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ACATISTUL SFANTULUI STEFAN CEL MARE 
(2 iulie) 

 

 
  

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

 

Condacul 1 

  

Aparatorului crestinatatii, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu 

dreptate si cu dragoste a carmuit poporul incredintat lui de Dumnezeu, 

pilduitorului smereniei crestine si al iertarii celor ce i-au facut rau, celui cinstit si 

iubit ca un parinte, slavitului Voievod sa-i strigam: Bucura-te, Sfinte Stefane, 

Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Icosul 1 

  

Pe parintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a 

biruit dusmanii crestinatatii si viata si-a pus-o in slujba lui Hristos, sa-l laudam 

toti credinciosii si cu dragoste sa-i cantam: 

  

Bucura-te, parinte iubit al Moldovei; 

Bucura-te, intaiule in ceata voievozilor; 

Bucura-te, om ales de Dumnezeu; 

Bucura-te, izbavitorule al poporului tau; 

Bucura-te, biruitorul paganilor; 

Bucura-te, bucuria crestinilor; 

Bucura-te, soarele Moldovei; 

Bucura-te, lauda Sucevei; 

Bucura-te, barbatia ostasilor; 

Bucura-te, biruitorul potrivnicilor; 

Bucura-te, sluga buna si credincioasa a lui Hristos; 

Bucura-te, aparatorul crestinilor ortodocsi; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 2 
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Cu inima arzand de dragoste pentru Dumnezeu si neamul tau, Sfinte Stefane, te-

ai aratat ca un trimis al Sau poporului Moldovei. Si venind ca un sol al 

binecuvantarii de sus, urmand povetelor Sihastrului Daniil, parintele tau, ti-ai 

chivernisit neamul si tara si i-ai facut un suflet cu tine, evlavios si puternic, 

pentru care cantam: Aliluia! 

  

Icosul 2 

  

Sfanta s-a aratat a fi adunarea de pe Campia Dreptatii cand Mitropolitul Teoctist 

impreuna cu binecredinciosii crestini ai Moldovei, cereau sa le fii domn. Si dupa 

ce ai fost uns, au multumit Parintelui ceresc, iar noi, pretuind faptele tale, iti 

cantam asa: 

  

Bucura-te, inima fierbinte pentru Dumnezeu; 

Bucura-te, suflet din sufletul neamului tau; 

Bucura-te, parintele celor napastuiti; 

Bucura-te, izbavitorul celor robiti; 

Bucura-te, ca de Dumnezeu ai fost randuit; 

Bucura-te, vlastar din radacina musatina; 

Bucura-te, ca poporul cu mare bucurie te-a primit; 

Bucura-te, ca parinte al lor te-au numit; 

Bucura-te, ca auzindu-ti glasul toti s-au veselit; 

Bucura-te, ca Domnului au multumit; 

Bucura-te, ca ai stralucit pe Campia Dreptatii; 

Bucura-te, ca ai facut Moldova Poarta a Crestinatatii; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 3 

  

Bucuratu-s-a tara Moldovei pentru soarele ce i-a rasarit, ca i-ai intarit hotarele, 

zidind cetati ceresti si pamantesti. Si ca o sluga a lui Hristos, Sfinte Stefane, ti-ai 

adunat fiii sub aripile dreptei credinte, slavind pe Dumnezeu, Caruia Ii cantam: 

Aliluia! 

  

Icosul 3 
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Mare tulburare s-a facut in inima dusmanilor Moldovei, marite Stefane, cand 

stavila ai pus nelegiuirilor ce apasau poporul. Dar avand nadejdea in Dumnezeu, 

nu te-ai infricosat de mania lor, ci i-ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, 

te laudam asa: 

  

Bucura-te, nadejdea moldovenilor; 

Bucura-te, intarirea crestinilor; 

Bucura-te, purtatorule de grija al celor saraci; 

Bucura-te, ca si pe cei bogati i-ai indreptat; 

Bucura-te, folositorul celor necajiti; 

Bucura-te, partinitorul celor obiditi; 

Bucura-te, ca dreptate si mila ai impartit; 

Bucura-te, ca tuturor toate te-ai facut; 

Bucura-te, ca ai slobozit tara de amara robie; 

Bucura-te, ca ai umplut inimile de bucurie; 

Bucura-te, ca nu te-au infricosat amenintarile paganilor; 

Bucura-te, ca te-ai facut pilda tuturor crestinilor; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 4 

  

Ca ghimpele Apostolului Pavel, toata viata ai purtat rana primita la picior in lupta 

pentru eliberarea cetatii Chilia, si aceasta ti-a fost spre a nu te mandri pentru 

marile daruri ce le-ai primit de la Hristos. Laudam astfel, parinte, rabdarea, 

credinta si faptele tale intru slava lui Dumnezeu, Caruia Ii cantam: Aliluia! 

