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ACATISTUL SFINTILOR ROMANI 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 
Condacul 1 

 

Celor ce din neamul nostru s-au invrednicit a dobandi, prin nevointele si sangele 

lor, darul sfinteniei, fiind astfel slava neamului nostru inaintea lui Dumnezeu si a 

oamenilor, acestora si noi, ca unora ce pururea mijlocesc inaintea tronului lui 

Dumnezeu pentru mantuirea noastra, sa le strigam cu bucurie: Bucurati-va, 

sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Icosul 1 

 

Inceputul mantuirii neamului nostru s-a aratat a fi cel dintai chemat dintre 

Apostoli, slavitul Andrei. Ca el din bezna nestiintei scotandu-ne, ne-a invatat a ne 

inchina Treimii celei de viata facatoare. Cantam, asadar, lui, si tuturor celor ce i-

au urmat in credinta, unele ca acestea: 

  

Bucura-te, Andreie, ca tu ai binevestit mantuirea neamului omenesc in partile 

noastre; 

Bucura-te, ca stramosii nostri dupa vrednicie te-au cinstit; 

Bucura-te, ca mereu te-ai aratat aparator al nostru inaintea lui Hristos si a Maicii 

Sale; 

Bucura-te, ca prin tine putem canta tuturor sfintilor neamului nostru laude, 

zicand: 

Bucurati-va, toti cei ce impodobiti binecuvantatul pamant al tarii cu florile 

sfinteniei; 

Bucurati-va, ca lacrimile voastre cad fara oprire inaintea lui Dumnezeu, cerand 

iertare nenumaratelor noastre pacate; 

Bucurati-va, ca voi sunteti masura neamului nostru si binecuvantarea lui cea 

nepieritoare; 

Bucurati-va, ca doar intru voi putem sa ne laudam cu adevarat; 

Bucurati-va, ca fara ajutorul vostru demult am fi fost in ghearele mortii; 

Bucurati-va, ca doar pentru suspinele voastre ne mai ingaduie Dumnezeu 

rautatea; 
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Bucurati-va, ca impreuna cu Maica Domnului sunteti singura noastra nadejde de 

mantuire; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 2 

 

Prin Andrei, Apostolul nostru, s-a luminat pamantul tarii de lumina cea dulce a 

Invierii, si neamul romanesc a inceput a-i naste pe cei mai buni dintre fiii sai, 

sfinti in cer; care pururea ne izbavesc pe noi in chip tainic din toata ispita. 

Cinstindu-i pe ei dupa cuviinta, cu bucurie sa-I multumim Celui ce ni i-a dat, 

cantand: Aliluia! 

  

Icosul 2 

 

Sangele mucenicilor este samanta pentru alti crestini. Iar sangele vostru, 

primilor mucenici care v-ati jertfit pe pamanturile noastre, a fost temelia cea 

neclintita pe care a luat fiinta neamul nostru, deodata roman si crestin. Pentru 

aceasta, voua tuturor, va cantam asa: 

  

Bucura-te, Sfinte Montan, preotul lui Hristos, ca impreuna cu sotia ta Maxima 

neinfricati L-ati marturisit pe Stapanul; 

Bucura-te, ca pentru aceasta ati primit cununa muceniciei prin inecare; 

Bucura-te, Nichita, cel ce ai stat impotriva gotilor celor pagani; 

Bucura-te, ca pentru aceasta ai patimit moarte prin foc, invrednicindu-te de slava 

cea vesnica; 

Bucura-te, Sfinte Sava, mare mucenice, ca apa Buzaului s-a invrednicit a primi 

preacinstitul tau trup; 

Bucura-te, ca moastelor tale si Marele Vasilie s-a inchinat cu evlavie; 

Bucurati-va, Zotic, Atal, Camasie si Filip, ca sangele vostru ca pe o comoara de 

mare pret l-ati adus lui Hristos; 

Bucurati-va, ca ati umplut de veselie inimile crestinilor prin minunata aratare a 

cinstitelor voastre moaste; 

Bucurati-va, ca Dumnezeu prin ele ne-a aratat ca inca ne mai asteapta pocainta; 

