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ACATISTUL SFINTILOR MUCENICI ROMANOV 
(17 iulie) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condacul 1 

Alesilor si de toata lumea laudati tari mucenici, mijlocitori ai pamantului rusesc si 

rugatori sfinti ai poporului rus, dreptcredionciosului tar Nicolae, tarinei Alexandra 

si copiilor lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia si Alexei, cantare de lauda sa le 

aducem, cu credinta si cu dragoste. Pentru ca aveti indrazneala catre Domnul, 

care v-a proslavit, ocrotiti-ne de toate relel si nevoile cu rugaciunile voastre, 

pentru ca noi sa va cantam asa : Bucurati-va sfintilor tari mucenici, care pentru 

Rusia inaintea lui Dumnezeu sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Icosul 1 

Facatorul ingerilor, Imparatul si Domnul tuturor fapturilor, care soarta popoarelor 

si a imparatiilor o conduce dupa voia Sa, a daruit Rusiei o cununa de tari 

binecuvantati, alegandu-l pe tarul Nicolae si pe cei din familia sa ca sa-I fie jertfa 

vie si bineplacuta. Iar noi, minunandu-ne de aceasta purtare de grija a lui 

Dumnezeu, cu inima smerita le aducem lauda acestea: 

Bucura-te, unsule al Domnului, Nicolae, podoaba tronului imparatesc al Rusiei; 

Bucura-te, tarina Alexandra, frumusetea si slava inteleptelor femei crestine; 

Bucura-te, tareviciule Alexie, jertfa nevinovata adusa Domnului; 

Bucurati-va, adevarate mirese ale lui Hristos si mucenite Olga, Tatiana, Maria si 

Anastasia; 

Bucurati-va, ca pe Hristos, din toata inima L-ati iubit; 

Bucurati-va, ca pana la moarte credinta in Dumnezeu ati pastrat; 

Bucurati-va, ca in viata voastra multe necazuri ati indurat; 

Bucurati-va, ca din suferinta lui Hristos cu barbatie v-ati impartasit; 

Bucurati-va, ca in ceruri si pe pamant de Dumnezeu ati fost proslaviti; 

Bucurati-va, ca cetei sfintilor noi mucenici v-ati alaturat; 

Bucurati-va, ca Rusia cu mila voastra ati aparat; 
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Bucurati-va, ca tamaia rugaciunii pentru noi lui Dumnezeu ati adus; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 2 

Stiutorul inimilor, Dumnezeu, vazand dorinta ta cea tare de a-I sluji cu credinta 

si in adevar Lui si poporului credincios, a binevoit sa te unga pe tine, de 

Dumnezeu unsule tar Nicolae, peste pamantul Rusiei. Iar tu, primind coroana 

imparateasca precum o asculatre data de Dumnezeu, te-ai straduit mult pentru 

inflorirea si intarirea Rusiei, cantandu-I Milostivului care ti-a dat putere si 

binecuvantare ingereasca: Aliluia! 

Icosul 2 

Cu minte luminata si inima curata supunandu-te voii lui Dumnezeu, luand ca 

exemplu bunatatea lui Hristos, ai primit conducerea Rusiei, tarule Nicolae. Ai zidit 

cu ravna biserici si manastiri, intarind Biserica Ortodoxa, si i-ai cinstit pe slujitorii 

lui Dumnezeu. Pentru aceasta laudam straduinta ta si iti cantam acestea: 

Bucura-te, ca din tinerete ti-ai daruit inima lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca ai fost alesul si unsul Lui; 

Bucura-te, cel ce sceptrul imparatesc cu demnitate l-ai purtat; 

Bucura-te, ca slujirea imparateasca cu frica de Dumnezeu ai plinit; 

Bucura-te, ca puterea si slava Rusiei ai intarit; 

Bucura-te, cel ce in popor dreapta inchinare si buna cinstire ai sadit; 

Bucura-te, ca de binele poporuli te-ai ingrijit; 

Bucura-te, ca de atunci si pana acum, pentru cei nevoiasi in fata Domnului ai 

mijlocit; 

