodobit viața cu sfintele osteneli; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 3: 

Înzestrat de Dumnezeu cu minte veghetoare și înțeleaptă, fericite Părinte, te-ai arătat sârguitor 

împletind ostenelile călugărești cu deprinderea limbilor în care s-au scris învățăturile și dogmele 

Sfinților Părinți. Drept aceea, ai tâlcuit, în limba poporului tău, din în țelepciunea Sfântului Ioan 

Scărarul, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 3: 

Zis-a Domnul: Așa să lumineze lumina voastră înaintea oa menilor, ca ei, văzând faptele voastre 

cele bune, să slăvească pe Dumnezeu, Care este în ceruri. Tu, Sfinte Varlaam, aprinzându-te din 

lumina lui Hristos, te-ai făcut lumină pentru cei din vremea ta, încât numele tău a fost cunoscut 

în toate ținuturile Moldovei și toți se minunau de înțelepciunea dată ție de Dumnezeu, pentru 

care noi te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, lumină aprinsă din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, întruchipare a virtuților creștinești; 

Bucură-te, râu de apă vie spre viața cea veșnică; 

Bucură-te, fântână din care se adapă cei însetați de învățături; 

Bucură-te, hrană duhovnicească pentru cei flămânzi de dreptate; 

Bucură-te, tâlcuitor al învățăturilor Sfinților Părinți; 

Bucură-te, dătător de liniște sufletească; 

Bucură-te, aducător de pace din pacea lui Hristos; 

Bucură-te, pildă monahilor și credincioșilor evlavioși; 

Bucură-te, îndreptător credinței și chip blândeților; 

Bucură-te, învățător al înfrânării și ajutător al neputincioșilor; 
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Bucură-te, cel ce aduci nădejde și căldură sufletească; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 4: 

Ajungând sfetnic de încredere al voievozilor timpului tău, aceștia ți-au încredințat soliri în alte 

țări, pe care le-ai împlinit cum se cuvine, fără ca grijile lumii să-ți răpească din minte smerita cu 

getare, rugăciunea curată și gândul la Dumnezeu, Căruia Îi cântai neîncetat: Aliluia! 

Icos 4: 

Dumnezeu Cel negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, de 

la care vine toată darea cea bună și tot adevărul, te-a ales pe tine să fii păstor al Bisericii 

Moldovei. Drept aceea, domnitorul țării și sfetnicii săi, următori făcându-se sfatului Celui 

Atotputernic, te-au rânduit păstor al turmei celei cuvântătoare, iubitoare de Hristos, 

încredințându-ți toiagul vlă dicesc de la Iași. Minunându-ne de darul pe care ți l-a dat de la 

Dumnezeu, îți cântăm așa: 

Bucură-te, vrednicule păstor al Bisericii Moldovei; 

Bucură-te, arhierească slujire prin care ți-ai împodobit haina sufletului; 

Bucură-te, dreptar al slujirii arhierești; 

Bucură-te, ales al lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat; 

Bucură-te, învățător, păstor și sfințitor al credincioșilor; 

Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos; 

Bucură-te, slujitor al Adevărului și om al dreptății; 

Bucură-te, potir în care s-a turnat harul Duhului Sfânt; 

Bucură-te, glasul Cuvântului auzit în Biserica Moldovei; 

Bucură-te, rob al lui Hristos și prieten al sfinților; 

Bucură-te, preaînțelept semănător al cuvintelor mântuitoare; 

Bucură-te, uns al lui Hristos și urmaș al Apostolilor; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 5: 

Încredințându-ți-se tronul vrednicilor mitropoliți ai Moldovei, Ierarhe Varlaam, plin de putere 

dumnezeiască ai rânduit cu bună chibzuință toată lucrarea Bisericii și nu te-ai despărțit de 

ostenelile călugărești, ci cu multă dragoste ai împletit munca și rugăciunea ca să dobândești harul 

lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icos 5: 

Putere de la Dumnezeu ai primit, bunule păstor, nu numai pentru a chivernisi viața Bisericii 

Moldovei, ci și pentru a mărturisi credința cea dreaptă a Mântuitorului Hristos; căci te-ai arătat 

limbă grăi toare a înaltei teologii, propovăduind lumii dreapta cinstire de Dumnezeu, apărând-o 

de învățăturile ereticești. Pentru aceasta te cinstim și te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, rază a teologiei care a luminat sufletul; 

Bucură-te, risipitor al întunericului eresurilor; 
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Bucură-te, cuget împărtășit cu înțelepciune dumnezeiască; 

Bucură-te, oglindă fără pată a lucrării lui Dumnezeu; 

Bucură-te, râu al lui Dumnezeu prin care curge harul; 

Bucură-te, cel ce înmiresmezi Ortodoxia cu dumnezeieștile cuvinte; 

Bucură-te, apărătorule fierbinte al dreptei credințe; 

Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt; 

Bucură-te, grai cu răsunet plăcut al tâlcuirilor Sfintei Scripturi; 

Bucură-te, ierarh înțelept și păstor milostiv; 

Bucură-te, cel ce ai îndepărtat învățăturile cele greșite; 

Bucură-te, cel ce ai vestit minunile lui Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 6: 

Lucrarea învățătorească din Biserica lui Hristos ai împlinit-o cu multă râvnă, Sfinte Ierarhe 

Varlaam, încât glasul tău înțelepțit de Dumnezeu sa auzit în toată Ortodoxia, iar păstoriții tăi s-au 

îm părtășit din înțelepciunea ta mulțumind lui Dumnezeu și cân tând: Aliluia! 

Icos 6: 

Luminat fiind de Dumnezeu, ai tâlcuit, cuvintele vieții veșnice ale Evangheliei lui Hristos. 

Cazania ta, prealuminate Ierarhe, a devenit izvor de învățătură spre cunoașterea lui Dumnezeu 

pentru întreg poporul din toate provinciile românești. Drept aceea, socotindu-te apostol și dascăl 

al neamului nostru, te lăudăm, zicând: 

Bucură-te, ctitorul cărții românești de învățătură; 

Bucură-te, tâlcuitor inspirat al Evangheliei; 

Bucură-te, cunoscător al tainelor Sfintei Scripturi; 

Bucură-te, luminător al poporului român; 

Bucură-te, apărător al dreptei credințe; 

Bucură-te, vrednic urmaș al Apostolilor; 

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, trâmbiță de aur a dumnezeieștilor glăsuiri; 

Bucură-te, stâncă neclintită în calea furtunilor; 

Bucură-te, ritor înțelept al Cuvântului; 

Bucură-te, ostenitor împreună cu Sfântul Ierarh Petru Movilă; 

Bucură-te, amvon al sfintei înțelepciuni; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 7: 

Tulburată fiind Biserica dreptmăritoare de învățături străine, la Sinodul de la Iași, ca oarecând la 

Sinoadele ecumenice, s-a lămurit dreapta credință. Tu, Sfinte Ierarhe Varlaam, ai fost diriguitorul 

acestui sinod, dând slavă lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! 
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Icos 7: 

Înțelepțiți de Dumnezeu, ierarhii Sinodului de la Iași s-au arătat apărători ai dreptei credințe și 

luptători pentru unitatea Bisericii Ortodoxe, iar cu luminarea Sfântului Duh au cercetat 

Mărturisirea de credință a Sfântului Mitropolit Petru Movilă, care a fost apoi îndreptar pentru 

toată Ortodoxia. Ca unul ce ai fost înțelept diriguitor al Sinodului, Sfinte Ierarhe Var laam, 

primește de la noi această cântare: 

Bucură-te, laudă strălucită a ierarhilor; 

Bucură-te, dumnezeiesc apărător al adevăratei credințe; 

Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii dreptmăritoare; 

Bucură-te, diriguitor al Sinodului de la Iași; 

Bucură-te, mărturisitor statornic al Sfintelor Taine; 

Bucură-te, ochi veghetor al Bisericii; 

Bucură-te, privighetoare a Ortodoxiei cea frumos glăsuitoare; 

Bucură-te, vultur al teologiei celei înalte; 

Bucură-te, dascăl iscusit al preoțimii; 

Bucură-te, povățuitor al monahilor; 

Bucură-te, fulger care risipești norii întunecați ai eresurilor; 

Bucură-te, păstor luminat al credincioșilor; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 8: 

Împreună cu Vasile Voievod te-ai îngrijit, Sfinte Ierarhe, ca să aduci în biserica Sfinților Trei 

Ierarhi din Iași, pe care tu însuți ai sfințit-o, moaștele Sfintei Cuvioasei Maicii noastre 

Parascheva, cea mult folositoare. Așezându-le în preafrumoasa ctitorie, împreună cu tot poporul, 

cu multă evlavie, ai cântat lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinții Săi: Aliluia! 

Icos 8: 

Slujitor al Preasfintei Treimi, cinstitor neîndoielnic al Prea sfintei Născătoare de Dumnezeu și 

prieten al sfinților, nu ai pre getat, Părinte, a înnoi locașurile închinate lor, în care ai propo vă 

duit, cu timp și fără timp, Cuvântul Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îți cântăm: 

Bucură-te, că ai fost pătruns de harul Sfintei Treimi; 

Bucură-te, cel ce dai lumină oamenilor din lumina lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce împarți daruri cerești din darul Duhului Sfânt; 

Bucură-te, prieten al ierarhilor, cuvioșilor și mucenicilor; 

Bucură-te, păstorule cel harnic al turmei lui Hristos; 

Bucură-te, cel lăudat împreună cu Sfinții Ierarhi Petru Movilă al Kievului și Dosoftei al 

Moldovei; 

Bucură-te, cel împreună cinstit cu toți sfinții români; 

Bucură-te, sfetnicul de taină al lui Vasile Voievod; 

Bucură-te, bogăție de sfântă înțelepciune; 

Bucură-te, vedere pătrunzătoare a tainelor dumnezeiești; 

Bucură-te, albină căutătoare de nectar duhovnicesc; 
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Bucură-te, apărător și sprijinitor al poporului obidit; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 9: 

Credința cea dreaptă păzind, călătoria săvârșind, bogat în fapte bune, Ierarhe Varlaam, după voia 

lui Dumnezeu, te-ai întors la Mănăstirea Secu, unde ți-ai dat sufletul în mâinile Dreptului Ju 

decător, și primind cununa neveștejită a slavei Sale, ai mulțumit, cântându-I Aliluia! 

Icos 9: 

Mormântul tău din zidul bisericii Sfântului Ioan Botezătorul de la Mănăstirea Secu izvorăște 

lumină și vindecări. Pentru aceea, de veacuri, monahii iscusiți și râvnitori țin aprinsă candela 

rugă ciunilor în biserica odihnei tale. Acelora și nouă cere de la Dum nezeu ajutor și ocrotire, ca 

să îți cântăm: 

Bucură-te, ocrotitorul și ajutătorul viețuitorilor Mănăstirii Secu; 

Bucură-te, cel ce unești cele de jos cu cele de sus; 

Bucură-te, cel numărat în soborul sfinților nemțeni; 

Bucură-te, slugă bună și credincioasă primită în bucuria Stăpânului Hristos; 

Bucură-te, cel care neîncetat ai purtat grijă de păstoriții tăi; 

Bucură-te, cel ce petreci în lumina negrăită a slavei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce trimiți binecuvântare pe pământ; 

Bucură-te, cel ce ți-ai săvârșit viața slujind lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu haină de lumină; 

Bucură-te, că împreună cu Maica Domnului și cu toți sfinții te odihnești în cămara lui Hristos; 

Bucură-te, ierarhe iubitor de țară și de neam; 

Bucură-te, că toți credincioșii te cinstesc după cuviință; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 10: 

Pe Hristos pe care L-ai mărturisit ca Domn și Dumnezeu și Mântuitor al lumii, Îl vezi acum față 

către față în împărăția cerurilor și te bucuri de slava cea negrăită a luminii celei întreit 

strălucitoare, pregătită din veci celor care au iubit, pe pământ, bună-cuviința Casei Sale. 

Îndulcindu-te, Sfinte, de darurile cerești, împreună cu îngerii cânți: Aliluia! 

Icos 10: 

Lăudăm nevoințele tale, Preaînțelepte Varlaam, cinstim sfintele tale moaște, urmăm sfaturile și 

învățăturile tale lăsate nouă moș tenire, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri și, cu osârdie, 

te rugăm, Sfinte Părinte, să ne ajuți în vremea necazurilor și a ispitelor ce ne vin de la trup, de la 

lume și de la diavol, ca să putem cânta: 

Bucură-te, rugătorule pentru mântuirea sufletelor noastre; 

Bucură-te, vindecătorule de boli al celor care se roagă cu credință; 

Bucură-te, ocrotitor al monahilor și al sihaștrilor; 

Bucură-te, sprijinitor al săracilor și al văduvelor; 
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Bucură-te, înțelept povățuitor al tinerilor; 

Bucură-te, ajutător al orfanilor și străinilor; 

Bucură-te, dezlegător al blestemelor și jurămintelor; 

Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii; 

Bucură-te, aducător de belșug duhovnicesc; 

Bucură-te, liman al celor pierduți în vâltoarea ispitelor; 

Bucură-te, mângâiere a celor întristați și deznădăjduiți; 

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 11: 

Cum vom putea să te lăudăm, după cuviință, pentru virtuțile tale, Sfinte Părinte, noi care nu ne-

am sârguit îndeajuns să ne apropiem de dragostea lui Hristos, așa cum tu ai făcut? De aceea, te 

rugăm să ceri de la Dumnezeu îndurare, milă și har pentru noi, ca să putem cânta împreună cu 

tine: Aliluia! 

Icos 11: 

Te rugăm, Sfinte Ierarhe, să ne ajuți a păstra neatinsă de rătăciri credința strămoșească și toate 

predaniile ei, te rugăm, Părinte, să trimiți de la Dumnezeu păstorilor noștri înțelepciune și multă 

stăruință în lucrarea încredințată lor de Hristos; cere, prealu mi nate, de la Dumnezeu să apere 

țara noastră de primejdii și necazuri, iar nouă să ne dăruiască evlavie pentru a-ți cânta: 

Bucură-te, podoabă neprețuită a Bisericii strămoșești; 

Bucură-te, mărturisitor al lui Hristos; 

Bucură-te, laudă a monahilor nemțeni și bucurie a credincioșilor; 

Bucură-te, rugător pentru mântuirea sufletelor noastre; 

Bucură-te, floare răsădită în grădina Maicii Domnului; 

Bucură-te, săvârșitor al faptelor bune; 

Bucură-te, făclie care luminezi calea spre Hristos; 

Bucură-te, chip plin de har dumnezeiesc; 

Bucură-te, suflet scăldat în lumină cerească; 

Bucură-te, sfânt între ierarhii Moldovei; 

Bucură-te, întărire a credincioșilor și mângâiere a celor păcătoși; 

Bucură-te, cel ce ești în ceruri rugător către Domnul; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 12: 

„Minunat este Dumnezeu între sfinții Săi”, dar cu adevărat minunat ești și tu, Sfinte Ierarhe 

Varlaam, între sfinții neamului nostru românesc, binecuvântat de Dumnezeu pentru rugăciunile 

sfinților lui; știm, Sfinte Părinte, că moaștele tale ocrotesc glia țării noastre, iar învățătura ta 

sporește credința fiilor neamului care, luând pildă de la tine, cântă lui Dumnezeu, Celui ce te-a 

preamărit: Aliluia! 
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Icos 12: 

Soborul ierarhilor, cetele preoților și ale monahilor și obștea binecredincioșilor nu vor înceta a 

vesti faptele tale, săvârșite pentru poporul din care ai răsărit și pentru Biserica lui Hristos pe care 

ai slujit-o cu dragoste. Nădăjduim, Ierarhe Sfinte, că nu vei înceta să fii rugător fierbinte la Bunul 

Dumnezeu ca să ocrotească de toată primejdia pe cei care săvârșesc cu dragoste sfântă pomenirea 

ta și-ți cântă: 

Bucură-te, arhipăstor iubit de toată suflarea românească; 

Bucură-te, străjer care veghezi la hotarele țării noastre; 

Bucură-te, împreună-vorbitorule cu îngerii în ceruri; 

Bucură-te, fierbinte ajutător celor ce poartă numele tău; 

Bucură-te, povățuitor al voievozilor și al conducătorilor evlavioși; 

Bucură-te, propovăduitor binecuvântat de Dumnezeu; 

Bucură-te, cel cinstit de întreg neamul românesc; 

Bucură-te, cel ce ai adunat nectar din florile Sfintei Scripturi; 

Bucură-te, cel ce te hrănești din bunătățile raiului; 

Bucură-te, cel ce strălucești în ceata ierarhilor; 

Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce ne ajuți în zilele sfârșitului nostru; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos! 

Condac 13: 

O, întru tot lăudate, Ierarhe al lui Hristos, Varlaam, sfânt mitropolit al Ortodoxiei românești, 

trimis ai fost de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii mărturisitor și apărător al credinței 

strămoșești; nouă, celor ce săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea ta, roagă-te lui Dumnezeu să 

ne dăruiască izbăvire din nevoi și din necazuri, iar la vremea sfârșitului, să ne primească la 

limanul mântuirii și, îm preună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei 

 

Condacul 1 

Cu fapte luminate fiind împodobit şi harul arhieriei primind după vrednicie, de Dumnezeu 

înţelepţite, Sfinte Ierarhe Iacob, la tronul cel dumnezeiesc cu îndrăznire stai, rugându-te neîncetat 

pentru noi toți, cei ce cu mulțumire îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-

milostiv al Moldovei! 

Icosul 1 

Mlădiță roditoare a lui Hristos fiind, Sfinte Ierarhe Iacob, cu evlavie te cinstim noi, credincioşii, 

că ne dăruieşti îmbelşugat bucuriile harului şi ne înveţi să ne rugăm Dătătorului a tot binele, 

pentru care, cu dragoste de fii cântăm ţie: 

Bucură-te, cel ce te odihneşti în lumina şi pacea Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, moştenitor al făgăduințelor Domnului; 

Bucură-te, chip al slujirii şi al smereniei; 

Bucură-te, cel ales între ierarhi; 

Bucură-te, vestitor al adevărului; 

Bucură-te, lucrător al rugăciunii; 

Bucură-te, fiu după har al Părintelui ceresc; 

Bucură-te, vas preacurat al Duhului Sfânt; 

Bucură-te, rază a lui Hristos în noaptea necazurilor; 

Bucură-te, cârmă a Bisericii la vreme de restriște; 

Bucură-te, dascăl al milostivirii; 

Bucură-te, învăţător al pocăinţei aducătoare de har; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte şi ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 2 

„Numai întru Domnul bucuraţi-vă” ai îndemnat pe monahi, Sfinte Iacob, că tu însuţi ai gustat 

bucuria vieţii duhovniceşti și ai fost cercetat de Domnul întru lumină negrăită, pentru care Ii 

cântăm: Aliluia! 

Icosul 2 

Din vârsta copilăriei, Sfinte Părinte Iacob, ai iubit vieţuirea cea curată a monahilor și, cu inima 

plină de râvnă, sufletul ţi l-ai pus în mâinile Domnului Hristos în Sfânta Mănăstire Putna, unde ai 

cunoscut urcuşul pe treptele virtuţilor, pentru care îţi cântăm aşa: 
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Bucură-te, cel ce L-ai iubit pe Hristos din pruncie; 

Bucură-te, copil aşezat sub acoperământul Maicii Domnului; 

Bucură-te, cel ce ai intrat pe poarta mănăstirii cu râvnă deplină; 

Bucură-te, cel ce ascultării cu totul te-ai predat; 

Bucura-te, cel ce ai ucenicit la dascăli luminaţi de har; 

Bucură-te, primitor al învăţăturii celei mai presus de minte; 

Bucură-te, cel hrănit cu nectarul rugăciunii; 

Bucură-te, cel ce lumii ai murit şi lui Hristos te-ai dăruit; 

Bucură-te, cel ce ai învățat taina smeritei cugetări; 

Bucură-te, cel în care rodul dragostei ai odrăslit; 

Bucura-te, rug al rugăciunii, aprins de Dumnezeu; 

Bucură-te, revărsare de iubire peste fraţii tăi şi peste întregul popor; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 3 

Cunoscătorul inimilor te-a cunoscut din pântecele maicii tale, Sfinte Iacob, şi precum poartă 

mama pe prunc, te-a purtat din putere în putere, sfințit fiind în cinul monahal, apoi ca preot, 

ierarh, iar mai în urmă ca mitropolit, spre purtarea de grijă a credincioşilor, pentru care Îi 

cântăm: Aliluia! 

Icosul 3 

Precum lumina nu se cuvine a sta ascunsă sub obroc, nici lumina sufletului tău nu a fost lăsată de 

Dumnezeu tăinuită, ci a pus-o în sfeşnicul slujirilor, de unde ai luminat tuturor ca un alt Vasile 

cel Mare, pentru care îți strigăm așa: 

Bucură-te, cel ce de tânăr ai primit harul preoţiei, ca un văzător al celor nevăzute; 

Bucură-te, cel ce te bucurai cu îngerii şi Sfinţii de dumnezeiasca Jertfă; 

Bucură-te, rugător pentru toți înaintea Domnului; 

Bucură-te, cel ce ai ştiut să legi şi să dezlegi cu înţelepciune turma lui Hristos; 

Bucură-te, povăţuitor înţelept al fraţilor din obştea Putnei; 

Bucură-te, veghetor plin de dragoste asupra sfântului lăcaş și a aşezămintelor lui; 

Bucură-te, cel ales de Dumnezeu ca arhipăstor în scaunul Rădăuţilor; 

Bucură-te, cel ce ai adus bucurie păstoriţilor; 

Bucură-te, cel ce ai înmulţit râvna ta pentru Hristos; 

Bucură-te, cel ce ai tipărit învăţături şi rugăciuni spre folos duhovnicesc; 

Bucură-te, cel ce pe românii din Transilvania i-ai alinat prin trimiterea de cărţi sfinte; 

Bucură-te, cel pe care Dumnezeu l-a iubit și l-a înălțat; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 4 

Virtute după virtute şi har după har ai adunat, albină a Duhului Sfânt, iar din mierea ta cea 

duhovnicească pe toţi ai hrănit, când în scaunul de mitropolit al Ţării Moldovei te-a înălțat 

Dumnezeu, Căruia Ii cântăm: Aliluia! 
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Icosul 4 

Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale, iar tu, Sfinte Ierarhe Iacob, ai însetat şi ai 

flămânzit ca dreptatea lui Dumnezeu cea luminătoare de oameni să se sălăşluiască în mijlocul 

turmei creştineşti a Moldovei, pentru care îți cântăm așa: 

Bucură-te, păstor însetat de mântuirea tuturor; 

Bucură-te, stea care pe toţi i-ai călăuzit; 

Bucură-te, cel milostiv spre cei bolnavi; 

Bucură-te, ctitor al spitalului şi al bisericii închinate Sfântului Spiridon; 

Bucură-te, cel ce pe înaintaşi cu iubire smerită de fiu i-ai cinstit; 

Bucură-te, cel ce pomenirea lor cu râvnă ai rânduit; 

Bucură-te, iubitor al casei lui Dumnezeu; 

Bucură-te, ziditor şi sprijinitor al multor biserici și mănăstiri; 

Bucură-te, povăţuitor şi păstor al multor suflete; 

Bucură-te, chip al lui Hristos pentru toţi; 

Bucură-te, cel ce ai rămas pildă pentru ierarhi; 

Bucură-te, mână a lui Dumnezeu care binecuvintează întreg poporul; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte şi ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 5 

Mergând din slavă în slavă, Hristos te-a rânduit părinte al fraţilor tăi, până când aripile purtării 

tale de grijă le-ai întins peste Biserica Moldovei, Sfinte Ierarhe Iacob, iar Duhul Sfânt s-a 

revărsat în inimile celor păstoriți, pentru care împreună cu ei strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 5 

Şi către tine, Sfinte Iacob, ucenicii au zis „Avva, Părinte", că Duhul Sfânt i-a învățat cine i-a 

născut întru Hristos, iar toţi cu evlavie te-au ascultat şi te-au urmat, precum şi noi ne silim să 

facem și îți cântăm: 

Bucură-te, cel ce ai ştiut să zideşti pe temelia bună pusă de înaintaşi; 

Bucură-te, cel ce ai unit în inima și în mintea ta vieţuirea de obşte și cea sihăstrească; 

Bucură-te, cel ce cârmuitor și povăţuitor ai fost amândurora; 

Bucură-te, cel ce Cuvioşilor Sila, Paisie şi Natan le-ai fost părinte; 

Bucură-te, cel ce binecuvântare roditoare ai dat pentru multe lucrări; 

Bucură-te, cel sub a cărui purtare de grijă Mănăstirea Putna şi sihăstriile sale au înflorit; 

Bucură-te, cel ce, împreună cu egumenii acestora, lucrarea lui Dumnezeu ai înfăptuit; 

Bucură-te, cel ce spre dragoste i-ai povăţuit pe toţi; 

Bucură-te, cel ce te-ai făcut pildă de răbdare şi smerenie; 

Bucură-te, toiag înverzit al mănăstirii; 

Bucură-te, râvnitor pentru orice lucrare a lui Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce, prin faptă şi cuvânt, ți-ai înscris numele în cartea vieţii; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 
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Condacul 6 

Râvna casei lui Dumnezeu având în sufletul tău, ai înnoit şi împodobit Mănăstirea Putna, pe care 

ai numit-o maică și moștenitoare a ta, pentru care ÎI slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a însufleţit 

spre tot lucrul bun, cântându-I: Aliluia! 