Bucurati-va si voi, Sfintilor Epictet si Astion, care cu darul facerii de minuni ati 

adus pe multi stramosi de-ai nostri la credinta; 

Bucurati-va, ca mai apoi infricosatoarele chinuri le-ati socotit, pentru Hristos, a fi 

dulceata cereasca; 
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Bucurati-va, ca si moastele voastre impodobesc Dobrogea cu daruri de la 

Dumnezeu; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 3 

 

Sfintit-au pamantul tarii noastre cu sangele lor mucenicii. Ca ei pe toate le-au 

socotit desertaciune, si prin patimiri de putina vreme au castigat bucuria cea 

vesnica. Pentru aceasta pot si noua, celor ce ne inchinam lor cu dragoste, sa ne 

ajute in toata greutatea. Iar noi, cei ce suntem urmasi nevrednici ai lor, sa ne 

straduim a canta impreuna cu ei, Dumnezeului tuturor: Aliluia! 

  

Icosul 3 

 

Invrednicitu-s-au, in vremurile cele dintai, strabunii nostri, de pastori desavarsiti, 

care prin viata lor sfanta i-au povatuit pe calea cea stramta a mantuirii. Ca unii si 

mucenicie au rabdat, iar altii L-au marturisit pe Hristos cu tarie. Pentru aceasta si 

noi, ca unor parinti ai nostri, sa le cantam cu credinta: 

  

Bucura-te, Sfinte Irineu, episcop al Sirmiumului, ca tu cu vitejie sangele ti-ai 

varsat pentru Hristos; 

Bucura-te, ca diaconul Dimitrie ti-a urmat in rabdare; 

Bucura-te, cinstite Efrem, ca pe multi pregatindu-i pentru mucenicie, si tu te-ai 

jertfit impreuna cu ei; 

Bucura-te, Vetranioane, episcop al Tomisului, ca te-ai inflacarat de ravna pentru 

credinta cea ortodoxa; 

Bucura-te, ca pentru aceasta, pe imparatul cel pamantesc l-ai infruntat din 

dragoste pentru Imparatul ceresc; 

Bucura-te, Teotime, care prin minunile tale L-ai propovaduit pe Hristos si hunilor 

celor barbari; 

Bucura-te, ca tu pe Ioan cel cu Gura de Aur l-ai aparat cu neinfricare; 

Bucura-te, Niceta, ca pe multi dintre daci i-ai botezat in numele Sfintei Treimi; 

Bucura-te, ca scrierile tale luminate de Duhul Sfant, au aparat dreapta credinta; 

Bucurati-va, Ioan Casian si Gherman, cei odrasliti din pamantul Dobrogei si 

infloriti in tinuturile apusene; 

Bucurati-va, ca voi pe toti sfintii i-ati cercetat, adunand ca niste albine nectarul 

duhovnicesc de la fiecare; 
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Bucurati-va, ca dupa ce v-ati desavarsit in sfintenie ati intemeiat viata monahala 

in Apus; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 4 

 

Cel ce va face si va invata, acela mare se va chema in Imparatia lui Dumnezeu, 

zice Domnul. Iar voi, maritilor ierarhi, turma cea cuvantatoare incredintata voua 

ati scos-o dintru nestiinta, cu fapta si cu cuvantul invatand pe stramosii nostri a-

L lauda pe Dumnezeu cel Unul in Treime, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 4 

 

Prin munti, prin pesteri sau prin paduri vietuind cuviosii, au umplut intreg 

pamantul tarii noastre de nevointe sfinte. Ca ei de toate s-au lepadat pentru a-I 

urma lui Hristos; pentru care Acela, dupa fagaduinta, i-a facut mosteni ai vietii 

celei vesnice. Sa le cantam si noi, asadar, cu glas de bucurie: 

  

Bucura-te, Sfinte Nicodim, ca prin aspre nevointe in Muntele cel Sfant al 

Athosului viata ti-ai sfintit; 

Bucura-te, ca in pamantul nostru venind, te-ai aratat incepator al vietii de obste; 

Bucura-te, ca multe manastiri ai intemeiat, adapandu-ne din lumina cea curata a 

Ortodoxiei; 