Bucura-te, cel ce cu biserici si manastiri, pamantul Rusiei ai impodobit; 

Bucura-te, cel ce aparator drept al Bisericii Ortodoxe ai fost; 

Bucura-te, ca pentru Rusia si poporul rus sufletul ti-ai pus; 

Bucura-te, cel ce cu coroana imparatiei de Imparatul Slavei ai fost incoronat; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 3 
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Cu putere de sus fiind intarit, cu barbatie ai slujit Domnului, tarii, nemului tau si 

popoarelor ortodoxe, fiind aparatorul lor. Ai condus spre biruinta oastea ruseasca 

pentru salvarea Serbiei si purtator de biruinta dusmanilor Rusiei si a credintei 

ortodoxe te-ai aratat. Pentru acesta, cu multumire Ii cantam Domnului: Aliluia! 

Icosul 3 

Avand in inima ta increderea nemarginita in ajutorul Atotputernicului Dumnezeu 

si dorinta arzatoare de a sluji Rusiei, ai spus, sfinte patimitorule, ca jertfa ta 

pentru binele tarii este adusa. Invata-ne si pe noi sa ne jertfim pentru credinta 

nostra, implinind porunca dragostei, si cantandu-ti, Sfinte Tar Nicolae, acestea: 

Bucura-te, mare ravnitor al credintei ortodoxe; 

Bucura-te, cel ce ai fost aprig pazitor al legii si dreptatii; 

Bucura-te, milostivule si blandule domnitor; 

Bucura-te, podoaba imparatilor si a tarilor; 

Bucura-te, bunule slujitor, care de tara ta ai fost iubit; 

Bucura-te, cel ce de mersul tarii cu sarguinta te-ai ingrijit; 

Bucura-te, ca sfaturile rele ale dusmanilor Rusiei le-ai dispretuit; 

Bucura-te, cel ce in vremuri de restriste barbatie in hotarari ai dovedit; 

Bucura-te, ca tarile si popoarele ortodoxe le-ai ocrotit; 

Bucura-te, ca aparator al Rusiei de Domnul ai fost randuit; 

Bucura-te, cel ce impreuna cu toti sfintii pentru sufletele noastre mijlocesti; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 4 

Furtuni de ispite a ridicat tatal minciunii, diavolul, cu rautatea, cartirea si 

clevetirea celor fara de lege, aducandu-i pe cei departati de Domnul ca sa 

distruga si sa risipeasca imparatia Rusiei. Tu, insa, Dreptcredinciosule Tar 

Nicolae, dorind sa inlaturi uciderea intre frati, ai parasit puterea si slava 

pamanteasca, rugandu-L pe Dumnezeu sa-i pazeasca pe cei drepti, ca toti sa-I 

cante Lui: Aliluia! 

Icosul 4 

Auzind si vazand distrugerea tarii tale, te-ai rugat, sfinte tar, ca Preasfanta 

Nascatoare de Dumnezeu sa izbaveasca imparatia Rusiei. S-a aratat Imparateasa 
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Cerurilor luand sceptrul si conducerea imparatiei din mana imparatului 

pamantesc nedorit de popor, spre marea bucurie a credinciosilor cara iti canta, 

sfinte patimitorule: 

Bucura-te, ca voia ta voii lui Dumnezeu o ai dat; 

Bucura-te, ca slava pamantesca nepatata o ai pastrat; 

Bucura-te, ca ai schimbat coroana imparateasca pe una de spini; 

Bucura-te, ca rabdarii lui Hristos i-ai urmat; 

Bucura-te, ca hule si napaste fara sa cartesti ai rabdat; 

Bucura-te, cel ce asemenea lui Iov multpatimitorul rabdare in suferinte ai aratat; 

Bucura-te, ca ocrotirii Maicii Domnului, tara Rusiei o ai incredintat; 

Bucura-te, ca rugaciuni lui Dumnezeu pentru tara ai adus inflacarat; 

Bucura-te, ca dreapata credinta pana la sfarsit o ai pastrat; 

Bucura-te, ca de slava imparateasca in cer si pe pamant ai fost invrednicit; 