Icosul 6 

Dragostea ta cea dintâi nu ai uitat-o când Dumnezeu te-a aşezat în alte slujiri, ci cu smerenie şi 

râvnă te-ai întors şi ţi-ai îngrijit mănăstirea de metanie ca pe o maică duhovnicească, iar apoi ai 

înfățișat-o înnoită întâiului ei ctitor, Sfântului Voievod Ştefan, pentru care îţi cântăm toţi cei ce 

ne bucurăm de râvna ta: 

Bucură-te, fiu recunoscător al mănăstirii tale; 

Bucură-te, că refacerea ei ți-a fost încredinţată; 

Bucură-te, vrednic urmaş al întâiului ei ctitor; 

Bucură-te, cel ce dintru început cu smerenie spre aceasta te-ai plecat; 

Bucură-te, cel ascultat de părinţi cu dragoste; 

Bucură-te, cel ce ai ferecat cu argint icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni; 

Bucură-te, cel ce Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel lăcaş nou le-ai zidit; 

Bucură-te, cel ce, ca un proroc, ai prevăzut primejdia ce avea să vină asupra mănăstirii; 

Bucură-te, cel ce ai pregătit-o pentru a înfrunta vremuri grele sub stăpânire străină; 

Bucură-te, cel ce pe cele văzute le-ai înfrumuseţat şi pe cele nevăzute le-ai sfințit cu lucrarea ta; 

Bucură-te, cel ce ai făcut din Putna o grădină a Maicii Domnului; 

Bucură-te, cel ce pe toţi i-ai ajutat după putere; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 7 

Cine a fost întristat, iar tu să nu fii întristat, cine a plâns, iar tu să nu fi plâns cu el, cine a fost 

sărac, iar tu să nu îţi pui sufletul pentru el? De aceea, pentru a uşura poporul credincios, care nu 

avea odihnă sub robia cea amară, milostivul Dumnezeu te-a ales pe tine, Sfinte Iacob, care Îi 

cântai pururea: Aliluia! 

Icosul 7 

De suferinţa aproapelui te-ai rănit cu rană adâncă și nu ai răbdat nedreptatea şi lacrimile celor 

asupriţi, ci ca un Moise te-ai ridicat împotriva răului şi l-ai oprit cu râvna ta şi cu darul lui 

Dumnezeu care a fost în tine, pentru care îţi cântăm aşa: 

Bucură-te, inimă de aur în care au încăput toţi păstoriţii; 

Bucură-te, cel ce te-ai milostivit de suspinul văduvelor şi de plânsul copiilor; 

Bucură-te, nou Gură de Aur, care ai înfruntat pe mai-marii lumii pentru cei mici şi necăjiţi; 

Bucură-te, mult-milostiv următor al Sfântului Nicolae; 

Bucură-te, cel ce nu te-ai înspăimântat de ameninţări; 

Bucură-te, cel ce în faţa prigoanei nu te-ai plecat; 

Bucură-te, cel ce nu te-ai lăsat înduplecat să calci blestemul asupra dării nedrepte; 

Bucură-te, cel ce ai pus slujirea aproapelui mai presus decât slava lumii; 
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Bucură-te, cel ce, după ce ai lăsat cinstea arhieriei, ca un părinte al ţării ai fost cinstit; 

Bucură-te, cel pe care poporul nu l-a uitat pentru binele făcut; 

Bucură-te, ales lucrător a milei lui Hristos; 

Bucură-te, al săracilor ajutător; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 8 

În Moldova, cărţile de învăţătură lipsind, tu ai tipărit cărţi spre folosul de obşte, Sfinte Iacob, și 

astfel cu credinţa și iubirea de Dumnezeu pe mulţi ai împodobit, pentru care, mulţumind lui 

Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul 8 

Ai primit, Sfinte Iacob, darul înţelepciunii omeneşti, şi l-ai înmulțit, dăruindu-l și altora cu multă 

râvnă şi osteneală, dar tuturor le-ai spus că cele netrecătoare sunt mai de preţ decât cele 

trecătoare şi că cele de aici sunt scară pentru cele veşnice şi cu adevărat veselitoare, pentru care 

îți cântăm: 

Bucură-te, cel dăruit cu știința din afară si cu cea dinlăuntru; 

Bucură-te, cel ce ţi-ai chivernisit darurile cu înţelepciune, pe fiecare după rostul său; 

Bucură-te, cel ce cu duioasă inimă ai dorit mântuirea tuturor creştinilor ortodocşi; 

Bucură-te, cel ce pentru aceasta hrana cuvântului te-ai ostenit a le-o da; 

Bucură-te, cel ce la buna lucrare a tipăririi de cărţi sfinte te-ai silit mereu; 

Bucură-te, cel ce ai căutat luminarea sufletelor copiilor şi buna lor creştere în Hristos; 

Bucură-te, învățător al cuvintelor duhovniceşti ale rugăciunilor și virtuților; 

Bucură-te, cel ce ai întemeiat prima şcoală pentru copiii de la sat; 

Bucură-te, cel ce pe toţi copiii la Hristos Domnul i-ai chemat; 

Bucură-te, cel ce ai povăţuit pe părinţi să îşi crească pruncii spre mântuire; 

Bucură-te, cel ce învăţăturile Sfinţilor Părinţi le-ai dăruit neamului tău în limba lui; 

Bucură-te, cel ce ai socotit ştiinţa de carte lumină spre lauda lui Dumnezeu; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 9 

Cine va putea spune dorul tău pentru vieţuirea sihăstrească, Sfinte Iacob, cine va putea cunoaşte 

dragostea ta pentru sfinţita rugăciune, cine ţi-a primit întristarea inimii în taina pocăinţei şi a 

învierii sufletului prin iertare, decât numai unul Dumnezeu, Căruia Ii cântăm: Aliluia! 

Icosul 9 

Iubitor de viaţă sihăstrească ai fost, Sfinte Iacob, din tinereţea ta, dar Duhul cel Preasfânt te-a 

purtat acolo unde Părintele ceresc a ştiut că este de folos pentru a împlini gândul Său cu tine. Iar 

spre sfârşitul vieţii ţi-a dăruit haina desăvârșită a smereniei şi a liniştii, pentru care îţi cântăm așa: 

Bucură-te, cel ce inima ţi-ai dăruit-o lui Hristos; 

Bucură-te, cel ce nu ai iubit nimic mai mult decât pe El; 

Bucură-te, cel ce ți-ai hrănit sufletul cu numele Domnului; 
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Bucură-te, cel ce cu smerenia te-ai împodobit ca şi cu o platoşă; 

Bucură-te, cel ce cu ascultarea ai înfrânt pe cel potrivnic; 

Bucură-te, cel ce ai sfințit pământul cu lacrimile tale cele de umilinţă; 

Bucură-te, minte ridicată la ceruri încă din această viaţă; 

Bucură-te, tainic săvârșitor al rugăciunii celei neîncetate; 

Bucură-te, cel ce, simţindu-ţi trecerea aproape, la Sihăstria Putnei ai mers; 

Bucură-te, cel ce acolo ai primit marea schimă de la duhovnicul tău, Cuviosul Natan; 

Bucură-te, foc al iubirii sfinte din focul adus de Hristos pe pământ; 

Bucură-te, cel ce încălzeşti și inimile noastre cele reci; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 10 

Întreaga viaţă ai cugetat la întâlnirea cu Hristos, dorirea ta, Sfinte Iacob, că facerea lumii și a 

omului, întruparea şi Pătimirile Domnului, învierea şi toate cele ce El a făcut pentru noi le-ai 

avut mereu înaintea ochilor și cu lacrimi Îl slăveai, cântându-I: Aliluia! 

Icosul 10 

Mlădiță dintr-o viță sfântă de părinţi duhovniceşti care a odrăslit o floare aleasă, te-ai arătat, 

Sfinte Ierarhe Iacob, tuturor în vremea vieţuirii tale, iar purtarea ta de grijă pentru popor ca pe un 

nou Avraam duhovnicesc te-a arătat, lăcaş ceresc dobândind în lumina Preasfintei Treimi, pentru 

care îţi cântăm: 

Bucură-te, fiu după duh al mitropolitului Antonie şi al vrednicilor lui înaintaşi; 

Bucură-te, cel ce viaţa sfinţilor strămoşi ai cinstit-o; 

Bucură-te, părinte iubit şi cinstit de ai tăi fii duhovniceşti; 

Bucură-te, iubitor al curăției şi al întregii feciorii; 

Bucură-te, următor al Sfântului Eftimie cel Mare; 

Bucură-te, cel ce bine te-ai pregătit pentru întâlnirea cu Mirele Hristos; 

Bucură-te, cel pe care gândul la moarte nicicând nu te-a părăsit; 

Bucură-te, cel ce la Putna ţi-ai pregătit din vreme mormântul; 

Bucură-te, cel al cărui trup în chip smerit a fost pus în pământ; 

Bucură-te, cel ce te-ai odihnit la sânul maicii duhovniceşti, în biserica Mănăstirii Putna; 

Bucură-te, cel ce ai fost plâns de ucenici și de popor; 

Bucură-te, cel al cărui mormânt s-a făcut loc sfânt de rugăciune; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 11 

Hristos Domnul, Mirele cel iubit al sufletului tău, te-a primit în braţele Sale, vas curat și plin de 

har, iar tu porţi acum şi ruga noastră, mijlocind pentru noi toți în fața Treimii Celei de o fiinţă şi 

nedespărţite, Dumnezeului Celui viu şi adevărat, pe Care ÎI slăvim, cântând: Aliluia! 
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Icosul 11 

Pentru dragostea ta de Dumnezeu și de semeni, monahii și binecredinciosii creştini te-au păstrat 

în inimile lor, cinstindu-te ca pe un Sfânt Părinte, iar când a binevoit Părintele Ceresc, lumina ta 

a strălucit Bisericii, pentru care într-un glas îţi cântăm: 

Bucură-te, cel ce la vremea potrivită sfintele tale moaşte ni le-ai arătat; 

Bucură-te, cel ce, de părinţii mănăstirii, cu evlavie, în raclă ai fost aşezat; 

Bucură-te, izvor de bucurie pentru obştea ta; 

Bucură-te, cel ce împodobeşti cerul Sfinţilor cu chipul tău cel sfințit; 

Bucură-te, cel a cărui smerenie pe mulţi i-a îndreptat; 

Bucură-te, cel ce dai sfat potrivit celor ce se roagă ţie; 

Bucură-te, inimă înfrântă şi smerită în mijlocul lumii; 

Bucură-te, cel ce ne înveţi să nu ne plecăm duhului lumii, ci să rămânem credincioşi Domnului; 

Bucură-te, cel ce ai unit prin rugăciune cerul cu pământul, iar acum uneşti pe cei dezbinaţi; 

Bucură-te, cel ce ai povăţuit oameni feluriţi, făcându-te tuturor toate; 

Bucură-te, cel ce iertarea ne-ai învățat; 

Bucură-te, chip al blândeţii şi al înţelepciunii; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 

Condacul 12 

Fericit eşti, Sfinte Iacob, cel ce mari daruri ai primit în viaţa pământească şi de mai mari şi 

duhovniceşti daruri te învredniceşti în împărăţia lui Dumnezeu, spre care te rugăm să ne 

călăuzeşti şi pe noi, cei ce cântăm: Aliluia! 

Icosul 12 

Viață îngerească pe pământ ai trăit, iar acum împreună cu cetele Sfinţilor în lăcaşurile cele 

veşnice te veselești, revărsând har de sus asupra noastră, a celor care îţi aducem, cu inimă 

smerită, cântare de laudă: 

Bucură-te, cel ce aduci vindecare de boli trupeşti şi sufleteşti; 

Bucură-te, ocrotitor al copiilor și al tinerilor creştini; 

Bucură-te, stâlp de foc al dascălilor celor evlavioși; 

Bucură-te, întărire a păstorilor credincioşi; 

Bucură-te, cel ce împreună cu ceata Sfinţilor Ierarhi mijloceşti; 

Bucură-te, nădejde a monahilor; 

Bucură-te, liman al sihaștrilor; 

Bucură-te, învățător al răbdării și al înfrânării; 

Bucură-te, cel ce aduci curăţia şi înţelepciunea de sus; 

Bucură-te, cel ce lucrezi împreună cu noi talanţii pe care ni i-a încredințat Dumnezeu; 

Bucură-te, cel ce aduci pacea celor învrăjbiţi; 

Bucură-te, rugător pentru mântuirea noastră; 

Bucură-te, Sfinte Iacob, părinte și ierarh mult-milostiv al Moldovei! 
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Condacul 13 

O, fericite Părinte, păstor al neamului tău, mărturisitor al lui Hristos, stâlp neclintit al Bisericii, la 

tine venim cu umilinţă și cu toată nădejdea te rugăm: cere milostivire pentru noi la Părintele Cel 

milostiv, la Fiul Său Cel ce S-a răstignit şi a înviat pentru noi, la Preasfântul și de viață făcătorul 

Duh, Dumnezeul nostru, Căruia Îi cântăm din inimă: Aliluia!  
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Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei 
 

Condacul 1 

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit 

duhovniceşte în Sihăstria Putnei şi, ca nişte stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii 

româneşti, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile şi 

necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți! 

Icosul 1 

Îngerul Sfatului Celui Mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiţilor Părinţi Sila, 

Paisie şi Natan, încă din fragedă vârstă la viaţa îngerească. Iar voi, răspunzând chemării, v-aţi 

arătat prin har şi prin nevoinţă fii ai Tatălui ceresc, pentru aceea vă cântăm: 

Bucuraţi-vă, aleșii Tatălui; 

Bucuraţi-vă, următorii Fiului; 

Bucuraţi-vă, ale Duhului lăcaşuri; 

Bucuraţi-vă, ale Treimii sălaşuri; 

Bucuraţi-vă, îngeri pământeşti; 

Bucuraţi-vă, oameni cereşti; 

Bucuraţi-vă, lumini duhovniceşti; 

Bucuraţi-vă, făclii soborniceşti; 

Bucuraţi-vă, vlăstare ale Duhului; 

Bucuraţi-vă, fii ai tunetului; 

Bucurați-vă, flori din pustie; 

Bucuraţi-vă, a monahilor bucurie; 

Bucură-te, treime de Cuvioși Părinţi! 

Condacul al 2-lea 

Iubind din pruncie curăţia, Cuvioase Părinte Sila, ai mers la Stareţul Ghedeon din Schitul 

Orăşeni, precum cerbul însetat la izvoarele apelor, așa cum zice psalmistul, şi te-ai supus 

ascultării, maica smereniei și a întregii înțelepciuni, ca un viteaz ostaş al lui Hristos, cântând: 

Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Înţelegerea cea cu anevoie de înţeles - taina mântuirii - vrând tânărul Sila să o înţeleagă prin 

trăire, a luat asupra sa crucea lepădării de sine şi L-a descoperit în inima sa pe Hristos Cel înviat, 

pentru care îl lăudăm: 

Bucură-te, ales ca şi Ieremia, din Vechiul Legământ; 

Bucură-te, viteaz ca şi David cel preablând; 
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Bucură-te, nou Abel prin viaţă curată; 

Bucură-te, nou Moise prin înţelegere dreaptă; 

Bucură-te, a Moldovei odraslă frumoasă; 

Bucură-te, a Bisericii stea luminoasă; 

Bucură-te, iubitor al slujbelor dumnezeieşti; 

Bucură-te, râvnitor al tainelor duhovniceşti; 

Bucură-te, ascultător al dumnezeiescului cuvânt; 

Bucură-te, împlinitor al acestuia cu mult avânt; 

Bucură-te, dispreţuitor al gândurilor trupeşti; 

Bucură-te, cinstitor al viețuirii îngereşti; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite! 

Condacul al 3-lea 

Puterea Celui Preaînalt te-a umbrit, Părinte Paisie, şi ţi-a sădit în suflet dumnezeiescul dor, de 

care aprins fiind şi cu lacrimi udând pământul inimii tale, ai secerat spicele sfintelor virtuţi, 

cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Având pe Cuvântul cel veşnic în inima sa Cuviosul Paisie, după ce s-a ostenit în viaţa de obşte, 

tânjind după viaţa pusnicească, a alergat la Stareţul Sila, care, bucurându-se, a săltat 

duhovniceşte şi i-a binecuvântat dorirea, iar noi îi strigăm: 

Bucură-te, mlădiţă duhovnicească; 

Bucură-te, floare pustnicească; 

Bucură-te, rod al ascultării; 

Bucură-te, fiu al înfrânării; 

Bucură-te, ucenic osârduitor; 

Bucură-te, părinte primitor; 

Bucură-te, cămară a fecioriei; 

Bucură-te, vistierie a sărăciei; 

Bucură-te, nou Iov întru răbdare; 

Bucură-te, alt Avraam prin ascultare; 

Bucură-te, cel ce, peste tot, nume bun ai lăsat; 

Bucură-te, cel ce de adierea Sfântului Duh ești purtat; 

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! 

Condacul al 4-lea 

Viforul ce se ridicase împotriva fiilor Bisericii dreptslăvitoare, s-a abătut asupra Moldovei 

Binecredinciosului Voievod Ştefan şi a risipit multe biserici şi mănăstiri; dar, ajungând la schitul 

tău, Sfinte Natan, i-ai stat împotrivă ca un stâlp însufleţit şi străjer al predaniei Sfinţilor Părinţi şi 

al limbii româneşti, cântând: Aliluia! 
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Icosul al 4-lea 

A auzit Sfântul Ierarh Iacob Putneanul de virtuţile care îţi împodobeau sufletul şi de râvna pentru 

credinţa cea dreaptă şi, văzând darul scrierii tale celei frumoase, te-a ales a-i fi părinte 

duhovnicesc şi îndeaproape lucrător împreună cu el, iar noi îţi cântăm aşa: 

Bucură-te, al Ortodoxiei fierbinte apărător; 

Bucură-te, cel ce ne ești părinte rugător; 

Bucură-te, îndemnătorul nostru prin aleasa-ţi nevoinţă; 

Bucură-te, izbăvitorul nostru de crunta suferinţă; 

Bucură-te, sfinţit mărturisitor; 

Bucură-te, drept propovăduitor; 

Bucură-te, cel ce ne scapi de asupritori; 

Bucură-te, cel ce ne ferești de înșelători; 

Bucură-te, cu Iacob Putneanul împreună-lucrător; 

Bucură-te, al neamului românesc ocrotitor; 

Bucură-te, cel ce multe cărţi te-ai ostenit a scrie; 

Bucură-te, cel ce numele ctitorilor ai făcut peste veacuri să se ştie; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule! 

Condacul al 5-lea 

Pe Soarele cel în Trei Lumini, înţelegându-L treimea Cuvioşilor Părinţi că străluceşte cu putere 

în neînseratul nostru Răsărit, prin curăţia inimii L-au văzut şi s-au arătat martori ai Lui, cu 

adevărat, prin vieţuirea lor cea sfântă, strigând: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Văzând vrăjmașii nevăzuţi, în Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie și Natan, harul Duhului Sfânt agonisit 

prin aspre osteneli și neîncetate rugăciuni, nerăbdând strălucirea sa, s-au pornit cu ură împotriva 

lor, cu multe uneltiri pricinuitoare de lipsuri, pentru care sfinţii aud acum de la noi acestea: 

Bucuraţi-vă, icoane ale schimei îngereşti; 

Bucuraţi-vă, crini ai viețuirii călugăreşti; 

Bucuraţi-vă, luceferi mult strălucitori; 

Bucuraţi-vă, nori de lumină purtători; 

Bucuraţi-vă, locuitori ai Ierusalimului ceresc; 

Bucuraţi-vă, rugători pentru neamul românesc; 

Bucuraţi-vă, fii luminaţi ai Bisericii Ortodoxe străbune; 

Bucuraţi-vă, părinţi rugători ai celor ce vieţuiesc în lume; 

Bucuraţi-vă, cei ce, flămânzind, pe mulţi aţi săturat; 

Bucuraţi-vă, cei ce, însetând, pe mulţi aţi adăpat; 

Bucuraţi-vă, cei ce, sărăcind, pe mulţi aţi îmbogăţit; 

Bucuraţi-vă, cei ce, pătimind, pe mulţi aţi întărit; 

Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți! 
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Condacul al 6-lea 

Vestitor şi purtător de Dumnezeu făcându-se Cuviosul Sila, a alergat la Sihăstria Putnei şi mult s-

a ostenit pentru acest sfânt lăcaş şi pentru lavra cea mare a Putnei, adunând milostenii de la bunii 

creştini şi de la domnitorii binecredincioşi, pentru toate cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucind la plinirea vremii în Sihăstria Putnei prin harul stăreţiei, Părinte Sila, ai izgonit din 

inimile tuturor celor ce alergau la tine întunericul înşelării; și idolii patimilor, nerăbdând 

călăuzirea ta luminoasă, au căzut, iar fiii tăi duhovniceşti, care s-au izbăvit de ei, te cinsteau așa: 

Bucură-te, îndreptător al vieţuirii pustniceşti; 

Bucură-te, izgonitor al nălucirilor diavoleşti; 

Bucură-te, cel ce ai biruit rătăcirea; 

Bucură-te, cel ce ai adus izbăvirea; 

Bucură-te, cel ce ai înecat pe netrupescul Faraon; 

Bucură-te, propovăduitor al Celui ce este Dumnezeu și Om; 

Bucură-te, stâlp luminos şi călăuzitor; 

Bucură-te, comoară frumoasă a virtuţilor; 

Bucură-te, dascăl al rugăciunii neîncetate; 

Bucură-te, învăţător al vieţuirii neîntinate; 

Bucură-te, când se cinstește astăzi al tău nume; 

Bucură-te, cel ce prin minuni ajuți întreaga lume; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite! 

Condacul al 7-lea 

Vrând a te depărta şi mai mult de acest veac înşelător de acum, Cuvioase Paisie, te-ai predat cu 

totul proniei celei dumnezeieşti şi lăsând egumenia Mănăstirii „Sfântul Ilie”, ai fost rânduit la 

Mănăstirea Râşca şi apoi ai ales, cu înţelepciune, a trăi în sihăstrie, pentru care cântăm: Aliluia 

Icosul al 7-lea 

Arătat-a Ziditorul făptură nouă pe Sfântul Părinte Paisie, atunci când prin dumnezeiasca voie s-

au aflat moaştele sale de minuni făcătoare şi de bună mireasmă izvorâtoare, împreună cu ale 

părinţilor săi duhovniceşti Sila şi Natan, printre ruinele vechii bisericii a Sihăstriei Putnei. Iar 

noi, bucurându-ne de această arătare, îl lăudăm strigându-i: 

Bucură-te, luminător al celor ce se ostenesc; 

Bucură-te, povăţuitor al celor ce se mântuiesc; 

Bucură-te, surpare a vrăjmaşilor nevăzuţi; 

Bucură-te, pierzare a războinicilor văzuţi; 

Bucură-te, cel ce te-ai suit la cer prin fapte bune; 

Bucură-te, cel ce ai urât împătimirea cea către lume; 

Bucură-te, cel ce ai dispreţuit îndulcirile lumeşti; 

Bucură-te, cel ce ai alungat puterile diavoleşti; 

Bucură-te, cel ce pe Satana l-ai biruit; 
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Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai preaslăvit; 

Bucură-te, cel ce pe cinstitorii tăi îi păzești; 

Bucură-te, cel ce izvor de bună-mireasmă eşti; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie! 

Condacul al 8-lea 

Văzând naşterea minunată a Cuviosului Paisie în Betleemul cel ceresc, Cuviosul Natan, 

simţindu-şi apropiatul sfârşit mai mult s-a înstrăinat de lumea aceasta, şi mintea cu totul în cer şi-

a mutat prin neîncetată rugăciune, cântând, ca un adevărat fiu al Bunei-Vestiri, Celui în peşteră 

născut şi în iesle înfăşat: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Cu totul fiind între cei de jos, pe care îi păstorea, Cuviosul Natan, de părinţii Sila şi Paisie şi de 

întreaga Biserică cerească nicicum nu era despărţit cu mintea şi cu duhul, că, urmând Cuvântului 

Celui Necuprins, punea în inima sa suişuri dumnezeieşti şi împreună cu ei preamărea pe Treimea 

cea de o fiinţă şi nedespărţită, pentru care şi noi, îi aducem laude, zicând: 

Bucură-te, trandafir neveştejit; 

Bucură-te, crin preasfinţit; 

Bucură-te, cel ce te rogi pentru noi; 

Bucură-te, cel ce ne izbăveşti din nevoi; 

Bucură-te, cel ce ne dai vindecare; 

Bucură-te, cel ce în ispite ne dai răbdare; 

Bucură-te, cel ce ne mijloceşti cunună de viaţă; 

Bucură-te, cel ce ne dăruieşti a harului dulceaţă; 

Bucură-te, cu  Natan, prorocul pocăinţei; 

Bucură-te, cu Iacob Putneanul, apărătorul credinţei; 

Bucură-te, bună-mireasmă a virtuţilor sfinte; 

Bucură-te, iscusit meşteşugar de cuvinte; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule! 

