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ACATISTUL SFANTULUI SAVA DE LA BUZAU 
(12 aprilie) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condacul 1 

Sfinte Mucenice al lui Hristos, care din pruncie ai slavit pe Dumnezeu prin a ta 

viata ingereasca, traita pe pamantul tarii noastre, cu credinta si cu dragoste iti 

cantam asa: Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

Icosul 1 

  

Ingereasca viata din copilarie ai trait, Sfinte Mucenice Sava, caci, prin cuvant, cu 

fapte bune si prin cantare sfanta, meleagurile Buzaului le-ai luminat in duhul 

Evangheliei lui Hristos si pe stramosii nostri la dreapta credinta i-ai indemnat, 

pentru care iti cantam, zicand: 

Bucura-te, caci cu ingerii vietuiesti, acum, in ceruri; 

Bucura-te, ca de acolo neincetat te rogi pentru noi; 

Bucura-te, ca ale tale sfinte rugaciuni sunt bineprimite; 

Bucura-te, grabnic ajutator in nevoi si necazuri; 

Bucura-te, ca te-ai facut pe tine pilda vie de slujire lui Hristos; 

Bucura-te, ca la Dumnezeu ai cugetat ziua si noaptea; 

Bucura-te, ca ale tale tinereti lui Iisus le-ai inchinat; 

Bucura-te, caci cu glasul tau cel dulce in biserica ai cantat; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 2 

  

Cu nespusa dragoste si evlavie crestina, L-ai slujit pe Dumnezeu in Biserica, prin 

rugaciune si post, asemanandu-te prin aceasta cu ingerii din ceruri, unde 

neincetat canti impreuna cu ei lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 2 
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Asemenea unei faclii ce arde, te-ai aprins, o, Sfinte Mucenice Sava, de focul 

dragostei lui Dumnezeu, punandu-ti viata in primejdie, prin apararea dreptei 

credinte crestine de paganii care slujeau cele neinsufletite, si ai indemnat pe toti 

credinciosii Bisericii sa se indeparteze de mancarurile cele jertfite idolilor; pentru 

aceasta, noi, cu bucurie, iti cantam asa: 

Bucura-te, ca lumina lui Hristos in tine a stralucit; 

Bucura-te, ca invataturile tale, Sfinte, pe multi i-au luminat; 

Bucura-te, ca nu ti-ai crutat ale tale tinereti, pentru Hristos; 

Bucura-te, ca te-ai impotrivit pana la moarte paganilor; 

Bucura-te, ca ai aratat la toti neputinta si zadarnicia idolilor; 

Bucura-te, ca de mic ai iubit calea Bisericii, prin care dobandim mantuire; 

Bucura-te, ca te-ai facut pe tine strajer al Ortodoxiei; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 3 

  

Sfantul Vasile cel Mare, printr-o scrisoare catre guvernatorul Scitiei Minor, a 

cerut sa i se trimita, in graba, moastele Sfantului Mucenic Sava de la Buzau, pe 

care sa le aseze la loc de cinste in Biserica din Capadocia, cantand lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

  

Icosul 3 

  

Ca-ntr-o icoana sfanta s-a zugravit viata ta cea duhovniceasca in acea scrisoare 

a Bisericii din Gotia catre Biserica din Capadocia, care a primit ale tale moaste 

facatoare de minuni, pentru care-ti cantam asa: 

Bucura-te, ca de numele tau se leaga vechimea crestinismului pe meleagurile 

buzoiene; 

Bucura-te, ca in tinutul Buzaului ai vietuit ca un monah; 

Bucura-te, ca ai fost aparator al dogmelor crestine in fata paganilor; 

Bucura-te, ca te-ai aratat pe tine foarte silitor spre orice lucru bun; 

Bucura-te, ca ai trait drept in credinta pana la moarte; 

Bucura-te, ca in feciorie si in ascultare de Biserica ai vietuit; 

Bucura-te, ca in biserica ai cantat neincetat lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca pe multi i-ai intarit in duhul Evangheliei lui Hristos; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 
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Condacul 4 

  

Multimea prigoanelor si rautatea paganilor din Gotia nu te-au indepartat pe tine, 

Sfinte Mucenice Sava, de la dreapta credinta a Bisericii, pentru care, impreuna cu 

tine, cantam lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 4 

  