Bucura-te, Sfinte ierarhe Leontie, cel ce pustia ai facut-o sa infloreasca prin 

luptele tale; 

Bucura-te, ca darul facerii de minuni luand, ai ajuns pastor al Radautilor; 

Bucura-te, ca dupa moartea ta, Dumnezeu S-a slavit prin moastele tale cele 

izvoratoare de tamaduiri si buna mireasma; 

Bucura-te, Ioane, minunatule arhiepiscop, care la Rasca ai trait in infranare si 

sfintenie; 

Bucura-te, Daniile, mare sihastru, ca din pruncie viata ti-ai impodobit cu toata 

virtutea; 

Bucura-te, ca ai ajuns povatuitor al lui Stefan, Domnul cel Sfant al Moldovei; 

Bucura-te, ca moartea ta a aratat poporului ca esti viu in cer prin minunile 

izvorate din mormantul tau; 

Bucura-te, Ghelasie, ierarhe, care te-ai aratat calugar desavarsit si pastor al 

motilor; 
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Bucura-te, ca tu si azi ne mangai cu minunile tale, rugandu-te cu durere pentru 

pamantul cel chinuit al Apusenilor; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 5 

 

Si neamul nostru s-a invrednicit a aduce lui Hristos jertfa curata, multime de 

cuviosi. Dar asa a bineplacut lor, ca nestiuti de oameni sa-si sfinteasca viata prin 

pustii si-n singuratate. Ca numele lor, doar Dumnezeu il stie. Dar noi, incredintati 

fiind ca ei umplu cerurile de rugatori neclintiti pentru mantuirea noastra, slavim 

pe Dumnezeu, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 5 

 

Biruinta voastra, cinstitilor mucenici, s-a aratat a fi insasi moartea. Ca prin 

aceasta v-ati facut vii in cer, unde stati de-a dreapta tronului lui Hristos, 

neincetat suspinand pentru noi. Rugandu-va sa nu ne lepadati pentru pacatele 

noastre, va cinstim cu nevrednicie, zicand: 

  

Bucura-te, Voda Constantin, mucenice, ca te-ai aratat a fi mai darnic decat toti 

domnii; 

Bucura-te, ca pentru aceasta si Hristos te-a rasplatit cu cununa muceniciei, pe 

care si fiii tai, Constantin, Stefan, Radu si Matei au primit-o impreuna cu tine; 

Bucura-te, ca nici pe ei si nici pe sfetnicul Ianache nu i-ai crutat, indemnandu-i 

sa rabde patima cu bucurie; 

Bucura-te, ca ne spaimantam toti de vitejia ta cea muceniceasca, cu care 

moartea ai infruntat; 

Bucurati-va dar, Sfintilor Brancoveni, ca intru totul v-ati asemanat mucenicilor 

celor din vechime, slava facand neamului si lui Dumnezeu; 

Bucura-te si tu, Sfinte Antim, ca din pamantul Iviriei ai ajuns pastor al Tarii 

Romanesti; 

Bucura-te, ca impreuna cu Sfantul Domn Constantin ati ridicat poporul din 

nestiinta, prin cartile cele cu folos sufletesc; 

Bucura-te, ca in dulce grai romanesc ai randuit a se sluji in Biserici, spre slava lui 

Dumnezeu si folosul oamenilor; 

Bucura-te, ca mai apoi de turci fiind omorat, ai ajuns si mucenic al lui Hristos; 

Bucura-te, viteazule Ioane, cel ce te-ai aratat vlastar binecuvantat al pamantului 

nostru; 
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Bucura-te, ca desi tanar fiind cu varsta, ai biruit atat pofta trupeasca cat si 

moartea; 

Bucura-te, ca ai fost injunghiat ca un miel nevinovat de turcii cei fara de lege; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 6 

 

Prin rabdarea lor in chinuri, prin dragostea pentru Mantuitorul Hristos, prin 

credinta in viata cea vesnica, prin barbatia lor in fata mortii, mucenicii ne sunt 

siguri indrumatori spre mantuire. Sa-L slavim pe Dumnezeu, Cel ce i-a intarit 

intru toate, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 6 

 