Condacul al 9-lea 

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al îndumnezeirii Sfinţilor Părinţi Sila, 

Paisie şi Natan, căci, purtători de trup fiind, au vieţuit ca îngerii cei fără de trup, şi, trăind în 

lumea aceasta, s-au arătat mai presus de ea, învistierind în inima lor cea curată Focul cel 

mistuitor, pe Domnul Cel neapropiat, Căruia cu un glas I-au cântat: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Pe ritorii cei mult-vorbitori şi necredincioşi ai acestui veac îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de 

glas înaintea sfintelor voastre moaşte purtătoare de har şi frumos-mirositoare; că nu se pricep să 

spună în ce chip deşi aţi murit, sunteţi vii între credincioşi şi între următorii nevoinţei voastre ca 

nişte adevăraţi părinţi. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu evlavie vă cinstim: 

Bucuraţi-vă, părinţi preaiubiţi; 
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Bucuraţi-vă, doctori iscusiţi; 

Bucuraţi-vă, călăuze cerești; 

Bucuraţi-vă, albine duhovniceşti; 

Bucuraţi-vă, harpe bine-glăsuitoare; 

Bucuraţi-vă, izvoare frumos curgătoare; 

Bucuraţi-vă, cei ce talanţii încredinţaţi i-aţi înmulţit; 

Bucuraţi-vă, cei ce slugi credincioase v-aţi dovedit; 

Bucuraţi-vă, preoți cu numărul Treimii; 

Bucuraţi-vă, fii ai Cincizecimii; 

Bucuraţi-vă, cei ce uşile cerului ni le deschideţi; 

Bucuraţi-vă, cei ce poarta largă pierzării ne-o închideţi; 

Bucură-te, treime de cuvioși părinți! 

Condacul al 10-lea 

Vrând să mântuiască pe cei ce din dragoste pentru El au părăsit lumea, Mai-marele păstorilor, a 

aşezat în fruntea turmei celei duhovniceşti de la Sihăstria Putnei pe bunul păstor Sila, ca pe un 

luminător al asemănării cu Dumnezeu, care pe toţi îi îndemna să cânte: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid eşti, Părinte Sila, prin rugăciunile tale către Hristos, celor ce trăiesc în curăţie şi tuturor celor 

ce aleargă la sfintele tale moaşte; că Mirele sufletelor noastre te-a arătat pe tine vas ales al 

darurilor Duhului Sfânt, iar pe noi ne-a învăţat să-ţi cântăm: 

Bucură-te, alabastru cu mir ceresc; 

Bucură-te, liman al celor ce se nevoiesc; 

Bucură-te, toiag al nevăzătorilor; 

Bucură-te, îndrumător al călătorilor; 

Bucură-te, furnică mult nevoitoare; 

Bucură-te, albină de nectar sfânt adunătoare; 

Bucură-te, ctitor de lăcaşuri sfinte; 

Bucură-te, cel îndumnezeit la minte; 

Bucură-te, plugar duhovnicesc; 

Bucură-te, sihastru dumnezeiesc; 

Bucură-te, diamant al răbdării; 

Bucură-te, icoană a înfrânării; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite! 

Condacul al 11-lea 

Ostaşule viteaz al Împăratului ceresc, Sfinte Părinte Paisie, nu se pricepe mintea noastră a-ţi 

aduce laude pe măsura vredniciei tale; că se biruieşte şi mintea cea mai presus de lume a te lăuda 

pe tine şi pe cei împreună cu tine nevoitori; însă, ca un bun părinte, primeşte dragostea noastră 

cea duhovnicească şi pe cei buni, în bunătate îi păzeşte, iar pe cei răi, buni îi fă cu bunătatea 

Celui singur Bun şi de oameni Iubitor, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 
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Icosul al 11-lea 

Făclie primitoare de Lumina cea din Lumină vedem pe Cuviosul Stareţ Paisie împotrivindu-se 

întunericului neştiinţei, uitării şi nepăsării duhovniceşti; şi, aprinzând în sine râvna cea 

dumnezeiască, pe toţi îi învaţă a trăi în chip cucernic și bineplăcut Domnului, pentru care se 

cinsteşte cu acestea: 

Bucură-te, învăţător al neîmprăştierii; 

Bucură-te, cel ce ai primit darul înainte-vederii; 

Bucură-te, cu Paisie Egipteanul, Sfântul tău ocrotitor; 

Bucură-te, cu Paisie de la Neamț, în acelaşi veac nevoitor; 

Bucură-te, cu Sila şi Natan rugător pentru noi; 

Bucură-te, cu Daniil Sihastru, mângâietor în nevoi; 

Bucură-te, împreună cu ierarhul Leontie mijlocitor; 

Bucură-te, împreună cu Ştefan cel Mare mărturisitor; 

Bucură-te, împreună cu toţi sfinţii Moldovei luminător; 

Bucură-te, împreună cu toţii sfinţii României ocrotitor; 

Bucură-te, cel ce asculți a noastră rugăciune; 

Bucură-te, ce ce ne primești smerita închinăciune; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie! 

Condacul al 12-lea 

Cu harul şi puterea mijlocirii tale, Părinte Natan, ocroteşte Biserica noastră, poporul acesta şi 

toată suflarea dreptslăvitoare de toată reaua întâmplare, de rătăciri și dezbinări, de ispitele ce vin 

de la trup, de la lume şi de la diavol, iar în ceasul din urmă ne fii aproape cu solirile tale, ca 

împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cântând arătarea ta în aceste vremuri din urmă, te fericim toţi, Părinte Natan fericite, împreună 

cu toţi Sfinţii ştiuţi şi neştiuţi ce s-au nevoit şi au strălucit în părțile Bucovinei, ca pe un puternic 

mijlocitor înaintea Sfintei Treimi şi ca pe un ocrotitor şi mângâietor al tuturor celor ce te fericesc 

aşa: 

Bucură-te, cel ce în trezvie te-ai arătat ca un Heruvim; 

Bucură-te, cel ce în rugăciune ai fost ca un Serafim; 

Bucură-te, al iubirii lui Hristos purtător; 

Bucură-te, al Bunei-Vestiri propovăduitor; 

Bucură-te, iubitor al sărăciei; 

Bucură-te, părinte al pustiei; 

Bucură-te, cel ce, flămânzind pe pământ, în cer te veselești; 

Bucură-te, cel ce, însetând puţin în lume, har din cer dăruiești; 

Bucură-te, cel ce, pătimind, te-ai bucurat; 

Bucură-te, cel ce, în lipsuri fiind, ai răbdat; 

Bucură-te, cel cu Sfinţii Sila şi Paisie împreună-nevoitor; 

Bucură-te, pentru fiii Bisericii Răsăritului mijlocitor; 

Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule! 
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Condacul al 13-lea 

O, prealăudată treime de Cuvioşi: Sila, Paisie și Natan, cercetează-ne și ne ascultă pe noi, 

primește această smerită rugăciune a noastră și cere pentru noi Preasfintei Treimi ca viața noastră 

în pace şi în adevărată pocăinţă să o săvârșim, iar în veacul ce va să fie răspuns bun să aflăm la 

înfricoşătoarea judecată, ca, împreună cu voi să cântăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh: 

Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului 

 

Condacul 1 

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălțimea cea strălucită a 

smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării și solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului 

Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră și să-i cântăm: Bucură-te, 

Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Icosul 1 

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viață călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată 

grija cea lumească și cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihăstriei. Pentru aceea, cu 

smerenie și glas de bucurie, îți cântăm: 

Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieții sihăstrești; 

Bucură-te, cel ce pururea vorbești cu Iisus prin rugăciune; 

Bucură-te, că întru nevoințe ți-ai petrecut viața călugărească; 

Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin viețuire pustnicească; 

Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că din Munții Buzăului ai făcut un Athos românesc; 

Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți; 

Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeieștile Scripturi; 

Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit; 

Bucură-te, că pe ucenici i-ai învățat smerita viețuire; 

Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai știut să alungi duhurile 

înșelăciunii prin viața curată și plăcută lui Dumnezeu, căci ai strălucit ca o făclie în grădina 

Maicii Domnului – pe pământul românesc – unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Luminător preastrălucit al călugărilor din mănăstirile românești ai fost, fericite părinte. Căci 

pilda faptelor și mireasma învățăturilor tale au îndreptat pe mulți către viața cea îmbunătățită a 

împlinirii virtuților sihăstrești. De aceea, primește și de la noi laude ca acestea: 

Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc; 

Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat pământul țării noastre; 
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Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu; 

Bucură-te, că te-ai făcut povățuitor cinului călugăresc; 

Bucură-te, că te afli în ceata celor iubitori de credință; 

Bucură-te, că ți-ai îndreptat pașii spre Țara Românească; 

Bucură-te, că în aceste ținuturi ai binevestit pe Dumnezeu; 

Bucură-te, că ai întărit obștile mănăstirilor noastre; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai călăuzit pentru viața pustnicească; 

Bucură-te, cel ce ai viețuit pe plaiurile Buzăului; 

Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monahi; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător ai lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Iubitor al rugăciunii lui Iisus și trăitor în liniștea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, 

și, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulcești din roadele bunătăților 

nepieritoare ale Împărăției cerurilor și de vederea fericirii raiului, cântând cu îngerii neîncetat: 

Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Chemat de Dumnezeu la treapta preoției, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoșat de această 

Sfântă Taină; pentru aceea, cu umilință, îți strigăm: 

Bucură-te, că vrednic ai fost de harul preoției; 

Bucură-te, că împreună cu îngerii ai slujit; 

Bucură-te, că, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai dăruit; 

Bucură-te, că pe mulți i-ai împărtășit de învățături dumnezeiești; 

Bucură-te, că de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit; 

Bucură-te, cel ce viața ta ai închinat-o slujirii lui Hristos; 

Bucură-te, că întru cele duhovnicești tu strălucești; 

Bucură-te, că acum în ceruri slujești cu sfinții; 

Bucură-te, cel ce ești cinstitor al preoției lui Hristos; 

Bucură-te, podoaba de cinste a călugărilor evlavioși; 

Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Prin tine, Cuvioase Părinte, mulți călugări și credincioși au descoperit deprinderea rugăciunii lui 

Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, și 

noi, cu glas de mulțumire, cântăm, împreună cu toți sfinții, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Scară duhovnicească până la cer a fost, cu adevărat, viața ta, de Dumnezeu înțelepțite; căci cu 

lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu 

Dumnezeu pe cât este cu putință oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îți aducem laude ca 
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acestea: 

Bucură-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a numelui lui Iisus; 

Bucură-te, că, prin rugăciune, cu duhul te-ai luminat; 

Bucură-te, că sufletul tău cu Dumnezeu l-ai unit; 

Bucură-te, că, prin evlavie, liniștea sufletească ai dobândit; 

Bucură-te, că, prin post, trupul împotriva ispitelor ți-ai întărit; 

Bucură-te, că de la tine iubirea de Dumnezeu am învățat; 

Bucură-te, că ne-ai povățuit să ne rugăm Domnului cu luare-aminte; 

Bucură-te, că pururea cu îngerii te-ai rugat; 

Bucură-te, cel ce ai împletit rugăciunea cu munca; 

Bucură-te, că pe viețuitorii schiturilor i-ai învățat smerita cugetare; 

Bucură-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai călugărit; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Cu bucurie, prealăudate părinte, toate cetele călugărilor și adunarea credincioșilor săvârșesc 

cinstită pomenirea ta; că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună ca un viteaz ostaș al lui Hristos, iar cu 

dragostea cea adevărată ți-ai îngrădit viața ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Pe îngerul cel pământesc plăcut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviință, 

astăzi; în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea: 

Bucură-te, luceafărul de dimineață ca aurul strălucitor; 

Bucură-te, purtătorule de făclie al călugărilor; 

Bucură-te, mlădița cea preafrumoasă a pustiului; 

Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihaștrilor; 

Bucură-te, povățuitorule al celor rătăciți; 

Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceștilor nevoințe; 

Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos; 

Bucură-te, că frumusețea vieții duhovnicești ai dorit; 

Bucură-te, că, prin rugăciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit; 

Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut; 

Bucură-te, că întru tine chipul lui Hristos a rodit; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Ca și văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înțelegător al vedeniilor și 

ai cunoscut că Dumnezeu Se descoperă aceluia care se leapădă de sine și lasă pe Hristos să vieze 

în inima și în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat: Aliluia! 
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Icosul al 6-lea 

Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viața călugărească de la Poiana Mărului s-a statornicit după 

rânduiala Athosului, unde postul și rugăciunea sunt căile desăvârșirii, pe care, împlinindu-le cu 

dragoste, ne ridicăm la înălțimea cerului. De aceea, și noi, străduindu-ne a le urma, te cinstim cu 

aceste cântări: 

Bucură-te, că prin smerenie, ai biruit pe nevăzuții vrăjmași; 

Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească; 

Bucură-te, povățuitorul iscusit al monahilor nevoitori; 

Bucură-te, că ai statornicit în mănăstiri viața cea de obște; 

Bucură-te, că pe frații din mănăstiri spre viața duhovnicească i-ai călăuzit; 

Bucură-te, că făgăduințele călugărești pe mulți i-ai învățat; 

Bucură-te, cel ce ai pus buna rânduială în mănăstirile de sub povățuirea ta; 

Bucură-te, cel ce ai avut în jurul tău mulțime de ucenici; 

Bucură-te, mare iubitor al rugăciunii inimii; 

Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni; 

Bucură-te, podoabă duhovnicească a Eparhiei Buzăului și Vrancei; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Cunoscător și împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea 

ajutându-te să înțelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor și să te sârguiești în viața 

isihastă, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Ne minunăm de înțelepciunea ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belșug în 

înțelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învățat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, 

cu evlavie, îți cântăm: 

Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiții; 

Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu; 

Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice; 

Bucură-te, îndemnătorule la trăirea învățăturilor dumnezeiești; 

Bucură-te, că te-ai îmbogățit din comoara Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, cel ce ai găsit reazem puternic în scrierile sfinte; 

Bucură-te, că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinților Părinți; 

Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflăcărat; 

Bucură-te, că în viața călugărească, după pilda Cuvioșilor Părinți, ai viețuit; 

Bucură-te, că pe ai tăi ucenici cu iubirea frățească a viețui i-ai învățat; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 
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Condacul al 8-lea 

Despărțindu-te de tulburările lumești, viața sihăstrească ai împlinit, părinților pustiei 

asemănându-te, plăcutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu dânșii, te cinstim, 

Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Văzând trăirea ta în liniștea sihăstriei, prealăudate părinte, cu adevărat, am înțeles că viața 

pustnicilor fericită este. Căci, întrarmându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai 

schimbat-o în ogor dătător de roadă duhovnicească. Pentru aceea, îți cântăm: 

Bucură-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemănat cu pustnicii; 

Bucură-te, că te-ai făcut pildă sihaștrilor; 

Bucură-te, că pe diavol cu postul și cu rugăciunea l-ai rușinat; 

Bucură-te, că ai fost un mare vestitor al Filocaliei Părinților; 

Bucură-te, că din învățăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat; 

Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceața rugăciunii lui Iisus; 

Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scărarul ai învățat trezvia în rugăciune; 

Bucură-te, că în toate ai urmat pe Sfinții Părinți; 

Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la cele cerești; 

Bucură-te, împreună-locuitorule cu sfinții lui Dumnezeu în ceruri; 

Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Împlinitor și propovăduitor al virtuților creștinești te-ai arătat, Cuvioase Părinte, iar tăria 

cuvintelor tale a înfrumusețat cu strălucite podoabe pe credincioșii Bisericii strămoșești, care, 

urmând învățăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Toate obștile călugărești pe care le-ai povățuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze 

duhovnicești de profundă trăire creștinească; de aceea, minunându-ne, îți strigăm așa: 

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet; 

Bucură-te, că mulți prin ale tale învățături s-au luminat; 

Bucură-te, cel ce toată viața ți-ai închinat-o rugăciunii și scrierilor filocalice; 

Bucură-te, că, precum o albină iubitoare de dulceața florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemănat; 

Bucură-te, cel ce ai deprins pe credincioși a pătrunde în taina sfintei rugăciuni; 

Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduială sfântă; 

Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfințenie pravila călugărească; 

Bucură-te, că spre desăvârșirea îngerescului chip i-ai povățuit; 

Bucură-te, că din Poiana Mărului o școală a rugăciunii curate ai făcut; 

Bucură-te, că sihăstriile din Munții Buzăului și ai Vrancei le-ai îndrumat; 

Bucură-te, părinte al călugărilor și povățuitor al credincioșilor; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 
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Condacul al 10-lea 

Întocmai ca un înger ai viețuit pe pământ, fericite părinte, iar după mutarea ta la cele 

nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună-viețuire cu îngerii. De aceea, 

bucurându-te de slava cea negrăită, înalți neîncetat cu cetele cerești Preasfintei Treimi cântarea: 

Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeieștile Scripturi că sfinții vor 

judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu 

întru sfinții Săi; pentru aceea, și noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu 

L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem așa: 

Bucură-te, cel ce în ceruri ți-ai pregătit sălașul veșniciei; 

Bucură-te, că în cartea vieții numele tău se află scris; 

Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei; 

Bucură-te, că ne-ai învățat a cugeta la cele cerești; 

Bucură-te, cel ce ne-ai povățuit că ascultarea este de mare preț; 

Bucură-te, că prin purtare de grijă ucenici în douăsprezece mănăstiri buzoiene și vrâncene ai 

rânduit; 

Bucură-te, că, prin tine, Poiana Mărului a devenit loc mult iubit; 

Bucură-te, că numărul sfinților români l-ai sporit; 

Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru ușurarea necazurilor noastre; 

Bucură-te, cel ce mijlocești pentru mântuirea tuturor; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Cale spre ceruri a fost viața ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuți, până la 

Dumnezeu, Căruia se cuvine toată slava și închinăciunea, iar de la noi cuvenita cântare 

îngerească: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

După truda vieții sihăstrești, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo 

primind plata ostenelilor tale, fericite părinte. Și, strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui 

Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureșul necazurilor vieții și care 

strigă așa: 

Bucură-te, că viața ta a fost o neîncetată jertfă sfântă; 

Bucură-te, că ți-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune; 

Bucură-te, că, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele cerești; 

Bucură-te, că ne-ai învățat să ne lepădăm de cele lumești; 

Bucură-te, că, prin viața ta, ne-ai dat pildă de smerenie; 

Bucură-te, cel ce pe călugări la deasă spovedanie și la împărtășire i-ai povățuit; 

Bucură-te, că ne-ai învățat să cugetăm la cele de sus; 
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Bucură-te, cel ce prin testament ai lăsat rânduială sfântă în mănăstiri; 

Bucură-te, că, prin sfintele tale rugăciuni, de ispite și necazuri ne ferești; 

Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor; 

Bucură-te, mângâierea monahilor și a credincioșilor osârduitori; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Propovăduitor al rugăciunii inimii și învățător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte 

Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinstește după cuviință, dând slavă lui Dumnezeu, 

Căruia și noi Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Luminător al dreptei credințe și chip blândeților te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile, 

de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îți strigăm așa: 

Bucură-te, cel ce locuiești în ceruri dimpreună cu toți sfinții; 

Bucură-te, cel ce din pruncie ai fost hrănit cu Pâinea Vieții; 

Bucură-te, că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei; 

Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea prin rugăciune; 

Bucură-te, cel ce ai gustat din bucuria raiului aici, pe pământ, prin viața duhovnicească; 

Bucură-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugăciunii lui Iisus; 

Bucură-te, că rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-au înălțat; 

Bucură-te, cel ce ți-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei; 

Bucură-te, cel ce ai învățat pe toți să ceară mila lui Dumnezeu; 

Bucură-te, că purtând Crucea lui Hristos te-ai întărit sufletește; 

Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului stareț Paisie de la Neamț; 

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, de trei ori fericite, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea 

sfântă a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbița cea netăcută a rugăciunii inimii, 

îngerească minte care ai înmulțit talantul încredințat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care 

suntem cuprinși de tot felul de necazuri și de ispite, și te roagă lui Dumnezeu să ne 

învrednicească, la vremea potrivită, de cereasca Sa Împărăție, ca neîncetat, împreună cu îngerii, 

să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! 
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Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici 

 

Condacul 1 

Pe luceafărul din Lainici, pe Irodion cel cu numele de Apostol, toţi să-l lăudăm; că acesta, 

ajungând iscusit duhovnic, al Olteniei păstor s-a arătat strălucit, iar în munte a înmulţit pe 

ucenicii săi, care-i strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Icosul 1 

Marele Ierarh Calinic de la Cernica părinte duhovnic te-a ales pe tine, Cuvioase Irodioane, şi 

povăţuitor al călugărilor te-a aşezat; că în tinereţea ta a văzut desăvârşirea vieţii tale cuvioase, 

pentru care îţi strigăm unele ca acestea: 

   Bucură-te, luceafărule din Lainici; 

   Bucură-te, păstorule cel bun; 

   Bucură-te, că te-ai împărtăşit din potirul veşniciei; 

   Bucură-te, inimă de părinte şi născător de fii ai luminii; 

   Bucură-te, fiu al plaiului oltean, primit ca frate la Cernica; 

   Bucură-te, că în Mănăstirea Lainici mare stareţ ai ajuns; 

   Bucură-te, că mulţi ucenici ai născut aici în Duhul Sfânt; 

   Bucură-te, vas al darului înainte vederii; 

   Bucură-te, purtătorule al crucii cu îndelungă răbdare; 

   Bucură-te, sprijin al celor neputincioşi; 

   Bucură-te, dezlegare prin har a zidirii înrobite; 

   Bucură-te, cuvânt cu dumnezeiască rodire; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 2-lea 

Adeseori venea la tine Sfântul Calinic să primească sfat şi dezlegare, cu toate că erai mai tânăr 

decât el, dar sporirea ta duhovnicească, cu preţ de jertfă câştigată, făcea mai mult decât anii cei 

îndelungaţi. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Ajungând ierarh în Oltenia, de Dumnezeu purtătorul Ierarh Calinic te-a chemat, Părinte 

Irodioane, să slujeşti ca stareţ şi te-a numit „Luceafăr al Lainiciului”. Pentru aceasta, împreună 

cu el îţi cântăm: 

   Bucură-te, desăvârşire în chipul îngeresc; 

   Bucură-te, smerenie de om ceresc; 

   Bucură-te, luminător al credincioşilor cel cu nume de apostol; 
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   Bucură-te, prieten al Mirelui îmbrăcat în haina veacului viitor; 

   Bucură-te, următor al părinţilor pustiului; 

   Bucură-te, podoabă a ieromonahilor cu sfinţenie lucrată; 

   Bucură-te, pământ ce rodeşti însutit sămânţa Cuvântului; 

   Bucură-te, rod al Pomului Vieţii; 

   Bucură-te, înţelegere de taină a tainelor Scripturii; 

   Bucură-te, preoţie cuvioasă şi slujire îngerească; 

   Bucură-te, jertfă roditoare de înviere; 

   Bucură-te, făclia cea luminoasă a sufletelor noastre; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 3-lea 

Fiind primit, Cuvioase Irodioane, în obştea Mănăstirii Cernica, stareţul tău, Sfântul Calinic, s-a 

minunat de viaţa ta îmbunătăţită, căci în osteneli călugăreşti haină de nuntă neîntinată ţi-ai 

alcătuit şi la Sfânta Liturghie cu cetele îngereşti neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Ca la un izvor de apă alergând fraţii în mănăstirea ta, obşte mare s-a întocmit, Cuvioase, iar tu, 

Sfinte, privind la ei, mulţumeai lui Dumnezeu, zicând: ,,Iată eu şi pruncii daţi mie de 

Dumnezeu”. Drept aceea, împreună cu ei strigăm unele ca acestea: 

   Bucură-te, trâmbiţa Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, candelă aprinsă din lumina cea neînserată; 

   Bucură-te, vas ales al Preasfintei Treimi ce porţi Cuvântul cel necuprins; 

   Bucură-te, vieţuire îngerească într-un duh cu Sfântul Ierarh Calinic; 

   Bucură-te, chip îndumnezeit de fiu al lui Dumnezeu; 

   Bucură-te, că în rugăciune ai văzut lumea în dumnezeiasca lumină; 

   Bucură-te, veşmânt al înfrânării pătruns de razele Schimbării la Faţă; 

   Bucură-te, liturghisire a prefacerii de taină; 

   Bucură-te, canon al sihaştrilor, împreună vieţuitor cu îngerii; 

   Bucură-te, paraclis al mângâierii de sus; 

   Bucură-te, stăruitor în închinarea duhovnicească; 

   Bucură-te, zidirea înnoitoare a sufletelor noastre; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 4-lea 

Având darul înaintevederii, n-ai primit, Sfinte Cuvioase, laptele femeii ce dădea celui rău făptura 

lui Dumnezeu, pentru că darul de jertfă numai cu dragoste şi rugăciune curată se cuvine să-l 

aducem lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Părinte al călugărilor, îndemn şi lumină te arăţi credincioşilor, Cuvioase, şi tuturor celor care vin 

la tine cu credinţă. Pentru aceasta, închinându-ne icoanei şi sfintelor tale moaşte, primim 
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luminare minţii şi inimii, pentru care strigăm aşa: 

   Bucură-te, iubitorule al liniştirii duhovniceşti; 

   Bucură-te, rugătorule neîncetat către Dumnezeu; 

   Bucură-te, făclia Duhului Sfânt care luminezi pe cei binecredincioşi; 

   Bucură-te, învăţătorule în tainele Scripturii; 

   Bucură-te, glăsuitorule al Cuvântului lui Dumnezeu; 

   Bucură-te, mărgăritarul din ţarină aşezat în Împărăţia cerurilor; 

   Bucură-te, temelie nesurpată de valurile lumii; 

   Bucură-te, pace dumnezeiască în vremuri de tulburare; 