Nevoind sa mananci din jertfele idolilor, Sfinte Mucenice Sava, ai fost supus la 

grele si mari chinuri, pe care, insa, le-ai biruit cu dragostea fierbinte fata de 

Hristos, pentru care-ti cantam asa: 

Bucura-te, ca mai presus de toate L-ai iubit pe Dumnezeu 

Bucura-te, ca sufletul tau l-ai incredintat Mantuitorului Hristos; 

Bucura-te, ca nu te-ai infricosat de cei ce ucid trupul; 

Bucura-te, ca Atanaric al gotilor n-a putut sa te indeparteze de Biserica; 

Bucura-te, caci cu barbatie ai rabdat crucea suferintelor; 

Bucura-te, ca pentru credinta ai fost scos afara din satul tau; 

Bucura-te, ca prin toate persecutiile indurate si mai mult te-ai intarit in credinta; 

Bucura-te, ca in apa Buzaului ai primit cununa muceniciei; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 5 

  

In Saptamana Luminata a Sfintelor Pasti, Sfinte Mucenice Sava, ai fost chinuit 

impreuna cu duhovnicul tau, preotul Sansala, iar talharii cei nelegiuiti v-au 

prigonit amarnic, pe voi, care v-ati inchinat si ati cantat lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 5 

  

Fiind prigoane impotriva crestinilor, tu, Sfinte Mucenice Sava, ai indraznit sa 

praznuiesti, cu bucurie, in biserica satului tau, Sfintele Pasti, impreuna cu preotul 

Sansala, unde ai fost gasit de Atharid, prigonitorul care v-a dus prin locuri 

pustiite de focul migratorilor, batandu-va pe voi cu nuiele si bice, fara de mila, 

patimind mult pentru credinta in Hristos. Pentru aceasta, si noi iti cantam: 

Bucura-te, caci cu bucurie mare ai patimit multe pentru dreapta credinta; 

Bucura-te, ca nu te-ai lepadat de Taina Sfantului Botez; 

Bucura-te, ca Invierea lui Hristos ti-a dat tarie in credinta cea dreapta; 

Bucura-te, ca in Saptamana Luminata a Sfintelor Pasti ai fost martirizat; 
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Bucura-te, ca si acum, in ceruri, proslavesti Invierea Mantuitorului Iisus Hristos; 

Bucura-te, ca la necazuri si prigoane te intareai, preamarind pe Dumnezeu; 

Bucura-te, ca pana in clipa mortii ai cantat: Hristos a inviat; 

Bucura-te, ca apele Buzaului ti-au spalat ale tale rani insangerate; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 6 

  

Moastele tale, Sfinte Mucenice Sava, au fost mutate de la Buzau pe malul Marii 

Negre, in cetatea Tomisului, prin staruinta preastralucitului guvernator al Scitiei 

Minor, Iunius Soranus, care, impreuna cu fericitul episcop Bretanion si cu mult 

popor, le-a primit cu mare cinste si cu bucurie, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 6 

  

fland Sfantul Vasile cel Mare de ale tale moaste, Sfinte Mucenice Sava, a trimis o 

scrisoare Sfantului Bretanion, episcopul de Tomis, prin care-l ruga staruitor sa le 

trimita in Capadocia. Pe care cu multa evlavie primindu-le, te-a preamarit, zicand 

asa: 

Bucura-te, ca pe meleagurile Buzaului ai vietuit; 

Bucura-te, ca prin viata curata si smerenie ai ajuns in randul sfintilor; 

Bucura-te, ca te-ai luptat ca un viteaz ostas impotriva ispitelor si pacatelor; 

Bucura-te, ca te-ai invrednicit de mari daruri de la Dumnezeu; 

Bucura-te, ca pentru multi ai fost o pilda vie de credinta; 

Bucura-te, ca pe cei din Tomis i-ai mangaiat prin ale tale sfinte moaste; 

Bucura-te, ca pe multi i-ai intors la dreapta credinta; 

Bucura-te, ca si celor din Capadocia mare bucurie le-ai adus cu moastele tale 

sfinte; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 7  

  

Deodata cu moastele Sfantului Sava, episcopul Bretanion a trimis o epistola 

Sfantului Vasile cel Mare, in care-si arata cinstirea sa fata de Sfantul Sava, 

atletul lui Hristos, si indemna pe toti ca, fara incetare, sa cante lui Dumnezeu, 

Care este minunat intru sfintii Sai: Aliluia! 