Infranandu-se intru cunostinta cuviosii, trupul si sufletul si-au sfintit, umplandu-

se de Duh Sfant; iar pentru aceasta au si ramas dupa moarte nestricati. Dupa 

cuviinta dar, ca unora care ne ocrotesc prin rugaciunile lor, cu dragoste sa le 

cantam: 

  

Bucura-te, Paraschiva noastra cea iubita, care viata desavarsit ti-ai inchinat-o lui 

Hristos; 

Bucura-te, ca pe Acesta dorindu-L neincetat, cu toata virtutea sufletul ti-ai 

impodobit; 

Bucura-te, ca tu esti ocrotitoarea intregii Moldove prin moastele tale cele prea 

dorite; 

Bucura-te, ca toti romanii vin la tine ca la o grabnica izbavitoare din nevoi; 

Bucura-te, Grigorie cel din Decapole, aparatorule al sfintelor icoane, ca ai 

dobandit darul facerii de minuni; 

Bucura-te, ca prin randuiala dumnezeiasca cinstitele tale moaste au ajuns in 

Oltenia, de unde daruiesc vindecari tuturor; 

Bucura-te, Dimitrie, bouarule din Basarabi, ca in deplina smerenie viata si 

moartea ti-ai trecut; 

Bucura-te, ca Dumnezeu moastele tale minunat le-a descoperit, facandu-te 

aparator al Bucurestiului; 

Bucura-te, Sfinte Ioane, care in manastirea Prislop prin aspre nevointe te-ai 

sfintit; 

Bucura-te, ca intreaga Tara Hategului te cinsteste cu dragoste ca pe un fiu al ei; 

Bucura-te si tu, Antonie de la Iezeru, ca in Carpati pustniceste ai trait; 
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Bucura-te, ca pe oamenii cei ce te cautau cu credinta, i-ai povatuit pe calea 

mantuirii; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 7 

 

Sfinti ai nostri si ajutatori noua s-au aratat cei ce cu moastele lor au 

binecuvantat tara, cuviosi si mucenici, desi odrasliti din alte pamanturi. Pentru 

aceasta Ii multumim lui Dumnezeu, Cel ce neamurile le tine in dragoste unul 

pentru altul, toti impreuna cantand: Aliluia! 

  

Icosul 7 

 

Pe aparatorii dreptei credinte si ai neamului stramosesc, pe cei ce in fata 

prigoanelor si a dusmanilor L-au marturisit neclintit pe Hristos si Biserica Sa au 

pazit-o cu neinfricare, pe acestia dupa dreptate sa ii laudam zicand: 

  

Bucura-te, Stefan cel Mare, spaima paganilor si aparatorul intregii crestinatati; 

Bucura-te, ca tu esti pavaza neamului nostru pana la sfarsitul vremurilor; 

Bucura-te, ca pentru slava dreptei credinte ai umplut pamantul tarii de manastiri 

si biserici; 

Bucura-te, ca in timpul vietii cu sabia ai luptat pentru neam si pentru credinta, 

iar acum cu rugaciunea te lupti pentru noi; 

Bucura-te, Petru Movila, mitropolitule al Kievului, ca in bun chip te-ai nevoit 

pentru slava Ortodoxiei; 

Bucura-te, Iosif Marturisitorule, ierarhe al Maramuresului, ca nedreptatea si 

batjocurile cu vitejie le-ai rabdat; 

Bucura-te, ca pe maramureseni intru buna credinta si evlavie i-ai pastorit; 

Bucurati-va, Sfintilor mitropoliti Iorest si Sava, care pe poporul cel incredintat 

voua l-ati pazit de prigoana calvinilor; 

Bucurati-va, ca pentru aceasta si temnita si batai ati patimit, marturisind dreapta 

credinta; 

Bucurati-va, Visarion si Sofronie, cei ce cu neinfricare ati luptat pentru legea cea 

stramoseasca; 

Bucurati-va, ca in temniti batuti si chinuiti fiind, pururea v-ati rugat pentru 

poporul cel greu prigonit al Ardealului; 

Bucurati-va, ca prin predica voastra cea inflacarata, romanii s-au intors intr-un 

cuget la credinta; 
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Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 8 

 

 Pentru credinta au patimit marturisitorii, si pentru neam. Ca palme, scuipari, 

batai, inchisori si inca multe altele rabdand, ne-au aratat cum se cade a apara 

credinta stramoseasca. Iar noi, nici cu mintea putandu-ne ridica la a lor virtute, 

sa ne alaturam lor in neincetata cantare adusa lui Dumnezeu, zicand: Aliluia! 