   Bucură-te, proorocie luminată ce îndemni şi zideşti; 

   Bucură-te, lumină a monahilor evlavioşi; 

   Bucură-te, bucuria Sfântului Calinic de la Cernica; 

   Bucură-te, cel sfinţit de harul Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 5-lea 

Săracilor te-ai făcut pâine hrănitoare, Preacuvioase, orfanilor tată, celor rătăciţi călăuzire, 

sărmanilor mângâiere, bolnavilor alinare şi tuturor părinte de Dumnezeu purtător, fericite, pentru 

aceasta acum împreună cu cetele cereşti cânţi neîncetat Preasfintei Treimi: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Smerit păstor şi dulce povăţuitor te-ai arătat în Biserica slavei lui Dumnezeu, Sfinte Cuvioase, 

fiind ridicat stareţ al monahilor prin chemare de sus şi aşezat în scaunul întâistătătorilor lavrei 

tale, de către Sfântul Ierarh Calinic. Pentru aceasta toţi, cunoscând viaţa ta asemenea îngerilor, se 

bucurau cântând unele ca acestea: 

   Bucură-te, lauda Mănăstirii Lainici; 

   Bucură-te, slava Olteniei; 

   Bucură-te, trup făcut altar de jertfă Domnului; 

   Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni; 

   Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeieşti; 

   Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu şi părinte al oamenilor; 

   Bucură-te, doctor iscusit al bolilor sufleteşti şi trupeşti; 

   Bucură-te, ocrotitor neputincioşilor şi săracilor alinare; 

   Bucură-te, pom cu luminoasă roadă de mântuire; 

   Bucură-te, om ceresc şi înger pământesc; 

   Bucură-te, cale nerătăcită spre bucurie veşnică; 

   Bucură-te, că rugăciunea ta scară de la pământ la cer s-a făcut; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 6-lea 

Mare apărător al celor asupriţi de duhurile necurate te-ai făcut, Sfinte Irodioane, căci prin 

rugăciunile tale pe diavoli numai cu cuvântul îi alungai şi pe cei cuprinşi de mrejele lor cu 
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binecuvântarea îi dezlegai. Pentru aceasta şi noi, cunoscând puterea rugăciunilor tale, cântăm lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Binecuvântare şi sfat primind de la tine Sfântul Ierarh Calinic, în drumul spre scaunul episcopal 

de la Râmnic a văzut mai înainte mutarea stareţului Nicandru. Pentru aceasta, deşi mâhnindu-se 

de despărţire, se bucura că te avea pe tine blând ajutător, drept aceea şi noi îţi cântăm împreună 

cu el: 

   Bucură-te, întărirea ierarhilor; 

   Bucură-te, dezlegătorule al păcătoşilor; 

   Bucură-te, mlădiţă a Împărăţiei cerurilor; 

   Bucură-te, aleasă alcătuire de pământ şi lumină; 

   Bucură-te, bărbatul doririlor dumnezeieşti; 

   Bucură-te, pustnic sfânt ce atragi pe oameni la iubirea lui Hristos; 

   Bucură-te, că permanent ai unit rugăciunea cu răsuflarea; 

   Bucură-te, întâmpinare de părinte a fiului risipitor; 

   Bucură-te, inimă în rugăciune, în care se odihneşte Dumnezeu; 

   Bucură-te, că sufletul şi inima ţi-au fost cuprinse de lumina negrăită; 

   Bucură-te, că prin cruce ai odrăslit floarea nestricăciunii; 

   Bucură-te, fiu iubit al Maicii lui Dumnezeu; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 7-lea 

De Dumnezeu Născătoarea te-a luminat şi te-a călăuzit în toată viaţa ta, Cuvioase Părinte, că tu 

pe toate sub Acoperământul ei le aduceai şi, la măsura Părinţilor de demult ajungând, cântai 

împreună cu Sfinţii lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

În Biserica din ceruri slujind acum, Sfinte Irodioane, Părinte, şi cu vrednicie locuind împreună cu 

Sfântul Calinic în lumina neînserată, te rugăm cu căldură, mijloceşte la Tatăl cel ceresc pentru 

sufletele noastre, să aflăm milă şi har în vremea judecăţii, ca să-ţi cântăm unele ca acestea: 

   Bucură-te, ridicarea celor căzuţi; 

   Bucură-te, întărirea celor slabi în credinţă; 

   Bucură-te, stâlp de foc şi nor luminos pe calea mântuirii; 

   Bucură-te, armă asupra duhurilor rele în viaţa sihăstrească; 

   Bucură-te, luminarea celor întunecaţi de patimi; 

   Bucură-te, curăţirea celor afundaţi în păcate; 

   Bucură-te, purtătorule al darurilor tainice; 

   Bucură-te, că reverşi daruri dumnezeieşti peste zidire; 

   Bucură-te, liman de mântuire al credincioşilor; 

   Bucură-te, măslin roditor care miluieşti pe cei ce te cheamă în ajutor; 

   Bucură-te, rai al virtuţilor şi călăuză spre Împărăţia cerurilor; 
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   Bucură-te, cale nerătăcită a celor ce se nevoiesc cu smerenie; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 8-lea 

În chip de taină, proorocul David dumnezeiasca lege cu privegheri şi post a primit-o, iar tu, 

Cuvioase Irodioane, cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos împărtăşindu-te, darul 

proorocesc al Duhului l-ai primit; pentru aceasta cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Viaţa cea îmbunătăţită având din pruncie, Sfinte Cuvioase, duhovnic iscusit te-ai arătat şi cu 

credinţă şi evlavie Sfântului Calinic ai urmat. Drept aceea, fii nouă ajutător şi mijlocitor către 

Domnul, ca să aflăm de la El milă şi har şi cu veselie să-ţi cântăm: 

   Bucură-te, duhovnic binecuvântat sub candelă aprinsă; 

   Bucură-te, Părinte al celor ce caută înfierea dumnezeiască; 

   Bucură-te, vedere cu duhul a tainelor Împărăţiei; 

   Bucură-te, conştiinţă a descoperirilor minunate; 

   Bucură-te, închinare neîncetată, poartă către cer; 

   Bucură-te, făclie purtătoare de lumină a Bisericii; 

   Bucură-te, ajutător al preoţilor lui Hristos; 

   Bucură-te, ocrotitor al monahilor şi monahiilor în ispite şi prigoane; 

   Bucură-te, făclie aprinsă pentru cei credincioşi; 

   Bucură-te, că în smerenie ai ajuns la asemănarea Mântuitorului Hristos; 

   Bucură-te, că în alergarea ta ai ajuns la răsplata chemării de sus; 

   Bucură-te, jertfă primită şi bineplăcută lui Dumnezeu; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 9-lea 

Vrednic fiind, Părinte, să stai înaintea Tronului dumnezeirii, te rugăm: revarsă har din cer peste 

noi, ca prin cuvântul tău Însuşi Dumnezeu să vorbească şi cu bucurie să strigăm: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ca o stea ai luminat pe sihaştri şi cu faptele credinţei ai strălucit pe pământ, petrecând împreună 

cu îngerii, Părinte. Şi pentru credinţa Evangheliei pe toţi într-un duh i-ai adunat, sfătuindu-i să 

vieţuiască în chip vrednic, Cuvioase. Pentru aceasta îţi cântăm: 

   Bucură-te, floarea ostenelilor sihăstreşti; 

   Bucură-te, îmbărbătare spre nevoinţă a mirenilor; 

   Bucură-te, priveghere în rugăciune cu cetele călugărilor; 

   Bucură-te, mulţumire adusă în numele Domnului cu soborul preoţilor; 

   Bucură-te, cunoaştere a iubirii lui Dumnezeu cea mai presus de cunoştinţă; 

   Bucură-te, ascultare de ucenic înaintea arhiereilor; 

   Bucură-te, că ţi-ai răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele; 

   Bucură-te, că te-ai asemănat în Duhul cu marii Părinţi ai Bisericii; 
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   Bucură-te, că împreună cu ei ai dobândit răsplata vieţii cereşti; 

   Bucură-te, fiu şi moştenitor al Împărăţiei lui Dumnezeu; 

   Bucură-te, Părinte, prin care Hristos ia chip în cei chemaţi de El; 

   Bucură-te, primire prin credinţă a făgăduinţei Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 10-lea 

Prin post şi rugăciune ai alungat, Părinte, lucrarea vrăjmaşă din sufletul şi din trupul tău, luând 

de la Dumnezeu cuvânt cu putere multă. Drept aceea, mulţimile de oameni, primind vindecare de 

la harul tău, cu mulţumire strigau: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Înger în trup arătându-te, ai primit să trăieşti ca sihastru în Mănăstirea Lainici, fericite Părinte. Şi 

cu puterea credinţei biruind patimile, mulţime de credincioşi ai adunat în jurul tău, care slăveau 

pe Dumnezeu, cântând: 

   Bucură-te, cuvântătorule cu putere Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, mângâiere a dragostei şi păcii celei de Sus; 

   Bucură-te, că îmbrăţişezi pe toţi cu îmbrăţişare sfântă; 

   Bucură-te, gând roditor spre ascultarea lui Hristos; 

   Bucură-te, că te-ai îmbogăţit cu sărăcia Fiului lui Dumnezeu înomenit; 

   Bucură-te, pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; 

   Bucură-te, făptură nouă în Domnul; 

   Bucură-te, curăţie a dragostei duhovniceşti; 

   Bucură-te, purtătorule în trup a răstignirii lui Hristos; 

   Bucură-te, trup în care s-a arătat viaţa Mântuitorului Hristos; 

   Bucură-te, suflet stăpânit de dragostea Preasfintei Treimi; 

   Bucură-te, că te-ai înnoit duhovniceşte, urcând din treaptă în treaptă; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 11-lea 

Simţindu-ţi sfârşitul aproape, fraţii s-au strâns să asculte îndemnul tău cel din urmă. Deci văzând 

în duh cele de pe urmă ale lor, le-ai zis: „Să stăm bine, să stăm cu frică şi să luăm aminte la 

sfânta jertfă, pe care în pace să o aducem, cântând: Aliluia!”. 

Icosul al 11-lea 

Fericite Irodioane, sufletul tău suindu-se la cer împreună cu îngerii, trupul însă ni l-ai lăsat 

comoară nestricată în veac, pentru tămăduirea sufletelor şi trupurilor noastre. Drept aceea toţi 

credincioşii îţi cântă: 

   Bucură-te, văzătorule al tainelor lui Dumnezeu; 

   Bucură-te, mângâiere a monahilor şi a creştinilor; 

   Bucură-te, tăiere împrejur a inimii, în duh; 

   Bucură-te, roadă spre sfinţire; 
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   Bucură-te, slujire întru înnoirea Duhului; 

   Bucură-te, împreună pătimire cu Hristos; 

   Bucură-te, preamărire împreună cu El; 

   Bucură-te, altar al numelui lui Iisus; 

   Bucură-te, biruitorule împotriva răului cu faptele bune; 

   Bucură-te, că te-ai liniştit în împlinirea voii dumnezeieşti; 

   Bucură-te, cuvântătorule în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt; 

   Bucură-te, împreună lucrător cu Dumnezeu; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 12-lea 

Maicii Domnului rugându-te, ai ţinut la piept Crucea Mântuitorului Hristos şi duhul ţi-ai dat în 

mâinile Stăpânului, iar nouă ne-ai lăsat trupul tău plin de sfinţenie care tămăduieşte bolile şi 

dezleagă legăturile nedezlegate, spre împărtăşirea celor ce cântă: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Astăzi, toată obştea sihaştrilor la harul de sus se adună şi la ospăţul Stăpânului pe Sfântul Irodion 

prăznuieşte, mărind cinstită adormirea sa şi cu veselie cântând: 

   Bucură-te, intrare întru bucuria Domnului; 

   Bucură-te, lăcaş al Preasfintei Treimi; 

   Bucură-te, trup îmbrăcat în nemurire; 

   Bucură-te, prefacere din slavă în slavă; 

   Bucură-te, iubire desăvârşită care alungi frica; 

   Bucură-te, părtaş al dumnezeieştii firi; 

   Bucură-te, împărtăşire din sfinţenia Mântuitorului Hristos; 

   Bucură-te, păzire fără de prihană întru venirea Domnului; 

   Bucură-te, milostivire spre lumea deznădăjduită; 

   Bucură-te, nume scris în cartea vieţii; 

   Bucură-te, fericită odihnire în duh de isihie; 

   Bucură-te, chip făcut icoană, de pururi închinare; 

   Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înţelepţite! 

Condacul al 13-lea 

O, Cuvioase Părinte Irodioane, mare slujitor al harului lui Dumnezeu, primeşte de la noi această 

puţină rugăciune şi o du la Tronul Preasfintei Treimi, ca izbăvindu-ne din toate necazurile şi 

suferinţele să-ţi cântăm: Aliluia! 
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Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Rafail şi Partenie de la Agapia Veche 

 

Condacul 1 

Cuvioşilor lui Hristos, care în munţii Agapiei s-au nevoit şi sfeşnice prealuminoase călugărilor 

au strălucit, cununi de laudă aducem în această zi de slăvită prăznuire noi, care cu evlavie îi 

cinstim zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cuvioşi Rafail şi Partenie! 

Icosul 1 

Dumnezeiască râvnă pentru viaţa monahicească purtând în suflet, din tinereţe jugul cel bun al lui 

Hristos ai luat şi calea părinţilor celor de demult ai urmat, pentru aceasta îţi aducem laudă, 

zicând: 

   Bucură-te, tinereţe neîntinată; 

   Bucură-te, ocrotit al Arhanghelului Rafail; 

   Bucură-te, că îngerescul chip ai îmbrăcat; 

   Bucură-te, că de cele pământeşti te-ai lepădat; 

   Bucură-te, că pe poarta cea strâmtă în Împărăţie ai intrat; 

   Bucură-te, că pe cărarea cea dreaptă ai umblat; 

   Bucură-te, că războiul cel nevăzut l-ai purtat; 

   Bucură-te, că râvnă pentru cele sfinte ai avut; 

   Bucură-te, că de începătorul răutăţii nu te-ai înfricoşat; 

   Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat; 

   Bucură-te, cel ce cu armele Duhului Sfânt te-ai întrarmat; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor! 

Condacul al 2-lea 

Despre petrecerea îngerească a cuvioşilor din Mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail ai auzit şi, 

toate cele deşarte ale lumii lepădând, ucenic stareţului Eufrosin te-ai făcut. Cu postul, cu 

privegherea şi cu lacrimile, patimile trupului le-ai veştejit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Ca un dumnezeiesc lucrător ţi-ai sădit în inimă sfaturile pustnicilor, mintea având-o pavăză 

împotriva patimilor pierzătoare, şi bărbăteşte luptându-te, în curăţie ai vieţuit şi cu toată fapta 

bună te-ai îmbogăţit, Cuvioase Partenie. Pentru aceea, cinstire îţi aducem, zicând: 

   Bucură-te, aspru nevoitor; 

   Bucură-te, podoaba călugărilor; 

   Bucură-te, lauda pustnicilor; 

   Bucură-te, pildă celor iubitori de ascultare; 
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   Bucură-te, dascăl al înfrânării; 

   Bucură-te, adânc de smerenie; 

   Bucură-te, rugăciune întraripată; 

   Bucură-te, apostol al răbdării; 

   Bucură-te, chip îmbunătăţit; 

   Bucură-te, întărirea postitorilor; 

   Bucură-te, înger pământesc; 

   Bucură-te, om ceresc; 

   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor! 

Condacul al 3-lea 

Mult te-ai minunat, Cuvioase Rafail, de sfintele osteneli ale părinţilor. Că trupuri purtând, prin 

mari nevoinţe, celor fără de trupuri s-au asemănat. Iar tu cu osârdie, pilda vieţuirii lor urmând, 

lauzi pe Hristos, împreună cu ei cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Următor bătrânilor cuvioşi ai fost, căci de la rânduiala strămoşească nu te-ai depărtat şi, prin 

asprimea vieţii sihăstreşti, cămară împodobită a lui Hristos te-ai arătat. Aceasta dorind şi noi, cu 

evlavie te lăudăm zicând: 

   Bucură-te, următor al părinţilor pustiei; 

   Bucură-te, că dragoste curată ai dobândit; 

   Bucură-te, că nevoinţa ai învăţat; 

   Bucură-te, dor de neîncetată rugăciune; 

   Bucură-te, cel ce ţi-ai potolit setea din izvorul dreptei credinţe; 

   Bucură-te, cel ce cu înfrânarea te-ai întrarmat; 

   Bucură-te, cel ce dascălilor pustiei ai urmat; 

   Bucură-te, ucenic desăvârşit şi duhovnic iscusit; 

   Bucură-te, cel ce cu bunătatea te-ai împodobit; 

   Bucură-te, împlinitorule al pravilei călugăreşti; 

   Bucură-te, chip al sfinţeniei; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor! 

Condacul al 4-lea 

Sfinte Cuvioase Partenie, ai vieţuit pe pământ în vremuri de cumplită încercare pentru ţară, când, 

de frica hoardelor păgâne, creştinii din cetăţi şi din sate la sihaştrii din munţi aflau scăpare. 

Acelora, cu dragoste şi milostivire te-ai făcut alinare, iar lui Dumnezeu împreună cu ei ai cântat: 

Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

În adâncul codrilor, pentru iubirea de Dumnezeu, te-ai sălăşluit şi împreună  cu sihaştrii ai 

petrecut, dorul de rugăciune în linişte pururi în suflet purtând, pentru aceea noi, cei care suntem 

în vâltoarea ispitelor, cu evlavie îţi cântăm: 
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   Bucură-te, că de lume te-ai îndepărtat; 

   Bucură-te, că pentru Domnul te-ai însingurat; 

   Bucură-te, luminător al minţilor întunecate; 

   Bucură-te, risipitor al gândurilor necurate; 

   Bucură-te, că pe toţi oamenii i-ai iubit; 

   Bucură-te, liman al celor prigoniţi; 

   Bucură-te, mângâietor al celor întristaţi; 

   Bucură-te, grabnic ajutător; 

   Bucură-te, fierbinte rugător; 

   Bucură-te, blând povăţuitor; 

   Bucură-te, întărirea celor suferinzi; 

   Bucură-te, că tuturor te-ai arătat milostiv; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Partenie, lauda cuvioşilor! 

Condacul al 5-lea 

Mlădiţă aleasă a neamului tău cel iubitor de linişte, ai râvnit viaţa  cea fericită a pustnicilor, care 

întraripaţi cu dumnezeiescul dor, prin rugăciune, milostivirea lui Dumnezeu din ceruri au pogorât 

pe pământ. Cu binecuvântarea părinţilor, din mănăstire în tainiţele codrilor te-ai îndepărtat, 

împreună cu ei cântând: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Având dreptar rânduielile de odinioară, te-ai nevoit în privegheri neîncetate şi ai biruit desăvârşit 

patimile, căci trupul ai supus gândului nepătimaş, urcând treptele lăuntricului Tabor, pentru care 

cântăm: 

   Bucură-te, sfânt pământean; 

   Bucură-te, locuitor al sihăstriei; 

   Bucură-te, rod minunat al pustiei; 

   Bucură-te, ostenitor neobosit; 

   Bucură-te, rugător desăvârşit; 

   Bucură-te, curăţie întrupată; 

   Bucură-te, cugetare luminată; 

   Bucură-te, fire înnoită; 

   Bucură-te, vistierie de har; 

   Bucură-te, purtător al luminii lui Hristos; 

   Bucură-te, făclie de lumină nestinsă; 

   Bucură-te, pregustarea slavei ce va să vină; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor! 

Condacul al 6-lea 

Povăţuitor blând şi înţelept obştii te-ai arătat, Cuvioase Partenie, când egumen ai fost pus, dar nu 

ai aflat odihnă, dorind neîncetat să fii doar cu Hristos. Pentru aceasta în sihăstriile muntelui 

Scaunele, în linişte, în rugăciune şi în mari nevoinţe ai petrecut, iar acum nu ne uita în 

rugăciunile tale pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 6-lea 

Cu totul te-ai desprins de cele pământeşti, cugetând la cele veşnice, la Împărăţia ce va să vie, în 

care vor intra cei curaţi cu inima. Pentru aceea te lăudăm zicând: 

   Bucură-te, crin al pustiei; 

   Bucură-te, pom cu bună roadă; 

   Bucură-te, dor de veşnicie; 

   Bucură-te, cugetător la moarte; 

   Bucură-te, locuitor al patriei cereşti; 

   Bucură-te, jertfă curată adusă Tatălui Ceresc; 

   Bucură-te, că întru tine S-a odihnit Hristos; 

   Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, rug aprins în rugăciune; 

   Bucură-te, cel ce ai strălucit în lumina harului; 

   Bucură-te, părtaş al slavei dumnezeieşti; 

   Bucură-te, lumină din Izvorul Luminii; 

   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor! 

Condacul al 7-lea 

Precum oarecând în Colose, la rugăciunea Cuviosului Arhip, Sfântul Arhanghel Mihail a izbăvit 

biserica de la pieire, astfel şi prin rugile voastre către marele Arhistrateg, lavra lui Agapie, cea 

mult încercată, nu s-a risipit. Pentru aceasta, împreună cu cetele cuvioşilor, Îl slăvim pe 

Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

„Fericit stareţ” ai fost numit, căci sihaştrilor şi călugărilor făclie luminoasă te-ai arătat. Cu virtuţi 

alese fiind împodobit, mulţimi de peste Carpaţi şi din Moldova întreagă veneau, cerând cuvânt de 

folos şi ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile tale, pentru care te cinstim, zicând: 

   Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos; 

   Bucură-te, al Agapiei apărător; 

   Bucură-te, rugător pentru neamul românesc; 

   Bucură-te, purtător al Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, cunună a celor iubitori de nevoinţă; 

   Bucură-te, cel ce ne întăreşti în credinţă; 

   Bucură-te, alinare a celor îndureraţi; 

   Bucură-te, împăciuitor al celor învrăjbiţi; 

   Bucură-te, al celor slabi întăritor; 

   Bucură-te, scăpare a celor în nevoi; 

   Bucură-te, sfătuitor al credincioşilor; 

   Bucură-te, vieţuire minunată; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor! 
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Condacul al 8-lea 

Pururea în minte ai avut cuvântul Domnului: „Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel ceresc 

desăvârşit este”. Mâinile la rugăciune ridicând, cu lacrimi curate Celui Preaînalt ai cerut putere a 

împlini dumnezeiasca poruncă. Pentru aceea ne înveţi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Prin răbdare în ispite, dragoste statornică, nezdrobită nădejde şi credinţă tare, duhurile 

înşelăciunii le-ai surpat şi vas curat, sfinţit lui Hristos fiind, te-ai învrednicit să spui ca şi Pavel: 

„De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. Pentru aceasta, roagă-te lui Dumnezeu 

pentru noi, ce-ţi cântăm: 

   Bucură-te, iubitor al Scripturii; 

   Bucură-te, cinstitor al dascălilor rugăciunii; 

   Bucură-te, că pe Hristos ai dorit; 

   Bucură-te, că în virtuţi te-ai împodobit; 

   Bucură-te, că toată pofta ai călcat; 

   Bucură-te, că grija lumească ai lepădat; 

   Bucură-te, că în sfinţenie te-ai îmbrăcat; 

   Bucură-te, că Împărăţia lui Dumnezeu ai câştigat; 

   Bucură-te, că în tine patimile le-ai răstignit; 

   Bucură-te, că în tine Hristos a strălucit; 

   Bucură-te, lumina razei Duhului Sfânt; 

   Bucură-te, mireasmă de taină a pustiei; 

   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor! 

Condacul al 9-lea 

Dumnezeu Cel minunat întru sfinţii Săi stâlp de foc a arătat din cer deasupra muntelui ce poartă 

în sânul său moaştele cuvioşilor. Pentru aceasta noi, cei neputincioşi sufleteşte, cerem, cu lacrimi 

de umilinţă, sfinţilor nevoitori să ne fie mijlocitori către Domnul, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Cine ar putea spune minunile şi ostenelile tale, Cuvioase Părinte Rafail, care, împreună cu 

Partenie cel minunat, ai întregit ceata cuvioşilor care s-au ostenit în muntele cel binecuvântat. Cu 

buze nevrednice, îndrăznim a te lăuda zicând: 

   Bucură-te, ocrotitor al Mănăstirii Agapia; 

   Bucură-te, tainic păzitor al mănăstirilor, satelor şi oraşelor; 

   Bucură-te, slujitor al luminii; 

   Bucură-te, că ai văzut slava Treimii; 

   Bucură-te, purtător de Dumnezeu; 

   Bucură-te, învăţător al iubirii; 

   Bucură-te, dascăl al rugăciunii; 

   Bucură-te, mijlocitor al tuturor; 

   Bucură-te, străjer neadormit; 
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   Bucură-te, cunoscător al tainelor negrăite; 

   Bucură-te, luminată cuvioşie; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor! 