  

Icosul 7 
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Marele Ierarh Vasile al Capadociei, raspunzand la scrisoarea Sfantului Bretanion, 

si-a aratat marea sa multumire pentru primirea sfintelor moaste, laudand pe 

Sfantul Sava in cantari de cinstire: 

Bucura-te, Sava Mucenice, ales, ostas al Mantuitorului; 

Bucura-te, ca din tinerete ai urmat calea Evangheliei lui Hristos; 

Bucura-te, ca tuturor L-ai vestit pe Mantuitorul Iisus Hristos; 

Bucura-te, ca cele mai mari prigoane nu te-au putut desparti de dragostea lui 

Hristos; 

Bucura-te, ca te-ai aratat pe tine implinitor al poruncilor lui Hristos; 

Bucura-te, ca ai primit cununa de mucenic de la Mantuitorul Hristos; 

Bucura-te, stalpare duhovniceasca din tulpina lui Hristos; 

Bucura-te, ca pe unde ai mers ai vestit Evanghelia lui Hristos; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte. 

  

Condacul 8 

  

In cea de-a doua scrisoare, Sfantul Vasile cel Mare indemna parinteste pe toti 

crestinii din Dacia romana sa faca rugaciuni catre Milostivul Dumnezeu, sa 

reverse pacea Sa in lume, si cu totii sa cante neincetat Ziditorului: Aliluia! 

  

Icosul 8 

  

Scrierile Sfantului Vasile cel Mare fac pomenire despre credinta crestinilor din 

Dacia si, mai ales, de mucenicia Sfantului Sava, pe care-l lauda, zicand asa: 

Bucura-te, luptatorule impotriva idolatriei si a eresurilor; 

Bucura-te, ca inima ta, cu dragostea lui Hristos, s-a aprins; 

Bucura-te, ca L-ai marturisit cu putere pe Hristos, in tot locul; 

Bucura-te, ca pe multi goti i-ai increstinat; 

Bucura-te, ca invataturile lui Arie ereticul le-ai defaimat; 

Bucura-te, ca in dreapta credinta ai ramas neclintit pana la moarte; 

Bucura-te, ca prin credinta ta fierbinte multora ai fost folositor; 

Bucura-te, ca si din pamantul Romaniei multi sfinti s-au ridicat la Dumnezeu; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

Condacul 9 
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Sa aducem slava si multumire Bunului Dumnezeu, Care a binevoit ca, din 

tinuturile noastre straromane, sa aleaga pe Sfantul Sava de la Buzau, care, in 

cer, se roaga neincetat pentru Biserica si neamul nostru, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Ca intr-un policandru aprins, stralucesc chipurile sfintilor romani inaintea tronului 

lui Dumnezeu si ca un luceafar lumineaza Sfantul Sava in inimile noastre, ale 

celor ce-i cantam: 

Bucura-te, sfesnic al Bisericii prea luminos; 

Bucura-te, caci pentru marturisirea lui Hristos cu mare dragoste ai fost aprins; 

Bucura-te, ca pe multi i-ai luminat cu adevarul credintei; 

Bucura-te, ca te-ai aprins de dumnezeiescul dor de Dumnezeu; 

Bucura-te, smirna duhovniceasca cu buna mireasma; 

Bucura-te, ca pentru binele tarii noastre te rogi neincetat; 

Bucura-te, a tarii noastre vesnica floare sfanta; 

Bucura-te, ca mijlocesti inaintea Mantuitorului Hristos pentru neamul nostru; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 10 

  

Sfarsit-ai alergarea ta catre cer, Sava prea fericite, la varsta de treizeci si opt de 

ani, in douasprezece zile ale lunii aprilie, anul 372, ducandu-te sa iei plata 

ostenelilor tale de la Stapanul Hristos, si sa-I canti impreuna cu ingerii: Aliluia! 