  

Icosul 8 

 

Cuviosilor ce din pamantul Moldovei au rasarit, si care viata intreaga in munti si-

n pesteri si-au petrecut, in posturi si-n privegheri de toata noaptea, si care 

dobandind dragostea cea adevarata, s-au rugat cu lacrimi pentru intreaga lume, 

acestora si noi, inchinandu-ne acum, cu evlavie sa le cantam: 

  

Bucura-te, Sfinte Chiriac, cel ce in muntele Bisericani gol ai petrecut vreme de 60 

de ani, indurand arsita si gerul; 

Bucura-te, ca prin luptele tale ai ajuns la masurile nevoitorilor celor din vechime; 

Bucura-te si tu, Sfinte Chiriac de la Tazlau, care ai fost povatuitorul sihastrilor; 

Bucura-te, ca prin nevointele si smerenia ta cea adanca ai sporit in rugaciune, 

biruind cu totul pe diavoli; 

Bucura-te, Sfinte Rafaile din Agapia, ca intru deplina ascultare traind, darul 

inainte-vederii ai primit; 

Bucura-te, ca si dupa moarte demonii i-ai izgonit prin moastele tale cele 

minunate; 

Bucura-te, Partenie, egumen al Agapiei, ca te-ai imbracat in toata fapta cea 

buna; 

Bucura-te, Sfinte Inochentie, ca in Manastirea Probota prin simplitate si saracie 

ai dobandit Imparatia cea cereasca; 

Bucura-te, ca pentru dragostea ta, Dumnezeu ti-a dat darul facerii de minuni; 

Bucura-te si tu, Eustatie, cuvioase, cel ce vrednic urmator Sfantului Inochentie 

te-ai facut; 

Bucura-te, Sfinte Vasile, ca intrand in obstea Moldovitei in scurta vreme ai ajuns 

egumen vestit; 

Bucura-te, ca te-ai invrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun; 

Bucura-te, ca moastele tale pana acum ne sunt de grabnic ajutor in nevoi; 
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Bucura-te, Epifanie, ca in Voronet traind, ai fost urmas cinstit al Sfantului Daniil 

Sihastrul; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 9 

 

Pilda vrednica de urmat ne-au aratat cuviosii. Ca ei prin posturile indelungi cu 

care trupul si-au potolit, prin lacrimile neincetate cu care ochii si-au luminat si 

prin privegherile cele de toata noaptea in care au petrecut in rugaciune, ne-au 

invatat cum sa dobandim Imparatia cea vesnica. Sa-I multumim lui Dumnezeu, 

asadar, pentru ei si pentru toate, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Intru mucenicie ati primit cununa cea nevestejita si mai presus de minte de la 

Insusi Hristos, Stapanul nostru. Cu vitejie neplecandu-va in fata celor ce va 

chinuiau, prin patimiri si prin moarte ati rapit raiul. Pentru care va si cantam, 

mucenicilor, unele ca acestea: 

  

Bucura-te, Teodosie, Mitropolitule al Moldovei, ca din pricina dragostei ce o purtai 

pastoritilor tai ai fost prigonit de domnul cel nelegiuit; 

Bucura-te, ca dupa moartea ta cea muceniceasca, Sfantul Antipa s-a facut partas 

minunatei descoperiri a moastelor tale; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos, ca toata viclenia celui rau s-a 

dovedit a fi spre slava ta mai mare; 

Bucura-te, ca ajungand trupul tau preaiubit la Suceava, ai vindecat toate ranile 

moldovenilor; 

Bucura-te, ca de atunci prin multe minuni ne-ai incredintat de dragostea pe care 

ne-o porti noua tuturor; 