Bucura-te, ca porfira imparateasca cu sangele tau o ai inrosit; 

Bucura-te, ca, asemenea Domnului, suferinta de bunavoie ai primit; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 5 

Ca o stea calauzita de Dumnezeu te-ai aratat slavita tarina Alexandra, si primind 

credinta ortodoxa ai iubit din toata inima rugaciunile, locasurile Domnului si 

intreaga zidire a Tatalui Ceresc. In aceeasi avlavie ti-ai educat copiii si i-ai 

pregatit ca o jertfa curata si fara prihana pentru Hristos, cantandu-I cu 

multumire: Aliluia! 

Icosul 5 

Vazand Domnul taria credintei tale si puterea de a rabda, Sfanta Tarina 

Alexandra, ti-a dat tie, sotului tau si copiilor vostri sa beti cupa cea amara a 

suferintelor si moarte de mucenici sa primiti. Tu te-ai asemanat Mielului Hristos 

si sufletul tau a cunoscut amara suferinta, iar noi, amintindu-ne de chinurile tale, 

iti cantam acestea: 

Bucura-te, ca orfana fiind, de Maica Domnului in grija ai fost luata; 

Bucura-te, ca in fata iacoanei Feodorovkaia, Maicii Domnului ai fost inchinata; 

Bucura-te, cea care cu dragoste si intelepciune de Dumnezeu ai fost inzestrata; 

Bucura-te, cea care sfintenia Ortodoxiei o ai pretuit; 

Bucura-te, ca impreuna cu sotul tau in dragoste si bunacuviinta ai trait; 
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Bucura-te, ca mama iubitoare copiilor tai te-ai aratat; 

Bucura-te, cea care suferintele ostasilor ai usurat; 

Bucura-te, ca Celui ce a spalat picioarele ucenicilor te-ai asemanat; 

Bucura-te, ca pe mamele Rusiei in intristari le-ai mangaiat; 

Bucura-te, ca esti lauda si bucuriasotiilor din Rusia; 

Bucura-te, ca in vasul tau, ca pe un mir ai strans milostenia; 

Bucura-te, cea care fata de tara si Ortodoxie pana la moarte credinciosia ai 

pastrat; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 6 

Propovaduitori ai slavei lui Dumnezeu si ravnitori ai bunei-cuviinte fiind, Sfintilor 

Nicolae si Alexandra, chipul casatoriei binecuvantate unita prin dragoste ati 

aratat oamenilor credinciosi si tuturor celor ce va cinstesc. Multumind, sa-I 

cantam Celui ce v-a proslavit: Aliluia! 

Icosul 6 

Ati stralucit ca stelele in dreptcredincioasa Imparatie ruseasca, incununati fiind 

de Dumnezeu, tarule Nicolae si tarina Alexandra. Voi ati avut in viata si lucrarea 

vostra dragostea, milostenia si credinta. V-ati crescut si educat copiii in evlavie 

si, fiind luati prizonieri de cei ce luptau impotriva lui Dumnezeu, impreuna v-ati 

pastrat credinta, nadejdea si dragostea pentru Domnul. Iar sfarsit mucenicesc 

primind, v-ati facut partasi imparatiei Cerurilor. Cei ce sunteti ocroritori ai 

pamantului rusesc, rugati-L pe Dumnezeu sa salveze tara si pe toti cei ce va 

pomenesc si canta acestea: 

Bucurati-va, ca ati aratat chipul adevaratei casnicii crestine; 

Bucurati-va, ca dragostea cereasca in voi cu adevarat a sporit; 

Bucurati-va, ca saracilor si celor din nevoi ocrotitori v-ati aratat; 

Bucurati-va, podoabe ale smereniei crestine; 

Bucurati-va, cei ce ati fost izgoniti pentru adevar, ca a voastra este Imparatia 

Cerurilor; 

Bucurati-va, ca plata voastra multa este in Ceruri; 

Bucurati-va, cei ce calea ingusta si anevoioasa ati urmat; 

Bucurati-va, ai bunatatilor ceresti mostenitori; 