Condacul al 10-lea 

Sfinţilor, care, încă din lumea acesta, din dulceaţa raiului aţi gustat, calea vieţii pământeşti ne-o 

luminaţi nouă, celor rătăciţi în pustiul păcatului, spre a ne înălţa în lăcaşurile cereşti. De aceea, 

rugaţi-vă pentru noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Umbrit fiind de dumnezeiasca înţelepciune, ai lăsat cele stricăcioase şi Dumnezeului Celui 

veşnic ai slujit, dobândind pe cele nestricăcioase. Pentru aceasta acum stai aproape de tronul 

slavei veşnice. De aceea, nu ne uita nici pe noi, cei ce te lăudăm, zicând: 

   Bucură-te, rob credincios care voia Tatălui ai împlinit; 

   Bucură-te, că viaţa în evlavie ţi-ai săvârşit; 

   Bucură-te, că în slava cerească acum locuieşti; 

   Bucură-te, că te desfătezi întru fericirea cea negrăită; 

   Bucură-te, că împreună cu sfinţii în ceruri petreci; 

   Bucură-te, că de frumuseţile raiului te îndulceşti; 

   Bucură-te, că îndrăznire la Dumnezeu ai dobândit; 

   Bucură-te, povăţuitor spre patria cerească; 

   Bucură-te, că în lumina cea neapusă străluceşti; 

   Bucură-te, că ne luminezi cu înţelepciunea ta; 

   Bucură-te, făclie mult luminoasă celor dintru întuneric; 

   Bucură-te, că din viforul ispitelor ne izbăveşti; 

   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor! 

Condacul al 11-lea 

Negrăita mireasmă a sfintelor voastre nevoinţe arătată s-a făcut lumii. Voi, în sihăstrie 

sălăşluindu-vă, patimile trupului aţi topit şi în lumina lină a sfintei slave aţi intrat. Acesteia, 

învredniciţi-ne prin rugăciunile voastre şi pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Treimea Cea de o fiinţă şi nedespărţită pe sfinţii Săi îi încununează cu slavă încă de pe pământ. 

Pentru aceea, şi nevoinţele tale sihăstreşti au fost arătate Sfântului Mitropolit Dosoftei, cel care, 

luminat de Duhul Sfânt, a sărutat sfintele tale moaşte. Învredniceşte-ne şi pe noi de această 

duhovnicească bucurie, cei care te lăudăm, zicând: 

   Bucură-te, că, în liniştea inimii, pe Dumnezeu ai lăudat; 

   Bucură-te, că Treimii Sfinte te-ai închinat; 

   Bucură-te, că lui Dumnezeu Tatăl te-ai dăruit; 

   Bucură-te, că pe Hristos L-ai slavoslovit; 

   Bucură-te, că în lumina Sfântului Duh te-ai sălăşluit; 



356 

 

   Bucură-te, cel ce credinţa cu osteneli ai pecetluit-o; 

   Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat; 

   Bucură-te, că faptele tale bune le-ai tăinuit; 

   Bucură-te, că virtuţile tale întru smerenie le-ai ascuns; 

   Bucură-te, făclie ce luminezi noaptea necredinţei; 

   Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi; 

   Bucură-te, că prin rugăciune îi ridici pe cei căzuţi; 

   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor! 

Condacul al 12-lea 

Nevrednici suntem de voi, Sfinţilor, Fericite Rafail şi Preaminunate Partenie. De aceea, trupurile 

voastre pline de slavă dumnezeiască, nepreţuită comoară, odihnesc în pământ tăinuite, dar, cu 

evlavie şi cu umilinţă, noi nu încetăm a vă aduce laudă de mulţumire, cântând lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Pomenirea ta cea strălucitoare ne veseleşte astăzi, că mare folositor şi mijlocitor în nevoi te-au 

dobândit cetele călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, şi cinstit ai fost de evlavioşii ierarhi, care 

şi sfintele tale moaşte le-au sărutat. Învredniceşte-ne de aceasta şi pe noi, care te lăudăm, zicând: 

   Bucură-te, cel ce patimile ai biruit; 

   Bucură-te, că lui Dumnezeu te-ai dăruit; 

   Bucură-te, că pentru Hristos multe încercări ai răbdat; 

   Bucură-te, că îngereşte ai vieţuit; 

   Bucură-te, împreună locuitor cu îngerii; 

   Bucură-te, că Hristos cu slavă te-a încununat; 

   Bucură-te, că prin ostenelile tale Dumnezeu S-a slăvit; 

   Bucură-te, cel ce străluceşti ca luminătorii pe cer; 

   Bucură-te, lauda călugărilor; 

   Bucură-te, făclie a sihaştrilor; 

   Bucură-te, cel cinstit de Mitropolitul Dosoftei; 

   Bucură-te, ocrotitor al Agapiei şi al celorlalte mănăstiri moldave; 

   Bucură-te, rugător pentru tot neamul românesc; 

   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor! 

Condacul al 13-lea 

O, Preafericiţilor Părinţi Rafail şi Partenie, care în munţii Moldovei cu sfinte nevoinţe aţi 

strălucit şi cetei sfinţilor români v-aţi adăugat, primiţi această smerită laudă de la noi nevrednicii, 

care vă chemăm în ajutor, rugându-vă ca prin mijlocirile voastre să ne ocrotiţi pe noi şi neamul 

nostru, întărindu-ne în credinţă şi evlavie, ca prin pocăinţă să facem fapte vrednice de mântuire şi 

neîncetat să cântăm cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi 

 

Condacul 1 

Apărătorilor noştri şi grabnic rugători către Dumnezeu, iubitorilor de nevoinţe, degrabă ajutători, 

Cuvioşilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, acum, din suflet cântare de laudă să le aducem noi, 

zicând: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre! 

Icosul 1 

Îngereasca viaţă din copilărie iubind, Cuvioase Părinte Simeoane, ai dorit a te logodi cu Mirele 

cel ceresc şi pentru aceasta ai lepădat lumea şi cele ale ei, luând jugul cel uşor al lui Hristos, 

pentru care cântăm ţie: 

Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi te-ai născut; 

Bucură-te, că pe Hristos din copilărie L-ai iubit; 

Bucură-te, că din pământul Moldovei ai răsărit; 

Bucură-te, iubitorule al marilor nevoinţe; 

Bucură-te, împlinitorule al cereştilor făgăduinţe; 

Bucură-te, al pustnicilor povăţuitorule; 

Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule; 

Bucură-te, al vieţii monahiceşti următorule; 

Bucură-te, al îngerilor râvnitorule; 

Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător; 

Bucură-te, al rugăciunii neîncetate doritorule; 

Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule; 

Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule; 

Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 2-lea 

Dorind să urmezi vieţii călugăreşti, cu mare râvnă ai urmat lui Hristos, răstignindu-ţi voia întru 

ascultare, omorându-ţi poftele trupului cu nevoinţa şi cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Răsărind din părinţi drept-credincioşi în pământul Moldovei, Cuvioase Părinte Amfilohie, adus 

ai fost de aceştia lui Hristos ca un dar de mult preţ, împlinind prin aceasta dorinţa ta cea sfântă de 

a urma vieţii călugăreşti; iar noi, văzând dragostea ta pentru Hristos, îţi cântăm: 

Bucură-te, că din copilărie pe Hristos L-ai iubit; 

Bucură-te, că mirele Hristos în inima ta s-a odihnit; 

Bucură-te, că ai fost ales de Duhul Sfânt; 
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Bucură-te, iubitorule al fecioriei; 

Bucură-te, râvnitorule al călugăriei; 

Bucură-te, pentru Hristos osârduitorule; 

Bucură-te, următor al nevoitorilor; 

Bucură-te, că îngerii, văzând alegerea ta, s-au bucurat; 

Bucură-te, că îngerii pe Hristos L-au lăudat; 

Bucură-te, a pustnicilor cunună; 

Bucură-te, îndemn la faptă bună; 

Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 3-lea 

Veniţi, iubitorilor de nevoinţe, în această zi să-i lăudăm pe cei ce asemenea îngerilor pe pământ 

s-au arătat, pe luminătorii şi povăţuitorii monahilor, cununile Bisericii noastre, mijlocitorii 

înaintea tronului ceresc pentru sufletele noastre şi împreună cu ei să-I strigăm lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Copleşiţi fiind de grijile vieţii, înconjuraţi de ispite şi de necazuri, ne apropiem de voi, iubitorilor 

ai vieţii îngereşti, din inimă aducându-vă această cântare de laudă: 

Bucuraţi-vă, întâistătători ai monahilor; 

Bucuraţi-vă, îngeri în trup omenesc; 

Bucuraţi-vă, diamante preastrălucitoare; 

Bucuraţi-vă, crini bine mirositori ai faptelor bune; 

Bucuraţi-vă, lucrători ai sfintelor porunci; 

Bucuraţi-vă, locuitori ai Raiului; 

Bucuraţi-vă, poame ale împărăţiei cerurilor; 

Bucuraţi-vă, cei asemenea marilor pustnici; 

Bucuraţi-vă, luceferi ai cerului duhovnicesc; 

Bucuraţi-vă, stele preastrălucitoare ale bolţii Bisericii; 

Bucuraţi-vă, flori împodobite cu purpură cerească; 

Bucuraţi-vă, râuri de înţelepciune; 

Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre! 

Condacul al 4-lea 

Auzind, Preacuvioase Părinte Simeoane, de nevoinţele pustnicilor din munţii Neamţului, focul 

dragostei dumnezeieşti în inima ta neîncetat se aprindea şi, dorind a urma nevoinţelor celor mai 

desăvârşite, ţi-ai plecat genunchii în faţa icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Ana, cerând 

dumnezeiasca binecuvântare pentru a urma vieţii pustniceşti şi a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Ca un cerb la izvoarele apelor, aşa ai alergat, Părinte Simeoane, în adâncul pustiei, căutând loc 

prielnic sfintelor nevoinţe şi pregătindu-ţi inima pentru a primi lumina dumnezeiască, iar noi îţi 
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cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, că mănăstirea metaniei tale o ai lăsat; 

Bucură-te, că în singurătate ai alergat; 

Bucură-te, că de Sfânta Ana ai fost binecuvântat; 

Bucură-te, că Maica Domnului cu Acoperământul ei te-a apărat; 

Bucură-te, că de focul dragostei dumnezeieşti inima ta s-a aprins; 

Bucură-te, de ispitele tinereţii neînvins; 

Bucură-te, că la poalele muntelui Păru te-ai aşezat; 

Bucură-te, că aici sihăstrie ai întemeiat; 

Bucură-te, că peşteră în munte ai săpat; 

Bucură-te, că din peşteră ai făcut ceresc palat; 

Bucură-te, că mulţi monahi în ascultarea ta au intrat; 

Bucură-te, al lor povăţuitor neîncetat; 

Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 5-lea 

Bătrânii mănăstirii se bucurau, Părinte Amfilohie, văzând în tine dorul după Hristos, căci, deşi 

tânăr fiind, harul Duhului Sfânt s-a sălăşluit deplin în tine, îndemnându-te să cânţi neîncetat lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Lumina faptelor tale, Părinte, s-a răspândit pretutindeni, pentru aceasta monahii tineri şi bătrâni 

veneau la tine ca la un izvor de înţelepciune, iar noi îţi aducem unele ca acestea: 

Bucură-te, sfeşnic purtător de Hristos; 

Bucură-te, cădelniţă de tămâie cu bun miros; 

Bucură-te, privighetoare care-L laudă pe Hristos; 

Bucură-te, cerească albină care ai adunat nectarul faptei bune; 

Bucură-te, vultur ceresc; 

Bucură-te, luptător neînvins de vrăjmaşii cei netrupeşti; 

Bucură-te, lucrătorule al ţarinii duhovniceşti; 

Bucură-te, iubitorule al ascultării; 

Bucură-te, pildă de smerenie; 

Bucură-te, porumbel al curăţiei; 

Bucură-te, mireasma faptei bune; 

Bucură-te, pom plin de roade duhovniceşti; 

Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 6-lea 

Următori făcându-vă Sfinţilor Părinţi din vechime, v-aţi învrednicit a fi împreună cu ei în 

Lumina lui Hristos, bucurându-vă de frumuseţile Raiului; aduceţi-vă aminte şi de noi, care 

cântăm cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul al 6-lea 

Precum voi odinioară aţi cerut în ajutor rugăciunile Sfinţilor Părinţi, aşa şi noi, care ne-am 

învrednicit a vă avea pe voi ocrotitori, ne rugăm să mijlociţi înaintea lui Hristos pentru cei care 

vă aduc această cântare: 

Bucuraţi-vă, ascultătorii Marelui Vasile; 

Bucuraţi-vă, următorii Cuvântătorului Grigorie; 

Bucuraţi-vă, mustrători ai răutăţii ca şi Gură de Aur; 

Bucuraţi-vă, iubitori ai tăcerii ca Sfântul Arsenie; 

Bucuraţi-vă, râvnitori ai privegherii precum Marele Antonie; 

Bucuraţi-vă, povăţuitori ai obştii voastre ca slăvitul Eftimie; 

Bucuraţi-vă, cei asemenea la obicei precum Cuviosul Pahomie; 

Bucuraţi-vă, locuitori împreună cu Daniil Sihastrul; 

Bucuraţi-vă, că vă veseliţi împreună cu Sfântul Paisie de la Neamţ; 

Bucuraţi-vă, ajutători ai săracilor precum Sfânta Cuvioasă Parascheva; 

Bucuraţi-vă, şi mijlociţi împreună cu toţi sfinţii pentru noi; 

Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre! 

Condacul al 7-lea 

Adunându-se, Cuvioase Părinte Simeoane, mulţi iubitori ai ostenelilor călugăreşti şi neavând 

lăcaş de rugăciune, ai alergat, Părinte, la Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, care neîncetat zidea 

biserici, cerându-i ajutorul, iar el, văzând în tine darurile Preasfântului Duh, pe tine te-a miluit, 

iar lui Dumnezeu laudă a cântat: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Biserică lui Dumnezeu ai ridicat, Părinte Simeon, cu ajutorul Sfântului Voievod Ştefan, luând 

ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care în vedenie ţi se arătase, iar noi, fiii tăi, întru 

căldura duhului, îţi cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, a noastră mângâiere; 

Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere; 

Bucură-te, al monahilor păstor; 

Bucură-te, al creştinilor povăţuitor; 

Bucură-te, al mănăstirii tale ocrotitor; 

Bucură-te, cu Sfântul Voievod Ştefan cel Mare împreună ctitor; 

Bucură-te, al Moldovei luminător; 

Bucură-te, blândule păstor; 

Bucură-te, dulce ostenitor; 

Bucură-te, că în peşteră te-ai nevoit; 

Bucură-te, că cererile tale s-au împlinit; 

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu părinte; 

Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule! 
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Condacul al 8-lea 

Monahii schitului Cuviosului Simeon, auzind despre înţelepciunea ta, Cuvioase Părinte 

Amfilohie, te-au ales să le fii păstor, iar tu, plin fiind de smerenie şi de ascultare, te-ai supus voii 

lui Dumnezeu şi ei, plini de recunoştinţă, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Încredinţându-te voii lui Dumnezeu şi rugăciunilor Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul 

acestui sfânt lăcaş, ai păstorit cu smerenie şaizeci de ani turma lui Hristos, răbdând neîncetate 

ispite şi încercări, iar noi cu un glas cântăm unele ca acestea: 

Bucură-te, cel hrănit cu rugăciunea; 

Bucură-te, cel împodobit cu înţelepciunea; 

Bucură-te, postitorule; 

Bucură-te, ostenitorule; 

Bucură-te, cel mult răbdătorule; 

Bucură-te, iubitorule al tăcerii; 

Bucură-te, râvnitorule al privegherii; 

Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc; 

Bucură-te, cel de toţi domnitorii miluit; 

Bucură-te, al rugăciunii zid nebiruit; 

Bucură-te, că te-ai învrednicit de vedenii dumnezeieşti; 

Bucură-te, cel plin de daruri duhovniceşti; 

Bucură-te, Părinte Amhilohie, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 9-lea 

Precum lumina străluceşte în întuneric, aşa şi faptele voastre au strălucit, de aceea domnii şi 

boierii, bogaţii şi săracii se hrăneau din cuvintele voastre cele pline de har, iar lui Dumnezeu 

cântau: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Necredincioşii nu se pricep să spună cum pământul românesc a odrăslit atâtea flori duhovniceşti 

cu care este împodobită Biserica lui Hristos, iar credincioşii aleargă către voi, Sfinţilor Părinţi, 

aducându-vă această cântare de laudă: 

Bucuraţi-vă, părinţi fericiţi; 

Bucuraţi-vă, păstori desăvârşiţi; 

Bucuraţi-vă, ai noştri păzitori; 

Bucuraţi-vă, ai ţării noastre rugători; 

Bucuraţi-vă, ai monahilor leneşi mustrători; 

Bucuraţi-vă, sprijinitori ai celor râvnitori; 

Bucuraţi-vă, ai ortodocşilor laudă; 

Bucuraţi-vă, ai românilor pavăză; 

Bucuraţi-vă, laudă a Mănăstirii Pângăraţi; 

Bucuraţi-vă, tărie a credinţei noastre; 
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Bucuraţi-vă, a raiului desfătare; 

Bucuraţi-vă, stele de dumnezeiască lumină purtătoare; 

Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre! 

Condacul al 10-lea 

Păgânii agareni venind asupra Moldovei, tu, Cuvioase Simeon, ca un părinte iubitor de fii, ţi-ai 

adunat turma cuvântătoare şi ai fugit din faţa primejdiei în Ţara Ardealului, urmând cuvântului 

Mântuitorului, şi îndurând dureri sufleteşti şi trupeşti pentru ţara şi fiii tăi, ai dat laudă lui 

Dumnezeu pentru toate, zicând: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Fiind în amară pribegie, Părinte Simeon, ţi-ai simţit sfârşitul aproape şi, adunându-ţi fiii tăi, le-ai 

dat sfatul cel mai de pe urmă, după care ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Hristos, pe Care L-ai iubit 

şi slujit din tinereţe, iar fiii tăi, fiind cuprinşi de jale, îţi cântau unele ca acestea: 

Bucură-te, nădejdea noastră; 

Bucură-te, scăparea noastră; 

Bucură-te, al nostru mijlocitor; 

Bucură-te, al nostru îndrumător; 

Bucură-te, a noastră binecuvântare; 

Bucură-te, a noastră aleasă floare; 

Bucură-te, minte dumnezeiască; 

Bucură-te, lumină cerească; 

Bucură-te, că te-ai dus la odihnă; 

Bucură-te, cerească grădină; 

Bucură-te, că îngerii te-au primit; 

Bucură-te, că la Hristos te-ai suit; 

Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 11-lea 

Rugăciunea fiindu-ţi scăpare, Cuvioase Părinte Amfilohie, ai cerut de la Dumnezeu un ctitor 

pentru a ridica ceresc lăcaş de închinare, iar Dumnezeu, făcând voia celor ce-L iubesc pe El, a 

trimis pe voievodul Alexandru Lăpuşneanu, care a ridicat biserică obştii tale, iar tu, mulţumind 

lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

După zidirea bisericii, te-ai întors, Părinte Amfilohie, la metania ta, unde ai petrecut în tinereţe, 

mai înainte cunoscând ieşirea ta din trup, ai lăsat cuvintele tale ca testament fiilor tăi, care cu 

lacrimi cântau unele ca acestea: 

Bucură-te, că cerească chemare ai primit; 

Bucură-te, că te-ai învrednicit de a Raiului desfătare; 

Bucură-te, că pe diavoli i-ai biruit; 

Bucură-te, că îngerii te-au primit; 



363 

 

Bucură-te, că pe fiii tăi cu sfaturi duhovniceşti i-ai întărit; 

Bucură-te, că sfârşitul tău mai înainte l-ai cunoscut; 

Bucură-te, că acest sfârşit ucenicului tău l-ai descoperit; 

Bucură-te, că inima lui de întristare s-a umplut; 

Bucură-te, a noastră mângâiere; 

Bucură-te, a noastră milostivire; 

Bucură-te, că locuieşti cu sfinţii îngeri; 

Bucură-te, că te rogi pentru cei săraci şi singuri; 

Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule! 

Condacul al 12-lea 

În această zi a pomenirii voastre, ne apropiem de voi, Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, cu căldura inimii, 

noi, cei cuprinşi de nenumărate încercări, boli, necazuri şi întristări, aducând lui Dumnezeu, Cel 

ce v-a proslăvit pe voi, cântare: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

După ieşirea voastră din trup, Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, cei ce v-au iubit nu v-au uitat pe voi, căci 

Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt aducând moaştele tale, Sfinte Simeoane, în cetatea Sucevei, 

le cinstea cu tămâieri şi rugăciuni pentru dragostea pe care a avut-o mai înainte către tine, iar fiii 

tăi cei sufleteşti, Sfinte Părinte Amfilohie, ţi-au făcut slujbă de pomenire şi cinstire în tot anul. 

Acum şi noi cei de pe urmă ne alăturăm lor, aducându-vă cântare de laudă: 

Bucuraţi-vă, scăparea noastră din nevoi; 

Bucuraţi-vă, izbăvitori de cei vicleni şi răi; 

Bucuraţi-vă, a rătăciţilor lumină; 

Bucuraţi-vă, a monahilor pildă bună; 

Bucuraţi-vă, ocrotitori ai sihaştrilor; 

Bucuraţi-vă, miluitori ai săracilor; 

Bucuraţi-vă, mângâierea necăjiţilor; 

Bucuraţi-vă, a cuvioşilor cunună; 

Bucuraţi-vă, a Moldovei roadă bună; 

Bucuraţi-vă, sfătuitori de taină ai voievozilor; 

Bucuraţi-vă, ai Mănăstirii Pângăraţi întemeietorilor; 

Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre! 

Condacul al 13-lea 

O, Preafericiţilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, primiţi a noastră umilă rugăciune şi mijlociţi 

înaintea lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată ispita, scoţându-ne din chinul ce va să fie pe noi 

toţi cei ce vă lăudăm şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

 



364 

 

 

Acatistul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei 
 

 

Condacul 1 

Înţeleptului apărător al Ortodoxiei şi vrednicului păstor al Bisericii neamului românesc, celui ce 

a fost trimis de Dumnezeu, în vremuri de restrişte, să fie povăţuitor iscusit al credincioşilor 

drept-măritori, cei necăjiţi şi întristaţi, Sfântului Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, să-i aducem 

laude ca unui nou apostol al lui Hristos, zicând: Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui 

Hristos! 