Bucura-te, nevinovata Filofteie, ca milostenia ta a deschis cerurile; 

Bucura-te, ca securea care ti-a fost spre moarte, te-a facut mireasa a lui Hristos; 

Bucura-te, ca moastele tale pazesc cu strasnicie pamantul tarii si pe cei ce 

locuiesc intr-insa; 

Bucura-te, Oprea, cioban minunat, care cu vitejie ai infruntat stapanirea straina, 

cerand libertate pentru romanii dreptslavitori; 

Bucura-te, ca pentru aceasta temnita pana la moarte ai rabdat, mucenic al lui 

Hristos invrednicindu-te a fi; 
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Bucurati-va, Ioane si Moise, preoti neinfricati, ca nu ati vrut cu nici un chip sa va 

lepadati de credinta stramoseasca; 

Bucurati-va, adevaratilor aparatori ai Ortodoxiei, ca ati fost bagati in inchisoare si 

ati indurat multe chinuri, dobandind moarte pentru credinta cea dreapta; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 10 

 

Ajutor nebiruit ne-am castigat noi in ceruri, pe sfintii mucenici. Ca ei de dragoste 

arzand pentru Stapanul, si pe toate lepadandu-le pentru El, pe toate le-au si 

castigat. Iar acum se roaga pentru noi, ne intaresc in credinta, ne apara neamul 

si ne pazesc de toata rautatea. Lui Hristos, asadar, Care prin ei si prin Maica Sa 

ne trimite harurile Lui cele bogate, sa-I multumim, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 10 

 

Sa se bucure neamul nostru cu desavarsita si duhovniceasca bucurie. Ca a 

dobandit in cer sfinti cuviosi, care placand lui Dumnezeu in viata aceasta, si-au 

agonisit vesnica rasplata, pe care ne-o pot da si noua, celor ce le cantam cu 

evlavie: 

  

Bucura-te, Vasile cel din Poiana Marului, ca parasindu-ti tara ai venit in 

pamanturile Vrancei, pe care le-ai luminat cu viata ta cea desavarsita; 

Bucura-te, ca sporind in rugaciunea inimii, te-ai invrednicit a fi staret al 

cuviosului Paisie, cel ce ti-a urmat intru totul in virtute; 

Bucura-te, Sfinte Paisie, ca in Moldova si-n Athos te-ai intarit intru toata virtutea, 

ajungand parinte al parintilor; 

Bucura-te, ca te-ai facut mare dascal al rugaciunii celei neincetate a inimii; 

Bucura-te, ca sub obladuirea ta ai strans parinti de multe neamuri, lasand 

multime de ucenici care au umplut toata Ortodoxia de lumina duhovniceasca; 

Bucura-te, minunate Antipa, care din Moldova iesind si-n Sfantul Munte 

desavarsindu-te, ai rodit in indepartatul Valaam; 

Bucura-te, ca ai stralucit cu sfintenia ta din Athos pana in Rusia, cinste facand 

neamului tau, pentru care te si rogi neincetat; 

Bucura-te, Ioane, romane, ca ramanand de mic orfan, Dumnezeu ti-a purtat de 

grija ca unui adevarat copil al Sau; 

Bucura-te, ca El ti-a calauzit pasii spre pustiile Iordanului, unde sihastreste in 

aspra nevointa ai trait; 
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Bucura-te, ca au saltat inimile noastre de bucurie la aflarea moastelor tale iubite, 

prin care ne-am incredintat ca avem un nou mijlocitor pentru noi; 

Bucura-te, Teodora, pustnico, care femeie fiind dupa fire ai intrecut cu nevointele 

pe multi dintre barbati; 

Bucura-te, ca in singuratate intreaga viata ai petrecut, punandu-ti toata 

nadejdea in Dumnezeu, Care te-a si slavit cu trup nestricacios; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 11 

  

Sa ne plecam inaintea celor ce prin luptele lor au biruit cele ale firii si s-au facut 

ingeri in trup, surpand pe surpatorul mantuirii noastre; iar lui Dumnezeu, Care 

le-a aratat lor calea cea stramta si cu chinuri, sa-I cantam, zicand: Aliluia! 