Bucurati-va, ca ingerii cu voi in cer se bucura; 
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Bucurati-va, ca poporul pe pamant va slaveste; 

Bucurati-va, cei ce de poporul rus sunteti proslaviti; 

Bucurati-va, cei ce cu Domnul si Preacurata Sa Maica vesnic imparatiti; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 7 

Iubitorul de oameni Dumnezeu a adus bucurie poporului rus, daruindu-i-l pe 

tareviciul Alexei, copil luminat si minunat mijlocitor si ocrotitor al sau. Acesta, cu 

inima smerita zicea: „Cand voi imparati eu, nu vor mai exista nevoiasi si saraci.” 

Multe necazuri, suferinte si chiar moartea ai rabdat de la cei fara de Dumnezeu, 

sfinte mucenice, prin acestea in Imparatia Cerurilor intrand, iar acolo laudandu-L 

pe Dumnezeu, cu bucurie ai cantat: Aliluia! 

Icosul 7 

Un semn nou al bunavointei lui Dumnezeu asupra Rusiei te-a aratat pe tine 

Domnul, tareviciule Alexei, ca rod binecuvantat al rugaciunilor facatorului de 

minuni Serafim din Sarov, slava si nadejdea drept credinciosilor din intreaga 

Rusie. Dupa voia Domnului, ca un miel fara prihana sfarsit mucenicesc de la 

necrdinciosi ai luat. Acum insa te bucuri, fiind mostenitor al Imparatiei Ceresti, 

impodobit cu cununa biruintei, alaturi de noii mucenici si propovaduitori ortodocsi 

rusi, iar noi iti cantam acestea: 

Bucura-te, ca lui Alexie, omul lui Dumnezeu cel mult incercat, te-ai asemanat; 

Bucura-te, impreuna mostenitor cu sfintii copii de imparati; 

Bucura-te, fiu vrednic al evlaviosilor parinti; 

Bucura-te, ca cel mai tanar ostean in armata tatalui tau ai fost inscris; 

Bucura-te, al smereniei si al blandetii chip; 

Bucura-te, ca esti podoaba pamantului rus; 

Bucura-te, cel ce boala grea cu barbatie o ai rabdat; 

Bucura-te, ca multumindu-I pentru toate pe Dumnezeu L-ai laudat; 

Bucura-te, cel ce ai fost ca o oaie dusa la injunghiat; 

Bucura-te, jertfa curata adusa Domnului ca ardere de tot; 

Bucura-te, cel ce in curatie copilareasca toata viata te-ai aratat a fi; 

Bucura-te, cel ce in locul imparatiei pamantesti, pe cea cereasca te-ai invrednicit 

a o primi; 
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Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 8 

Strain lucru este oamenilor iubitori de Hristos sa vada cum, mergand pe calea 

suferintelor si savarsind calatoria pamanteasca, fiica tarului, Olga, asemenea 

apostolilor, cu barbatie s-a dat pe sine la moarte pentru Hristos, Domnul Vietii. 

Pentru aceasta, cununa muceniciei ai primit, sfanta patimitoare Olga, iar acum cu 

ingerii inaintea Tronului Domnului Hristos stai, cantand cantare de bucurie: 

Aliluia! 

Icosul 8 

Toti slujitorii cerului si sfintii pamantului rus cu bucurie v-au primit, tarilor 

mucenici, caci savarsind incercata vostra viata pamanteasca, in viata cea vesnica 

ati intrat. Pentru aceasta, Biserica lui Hristos lauda dragostea voastra si slujirea 

spre slava lui Dumnezeu si a Preacuratei Sale Maici, mijlocitoarea lumii, prin 

rugaciuni sarbatorind pomenirea voastra si cantari de lauda duncadu-va: 

Bucurati-va, ca prin binefaceri cu sfintii inaintasi ai vostri v-ati asemanat; 

Bucurati-va, ca poporului vostru cu dreptate i-ati slujit; 

Bucurati-va, ca pe vaduve si pe orfani i-ati ocrotit si hranit; 