  

Icosul 10 

  

Viata ta a fost ca un rug aprins de focul dragostei lui Hristos, pe Care L-ai 

preamarit prin ale tale fapte bune si prin cantare bisericeasca; pentru aceea, si 

noi te laudam, zicand asa: 

Bucura-te, ca pana la moarte pe Hristos L-ai preamarit; 

Bucura-te, ca din copilarie ai primit credinta cea adevarata; 

Bucura-te, ca inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins; 

Bucura-te, caci, cu sufletul tau, in Dumnezeu ai crescut; 

Bucura-te, ca pentru Hristos ai lepadat toata grija cea lumeasca; 

Bucura-te, ca pe Dumnezeu neincetat L-ai preaslavit; 

Bucura-te, ca pururi ai avut aprinsa in tine candela rugaciunii; 

Bucura-te, caci glasul Evangheliei lui Hristos ai ascultat; 
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Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 11 

  

In biserica, slujind ca dascal, pe crestini i-ai invatat sa se fereasca de 

mancarurile jertfite idolilor, sa se lepede de pacate si sa se pazeasca de orice 

lucru paganesc, pentru a fi bineplacuti lui Dumnezeu, Caruia I se cuvine cantarea 

ingereasca: Aliluia! 

  

Icosul 11 

  

Cu mare dar dumnezeiesc ai fost invrednicit de Dumnezeu, Sfinte Mucenice 

Sava: sa-I canti neincetat in Biserica slavei Sale, indemnandu-ne si pe noi sa-ti 

urmam pilda vietii tale sfinte, pentru care iti aducem aceste cantari: 

Bucura-te, ca ai fost alauta a Duhului Sfant; 

Bucura-te, chimval bine rasunator al dreptei credinte; 

Bucura-te, ca prin sfanta cantare ai propovaduit pe Dumnezeu; 

Bucura-te, ca prin aceasta ai devenit un fierbinte slujitor al lui Hristos; 

Bucura-te, ca pe toti crestinii i-ai indemnat sa cante in biserica; 

Bucura-te, ca prin dulcea ta glasuire pe multi i-ai apropiat de Dumnezeu; 

Bucura-te, ca si pe noi ne-ai invatat a iubi Evanghelia lui Hristos; 

Bucura-te, cel ce canti mereu, cu ingerii, cereasca Liturghie; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 12 

  

 Ziua si noaptea ai laudat neincetat pe Dumnezeu, in  psalmi si in cantari sfinte, 

cugetand la cele vesnice, indemnand pe toti sa cante lui Dumnezeu in biserica: 

Aliluia! 

  

Icosul 12 

  

Petrecandu-ti viata in slujba Bisericii lui Hristos, alaturi de preotul Sansala, ai 

invatat pe toti sa se lase de toata grija cea lumeasca si sa cugete, mai degraba, 

la cele ceresti, pentru care-ti aducem aceste cantari duhovnicesti: 

Bucura-te, caci, cu multa smerenie, lui Dumnezeu te-ai rugat; 

Bucura-te, ca pe Maica Domnului pururi o ai laudat; 

Bucura-te, ca prin fierbinte rugaciune ai biruit ispitele acestei vieti; 
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Bucura-te, ca, prin cuvantul adevarului, pe multi la adevarata credinta i-ai intors; 

Bucura-te, ca inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins; 

Bucura-te, trimisule al credintei strabune in alte tinuturi; 

Bucura-te, mult rugatorule pentru binele poporului nostru; 

Bucura-te, Sfinte Mucenice Sava, aparator al dreptei credinte! 

  

Condacul 13  

  

O, Prea Sfinte Mucenice Sava, care ai vietuit pe pamantul strabunilor nostri pana 

la moarte, roaga-te catre Mantuitorul Hristos pentru toti binecredinciosii din tara 

noastra, sa le dea tuturor pace, sanatate, mantuire, ca, impreuna cu tine, sa 

cante lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 

  

Apoi se spune din nou Icosul 1 si Condacul 1. 

  

Rugaciune catre Sfantul Mucenic Sava de la Buzau 

Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinerete ai urmat calea 

Bisericii, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi, pacatosii, care cinstim cu multa 

evlavie ale tale nevointe si patimiri pentru dreapta credinta. Adu-ti aminte de toti 

binecredinciosii tarii noastre, ca si noi sa dobandim mila si har inaintea lui 

Dumnezeu. Fii rugatorul nostru fierbinte inaintea Dreptului Judecator, in ziua cea 

mare a dreptatii lui Dumnezeu, care va sa vina. Ajuta-ne, Sfinte Mucenice Sava, 

sa ne ingrijim de mantuirea sufletelor noastre, sa iubim cele ceresti si sa 

cugetam mereu la cele vesnice, pentru ca si noi sa ne invrednicim a mosteni 

Imparatia cea cereasca, impreuna cu toti sfintii. Amin!  

 
 