  

Icosul 11 

 

Si in vremurile mai noi au stralucit pe pamantul tarii pastori desavarsiti in 

sfintenie. Ca ei sufletul si-au pus pentru noi in fata lui Dumnezeu, straduindu-se 

cu timp si fara timp a ne face vrednici de Imparatia cerurilor. Ca unora ce fara 

zabava s-au nevoit pentru binele nostru, si inca se mai nevoiesc, sa le cantam 

zicand: 

  

Bucura-te, Calinic, netrupescule pastor, ca nu stim de unde sa incepem a lauda 

virtutile tale; 

Bucura-te, ca desi ai fost egumen si ierarh cu multe griji, nevointele cele 

calugaresti nu le-ai lepadat, ci mai vartos te-ai intarit intru ele; 

Bucura-te, ca prin negraita ta milostenie te-ai urcat pana la cer, fiind pana azi 

parinte al saracilor; 

Bucura-te, ca in fel si chip te-ai nevoit pentru binele pastoritilor tai, luptand 

pentru unirea tuturor romanilor intru dragoste de Dumnezeu si de neam; 

Bucura-te, ca ai luminat poporul cel dreptcredincios, tiparind carti cu folos 

sufletesc si zidind nenumarate biserici; 

Bucura-te, ca si dupa moarte romanilor tai iubiti le imparti multime de daruri prin 

moastele tale cele preacinstite; 

Bucura-te, Iosif de la Partos, mitropolitule al Timisoarei, care in Sfantul Munte 

Athos ai urcat pe calea cea dumnezeiasca a virtutilor; 

Bucura-te, ca desi batran fiind, ai venit sa pastoresti poporul Banatului; 
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Bucura-te, ca de darul facerii de minuni invrednicindu-te, prin moastele tale ne 

stai si azi intru ajutor; 

Bucura-te, Sfinte Nifon, ca si tu in Gradina Maicii Domnului te-ai nevoit intru 

sfintenie; 

Bucura-te, ca ai fost ales patriarh al Constantinopolului, iar mai apoi ai ajuns 

pastor al Tarii Romanesti; 

Bucura-te, ca pe binecredinciosul si inteleptul voievod Neagoe Basarab l-ai 

povatuit pe caile sfinteniei; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 12 

 

Pe vrednicii nostri ierarhi si stapani, care intru frica Domnului s-au nevoit a 

scoate poporul din mainile vrajmasilor vazuti si nevazuti, indrumandu-l intru 

toate poruncile Mantuitorului, pe acestia, dar, laudandu-i, lui Dumnezeu, Celui ce 

i-a inteleptit cu lumina Sa cea bogata, sa-I cantam cu bucurie, strigand: Aliluia! 

  

Icosul 12 

 

Din mormant a iesit mantuirea neamului omenesc, prin slavita Inviere. Iar 

mucenicii si marturisitorii vremurilor de pe urma, locuind in temniti ca-n niste 

morminte, au adus, prin jertfa lor, invierea neamului romanesc. Sa cantam, 

asadar, tuturor celor care nestiuti au patimit pentru credinta sub prigoana celor 

fara de Dumnezeu, unele ca acestea: 

  

Bucurati-va, arhierei si preoti, calugari si credinciosi, care ati umplut temnitele 

comuniste; 

Bucurati-va, toti cei ce v-ati stins in vremea cruntei prigoane, stiuti doar de 

Dumnezeu; 

Bucurati-va, ca in iertare si nevointa desavarsindu-va, ati facut inchisoarea prilej 

de sfintire; 

Bucurati-va, toti cei ce inchisi la Pitesti L-ati marturisit pe Hristos, indurand 

biruitori chinurile cele mai presus de minte; 

Bucurati-va, Aiudule si Jilava, ca sangele multimilor de mucenici v-au facut locuri 

de inchinare; 

Bucurati-va, Gherla si Periprava, ca in voi a stralucit lumina rugaciunii celei din 

suferinta; 
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Bucurati-va, toate temnitele comuniste, ca v-ati facut scara spre cer pentru 

nenumarati mucenici; 

Bucurati-va, ca fara sa vrea calaii cei nemilosi au lucrat spre slava lui Dumnezeu 

si a Bisericii Sale; 