Icosul 1 

Din fragedă copilărie ai dobândit învăţătura cea mântuitoare a lui Hristos, Piatra cea din capul 

unghiului, pe care s-a zidit, în Duhul Sfânt, biserica făpturii tale. Iar, când a binevoit Hristos, te-a 

aşezat, pe tine, Sfinte Ierarhe Andrei, ca pe o piatră sfinţită, la temelia Bisericii drept-măritoare a 

românilor ardeleni. Pentru aceasta îţi cântăm: 

Bucură-te, nespusă bucurie a Anastasiei, fericita mamă, care te-a născut; 

Bucură-te, dar de mult preţ, dăruit de Dumnezeu poporului român; 

Bucură-te, că la Botez ai primit numele Învierii; 

Bucură-te, că ai fost crescut în dreapta credinţă; 

Bucură-te, mădular cinstit al trupului tainic al lui Hristos; 

Bucură-te, cel întărit cu pecetea darului Sfântului Duh; 

Bucură-te, că din tinereţe iubitor de ştiinţă şi sfinţenie ai fost; 

Bucură-te, albină cuvântătoare, care nectarul cunoştinţelor ai adunat; 

Bucură-te, floare, pe care roua Duhului s-a aşezat; 

Bucură-te, cel ce Crucea ai luat şi lui Hristos ai urmat; 

Bucură-te, candelă aprinsă din lumina Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, pom, care darurile Duhului Sfânt ai rodit; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Cu mintea luminată de Duhul Sfânt ai dobândit din cunoştinţele acestei lumi, dar mai ales pe cele 

mântuitoare ale Sfintelor Scripturi şi ale Părinţilor celor de demult. Toate ca pe o moştenire 

nepreţuită le-ai păstrat şi, cu sârguinţă, în viaţa ta le-ai împlinit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Nu de la oameni chemare primind, ci de la Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Andrei, preafericite, rânduit 

ai fost să fii întâi-stătător al credincioşilor neamului tău din ţinutul Transilvaniei, care cu 
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dragoste te-au primit, ca pe un izbăvitor al lor şi ca pe un călăuzitor către lumina cea neînserată a 

Împărăţiei Cerurilor, cântând: 

Bucură-te, cel întocmai la nume cu Apostolul neamului nostru; 

Bucură-te, izbăvitorul poporului român din pătimirile lui; 

Bucură-te, purtătorul luminii lui Hristos în pământ transilvan; 

Bucură-te, apărătorul dreptei credinţe şi împlinitorul virtuţilor; 

Bucură-te, păstorul cel bun, întâi-stătător pe scaunul arhieresc al Sibiului; 

Bucură-te, povăţuitorul şi sprijinitorul celor curaţi cu inima; 

Bucură-te, părintele credinţei, aducător de nădejde credincioşilor; 

Bucură-te, sol al lui Hristos, care aduci pace pe pământ; 

Bucură-te, ierarhe, care „unitatea Duhului întru legătura păcii” ai păzit; 

Bucură-te, slujitor „ajuns la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos”; 

Bucură-te, apostole, care „un Domn, o credinţă, un botez şi un Dumnezeu al tuturor” ai 

mărturisit; 

Bucură-te, că ardelenii sunt „pecetea apostoliei tale în Hristos”; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Munţii Carpaţi, care înconjoară ca o cetate Ardealul străbun, păstorit de tine, Sfinte Andrei, 

niciodată nu şi-au închis porţile pentru fraţii români, renăscuţi din apă şi din Duh, de aceeaşi 

mamă – Biserica drept-măritoare, una, sfântă, sobornicească şi apostolică. Pe toţi i-ai povăţuit, 

după porunca lui Hristos, să se iubească unul pe altul şi să cânte: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Ajungând, Sfinte Ierarhe, întâi-stătător pe scaunul vlădicesc al Sibiului, ai împletit, mai întâi, 

credinţa cu fapta, pildă vie de trăire în Hristos făcându-te păstoriţilor tăi, ca, apoi, toată lucrarea 

ta, săvârşită spre lauda Preasfintei Treimi, să devină îndreptar al Bisericii, spre folosul clerului şi 

al credincioşilor din vremea ta, dar şi al nostru, al celor care-ţi cinstim ostenelile, cântându-ţi 

unele ca acestea: 

Bucură-te, mare mitropolit al Transilvaniei; 

Bucură-te, cel ce temelia Ortodoxiei din Ardeal ai întărit; 

Bucură-te, cel ce cu sârguinţă în via Domnului ai lucrat; 

Bucură-te, că Bisericii îndreptar canonic de mare preţ ai lăsat; 

Bucură-te, cel care prima călăuză pastorală pentru clerul ortodox ai scris; 

Bucură-te, cel ce, asemenea părinţilor, canoane şi rânduieli bisericeşti ai aşezat; 

Bucură-te, cel ce viaţa ta, în lumina Scripturilor, ţi-ai îndreptat; 

Bucură-te, cel ce, „ştiind că zilele rele sunt, vremea ai răscumpărat”; 

Bucură-te, învăţător care în laude şi cântări duhovniceşti lui Dumnezeu I-ai liturghisit; 

Bucură-te, ostaş întrarmat cu armele adevărului şi platoşa dreptăţii; 

Bucură-te, rugător fierbinte către Dumnezeu, pentru ca iubirea Lui în lume să prisosească; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 
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Condacul al 4-lea 

Înălţatu-te-ai, Sfinte Andreie, păstorul cel sfinţit al Transilvaniei, nou Moise, pe muntele faptelor 

bune, osebindu-te de lucrurile lumeşti şi trecătoare, în lumina Duhului Sfânt fiind; de aceea 

Dumnezeu te-a insuflat să alcătuieşti îndreptătoare rânduieli Bisericii noastre, după care şi noi 

viaţa ne călăuzim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Ca şi pe Pavel, Apostolul lui Hristos, aşa şi pe tine, Părinte Andrei, nici primejdiile, nici 

prigonirile, nici ameninţările cu moartea nu te-au despărţit de sfânta lucrare încredinţată ţie de 

Dumnezeu. Pentru aceasta, te lăudăm ca pe un mare apărător al Ortodoxiei şi ca pe un harnic 

lucrător în via Domnului, de unde ai smuls spinii şi pălămida semănate de vrăjmaşi, cântându-ţi, 

cu dragoste, unele ca acestea: 

Bucură-te, luceafăr răsărit spre izbăvirea neamului românesc; 

Bucură-te, că nimic nu te-a despărţit de dragostea lui Hristos; 

Bucură-te, orator luminat, care înţelepciunea acestei lumi ai nesocotit; 

Bucură-te, cel ce cu gândul la moarte şi la viaţa veşnică te-ai întrarmat; 

Bucură-te, cuvânt auzit în Transilvania şi în toate ţinuturile româneşti; 

Bucură-te, solul păcii, care vesteşti dumnezeiasca pace a lui Hristos; 

Bucură-te, mustrătorul celor ce pe Hristos Îl necinstesc; 

Bucură-te, cel ce ai ştiut că „a vieţui este Hristos şi a muri câştig”; 

Bucură-te, chip, în care Hristos frumuseţea slavei Lui a zugrăvit; 

Bucură-te, sfeşnic cu lumina Ortodoxiei mărturisitoare împodobit; 

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt, de mireasmă duhovnicească umplut; 

Bucură-te, arhiereu a cărui „viaţă este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Pe înţeleptul păstor, luminat de Duhul Sfânt, pe Andrei, ierarhul cel minunat al Ardealului, să-l 

cinstim în cântări duhovniceşti, pentru că ostaş neînfricat al lui Hristos s-a arătat, aducând pace 

cerească şi bună rânduială în Biserica drept-măritoare; ctitor de cultură românească, inspirat 

tâlcuitor şi cunoscător al Sfintelor Scripturi, pe care le-a răspândit, aducând laudă lui Dumnezeu, 

cântarea: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Precum odinioară Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, un duh şi un cuget aveau prin 

sfinţenia vieţii lor, aşa şi tu, Părinte Andrei, nu ai pregetat nicicum să păstrezi unitatea de 

credinţă şi de lucrare cu Episcopia Râmnicului, păstorită de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, 

şi cu Episcopia Romanului, păstorită de episcopul Melchisedec, formând o troiţă de Biserici 

Româneşti, altoită pe viţa Hristos. Pentru aceasta poporul cel bine-credincios te-a cinstit, 

cântând, împreună cu noi, unele ca acestea: 

Bucură-te, ctitor de biserici şi de viaţă şi limbă românească; 

Bucură-te, întemeietorul multor şcoli pentru fiii neamului tău; 
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Bucură-te, glas răsunător, care peste Carpaţi s-a auzit; 

Bucură-te, lumină, pe care întunericul nu o a cuprins; 

Bucură-te, cel ce conştiinţa unităţii de neam ai trezit; 

Bucură-te, cunoscător şi tâlcuitor al Sfintelor Scripturi; 

Bucură-te, cel ce ai păstrat comuniunea cu ierarhii Ortodoxiei româneşti; 

Bucură-te, că, „slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu”; 

Bucură-te, cel ce de grijă neamului tău ai purtat; 

Bucură-te, că, prin vieţuirea ta curată, păcatul ai osândit; 

Bucură-te, că pururea în dragostea lui Hristos ai rămas; 

Bucură-te, că şi „mintea, şi trupul au slujit legii lui Dumnezeu”; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Chemarea ta ca arhipăstor în scaunul mitropolitan al Sibiului poporul cel bine-credincios a 

simţit-o ca pe o lumină trimisă de la Dumnezeu şi aşezată în sfeşnic – ale cărei raze au strălucit 

în tot ţinutul românesc, mângâind suflarea neamului –, pe care o înălţă către lumina cea 

neînserată a dumnezeirii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Un trunchi cu trei ramuri ai socotit, Sfinte Andrei, ţările româneşti. Pentru aceasta, scrierile tale, 

de Duhul Sfânt luminate, s-au răspândit în toate laturile pământului străbun, hrănind 

duhovniceşte pe cei de aceeaşi credinţă şi simţire, statornicind rânduieli între fiii neamului, care-

ţi cântă aşa: 

Bucură-te, lumină aprinsă din raza luminii necreate a Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, luminătorul poporului tău aflat în întuneric şi în umbra morţii; 

Bucură-te, cel ce te asemeni prin fapte Apostolului Andrei, cel întâi chemat; 

Bucură-te, întemeietor de mitropolie, asemenea Sfântului Iachint de Vicina; 

Bucură-te, ctitor de limbă românească, asemeni Sfântului Varlaam al Moldovei; 

Bucură-te, monah-teolog cu înaltă cugetare, ca şi Sfântul Grigorie Dascălul al Ţării Româneşti; 

Bucură-te, propovăduitor al cuvântului mântuitor, asemenea Sfântului Antim Ivireanul din Ţara 

Românească; 

Bucură-te, apărător al Ortodoxiei, ca şi Sfântul Mărturisitor Iosif al Maramureşului; 

Bucură-te, rugător pentru neamul românesc, împreună cu Sfinţii Pahomie de la Gledin şi Calinic 

de la Cernica; 

Bucură-te, iscusit liturghisitor, întocmai cu Sfântul Dosoftei al Moldovei; 

Bucură-te, părinte al Ardealului, asemeni Sfinţilor Ierarhi Ghelasie de la Râmeţ, Iorest şi Sava; 

Bucură-te, nestemată de mult preţ din cununa de sfinţi ierarhi ai neamului românesc; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Dacă ai primit toiagul păstoresc al înaltei slujiri arhiereşti, Sfinte Andrei, ai păzit turma cea 

cuvântătoare de lupii cei răpitori. Acest „toiag ţi-a fost reazem şi întărire” în ostenelile tale, iar 
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„celor neascultători şi nestatornici, toiag de deşteptare şi cercetare”, împărţind astfel mila şi 

dreptatea în tot pământul Ardealului, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Sub mantia şi omoforul tău, Ierarhe prealuminate, s-au adăpostit toţi cei necăjiţi şi împovăraţi ai 

neamului românesc din Transilvania străbună. Copiilor le-ai fost învăţător, bătrânilor sprijinitor, 

orfanilor părinte, bolnavilor doctor, săracilor hrănitor, dregătorilor povăţuitor, călugărilor şi 

preoţilor luminător, tuturor făcându-te toate, ca pe toţi să-i dobândeşti pentru Împărăţia lui 

Dumnezeu; pentru aceasta te lăudăm, cântându-ţi: 

Bucură-te, cel ce eşti pecetea dreptei credinţe a românilor ardeleni; 

Bucură-te, pom cu felurite roade din care se hrănesc cei credincioşi; 

Bucură-te, mâna prin care Hristos binecuvântează pe cei curaţi cu inima; 

Bucură-te, miel trimis de Dumnezeu în mijlocul lupilor; 

Bucură-te, martor al lui Hristos, care ai înfruntat nedreptatea; 

Bucură-te, cel ce pe vrăjmaşi i-ai adus la cunoştinţa adevărului; 

Bucură-te, cel ce din „plinătatea lui Hristos ai dobândit har peste har”; 

Bucură-te, glasul celor fără de glas şi sprijinul celor fără de ajutor; 

Bucură-te, vistierie nesecată pentru cei săraci şi oropsiţi; 

Bucură-te, pildă celor ce vor să urmeze lui Hristos spre dobândirea vieţii veşnice; 

Bucură-te, părinte milostiv celor smeriţi şi îndelung-răbdător cu cei răuvoitori; 

Bucură-te, slujitor cu deplină înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Dumnezeule, Cel ce eşti fără de început şi locuieşti în lumina cea neînserată, de unde priveşti 

spre cei smeriţi şi curaţi cu inima, atunci când ai binevoit, chemat-ai la Tine pe prietenul Tău, 

Andrei, cel încărcat de virtuţi, căruia i-ai zis: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai 

fost pus, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău”, îngerii cântându-Ţi: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Mare întristare a pricinuit poporului bine-credincios plecarea ta din această lume, vrednicule 

slujitor al lui Hristos, Sfinte Andrei! Dar, simţind că sufletul tău încărcat de roadele Duhului a 

fost aşezat în Raiul desfătării, s-a mângâiat şi a dat slavă lui Dumnezeu. Apoi, aşezându-ţi trupul 

în mormânt nou, la Răşinari, a cântat laude ca acestea: 

Bucură-te, Sfinte, cel ce ai sfinţit cu trupul tău pământul străbun; 

Bucură-te, bob de grâu, în aşteptarea învierii, în pământ îngropat; 

Bucură-te, cel ce în ceruri comoara agonisită în viaţa de pe pământ ai aflat; 

Bucură-te, cel ce pururea Faţa lui Hristos, oglindindu-se în chipul tău, o vezi; 

Bucură-te, că Hristos, în chipul tău şi în faptele tale, S-a recunoscut; 

Bucură-te, cel ce în soborul arhiereilor mărturisitori ai fost rânduit; 

Bucură-te, că din potirul binecuvântat de Arhiereul cel Veşnic te împărtăşeşti; 

Bucură-te, cel ce te desfătezi în iubirea cea nemărginită a lui Hristos; 

Bucură-te, mijlocitor către Preasfânta Treime, întreit strălucitoare; 
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Bucură-te, cel căruia Dumnezeu i-a descoperit din tainele Sale; 

Bucură-te, sălaş de harul Dumnezeiescului Duh sfinţit; 

Bucură-te, vistieria Sfintei Treimi, pricinuitoarea veşnicelor bunătăţi; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel ce eşti necuprins de gând, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi 

Acelaşi fiind, ai chemat la ceruri pe Sfântul Andrei, cel ce întru răbdare s-a ostenit să urce 

treptele desăvârşirii către asemănarea cu Tine, Creatorul tuturor, ca să-l aşezi în soborul 

ierarhilor, pentru a-Ţi cânta: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Sfinte al lui Dumnezeu, Andrei, păstorul cel bun şi vrednic între mitropoliţii Ardealului, după 

trecerea ta la veşnicele locaşuri, poporul credincios te-a cinstit ca pe un mare apărător al Bisericii 

Ortodoxe şi cârmuitorul lui duhovnicesc, care l-ai condus către limanurile mântuirii cu 

învăţăturile şi rânduielile statornicite de tine. De aceea te cinstim, zicând aşa: 

Bucură-te, cel ce pururea în conştiinţa neamului nostru ai rămas; 

Bucură-te, cel ce la altarul ceresc pe cei ce te cinstesc îi pomeneşti; 

Bucură-te, izvor sfinţit de Hristos, din care curge mierea învăţăturii duhovniceşti; 

Bucură-te, vistierie de taină, în care Dumnezeu păstrează mană cerească; 

Bucură-te, far strălucitor, prin care Hristos trimite lumină pe pământ; 

Bucură-te, acoperământ ceresc, sub care se adăpostesc credincioşii; 

Bucură-te, comoară de mult preţ a credincioşilor ortodocşi; 

Bucură-te, că, în ceruri, prieten şi casnic al lui Dumnezeu te-ai făcut; 

Bucură-te, cel ce laudă Dumnezeului celui minunat întru Sfinţii Săi cânţi; 

Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru fiii Bisericii strămoşeşti; 

Bucură-te, că lucrările tale au stat la temelia renaşterii culturii neamului românesc; 

Bucură-te, floare rară, udată de roua Duhului Sfânt; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

Unitatea în duh cu ierarhii de acelaşi neam şi de aceeaşi credinţă, în iubirea lui Hristos, pe care ai 

dobândit-o pe pământ, s-a desăvârşit în ceruri, pentru că iubirea nu cade niciodată. Bucurându-te, 

Sfinte Andrei, de desfătarea veşnicelor bunătăţi, trimite-ne şi nouă gândul unităţii de neam şi de 

credinţă, ca să putem cânta împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Scrierile tale, Sfinte Ierarhe, au statornicit dreapta credinţă a Bisericii lui Hristos, îndepărtând 

eresurile şi dezbinările între fraţi. Tâlcuite pe înţelesul tuturor credincioşilor, Sfintele Scripturi au 

adus lumină în toate ţările româneşti, iar Pravila bisericească alcătuită de tine a călăuzit vieţuirea 

creştină a neamului nostru. Pentru aceasta, după cuviinţă, îţi cântăm: 

Bucură-te, dascăl inspirat, care dreapta învăţătură ai propovăduit; 
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Bucură-te, povăţuitor iscusit, care pe credincioşi la mântuire ai călăuzit; 

Bucură-te, sfinţit arhipăstor, care binecuvântare de la Dumnezeu ai adus; 

Bucură-te, cetăţean al cerului, aşezat în soborul ierarhilor; 

Bucură-te, bucuria îngerilor şi nădejdea credincioşilor; 

Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al cuvintelor vieţii; 

Bucură-te, suflet încărcat de roade, răsădit în grădina Raiului; 

Bucură-te, om ceresc şi cu suflet dumnezeiesc, iubit de Hristos; 

Bucură-te, cel ce bune aşezăminte Bisericii strămoşeşti ai lăsat; 

Bucură-te, cel ce împreună cu îngerii laudă Preasfintei Treimi aduci; 

Bucură-te, crin înflorit pe veşnicie, sădit în grădina Edenului; 

Bucură-te, prieten al lui Dumnezeu şi frate al nostru; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

De multe ori, Sfinţite Părinte Andrei, ai îngenunchiat, asemenea lui Solomon, înaintea locaşurilor 

de închinare pe care le-ai zidit şi le-ai sfinţit, rugând pe Domnul slavei să locuiască şi să 

privească cu ochi milostiv pe cei ce se roagă cu credinţă întru ele. Acum, fiind în ceruri, 

îngenunchezi înaintea scaunului de Heruvimi şi de Serafimi al Preasfintei Treimi şi te rogi să 

trimită îndurările şi milele Sale peste cei ce păstrează dreapta credinţă şi cântă lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Nenumărate fapte luminate şi virtuţi alese ai împlinit pe pământ, Sfinte Andrei, dar minunea 

care-ţi încununează chipul este aceea că, prin harul lui Dumnezeu, ai refăcut unitatea de neam şi 

de credinţă a poporului român bine-credincios, nesocotit şi umilit de străini. Pentru aceasta îţi 

cântăm, ca unui mare ierarh al neamului românesc: 

Bucură-te, străjer neclintit la altarul Patriei străbune; 

Bucură-te, că mormântul tău din Răşinari ocroteşte glia strămoşească; 

Bucură-te, oştean apărător al candelei credinţei curate a neamului românesc; 

Bucură-te, ctitorul multor lăcaşuri de închinare în Transilvania; 

Bucură-te, auroră luminoasă care se întinde peste toate provinciile româneşti; 

Bucură-te, veghetor asupra comorilor spirituale ale poporului român; 

Bucură-te, ocrotirea celor ce vieţuiesc în curăţie şi înfrânare; 

Bucură-te, toiagul lui Dumnezeu pentru îndreptarea celor potrivnici; 

Bucură-te, cel ce insufli dregătorilor gânduri bune pentru Biserică şi neam; 

Bucură-te, cel ce umpli de bunătăţi cămările familiilor cu mulţi copii; 

Bucură-te, călăuzitorul tinerilor şi reazemul bătrânilor; 

Bucură-te, cel ce aduni pe cei risipiţi şi afli pe cei rătăciţi; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Andrei, roagă-te lui Dumnezeu să se împlinească cererile de folos 

ale tuturor celor ce cinstim cu dragoste numele tău; că, deşi ca oameni am greşit, prin tine ne-am 
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dobândit de la Mântuitorul sufletelor iertare şi multă milă, ca să ne învrednicim a cânta 

Preasfintei Treimi, cu îngerii, cântarea: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Doamne, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile vrednicului Tău slujitor Andrei, cel Mare şi 

Sfânt, păstorul Transilvaniei binecuvântate de Tine, caută din înălţimea Sfântului Tău lăcaş şi 

revarsă asupra inimilor fraţilor noştri români de pretutindeni o picătură din harul Tău, ca să laude 

pe sfinţitul Tău ierarh, zicând: 

Bucură-te, Sfinte Andrei, cel ce te rogi pentru unitatea poporului român; 

Bucură-te, cel ce eşti doctorul celor bolnavi şi oropsiţi; 

Bucură-te, cel ce aduni în staul oile cele rătăcite; 

Bucură-te, că slobozeşti pe cei bântuiţi de duhuri necurate; 

Bucură-te, apărătorul orfanilor şi ocrotitorul văduvelor; 

Bucură-te, aducătorul de libertate celor din închisori şi prigoniri; 

Bucură-te, izvor, din care curge milostivirea lui Dumnezeu spre noi; 

Bucură-te, că împlineşti rugăciunile folositoare celor ce aleargă la tine; 

Bucură-te, lauda şi ocrotitorul cetăţii Sibiului; 

Bucură-te, ajutătorul celor ce doresc să fie fii ai luminii; 

Bucură-te, cel ce aduci pacea lui Hristos în Biserica drept-măritoare; 

Bucură-te, nădejdea noastră, când ne vom întâlni cu Hristos; 

Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, Sfinte Ierarhe Andrei, arhiereul lui Hristos, vrednic slujitor al Mitropoliei Transilvaniei, 

învăţătorul cel duhovnicesc al bine-credincioşilor români, apărătorul neînfricat al Ortodoxiei, cel 

ce ai fost preamărit de Dumnezeu în ceruri, pentru mulţimea faptelor bune şi pentru povăţuirile 

tale lăsate moştenire nouă, fii rugătorul nostru înaintea scaunului Preasfintei Treimi, ca să ne 

scape de orice necaz, nevoie şi strâmtorare, pe noi, cei ce săvârşim sfântă pomenirea ta, şi să ne 

mântuiască atunci când vom fi chemaţi din lumea aceasta în cea veşnică, unde îngerii cântă fără 

încetare: Aliluia! 
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Acatistul noilor mucenici și mărturisitori din temnițele comuniste 

 

Condacul 1: 

 

Îngerii păzitori din cer au fost trimişi, dimpreună cu arhanghelul Mihail, căpetenia lor, să vă 

ocrotească în încercările voastre, sfinţilor care aţi încununat neamul românesc. Iar noi, văzând 

roadele răstignirii voastre pe crucea pătimirii, vă zicem cu mare glas: Bucuraţi-vă, noilor 

mucenici şi mărturisitori români. 

 

Icosul 1: 

 

Să ne ridicăm din somnul cel de moarte al păcatului şi al fricii, că, iată, Dumnezeu ne-a făcut 

nouă dar de mare preţ, punându-ne înainte pilde vii de nevoinţă şi de jertfelnicie, iar noi, luând 

aminte la lupta lor, să le aducem laude ca acestea: 

Bucuraţi-vă, biserici vii, sfinţite prin sânge mucenicesc; 

Bucuraţi-vă, altare de mare preţ ale neamului românesc; 

Bucuraţi-vă, că v-aţi arătat biruitori în multe prigoane şi lupte; 

Bucuraţi-vă, roade ale rugăciunii sfinţilor din veacurile trecute; 

Bucuraţi-vă, dascăli ai creştinilor care cu multe osteneli se nevoiesc; 

Bucuraţi-vă, călăuze ale celor care pe calea cea îngustă călătoresc; 

Bucuraţi-vă, pietre, care aţi strigat adevărul când oamenii tăceau; 

Bucuraţi-vă, că v-aţi arătat mai puternici decât cei care vă chinuiau; 

Bucuraţi-vă, că pe prigonitorii voştri prin răbdare i-aţi înfrânt; 

Bucuraţi-vă, cei ce de moarte şi de chinuri nu v-aţi temut; 

Bucuraţi-vă, că Sfântul Arhanghel Mihail asupra voastră a vegheat; 

Bucuraţi-vă, că la lumina împărăţiei cerurilor în chip tainic v-a chemat; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

Condacul al 2-lea: 

A încercat fiara roşie să stăpânească lumea întreagă, având de partea ei mulţime de diavoli, dar 

voi i-aţi stat împotrivă cu mult curaj, pentru că aţi iubit pătimirea şi aţi avut ca dascăl suferinţa, 

iar lui Dumnezeu I-aţi cântat neîncetat: Aliluia. 

  

Icosul al 2-lea: 

 

Aţi ascultat cuvântul care zice: „Pe deasupra tuturor suferinţelor, a loviturilor, a ameninţărilor şi 

chiar a morţii, vom învia, biruind în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi al neamului 

românesc”, şi, prin pătimirile voastre, v-aţi asemănat mucenicilor de demult, pentru care vă 

lăudăm, zicând: 

Bucuraţi-vă, apărători neînfricaţi ai Bisericii şi ai pământului românesc; 
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Bucuraţi-vă, ocrotitori cereşti ai celor care cu credinţă vă fericesc; 

Bucuraţi-vă, că întâi-stătătorii voştri v-au fost pildă de nevoinţă şi mucenicie; 

Bucuraţi-vă, că prin suferinţe v-au arătat calea spre veşnica bucurie; 

Bucuraţi-vă, brazi falnici care v-aţi frânt, dar nu v-aţi îndoit; 

Bucuraţi-vă, jnepi pe care vitregiile sorţii nu i-au nimicit; 

Bucuraţi-vă, că prin rugăciuni îndelungate sufletele vi le-aţi hrănit; 

Bucuraţi-vă, că, prin versuri scrise cu sânge, poeţii temniţelor v-au întărit; 

Bucuraţi-vă, că talanţii lui Radu Gyr, pentru voi, Hristos i-a înmulţit; 

Bucuraţi-vă, că această binecuvântare însutit a rodit; 

Bucuraţi-vă, că şi astăzi bem apă curată din acest izvor; 

Bucuraţi-vă, că sufletelor apăsate de teamă şi frică le este leac tămăduitor; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 3-lea: 

 

„Porunceşte-mi, Iisuse, dacă sunt vrednic de aceasta, să mă răstignesc şi eu pe o cruce, alături de 

Tine”, s-a rugat Ţie, Doamne, părintele Ioan Negruţiu, când i Te-ai arătat în vis, iar Tu ai plinit 

cererea sa, dar i-ai dat şi bucuria învierii. Şi de aceeaşi bucurie i-ai învrednicit pe toţi noii 

mucenici şi mărturisitori, pentru care ei Ţi-au adus în dar cântarea: Aliluia. 