  

Icosul 4 

  

Intarirea tarii Moldovei si a dreptei credinte a nelinistit pe Mahomed sultanul, 

antihristul acelor vremuri, care punand gand rau asupra neamului tau, a trimis 

impotriva multime de pagani. Dar tu nu te-ai imputinat sufleteste, ci cu mare 

nadejde in Dumnezeu te-ai pregatit sa-i infrunti. Iar noi, vazandu-ti vrednicia, iti 

cantam: 

  

Bucura-te, eliberatorul Cetatii Albe si Chilia; 

Bucura-te, ca le-ai adus acestora bucuria; 

Bucura-te, ca asemenea Patriarhului Iacob rana in coapsa ai capatat; 

Bucura-te, ca prin aceasta Apostolului Pavel te-ai asemanat; 
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Bucura-te, neinfricat ostas al lui Hristos; 

Bucura-te, luminat conducator de osti; 

Bucura-te, Voievod al Marelui Imparat; 

Bucura-te, ca Mahomed nu te-a spaimantat; 

Bucura-te, stalp neclintit al rabdarii; 

Bucura-te, ca de barbatia ta poporul s-a minunat; 

Bucura-te, ca Hristos ti-a fost pavaza si scut; 

Bucura-te, ca numai de Dumnezeu te-ai temut; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 5 

  

Ca un nou Ghedeon te-ai aratat, Sfinte Stefane, invingand multimile paganilor in 

mlastinile Vasluiului, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, care S-a aratat a fi 

alaturi de tine, intunecand vazduhul si cugetele lor, usurandu-ti astfel biruinta. 

Iar noi, vazand minunea aceasta, impreuna cu tine cantam lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

  

Icosul 5 

  

Patru zile de post si rugaciune ai randuit in toata tara Moldovei, Binecredinciosule 

Stefane, drept multumire pentru biruinta dobandita. Iar intreaga crestinatate, 

cunoscand ca Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te-a numit, 

aducandu-ti laude ca acestea: 

  

Bucura-te, ca tarie de la Hristos ai luat; 

Bucura-te, caci cu lacrimi Domnului I-ai multumit; 

Bucura-te, ca in Moldova patru zile de post ai randuit; 

Bucura-te, ca toata crestinatatea s-a bucurat; 

Bucura-te, ca faptelor tale toti au ravnit; 

Bucura-te, ca Apusul vrednic conducator te-a numit; 

Bucura-te, ca papa Sixt te-a laudat; 

Bucura-te, ca paganatatea s-a intristat; 

Bucura-te, ca pe Soliman Pasa l-ai biruit; 

Bucura-te, ca grumazul lui Mahomed - Antihrist l-ai smerit; 

Bucura-te, ca mandria acestora tu o ai sfaramat; 

Bucura-te, ca incepatorul rautatii s-a rusinat; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 
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Condacul 6 

  

Hristos ti-a fost intarire, scapare si izbavitor din toate rautatile, ca nu sufereau, 

marite, vrajmasii vazuti si nevazuti dragostea ta catre Dumnezeu. Dar cu darul 

Sau i-ai biruit si drept multumire, ai zidit biserici si manastiri mai multe decat 

numarul luptelor tale, in care necontenit se aduce lauda lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 6 

  

Patruzeci si sapte de ani ai carmuit tara Moldovei cu multa dragoste si daruire, 

neavand odihna din partea dusmanilor. Prin multele razboaie ce ai purtat, 

adevarat marturisitor al credintei te-ai aratat, iar ostenii tai s-au facut adevarati 

mucenici. Pentru vrednicia si ostenelile tale, lauda si multumire iti aducem 

cantand: 

  

Bucura-te, strajer neobosit al crestinilor; 

Bucura-te, infricosat dusman al paganilor; 

Bucura-te, ca incepatorul rautatii nu te-a biruit; 

Bucura-te, ca pe Antihrist cu crucea lui Hristos l-ai lovit; 

Bucura-te, ca atunci cand Dumnezeu te-a smerit nu te-ai razvratit; 

Bucura-te, ca numai in bratul Lui ai nadajduit; 

Bucura-te, marturisitorul credintei; 

Bucura-te, ca pe osteni dragostea de Dumnezeu i-ai invatat; 

Bucura-te, ca pentru Acesta viata si-au dat; 

Bucura-te, ca mucenici Domnului s-au facut; 

Bucura-te, ca biserici ai zidit pe osemintele lor; 

Bucura-te, ca acestea ne sunt nepretuit odor; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 7 

  

Nascatoarea de Dumnezeu, cea intru rugaciuni neadormita, din copilarie te-a 

ocrotit, si cinstindu-o ca pe Maica Vietii, ai avut-o acoperamant. Iar in incercarile 

tale ti-a fost de-a pururea mijlocitoare catre Preamilostivul Dumnezeu, Caruia Ii 

cantam si noi: Aliluia! 