Bucurati-va, ca prin ei floarea neamului romanesc a umplut cerul, pururea 

mijlocind pentru noi inaintea lui Dumnezeu; 

Bucurati-va dar, noilor mucenici, ca vitejia si rabdarea voastra v-au agonisit 

cununa cea vesnica; 

Bucurati-va, ca intru bucuria raiului salasluind acum, sunteti nadejdea cea tare a 

neamului nostru; 

Bucurati-va, ca prin jertfa voastra, Dumnezeu ne trimite in dar binecuvantarile 

Lui cele bogate; 

Bucurati-va, sfintilor toti, care ati stralucit pe pamantul tarii noastre! 

  

Condacul 13 

  

Tuturor sfintilor neamului nostru, mucenici, ierarhi, cuviosi, marturisitori si 

voievozi, stiuti sau nestiuti, sa le aducem cinstirea noastra si dragostea si 

evlavia. Si sa le multumim ca unora care plang pentru noi si pentru pacatele 

noastre, aducand binecuvantarea lui Dumnezeu peste pamantul tarii. Iar lui 

Dumnezeu, Celui ce pana acum nu a lepadat neamul nostru cel dreptcredincios, 

sa-I cantam din inima, in vesnica si dulce cantare zicand: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1. 

 

 

Rugaciune catre Sfintii Romani 

  

Sfintilor romani, voi, care sunteti podoaba neamului nostru si roada lui cea mai 

de pret: mucenici, care ati murit pentru Stapanul Hristos; ierarhi, care ne-ati 

pastorit cu sfintenie; cuviosi, care v-ati nevoit ca niste ingeri in trup; 

marturisitori, care ati pazit dreapta credinta; si voievozi, care ne-ati aparat 

Biserica si neamul, stati tari, precum ati si stat, inaintea tronului lui Dumnezeu, 

rugandu-va cu lacrimi sa ne ierte pacatele si sa ne intoarca spre toata fapta cea 

buna. 

      

Noi credem si marturisim ca voi, sfintilor care ati odraslit din neamul nostru, sau 

care ati venit in aceste parti pentru a ne lumina cu viata sau cu moastele 
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voastre, va rugati cu dragoste pentru noi si ne sunteti cel dintai ajutor in fata lui 

Dumnezeu, si pentru aceasta ne si rugam voua cu evlavie: paziti-ne, impreuna 

cu Maica Domnului, de toate greutatile si incercarile care se abat asupra noastra; 

nu de cele ce sunt ingaduite spre pocainta si spre intoarcere la Dumnezeu sa ne 

paziti, sfintilor, ci de cele care sunt din rautatea si invidia vrajmasilor nostri 

vazuti si nevazuti, si care sunt mai presus de puterea noastra. Izbaviti-ne, 

asadar, cu rugaciunile si indurarile voastre, de venirea altor neamuri asupra 

noastra, de razboiul cel dintre noi, de seceta, de cutremur, de foc, de potop, de 

boala si de toate necazurile pe care din cauza rautatii noastre le patimim. 

      

Ca, iata, cu nenumarate pacate Il mahnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea 

de prunci cea cumplita, cu desfranarea cea rusinoasa, cu hotěi si vicleněi si 

minciuni, si indeobste cu toata fapta cea rea. Ne-am indepartat sfintilor, intru 

totul de Dumnezeu si de Biserica Sa, si va rugam acum sa cereti pentru noi 

iertare de pacate, chip de pocainta si ravna pentru toata fapta cea buna. Si sa ne 

intoarceti la dragoste pentru Dumnezeu si pentru Maica Sa si pentru Biserica cea 

stramoseasca. Ca nu cumva din pricina noastra sa fie hulit Dumnezeu printre 

neamuri, ci mai degraba sa fim un neam intru care sa se slaveasca sfant numele 

Lui. 

      

Ca astfel, ridicandu-ne la cinstea cea dintai, sa ne inchinam voua, iubiti ai nostri 

sfinti romani, si sa slavim pe Dumnezeu cel Unul in Treime, Tatal, Fiul si Duhul 

Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 
 
 