Icosul al 3-lea: 

Lumea aceasta vrea să ne amăgească cu patimile şi cu poftele ei, dar noi, cugetând la suferinţele 

voastre, sfinţilor, ne lepădăm de deşertăciunea ei. Şi, ca nu cumva, fiind înşelaţi de diavol, să 

pierdem raiul cel preadulce din pricina bunătăţilor celor trecătoare, vă cerem cu stăruinţă să ne 

fiţi dascăli pe calea mântuirii, pentru care vă zicem unele ca acestea: 

Bucuraţi-vă, cruci fără număr, în jurul crucii lui Hristos răsărite; 

Bucuraţi-vă, monumente netrecătoare, în piatra inimilor noastre dăltuite; 

Bucuraţi-vă, că aţi ridicat catapetesme pentru neamul românesc; 

Bucuraţi-vă, suflete de crin, care aţi înmiresmat pământul strămoşesc; 

Bucuraţi-vă, că prin soarele Hristos ţarinile inimilor voastre au înverzit; 

Bucuraţi-vă, că în Dumnezeu aţi crezut şi fără teamă L-aţi mărturisit; 

Bucuraţi-vă, că aţi iubit crucea şi pe Cel ce pentru noi S-a răstignit; 

Bucuraţi-vă, că, luând paharul pătimirii, de înviere v-aţi învrednicit; 

Bucuraţi-vă, că peste pomenirea voastră rugina nu s-a aşternut; 

Bucuraţi-vă, că urmaşii voştri candela muceniciei voastre nestinsă o au ţinut; 

Bucuraţi-vă, comori de mare preţ tăinuite în inimile noastre; 

Bucuraţi-vă, icoane scoase la iveală după vremi de lacrimi şi prigoane; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 4-lea: 

 

„Aici va fi într-o zi loc de pelerinaj”, a proorocit Cuviosul stareţ Gherasim Iscu despre temniţa 

de la Târgu Ocna, şi cuvintele sale s-au adeverit. Dar, mai mult decât atât, Dumnezeu a arătat că 

şi celelalte temniţe au primit această cunună, căci în toate locurile unde s-a vărsat sângele 

creştinilor jertfa a rodit. Iar noi, închinându-ne cu evlavie în faţa noilor mucenici, Îi cântăm Celui 

ce le-a dat răbdare în vremea pătimirii cântarea: Aliluia. 
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Icosul al 4-lea: 

 

Mare este soborul mărturisitorilor şi mucenicilor care la Canal şi în coloniile de muncă, la Aiud, 

la Târgu Ocna, la Piteşti, la Gherla şi în celelalte temniţe au pătimit pentru Hristos. Şi noi, 

minunându-ne de slăvitul nor de sfinţi, aducem aceste laude: 

Bucuraţi-vă, că profeţia Cuviosului pătimitor Gherasim s-a adeverit; 

Bucuraţi-vă, că prin voi închisoarea de la Târgu Ocna loc de pelerinaj a devenit; 

Bucuraţi-vă, că tot pământul românesc prin sângele vostru s-a sfinţit; 

Bucuraţi-vă, că de la Mănăstirea Petru Vodă vestea despre jertfa voastră s-a răspândit; 

Bucuraţi-vă, că multe mănăstiri şi schituri porţile vi le-au deschis; 

Bucuraţi-vă, că din focul inimilor voastre mulţime de suflete s-au aprins; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi defăimat înţelepciunea cea lumească; 

Bucuraţi-vă, că v-aţi împotrivit celor ce credinţa încercau să o nimicească; 

Bucuraţi-vă, că pe slujitorii fiarei roşii i-aţi putut înfrânge; 

Bucuraţi-vă, cronicari, care aţi scris nu cu cerneală, ci cu sânge; 

Bucuraţi-vă, că învăţăturile voastre în cugetele noastre înfloresc; 

Bucuraţi-vă, file luminoase din istoria neamului românesc; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 5-lea: 

 

Cu bucurie am primit cuvintele noului mucenic Valeriu Gafencu, prin care ne-a vorbit tot 

soborul sfinţilor închisorilor: „Sunt fericit că mor pentru Hristos. Totul e o minune. În măsura în 

care mi se va îngădui, de acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi şi voi fi alături de 

voi”. Iar noi, nădăjduind că prin aceste rugăciuni jertfelnice vom avea parte de mila lui 

Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia. 

 

Icosul al 5-lea: 

 

S-a arătat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu noului mucenic Valeriu şi i-a zis: „Eu sunt 

dragostea ta! Să nu te temi! Să nu te îndoieşti! Biruinţa va fi a Fiului meu!” Iar noi, crezând 

cuvintelor ei, ale Maicii lui Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa cea adevărată, vă 

lăudăm, sfinţilor, cu laude ca acestea: 

Bucuraţi-vă, că veţi fi martori ai biruinţei Fiului lui Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, că în momentele de ispită vă cerem ajutorul mereu; 

Bucuraţi-vă, că Maica Domnului cu sfântul ei acoperământ v-a acoperit; 

Bucuraţi-vă, că în temniţe şi deportări ca nişte îngeri aţi vieţuit; 

Bucuraţi-vă, că pentru adevăr v-aţi învrednicit să pătimiţi; 

Bucuraţi-vă, că din pilda voastră iau putere să reziste cei prigoniţi; 

Bucuraţi-vă, cei ce cu rugăciunea lui Iisus v-aţi îndeletnicit; 

Bucuraţi-vă, că prin pătimiri îndelungate pe scara raiului v-aţi suit; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi simţit harul lui Hristos ca o putere nebiruită; 

Bucuraţi-vă, că El nicio lacrimă a voastră nu a lăsat-o nerăsplătită; 

Bucuraţi-vă, că după ce aţi urcat muntele suferinţei v-aţi odihnit; 

Bucuraţi-vă, că cetele sfinţilor cu mare cinste v-au primit; 
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Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

  

Condacul al 6-lea: 

 

„Doamne, Ţie îţi închin toată suferinţa mea. Pe cei ce m-au torturat iartă-i, miluieşte-i şi-i 

sfinţeşte pe dânşii. Iar dacă au nevoie de zile din zilele mele, sunt gata să le dau, căci comoara 

sufletului şi a minţii e să iubeşti, pentru a putea ierta”, s-a rugat Ţie, Hristoase, părintele Vasile 

Pătraşcu, povăţuindu-ne să îi iertăm pe toţi vrăjmaşii şi prigonitorii noştri, pentru a-Ţi putea 

aduce cântarea de laudă: Aliluia. 

  

Icosul al 6-lea: 

 

Cu limbă de moarte noii mucenici ne-au cerut să nu îi răzbunăm, arătându-ne că răzbunarea e 

doar a Ta, Doamne, şi că doar prin iubirea vrăjmaşilor noştri vom putea păstra în inimile noastre 

harul Sfântului Duh. Iar noi, dascăli ai iubirii de vrăjmaşi avându-i pe noii mărturisitori, le 

aducem aceste laude: 

Bucuraţi-vă, că, văzând pilda voastră, să vă urmăm ne ostenim; 

Bucuraţi-vă, că, ruşinaţi fiind de răbdarea voastră, răutatea şi ura le părăsim; 

Bucuraţi-vă, că prin smerenia voastră pe unii torţionari i-aţi îmblânzit; 

Bucuraţi-vă, că aceştia au cunoscut că în inimile voastre Hristos S-a sălăşluit; 

Bucuraţi-vă, că, pentru rugăciunile voastre, în adevăratul Dumnezeu au crezut; 

Bucuraţi-vă, că prin voi fiii risipitori pe Tatăl ceresc L-au cunoscut; 

Bucuraţi-vă, cei ce ne-aţi învăţat ca pe vrăjmaşi să îi iubim; 

Bucuraţi-vă, că ne îndemnaţi ca prin iubire să îi biruim; 

Bucuraţi-vă, că puterea iertării v-a fost leac pentru suflete şi v-a întărit; 

Bucuraţi-vă, că, plinind porunca iertării, aţi ajuns în raiul preadorit; 

Bucuraţi-vă, că prin faptele voastre aţi mărturisit că Evanghelia poate fi urmată; 

Bucuraţi-vă, că celula întunecată a devenit prin rugăciune cămară luminată; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 7-lea: 

 

Văzând cu duhul mai înainte adormirea sa şi mai apoi, după cincisprezece ani, adormirea soţiei 

sale, părintele Ilie Lăcătuşu ne-a arătat că Dumnezeu a rânduit ca sfintele sale moaşte, întregi şi 

neputrezite, să nu zacă în mormânt, ci să fie scoase la lumină, pentru a fi puse la închinare. Şi 

noi, auzind mulţimea minunilor de tot felul făcute de Dumnezeu prin părintele Ilie, cântăm: 

Aliluia. 

 

Icosul al 7-lea: 

 

Când de praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi li s-a cerut deţinuţilor să intre în apa îngheţată a deltei, ca 

să adune stuf, şi paznicii erau pregătiţi să îi împuşte pentru nesupunere, s-a auzit glasul părintelui 

Ilie, care a zis: „Să intrăm în apă, că Maica Domnului şi Sfinţii Trei Ierarhi ne vor scoate nevătă-

maţi. Că, altfel, vom fi împuşcaţi”. Şi, pentru credinţa lui, a apărut soarele, care a alungat gerul, 

încălzindu-i, şi, deşi au muncit multă vreme în apă, nu s-au îmbolnăvit, căci i-a acoperit harul 

Sfântului Duh. Iar noi zicem cu uimire aceste laude: 
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Bucuraţi-vă, că aţi cerut ajutorul sfinţilor şi, primindu-l, v-aţi sfinţit; 

Bucuraţi-vă, că asemenea sfinţilor mucenici din vechime aţi pătimit; 

Bucuraţi-vă, că pe cei apăsaţi de neputinţe de tot felul îi ocrotiţi; 

Bucuraţi-vă, că pe cei biruiţi de povara deznădejdii îi ridicaţi; 

Bucuraţi-vă, trâmbiţe, care mustraţi păcatul, arătând calea cea dreaptă; 

Bucuraţi-vă, că urechile inimilor noastre aud a voastră şoaptă; 

Bucuraţi-vă, că pe cei păcătoşi îi chemaţi la pocăinţă; 

Bucuraţi-vă, că, schimbându-şi vieţile, varsă lacrimi de umilinţă; 

Bucuraţi-vă, că sufletele rătăcite le chemaţi la Biserica cea adevărată; 

Bucuraţi-vă, că celor care vă cer ajutorul le răspundeţi de îndată; 

Bucuraţi-vă, că părintele Ilie Lăcătuşu mărturiseşte harul care v-a acoperit; 

Bucuraţi-vă, că pe cei ce s-au închinat la sfintele voastre moaşte i-aţi sprijinit; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 8-lea: 

 

Semn dumnezeiesc I-au cerut lui Hristos cărturarii şi fariseii, dar El le-a răspuns că, dacă nu vor 

crede în învăţătura lui Moise şi a proorocilor, nu vor crede nici dacă ar învia morţii. Iar noi, vă-

zându-i pe urmaşii fariseilor batjocorind minunea neputrezirii sfintelor moaşte ale părintelui Ilie 

Lăcătuşu şi tăgăduind minunea izvorârii de mir şi de bună-mireasmă din moaştele pătimitorilor, 

nu ne smintim, ci prin ele ne întărim în credinţă, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia. 

  

 Icosul al 8-lea: 

 

De multe ori au izvorât mir din unele sfinte moaşte ale mucenicilor şi mărturisitorilor, la care 

închinându-se unii bolnavi au primit vindecare. Cum să înţelegem, Doamne, această minune? 

Nepricepuţi suntem şi ne e teamă că, pentru puţinătatea credinţei noastre, nu suntem vrednici de 

asemenea daruri. Dar ştim că bineplăcut Îţi este să îi lăudăm pe aceşti robi aleşi ai Tăi şi, de 

aceea, zicem: 

Bucuraţi-vă, că mari şi grabnici făcători de minuni v-aţi arătat; 

Bucuraţi-vă, că, prin rugăciunile voastre, cei suferinzi de boală au scăpat; 

Bucuraţi-vă, că, răsplătindu-vă ostenelile, Hristos v-a proslăvit; 

Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte în toată lumea le-a împărţit; 

Bucuraţi-vă, că la Iaşi de mai multe ori mir şi bunămireasmă au izvorât; 

Bucuraţi-vă, că această minune în multe mănăstiri şi biserici s-a mai văzut; 

Bucuraţi-vă, că de mireasmă cerească pe credincioşi i-aţi umplut; 

Bucuraţi-vă, că ritorii care batjocoreau darul dumnezeiesc au tăcut; 

Bucuraţi-vă, că înţelepciunea cea deşartă a defăimătorilor o aţi ruşinat; 

Bucuraţi-vă, că pe cei slabi în credinţă i-aţi întărit; 

Bucuraţi-vă, că, auzind aceasta, credincioşii s-au veselit; 

Bucuraţi-vă, că cei ce se împotriveau cinstirii voastre au amuţit; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 9-lea: 

 

A venit pe pământul românesc părintele Ivan cel străin, pentru ca predania Mănăstirii Optina să 
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aducă şi aici roade de mare preţ. Şi, lăsându-se mistuiţi de focul rugului aprins al rugăciunii lui 

Iisus, mulţi robi ai lui Hristos au răbdat cu curaj răzbunarea diavolească, căci au fost aruncaţi în 

temniţă, unde I-au cântat lui Dumnezeu fără teamă: Aliluia. 

 

Icosul al 9-lea: 

 

„Ai vrut să dai foc comunismului cu Rugul aprins”, i-a spus acuzator anchetatorul părintelui 

stareţ Daniil de la Rarău, mărturisind fără să vrea că cea mai importantă rezistenţă împotriva 

duşmanilor Sfintei Biserici este rugăciunea şi nevoinţa. Iar noi, vrând să aprindem candela 

inimilor noastre cu acest foc dumnezeiesc, vă zicem vouă, celor ce aţi urcat pe treptele rugăciunii 

ca sfinţii din vechime: 

Bucuraţi-vă, ruguri aprinse de focul nematerialnic al rugăciunii; 

Bucuraţi-vă, că, fiind înţelepţi ca şerpii, aţi dărâmat idolii minciunii; 

Bucuraţi-vă, că cei puternici ai lumii acesteia de voi se temeau; 

Bucuraţi-vă, că în arena muceniciei sfinţii îngeri vă încurajau; 

Bucuraţi-vă, că prigonitorii să vă îngenuncheze nu au reuşit; 

Bucuraţi-vă, că, la vreme de ispită, cu rugăciunea lui Iisus v-aţi hrănit; 

Bucuraţi-vă, chipuri senine, care răspândiţi lumina Filocaliei; 

Bucuraţi-vă, că ne chemaţi să urmăm predania sfinţeniei; 

Bucuraţi-vă, că zeghea voastră a fost mai preţioasă decât odăjdiile aurite; 

Bucuraţi-vă, lumânări, care aţi ars pe altarul vieţuirii curate; 

Bucuraţi-vă, că ne îndemnaţi să ne luptăm cu poftele trupeşti; 

Bucuraţi-vă, că ne izbăviţi de ispitele diavoleşti; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 10-lea: 

 

La Baia Sprie, pregătindu-se să prăznuiască în adâncul pământului Învierea lui Hristos, deţinuţii 

desenau pe pereţii minei semnul crucii, spunând: „E semnul izbăvirii şi vrem să-l vedem peste 

tot. Noi suntem creştini şi credem că şi de la crucea Domnului putem primi ajutor”. Şi, fără să se 

teamă să mărturisească credinţa în Hristos, Îl lăudau pe Dumnezeu, căruia noi Îi cântăm: Aliluia. 

  

Icosul al 10-lea: 

 

Deţinuţii şi-au făcut clopote din sfredele, anunţând începutul sfintei slujbe de Paşti, iar preoţii, 

neavând odăjdii, în salopete au slujit, aducând în inimile pătimitorilor bucuria creştinilor din 

catacombele Romei. Şi, cântând fără teamă imnul învierii lui Hristos, au arătat cu toţii că 

Domnul învierii în inimile lor era viu. Iar noi, uimindu-ne de curajul lor, vă aducem cântări de 

laudă: 

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi temut de moarte, pentru că aţi crezut în Cel înviat; 

Bucuraţi-vă, cei ce în viaţă crucea ca jugul cel de folos aţi purtat; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi fost în oastea lui Hristos ostaşi neînfricaţi; 

Bucuraţi-vă, că prin semnul sfintei cruci aţi fost binecuvântaţi; 

Bucuraţi-vă, că nici chinurile groaznice nu v-au putut înspăimânta; 

Bucuraţi-vă, că de Dumnezeu nimic nu v-a putut îndepărta; 

Bucuraţi-vă, că uneltirile celor ce vă chinuiau s-au surpat; 
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Bucuraţi-vă, că socotelile lor în chip minunat s-au spulberat; 

Bucuraţi-vă, că unii dintre voi, după căderi grele, v-aţi ridicat; 

Bucuraţi-vă, că, prin pocăinţă, la măsuri duhovniceşti înalte v-aţi înălţat; 

Bucuraţi-vă, că mulţi dintre cei din urmă cei dintâi s-au arătat; 

Bucuraţi-vă, că în aceştia puterea dumnezeiască şi mai mult a lucrat; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 11-lea: 

 

Nu doar pe pământul românesc, ci din Muntele Athosului până în Ţara Sfântă vestea despre 

mulţimea minunilor voastre s-a răspândit, şi cei de alte neamuri au priceput măsura sfinţeniei 

voastre. Iar noi, văzând că Dumnezeu nu a ţinut sub obroc lumina mărturiei pe care aţi dat-o, Îi 

mulţumim, cântându-I: Aliluia. 

 

Icosul al 11-lea: 

 

Niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor voastre, sfinţilor, că prin rugăciunile voastre 

sufletele slabe se întăresc, cei căzuţi în păcate se ridică, bolnavii se tămăduiesc şi cei 

deznădăjduiţi află mângâiere cerească. Şi noi, primind chemarea voastră la jertfă ca un testament 

de mare preţ, vă aducem din prinosul inimii aceste cântări: 

Bucuraţi-vă, preoţi, care aţi adus lumina lui Hristos în întunericul temniţelor; 

Bucuraţi-vă, credincioşi, care cu suferinţe v-aţi umplut sacul sufletelor; 

Bucuraţi-vă, tineri, care nu aţi avut tinereţe, căci I-aţi dăruit-o lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, că, în loc să căutaţi slava acestei lumi, aţi ales cele mai de jos; 

Bucuraţi-vă, că, renunţând la desfătări, aţi dobândit bucuria cea netrecătoare; 

Bucuraţi-vă, că Dumnezeu a îndulcit zilele voastre amare; 

Bucuraţi-vă, femei, care mucenicelor de demult v-aţi asemănat; 

Bucuraţi-vă, bătrâni, care prin adevărata înţelepciune v-aţi încununat; 

Bucuraţi-vă, cei ce ne daţi putere în cugete şi în cuvânt; 

Bucuraţi-vă, că rugăciunile voastre le simţim ca un acoperământ; 

Bucuraţi-vă, că temniţele, lagărele şi coloniile de muncă le-aţi sfinţit; 

Bucuraţi-vă, că pecetea lui Hristos în sufletele voastre s-a vădit; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

  

Condacul al 12-lea: 

 

Profetic a fost cuvântul părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa: „Or să se bată cu noi şi morţi; 

iar noi o să fim alături de voi, ca să ne apăraţi. Şi morţi vom izbândi”. Căci, oricât ar încerca 

urmaşii prigonitorilor voştri să defaime şi să batjocorească jertfa voastră, voi răsăriţi şi creşteţi ca 

nişte flori binemirositoare pe pământul inimilor noastre şi, pentru aceasta, Îl lăudăm pe 

Dumnezeu, Cel ce v-a proslăvit, cântând: Aliluia. 

 

Icosul al 12-lea: 

 

Tânărului aflat pe patul de suferinţă i s-a arătat în vis Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, ţinând 

în mâini o raclă cu sfinte moaşte de la Aiud, şi prin aceasta ne-a îndemnat să înţelegem că mari 
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sunt darurile pe care le-aţi primit de la Hristos. Iar noi, uimindu-ne de această arătare minunată, 

îndrăznim a vă cere să fiţi mijlocitori pentru noi în faţa tronului ceresc şi vă aducem cântări de 

laudă: 

Bucuraţi-vă, că Sfântul Nectarie a vădit urcuşul vostru duhovnicesc; 

Bucuraţi-vă, că astfel v-a arătat podoabe ale neamului românesc ; 

Bucuraţi-vă, că suntem fiii pătimirii voastre însângerate; 

Bucuraţi-vă, când vestim minunile voastre nenumărate; 

Bucuraţi-vă, apărători ai celor care fără teamă vă cinstesc; 

Bucuraţi-vă, sfinţi care staţi împotriva celor ce şi acum vă prigonesc; 

Bucuraţi-vă, ai celor care dau mărturie despre sfinţenia voastră, ocrotitori; 

Bucuraţi-vă, ai celor aflaţi în ceaţa ispitelor, luminători; 

Bucuraţi-vă, că, prin rugăciunile voastre, pe cei slabi îi întăriţi; 

Bucuraţi-vă, că aţi înviat după ce pe crucea pătimirii aţi fost răstigniţi; 

Bucuraţi-vă, ai celor ce merg pe urmele paşilor voştri, luminători; 

Bucuraţi-vă, ai celor care vor să Îl mărturisească pe Hristos, povăţuitori; 

Bucuraţi-vă, noilor mucenici şi mărturisitori români. 

 

Condacul al 13-lea: 

 

O, sfinţilor mucenici şi mărturisitori, care prin jertfele voastre sunteţi pilde vii înaintea ochilor 

inimilor noastre, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca să ducem lupta cea bună cu patimile, cu 

poftele şi cu înţelepciunea acestui veac, ca, stând împotriva prigonitorilor lui Hristos din 

vremurile noastre, să dăm mărturia cea bună cu dreaptă socoteală, cu curaj şi putere multă, 

cântând: Aliluia. 
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Rugăciune către sfinţii români 
   

 

Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: 

mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, 

care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, 

care ne-aţi apărat Biserica şi neamul, staţi tari, precum aţi şi stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, 

rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. 

Noi credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, sau care aţi venit în 

aceste părţi pentru a ne lumina cu viaţa sau cu moaştele voastre, vă rugaţi cu dragoste pentru noi 

şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu, şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: 

păziţi-ne, împreună cu Maica Domnului, de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra 

noastră; nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, 

sfinţilor, ci de cele care sunt din răutatea şi invidia vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi, şi care 

sunt mai presus de puterea noastră. Izbăviţi-ne, aşadar, cu rugăciunile şi îndurările voastre, de 

venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de 

potop, de boală şi de toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le pătimim. Că, iată, cu 

nenumarate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu 

desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi minciuni, şi îndeobşte cu toată fapta cea rea. Ne-

am îndepărtat sfinţilor, întru totul de Dumnezeu şi de Biserica Sa, şi vă rugăm acum să cereţi 

pentru noi iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Si să ne 

întoarceţi la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Maica Sa şi pentru Biserica cea strămoşească. 

Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un 

neam întru care să se slăvească sfânt numele Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să 

ne închinăm vouă, iubiţi ai noştri sfinţi români, şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, 

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Acatistul Sfinților Români 
Condac 1: 

Pe vasele Sfântului Duh şi făcliile strălucitoare ale Bisericii lui Hristos, pe Sfinţii români aleşi de 

Dumnezeu, cei care au luminat pământul ţării noastre şi poporul binecredincios cu lumina întreit 

strălucitoare a Preasfintei Treimi, să-i lăudăm noi, fii neamului românesc, cei ce cu credinţă şi cu 

dragoste săvârşim pomenirea lor, zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru 

sufletele noastre! 

Icos 1 

 Veniţi credincioşilor să prăznuim duhovniceşte pomenirea Sfinţilor români şi să cântăm laude 

celor aleşi de Dumnezeu, stâlpi neclintiţi ai Bisericii strămoşeşti: pe Apostolii lui Hristos, Andrei 

cel întâi chemat şi Filip, cei ce au semănat cuvântul Evangheliei în pământul străbun al ţării 

noastre, pe toţi mucenicii neamului, pe ierarhi şi învăţători, pe cuvioşi şi cuvioase, pe pustnicii 

rugători şi pe toţi drepţii din toate veacurile cu cinste fericindu-i, într-un glas să-i lăudăm, 

cântând: 

Bucuraţi-vă, cei aleşi şi trimişi de Hristos să înţelepţiţi neamul nostru; 

Bucuraţi-vă, odrasle sfinte, ieşite din viţa strămoşilor noştri; 

Bucuraţi-vă, stele răsărite în zorii naşterii poporului român; 

Bucuraţi-vă, slujitori credincioşi care aţi împlinit voia Domnului; 

Bucuraţi-vă, icoane vii prin care românii văd faţa lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, flori care transmiteţi mireasma Duhului Sfânt; 

Bucuraţi-vă, raze luminoase aprinse din Soarele Hristos; 

Bucuraţi-vă, propovăduitori ai credinţei adevărate şi risipitori ai păgânătăţii; 

Bucuraţi-vă, apărători neînfricaţi ai Bisericii lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi ai adevărului şi ai dreptăţii; 

Bucuraţi-vă, pietre vii pe care s-a clădit Biserica neamului nostru; 

Bucuraţi-vă, potire în care se păstrează apa vieţii-cuvântul Evangheliei; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! 

 

Condac 2 

  

Dacă a fost semănat cuvântul Evangheliei lui Hristos de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip în 

pământul neamului nostru şi udat de apa vieţii, a răsărit în sufletele multora şi a rodit însutit. 