Bucurati-va, cei ce pentru oameni mila si impreuna-patimire ati aratat; 

Bucurati-va, cei ce prin cucernicia crestina v-ati incununat; 

Bucurati-va, cei ce cu supunere si rabdare prin voia Domnului, crucea o ati 

purtat; 

Bucurati-va, cei ce cu smerenie ati rabdat prigoniri si oacari; 

Bucurati-va, ca Domnul v-a intarit in jertfe si patimiri; 

Bucurati-va, cei ce pentru credinta si iubire de neam, mucenicia ati primit; 

Bucurati-va, ca in necazuri si patimiri barbatie duhovniceasca ati avut; 

Bucurati-va, cei ce ne-ati incalzit cu caldura dragostei voastre; 

Bucurati-va, ca ne-ati invatat sa ne purtam unii altora poverile nostre; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 9 
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Toata faptura ingereasca s-a uimit de rabdarea si patimirea ta, Sfanta 

patimitoare Tatiana, binefacatoare numindu-te si ocrotitoarei tale, Sfintei 

Mucenite Tatiana asemanandu-te, caci in rugaciuni ti-ai dat sufletul in mainile 

Domnului, si in Imparatia Cerurilor intrand, cu ingerii si cu toti sfintii canti: 

Aliluia! 

Icosul 9 

Ritorii cei mult vorbitori nu vor putea lauda slava voastra din ceruri, sfintilor tari 

mucenici, caci implinindu-se cu bucurie cele prezise de Sfantul Serfim din Sarov 

ca „Domnul il va proslavi pe tarul care il va proslavi pe el”, aducem multumiri 

Domnului, cinstind pomenirea vostra si din toata inima va cantam acestea: 

Bucurati-va, cei ce intristarile voastre Domnului I le-ati inchinat; 

Bucurati-va, cei ce porunca dragostei pana la capat ati ascultat; 

Bucurati-va, cei ce sfarsitul in suferinta cu slava vi l-ati dat; 

Bucurati-va, ca din mainile vrajmasilor fara cartire moartea ati luat; 

Bucurati-va, ca pe Hristos in inimile voastre L-ati puratat; 

Bucurati-va, cei ce mostenitori ai vesnicei Imparatii a lui Hristos va numiti; 

Bucurati-va, cei ce minunat de Biserica Ortodoxa sunteti proslaviti; 

Bucurati-va, cei ce in bucuria Domnului vostru ati intrat; 

Bucurati-va, caci cununi nepieritoare de la El ati luat; 

Bucurati-va, ca la viata cea vesnica, inainte de vreme, ati trecut prin moarte; 

Bucurati-va, ca in Biserica Domnului sunt preamarite suferintele vostre; 

Bucurati-va, ca in Sfanta Biserica cu lauda pomenirea vostra se face; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 10 

Dorind sa-ti salvezi sufletul, Sfanta Mucenita Maria, ca un miel al Domnului te-ai 

pregatit pentru moarte si ti-ai curatit sufletul prin cainta calda si prin 

impartasirea cu Trupul si Sangele Domnului, unindu-te cu Hristos, Imparatul 

Slavei, cantandu-I Celui ce le-a daruit tarilor care au patimit pentru credinta 

viata cea vesnica, cantare de bucurie: Aliluia! 

Icosul 10 
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Ca un zid nesurpat si ocrotitor v-a dat Domnul pe voi intregii Rusii, bineplacutilor 

ai lui Dumnezeu, sfintilor tari mucenici, ca sa pazitit tara voastra de toti vrajmasii 

vazutit si nevazutit. Pentru aceasta, Tatalui Ceresc, din inimi multumire Ii 

aducem, iar voua, intaistatatorilor, cantare de lauda va inaltam, zicand: 

Bucurati-va, cei daruiti de Dumnezeu pentru pamantul Rusiei aparatori; 

Bucurati-va, cei ce prin mucenicia voastra tuturor colturilor Rusiei sunteti 

luminatori; 

Bucurati-va, ca bisericilor inchinate voua le sunteti neobositi aparatori; 

Bucurati-va, cei ce pentru tara si popor sunteti minunati rugatori; 