Pământul Dobrogei a fost străbătut de propovăduitorii credinţei creştine, iar apostolii trimişi să 

lumineze cunoştinţa străbunilor noştri au mulţumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 
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Icosul 2 

  

Întrarmaţi fiind cu puterea lui Hristos, primii creştini de pe pământul ţării noastre au înfruntat 

dintru început prigonirile şi ispitirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, dar nu s-au lepădat de 

credinţa adevărată primită de la Apostoli, ci au devenit mărturie vie pentru cei ce au urmat după 

ei. Pentru aceasta să fericim pe mărturisitorii dreptei credinţe din toate timpurile de pe plaiurile 

locuite de români, zicând: 

Bucuraţi-vă, sfinţi dobrogeni şi daco-români, pârga protomartirilor neamului românesc; 

Bucuraţi-vă, părinte Epitect şi monahule Astion, mărturisitori în Halmyris; 

Bucuraţi-vă, Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel, podoaba Dobrogei; 

Bucuraţi-vă, Emilian, Dasie, Nicandru şi Marcian mărturisitori ai dreptei credinţe; 

Bucuraţi-vă, Iuliu Veteranul, Pasicrat, Valentin şi Isihie de la Durostorum; 

Bucuraţi-vă, Chiril, Chindeu şi Tasie de la Cernavodă; 

Bucuraţi-vă, Macrobie, Gordie, Helie, Lucian şi Velerian de la Tomis; 

Bucuraţi-vă, Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat de la Sirmium; 

Bucuraţi-vă, Sfinţi diaconi Donat, Silvan şi Ermil, slujitori jertfelnici; 

Bucuraţi-vă, Sfinţiţi mucenici Montanus din Singidunum şi Romul cu credinciosul Venust din 

Cibales; 

Bucuraţi-vă, mucenici mărturisitori Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; 

Bucuraţi-vă, Stratonic, Hermes şi Lup cei ce aţi cunoscut pe Hristos prin jertfa Mucenicilor;  

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! 

  

Condac 3 

  

Binecuvântat fie Dumnezeu Care, la vreme potrivită, a trimis poporului său bine-credincios 

bărbaţi înţelepţi şi sfinţi voievozi, apărători de ţară şi ctitori de lăcaşuri sfinte, apărători ai dreptei 

credinţe şi ai neamului nostru, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icos 3 

  

Pe bine-credincioşii voievozi şi pe bărbaţii cucernici ai neamului care s-au străduit să apere 

dreapta credinţă şi pământul străbun, să-i pomenim după vrednicie; aceştia, în vremuri de 

răstrişte, au apărat ţara şi neamul nostru, Biserica şi credinţa strămoşească ortodoxă, iar acum, în 

ceruri, sunt rugători şi mijlocitori pentru sufletele noastre. Pentru aceasta să le înălţăm imn de 

laudă, zicând: 

  

Bucuraţi-vă, sfinţi voievozi, apărători ai pământului străbun; 

Bucuraţi-vă, mucenici şi mărturisitori ai dreptei credinţe; 

Bucuraţi-vă, apărători de ţară şi ctitori de lăcaşuri sfinte; 

Bucuraţi-vă, întemeitori ai ţărilor româneşti ca o triadă sfântă; 

Bucuraţi-vă, Sfinţi Voievozi Constantin cu fiii, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul 

Ianache, martiri pentru credinţa ortodoxă; 

Bucuraţi-vă, Sfinte Ştefan cel Mare al Moldovei cu oştenii eroi şi bine-credinciosul Neagoe al 

Ţării Româneşti; 

Bucuraţi-vă, Ioan cel Nou, Serghie şi Vah, Ioan Valahul şi Oprea din Sălişte, smeriţi mucenici şi 

mărturisitori ai dreptei credinţe; 
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Bucuraţi-vă, Ioan din Galeş şi Moise din Sibiel, martiri ardeleni pentru dreapta credinţă; 

Bucuraţi-vă, mărtirisitori năsăudeni Atanasie din Bichigiu, Vasile din Telciu, Vasile din Mocod 

şi Grigorie din Zagra; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mărturisit dreapta credinţă la arătare şi în temniţă; 

Bucuraţi-vă, slujitori ai semenilor şi apărători ai lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi luptat pentru libertatea şi identitatea noastră; 

Bucuraţi-vă Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

  

Condac 4 

  

Dumnezeu a ocrotit în toate veacurile pe fiii poporului nostru, deşi au fost rânduiţi în calea 

multor primejdii; având atâţia sfinţi martiri, ierarhi, cuvioşi rugători şi trăitori ai dreptei credinţe, 

Apostolul ne spune că suntem preoţie sfântă şi neam ales al lui Dumnezeu, iar sfinţii din neamul 

nostru se roagă în ceruri, cântând neîncetat: Aliluia! 

  

Icos 4 

  

Veniţi credincioşilor să lăudăm soborul sfinţilor ierarhi români, care de la Hristos, prin Sfinţii 

Apostoli Andrei şi Filip au primit harul de a propovădui Evanghelia, de a sfinţi viaţa 

credincioşilor şi de a-i povăţui pe calea mântuirii, botezându-i în numele Sfintei Treimi şi 

îndemnând pe fiecare să păstreze toate sfintele predanii şi tradiţii primite prin viu grai; pentru 

aceasta să cântăm: 

Bucuraţi-vă, sfinţilor ierarhi, purtători ai harului lui Hristos din neam în neam; 

Bucuraţi-vă, luminători ai credincioşilor cu sfintele învăţături; 

Bucuraţi-vă, apărători ai dreptei credinţe în vremea prigonirilor; 

Bucuraţi-vă, sfinţi ierarhi Betranion, Teotim şi Efrem, episcopii Tomisului; 

Bucuraţi-vă, Irineu de Sirmium şi Niceta de Remesiana cu ceilalţi ierarhi daco-romani; 

Bucuraţi-vă, sfinţi păstori Iachint de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, mitropoliţii 

Ţării Româneşti; 

Bucuraţi-vă, ierarhi cărturari Varlaam, Dosoftei şi Teodosie de la Brazi, mitropoliţii Moldovei; 

Bucuraţi-vă, sfinţi ierarhi misionari Nifon şi Atanasie Patelarie, patriarhii Constantinopolului; 

Bucuraţi-vă, Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului, Ghelasie de la Râmeţ şi Petru, 

mitropolitul Kievului, păstori luminători; 

Bucuraţi-vă, apărători ai românilor Ilie Ioreste, Sava Brancovici, Simeon Ştefan şi Andrei 

Şaguna, mitropoliţii Transilvaniei; 

Bucuraţi-vă, Leontie de la Rădăuţi, Ioan de la Râşca şi Secu şi Pahomie de la Gledin, episcopii 

Romanului şi Calinic de la Cernica; 

Bucuraţi-vă, aleşi ai Prea Sfintei Treimi şi sfinţitori ai vieţii noastre; 

Bucuraţi-vă Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

  

Condac 5 

  

Să lăudăm după cuviinţă ceata cuvioşilor părinţi din neamul românesc; aceştia, ascultând 

cuvântul Evangheliei, au părăsit cele vremelnice şi au urmat lui Hristos, luând crucea pe umerii 

lor; apoi, nevoindu-se, în felurite chipuri prin mănăstiri sau locuri tăinuite de oameni, au sfinţit 

tot pământul românesc, dând laudă lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! 
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Icos 5 

  

Voind Bunul Dumnezeu să semene de timpuriu cuvântul Evangheliei lui Hristos în pământul 

românesc, a rânduit mulţime de sfinţi cuvioşi în toate veacurile; drept aceea, pe plaiurile 

româneşti au trăit călugări îmbunătăţiţi şi lucrători ai virtuţilor, învăţându-ne dreapta credinţă şi 

luminându-ne calea vieţii acesteia, întunecată de ispite şi încercări, pentru a nu rătăci în pustiul 

păcatelor şi al eresurilor pierzătoare de suflet. Pentru aceasta cu bucurie le cântăm: 

Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi, care aţi părăsit cele lumeşti pentru a urma lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi pustnicit în peşteri şi în crăpăturile pământului; 

Bucuraţi-vă, Ioan Casian, Gherman şi Dionisie Smeritul cei din Dobrogea; 

Bucuraţi-vă, Nicodim de la Tismana şi Daniil de la Voroneţ cu toţi sihaştrii; 

Bucuraţi-vă, Dimitrie cel Nou şi Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani, ocrotitorii Bucureştilor; 

Bucuraţi-vă, Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana şi Daniil Sihastrul, sfinţiţi slujitori ai 

Domnului; 

Bucuraţi-vă, Paisie şi Ioan de la Neamţ şi Onufrie de la Vorona, monahi cărturari; 

Bucuraţi-vă, Ioan de la Prislop, Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi cu Iosif şi Chiriac de la 

Bisericani, monahi nevoitori; 

Bucuraţi-vă, Rafael şi Partenie de la Agapia, Chiriac de la Tazlău şi Iosif de la Văratec, 

povăţuitori ai călugărilor; 

Bucuraţi-vă, Visarion Sarai, Sofronie de la Alba-Iulia şi Antonie de la Iezerul-Vâlcii, 

propovăduitori ai dreptei credinţe; 

Bucuraţi-vă, Vasile de la Poiana Mărului, Antipa de la Calapodeşti, Ioanichie de la Muscel şi 

Irodion de la Lainici, ostenitori ai rugăciunii; 

Bucuraţi-vă, Cuvioşi nevoitori, care aţi făcut din rugăciune scară către cer; 

Bucuraţi-vă, cei ce purtaţi în sfintele voastre moaşte har dumnezeiesc; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

  

Condac 6 

  

Privind icoana Preasfintei Fecioare, multe fiice ale neamului nostru au ales cu înţelepciune să 

urmeze lui Hristos; având sufletul ca o candelă au ţinut lumina credinţei aprinsă în inima lor şi a 

poporului în care s-au născut. Aşteptând în rugăciune şi răbdare venirea Mirelui, au turnat în 

vasele sufletelor lor untdelemnul faptelor bune şi unindu-l cu lacrimile pocăinţei, au cântat: 

Aliluia! 

  

Icos 6 

  

Cine va putea ferici după cuviinţă pe fiicele neamului românesc, care au lepădat dulceţile 

înşelătoare ale lumii acesteia, retregându-se în mănăstiri sau în pustietăţi, unde s-au rugat 

neîncetat, împlinind voia lui Dumnezeu. Cinstim sfânta îndrăzneală a sfintelor fecioare chemate 

să slujească lui Hristos, cântând unele ca acestea: 

  

Bucuraţi-vă, sfinte cuvioase maici, care aţi împlinit asemănarea cu Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, fecioare, care aţi păzit curăţia şi aţi urmat lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, sfinte cuvioase, logodite cu Mirele Hristos pentru veşnicie; 
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Bucuraţi-vă, mărturisitoare ale dreptei credinţei în părţile locuite de români; 

Bucuraţi-vă, Muceniţă Anastasia de la Sirmium şi Maxima, preoteasa mărturisitoare din 

Singidunum; 

Bucuraţi-vă, Sfinte muceniţe: Filoteea de la Argeş şi Tatiana de la Craiova; 

Bucuraţi-vă, Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei şi Muceniţă Chiriachi, mult 

nevoitoare; 

Bucuraţi-vă, Cuvioase rugătoare, Teodora şi Mavra, nevoitoare în Carpaţi; 

Bucuraţi-vă, stele înţelegătoare care străluciţi în pământul ţării noastre, grădina Maicii 

Domnului; 

Bucuraţi-vă, mieluşele cuvântătoare, rugătoare pentru neamul românesc; 

Bucuraţi-vă, cuvioase nevoitoare, ocrotite sub omoforul Maicii Domnului; 

Bucuraţi-vă, sfinţi şi sfinte, care aţi iubit cu toată fiinţa pe Hristos; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

  

Condac 7 

  

În sufletele voastre, Sfinţilor români, s-a împlinit în chip minunat voia lui Dumnezeu; fiind 

plăcuţi Preasfintei Treimi şi avându-vă pe voi rugători pentru noi, se încununează cu slavă tot 

poporul român. Mintea noastră nu poate să cuprindă mulţimea faptelor bune, care au împodobit 

viaţa voastră; de aceea, minunându-ne de felul vieţuirii voastre, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icos 7 

  

Simţind ajutorul Sfântului Duh prin mijlocirea sfinţilor români, săvârşim cu bucurie pomenirea 

lor; cinstim mulţimea mucenicilor şi a ierarhilor, a cuvioşilor şi drepţilor, a bine-credincioşilor 

voievozi şi oşteni, şi a tuturor celor care nu le cunoaştem numele, nici locul unde şi-au săvârşit 

viaţa. Însă, ştiind că în puterea Duhului Sfânt au fost şi alţi propovăduitori ai Ortodoxiei şi 

trăitori adevăraţi ai poruncilor lui Hristos, să zicem pentru cei necunoscuţi de noi, unele ca 

acestea: 

  

Bucuraţi-vă, cei ce aţi înmulţit talanţii dăruiţi vouă de Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, păstrători ai sfintelor predanii şi ai obiceiurilor strămoşeşti; 

Bucuraţi-vă, fii ai neamului nostru ale căror nume s-au scris în Cartea vieţii; 

Bucuraţi-vă, mame cucernice ale sfinţilor părinţi din poporul român; 

Bucuraţi-vă, fii ai Bisericii, ştiuţi şi neştiuţi, care aţi păzit haina botezului nepătată; 

Bucuraţi-vă, tineri cu dreaptă vieţuire, care nu v-aţi întinat sufletele cu plăceri deşarte; 

Bucuraţi-vă, eroi ai credinţei şi apărători ai pământului străbun; 

Bucuraţi-vă, bătrâni înţelepţi şi trăitori ai Evangheliei; 

Bucuraţi-vă, părinţi bine-credincioşi, care aţi durat fiinţa neamului; 

Bucuraţi-vă, preoţi cucernici, vrednici slujitori ai Bisericii lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, doctori fără plată, care aţi avut conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu în lucrarea 

voastră; 

Bucuraţi-vă, pelerini evlavioşi, doritori să vă adăpaţi la izvoarele credinţei; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! 
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Condac 8 

  

Toate le dă Duhul Sfânt: din pescari face apostoli şi din păgâni mucenici, pe necărturari îi face 

înţelepţi şi toată rânduiala Bisericii o plineşte. Aceste fapte minunate le-a lucrat Dumnezeu 

dintru început în poporul român; a ales vase preacinstite şi a turnat în ele din puterea Sa 

dumnezeiască să lumineze pe pământ şi să laude în cer Preasfânta Treime, cântând: Aliluia! 

  

Icos 8 

  

Când s-a semănat cuvântul lui Hristos în glia strămoşească, s-a schimbat firea oamenilor, iar 

propovăduitorii au început să vorbească fiind întăriţi de Duhul Sfânt. De atunci, din neam în 

neam, s-a revărsat harul lui Dumnezeu peste fiii acestui pământ şi a aprins de dragoste şi credinţă 

pe cei ce au purtat făclia cu lumină întreit strălucitoare a Preasfintei Treimi. Astăzi mulţumim lui 

Dumnezeu şi lăudăm pe sfinţii români, purtătorii de lumina învăţăturii dumnezeieşti, cântând: 

Bucuraţi-vă, bărbaţi şi femei de toată vârsta, care aţi ascultat chemarea lui Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, viţe ale credinţei drept-slăvitoare altoite în Buciumul-Hristos; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi primit de la Dumnezeu daruri duhovniceşti; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi dorit să fiţi prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, oameni care aţi înduhovnicit firea slăbănogită de păcat; 

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi lipit inima de lucruri trecătoare; 

Bucuraţi-vă, sfinţi români, purtători ai dragostei lui Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi rămas sub pronia divină; 

Bucuraţi-vă, slujitori şi apărători ai Bisericii strămoşeşti; 

Bucuraţi-vă, cei ce în tot pământul românesc se cinstesc numele voastre; 

Bucuraţi-vă, cei ce ocrotiţi glia străbună cu sfintele voastre moaşte; 

Bucuraţi-vă, cei ce ajutaţi neamul nostru prin rugăciunile voastre; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! 

  

Condac 9 

  

Sfinţilor români, acum sălăşluiţi în cămările cereşti pregătite de Mântuitorul, potrivit vieţuirii 

voastre pe care aţi avut-o pe pământul românesc. În ceruri vă veseliţi de lumina neînserată şi de 

comuniunea sfinţilor, rugându-vă pentru sufletele noastre şi cântând lui Dumnezeu, împreună cu 

îngerii: Aliluia! 

  

Icos 9 

  

Veniţi toţi fiii neamului să ne bucurăm duhovniceşte la pomenirea din fiecare an a sfinţilor 

români, odrăsliţi din poporul nostru binecuvântat. Iată, după prăznuirea tuturor sfinţilor în lumina 

Cinzecimii, a fost rânduită şi ziua prăznuirii lor, prin care se revărsă nouă daruri duhovniceşti. 

Pentru aceasta, cu inimă curată şi cuget luminat, zicem: 

Bucuraţi-vă, sfinţilor apostoli, Andrei cel întâi chemat şi Filip, botezătorii neamului românesc; 

Bucuraţi-vă, mulţimea mucenicilor jertfiţi pentru Hristos în toate ţinuturile româneşti; 

Bucuraţi-vă, ierarhi preasfinţiţi, luminători ai lumii şi dascăli ai teologiei româneşti; 

Bucuraţi-vă, mulţimea cuvioşilor şi cuvioaselor, care aţi luat crucea şi aţi urmat lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, sfinţi tămăduitori şi ajutători ai neamului nostru în vreme de prigoană; 
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Bucuraţi-vă, părinţi drept-măritori şi cunoscători ai tainelor lui Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, voievozi şi dregători cucernici, ctitori de lăcaşuri sfinte; 

Bucuraţi-vă, drepţilor, plăcuţi lui Dumnezeu, odrăsliţi din poporul român; 

Bucuraţi-vă, eroi ai credinţei şi făcători de pace pe pământ; 

Bucuraţi-vă, sfinţi români, slujitori ai Bisericii, mama neamului românesc; 

Bucuraţi-vă, cei ce aţi fost ocrotiţi de Născătoarea de Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, cei ce vedeţi pururea faţa lui Hristos, Mântuitorul nostru; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

 

Condac 10 

  

Sfinţi români, sălăşluiţi acum în lumina pururea fiitoare care străluceşte ca una singură din trei 

Ipostasuri ale Preasfintei Treimi. Împreună cu Preacurata Maică a lui Dumnezeu, cu sfinţii 

neamurilor drept-slăvitoare şi cu sfinţii îngeri cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icos 10 

  

Bucurându-vă de strălucirea mai presus de minte şi umplându-vă de dumnezeiasca veselie, 

sfinţilor români v-aţi îndumnezeit şi v-aţi umplut de har prin unirea cu Hristos. În ceruri vă 

împărtăşiţi de dumnezeiasca desfătare şi Dumnezeu v-a preamărit, minunaţilor; rugaţi-vă pentru 

noi, cei ce vă lăudăm, zicând: 

Bucuraţi-vă, sfinţi care priviţi pururea faţa lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, cete ale sfinţeniei, purtătoare de harul Duhului Sfânt; 

Bucuraţi-vă, albine gânditoare care adunaţi dulceaţa tămăduirilor; 

Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi ai Bisericii; 

Bucuraţi-vă, făclii aprinse din focul dumnezeirii; 

Bucuraţi-vă, râuri purtătoare de har revărsate pe pământul în care aţi crescut; 

Bucuraţi-vă, candele aprinse din lumina lui Hristos; 

Bucuraţi-vă, punţi gânditoare peste prăpastia ispitelor; 

Bucuraţi-vă, izvoare prin care ne vine de la Hristos apa vindecărilor; 

Bucuraţi-vă, munţi şi dealuri duhovniceşti de care vorbeşte Psalmistul; 

Bucuraţi-vă, stânci neclintite ale credinţei în faţa furtunilor; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

  

Condac 11 

  

Fericim ceata Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre drept-măritoare, pe dascălii teologiei 

româneşti, cei ce ne-au lăsat învăţături să mergem pe calea sfântă a mântuirii. Drept aceea, cu 

cântări să-i lăudăm pe cei care în ceruri se roagă pentru sufletele noastre şi cântă lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

  

Icos 11 

  

Cine va putea număra mulţimea binefacerilor şi a minunilor care le-aţi săvârşit pentru fii 

Bisericii noastre, sfinţilor români? Sfintele voastre moaşte, purtătoare de har dumnezeiesc, 

străjuiesc hotarele ţării noastre, iar rugăciunile voastre ne ocrotesc de rătăcire şi ne acoperă de 
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primejdii. Ca mulţumită pentru darurile voastre, primiţi de la noi, nevrednicii, această smerită 

laudă: 

Bucuraţi-vă, sfinţi români, prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu; 

Bucuraţi-vă, cetăţeni ai raiului şi slujitori ai Cuvântului vieţii; 

Bucuraţi-vă, icoane ale dreptei credinţe;   

Bucuraţi-vă, podoabe ale Bisericii drept-măritoare; 

Bucuraţi-vă, lucrători ai talanţilor daţi de Hristos; 

Bucuraţi-vă, tămăduitori ai bolnavilor; 

Bucuraţi-vă, sfinţitori ai sufletelor noastre; 

Bucuraţi-vă, îndreptători ai credinţei şi chipuri ale blândeţii; 

Bucuraţi-vă, învăţători ai înfrânării de la cele nefolositoare; 

Bucuraţi-vă, ocrotitori ai celor nevoiaşi; 

Bucuraţi-vă, sprijinitori ai celor neputincioşi; 

Bucuraţi-vă, părinţi duhovniceşti şi învăţători ai noştri;         

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!  

  

  

Condac 12 

  

Din stricăciunea de demult, din prăpastia păcatelor şi a fărădelegilor, vrând Hristos să ne 

îndrepteze, ne-a rânduit nouă pilde de îndreptare şi pocăinţă pe sfinţii cei de un neam cu noi. 

Aceştia ne-au învăţat să urmăm cu toată fiinţa pe Hristos şi să zicem aşa: Aliluia! 

  

Icos 12 

  

Izbăviţi-ne pe noi, sfinţilor, de boli, de ciumă şi de primejdii; izbăviţi-ne pe noi de foc, de 

grindină şi de războiul dintre noi, dăruind pace sufletelor noastre. Păziţi sfintele biserici în care 

lăudăm pe Dumnezeu şi vă cinstim pe voi, Sfinţi români; ocrotiţi ţara noastră de vrăjmaşii văzuţi 

şi nevăzuţi, ajutându-ne să ne mântuim, iar în ziua Dreptei judecăţi a lui Hristos mijlociţi să 

primim binecuvântarea Părintelui ceresc şi, mulţumind, să strigăm: 

Bucuraţi-vă, alăute duhovniceşti şi lăcaşuri ale Duhului Sfânt; 

Bucuraţi-vă, făclii purtătoare de lumină necreată; 

Bucuraţi-vă, comori nepreţuite ale neamului românesc; 

Bucuraţi-vă, risipitori ai întunericului diavolesc; 

Bucuraţi-vă, purtători de grijă pentru credincioşii români; 

Bucuraţi-vă, trepte de urcuş spre grădina raiului; 

Bucuraţi-vă, aducători de belşug în pământul strămoşesc; 

Bucuraţi-vă, străjeri ai hotarelor patriei noastre; 

Bucuraţi-vă, mărgăritare nepreţuite ale Bisericii Ortodoxe; 

Bucuraţi-vă, cei încoronaţi de Hristos în ceruri; 

Bucuraţi-vă, rugători pentru noi în ziua judecăţii; 

Bucuraţi-vă, mijlocitori pentru mântuirea noastră; 

Bucuraţi-vă, Sfinţilor români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! 
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Condac 13 

  

O, prealăudaţi purtători de Dumnezeu, Sfinţi români, cei ce aţi primit cununile nevestejite ale 

măririi şi v-aţi învrednicit de mângâierea raiului, ascultaţi rugăciunile noastre din inimi curate şi 

smerite; fiţi mijlocitori pentru noi către Înduratul Dumnezeu şi rugaţi-vă să ne izbăvească de 

osânda veşnică; să primim iertare de păcate şi, împreună cu voi, să vieţuim acolo unde nu este 

durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără sfârşit ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Precizări: 

 

Prezentul Acatistier a fost realizat cu speranța că neamul românesc va rezista pe mai departe în 

fața vitregiilor istoriei, în contextul anilor 2017-2018, ani declarați de către Sf. Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române drept „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti 

şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, 

respectiv „Anul omagial al unității de credință și de neam, Anul comemorativ al făuritorilor 

Marii Uniri din 1918”. 

Icoana folosită pe prima pagină a fost preluată de pe internet, fiind realizată de către iconarul 

Gabriel Toma Chituc. 

Prezentul Acatistier aduce în fața creștinului o selecție de acatiste a celor mai cunoscuți sfinți 

români, neavând pretenția de exhaustivitate. În marea lor parte, textele au fost preluate de pe site-

ul Doxologia.  

Notă aparte au făcut: 

Acatistul noilor mucenici și mărturisitori din temnițele comuniste - preluat de la adresa:  

https://www.atitudini.com/2012/10/acatistul-noilor-mucenici-si-marturisitori-din-temnitele-

comuniste/ 

și 

Acatistul Sfântului Mucenic Nichita Gotul - preluat de la adresa 

https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-mucenic-nichita-gotul-67196.html 

 

 

Într-un mod cu totul deosebit, nerespectând „cutumele”, am așezat la sfârșit, după cuprins, 

Acatistul Sfinților Români, spre cuvenită, respectuoasă și pioasă aducere-aminte. Textul a fost 

alcătuit de IPS Ioachim Băcăuanul, diortosit și completat de Arhim. Clement Haralam, 

Mănăstirea Antim, în Duminica Sfinților Români 2013 – preluat de la adresa: 

http://epr.ro/acatistul-sfintilor-romani 

 

 

 

Pe tot parcursul prezentului Acatistier, acolo unde a fost necesar, în foarte puține situații, s-a 

intervenit minimal în text. 

 

 

https://www.atitudini.com/2012/10/acatistul-noilor-mucenici-si-marturisitori-din-temnitele-comuniste/
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