Bucurati-va, cei ce in nevoi si necazuri, sunteti grabnic ajutatori; 

Bucurati-va, cei ce bolilor trupesti si sufletesti le sunteti vindecatori; 

Bucurati-va, ca familiilor crestine le sunteti veghetori; 

Bucurati-va, ca celor prigoniti pentru adevar le sunteti mangaietori; 

Bucurati-va, cei ce inaintea Domnului, pentru noi pacatosii, sunteti mijlocitori; 

Bucurati-va, cei ce pentru toti crestinii in fata Domnului sunteti rugatori; 

Bucurati-va, ca vesnica bucurie cereasca ati dobandit; 

Bucurati-va, ca in chip minunat dupa moartea vostra de multe ori v-ati aratat; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 11 

Sfanta Mucenita Anastasia, tie si celor sapte crestini ucisi impreuna cu tine, 

cantari de lauda va aduce pamantul Rusiei, cinstind patimirea vostra. Pentru 

aceasta si noi, cei incercati in nevoi si necazuri, la voi alergam si, nadajduind in 

mijlocirea voastra, cu o gura si cu o inima neincetat Ii strigam binefacatorului 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 11 

Candele datatoare de lumina fiind, cu lumina dragostei de Hristos si cu focul 

minunilor, pamantul rusesc l-ati luminat. Vazandu-va luminati in stralucirea 

slavei ceresti, va cantam si va proslavim in cantari, zicand: 

Bucurati-va, candele care cu dragostea lui Dumnezeu ardeti; 

Bucurati-va, cei ce sunteti luminati de razele bunatatii lui Dumnezeu; 

Bucurati-va, cei ce sunteti luminati cu lumina cereasca; 

Bucurati-va, cei ce de mirodeniile duhovnicesti ati fost inmiresmati; 

Bucurati-va, ca in prealuminatul sobor de sfinti ai poporului rus ca niste stele 
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straluciti; 

Bucurati-va, cei ce in Rusia, lumina lui Hristos raspanditi; 

Bucurati-va, aparatori ai celor ce pe nedrept sunt prigoniti si asupriti; 

Bucurati-va, cei ce rugaciunile poporului rus la Domnul le duceti; 

Bucurati-va, cei ce de la Domnul ocrotirea tarii o cereti; 

Bucurati-va, stalpi de lumina care calea spre Imparatia Cerurilor ne-o aratati; 

Bucurati-va, cei ce cu lumina nepamanteasca sufletele nostre le luminati; 

Bucurati-va, ca toate cererile voastre bune le impliniti; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 12 

Darul bun dat voua de Dumnezeu vazand, tari patimitori, cereti, prin rugaciuni 

Domnului Iisus Hristos, ajutorul si pacea Rusiei; ajutati poporul pe care l-ati iubit 

pana la jertfa, ca sa dobandeasca bucurie duhovniceasca, liniste sufleteasca, 

barbatie si tarie in incercari. In credinta dreapta si sfanta, bunacinstire si curatie 

pastrandu-l, impreuna cu noi sa-I cantati Domnului cantare de biruinta: Aliluia! 

Icosul 12 

Cantand minunata voastra aratare inaintea Domnului, sfintilor tari mucenici: 

tarule Nicolae, tarina Alexandra, tareviciule Alexei si printeselor Olga, Tatiana, 

Maria si Anastasia, Il preamarim pe Imparatul Ceresc cel minunat intre sfintii Sai. 

Multumindu-va pentru sfrarsitul vostru mucenicesc, va laudam, stiindu-va 

mijlocitori in rugaciune nu numai pentru poporul rusesc, ci si pentru toti drept-

maritorii crestini. Credem ca vi s-a dat puterea de a vindeca pe cei bolnavi, de a 

apara pe cei ocarati, si ca in adevarata credinta sa intariti, si pe calea adevarului 

sa ii indreptati pe toti cei ce cu dragoste va cinstesc, zicand: 

Bucurati-va, caci cu lumina intreit luminatoare sunteti luminati; 

Bucurati-va, cei ce cu Imparateasa cerului si a pamantului pentru lume va rugati; 

Bucurati-va, cei ce in toate vremea, pe Creatorul si Domnul vostru Il vedeti; 

Bucurati-va, cei ce impreuna cu puterile ceresti pe Domnul Il preaslaviti; 

Bucurati-va, cei ce prin suferintele voastre pe rusi ii intariti; 

Bucurati-va, aparatorii nostri si mijlocitori neincetati; 

Bucurati-va, ai Domnului patimitori si ai diavolului biruitori; 

Bucurati-va, ai celor drepti de rautatea si inselaciunea intunericului izbavitori; 

Bucurati-va, candele luminoase care sufletele nostre cu evlavie le-ati luminat; 
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Bucurati-va, ca tot pamantul in Duhul Sfant prin voi s-a bucurat; 

Bucurati-va, flori neofilite si bine-inmiresmate; 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

Condacul 13 

O, preaminunati sfinti mucenici, tarule Nicolae, tarina Alexandra, impreuna cu 

copii vostri, voi cei ce tuturor celor ce vi se roaga cu credinta le sunteti grabnic 

ajutatori, primiti aceste putine rugaciuni ale nostre, pe care vi le aducem cu 

lauda. Ocrotiti tara, poporul rus, toate tarile si orasele crestine de foamete, de 

cutremur, de potop, de foc, de sabie, de navalirea strainilor asupra nostra si de 

toata intamplarea cea rea. Rugati-L pe Dumnezeu sa ne ierte pacatele cele cu 

voie si cele fara de voie si sa ne izbaveasca de moartea cea vesnica prin 

rugaciunile voastre, ca noi cu bucurie sa Ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia! 

(acest Condac se zice de 3 ori, apoi se repeta Icosul 1 si Condacul 1) 

Rugaciune catre Sfintii Mucenici Tari Romanov 

O, sfinte si patimitorule tar Nicolae! Domnul te-a ales ca uns al Sau prin mila si 

dragostea Lui, pentru a-i judeca drept pe supusii tai si sa fii pazitor al Bisericilor 

Ortodoxe. Pentru aceasta ai slujit ca tar si ai ocrotit sufletele oamenilor cu frica 

de Dumnezeu, iar Domnul, incercandu-te ca pe mult-patimitorul Iov, a ingaduit 

asupra ta ponegrirea, chinurile amare, inselarea si tradarea celor de langa tine, 

instrainarea celor apropiati si ca in chinuri sufletesti sa parasesti imparatia 

pamanteasca. Toate acestea, pentru binele Rusiei le-ai rabdat, ca un fiu supus, 

ca un adevarat rob al lui Hristos, iar prin sfarsitul mucenicesc, la Imparatul 

Ceresc ai ajuns, unde te indulcesti de slava in fata Tronului Imparatului 

Imparatilor, impreuna cu sfanta ta sotie, tarina Alexandra si cu copiii vostri 

Alexei, Olga, Tatiana, Maria si Anastasia. 

Voi cei ce aveti trecere in fata lui Hristos Imparatul, rugati-L sa ierte poporului 

pacatul lepadarii de Dumnezeu si in orice binefacere sa ne intareasca, pentru ca 

sa ajungem la smerenie, blandete si dragoste si sa ne invrednicim de Imparatia 

cea Cereasca, unde, impreuna cu voi si cu toti sfintii noi mucenici rusi, sa slavim 

pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, acum si pururea si-n vecii vecilor. Amin. 
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Condacul Praznicului 

Celor alesi de Imparatul Imparatilor si Domnul Domnilor din neamul tarilor rusi 

Cuviosilor mucenici, chinuri sufletesti si moarte trupeasca pentru Hristos ati 

primit, si cu cununi ceresti ati fost incununati. 

Voua, ca unor ocrotitori milostivi ai nostri, cu dragoste, multumindu-va, va 

cantam: 

Bucurati-va, sfintilor tari mucenici care pentru Rusia inaintea lui Dumnezeu 

sunteti rugatori si preaslaviti facatori de minuni ! 

 