  

Icosul 7 
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Vrand sa arati recunostinta pentru facerile de bine primite, ai pus sa se zideasca 

biserici si manastiri in cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le-ai impodobit cu 

icoane ale preacinstitului ei chip, caruia si noi cu dragoste ne inchinam, iar pe 

tine, Marite Stefane, te laudam asa: 

  

Bucura-te, ca pe Maica Domnului o ai cinstit; 

Bucura-te, ca sub acoperamantul ei te-ai odihnit; 

Bucura-te, ca de vederea ei te-ai invrednicit; 

Bucura-te, ca Fecioara Maria a iubit mult poporul tau; 

Bucura-te, ca prin mijlocirile ei ai capatat mila lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca prin fapte ti-ai aratat dragostea fata de ea; 

Bucura-te, ca manastirile cele mai frumoase in numele ei le-ai zidit; 

Bucura-te, ca in acestea chipul ei cu maiestrie s-a zugravit; 

Bucura-te, ca manastirea Putna Adormirii ei ai inchinat; 

Bucura-te, ca in triptic icoana i-ai purtat; 

Bucura-te, trandafir in gradina Maicii lui Dumnezeu; 

Bucura-te, pururea rugator pentru neamul tau; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 8 

  

Ca stalpul cel de foc ce povatuia poporul ales in vremea lui Moise prin pustie, ti 

s-a facut tie Sfanta Cruce a lui Hristos, Stefane Voievod. Pe aceasta avand-o 

semn de biruinta si arma puternica, ai invins puterea vrajmasilor, cantand lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 8 

  

Fiind aparator al crestinatatii, ai chemat, Slavite, de nenumarate ori in 

rugaciunile tale pe sfintii mucenici, si acestia ti s-au aratat, aducandu-ti in dar 

biruinta de la Dumnezeu, iar noi te laudam asa: 

  

Bucura-te, al mucenicilor cinstitor; 

Bucura-te, ca de vederea lor te-ai invrednicit; 

Bucura-te, ca Sfantul Gheorghe ti-a fost ocrotitor; 

Bucura-te, ca Sfantul Dimitrie in ajutor ti-a venit; 

Bucura-te, ca pe Sfantul Procopie l-ai avut intaritor; 
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Bucura-te, al nevointei lor urmator; 

Bucura-te, ca asemenea cu mucenicii pe Hristos ai marturisit; 

Bucura-te, ca din Crucea Lui putere ai primit; 

Bucura-te, ca prin aceasta ai privit la Hristos; 

Bucura-te, ca marelui Constantin te-ai asemanat; 

Bucura-te, ca impreuna cu mucenicii te-ai numarat; 

Bucura-te, ca sfintii ajutor ti-au dat; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 9 

  

Te-ai veselit, marite Voievod, impreuna cu povatuitorul tau iubit, Sfantul Daniil 

Sihastru, pentru ca Dumnezeu a pogorat pe cei puternici si a ridicat pe cei 

smeriti. De aceea, drept jertfa de multumire ai inaltat Domnului altar sfant, intru 

care sa se aduca neincetat lauda lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Duhovnic iscusit s-a dovedit a fi Sfantul Daniil, ca inzestrat cu inainte-vedere a 

stiut a te indruma in acele vremuri la slujire sfanta, Voievodule Stefane, si tu, 

ascultator facandu-te, ai implinit cu credinciosie cele ce Dumnezeu printr-insul iti 

graia, iar noi, fiii tai, iti aducem laude ca acestea: 

  

Bucura-te, ucenic al sfantului Daniil; 

Bucura-te, al poruncilor lui implinitor; 

Bucura-te, ca intru toate povata ai luat de la el; 

Bucura-te, ca Dumnezeu printr-insul ti-a vorbit; 

Bucura-te, ca in necazuri te-a sprijinit; 

Bucura-te, ca dupa sfatul lui biserici si manastiri ai zidit; 

Bucura-te, ca pe el l-ai cinstit ca sfant; 

Bucura-te, ca l-ai avut mijlocitor catre Dumnezeu; 

Bucura-te, ca de razbunarea lui Mahomed el te-a prevenit; 

Bucura-te, ca rugaciunea lui in lupta te-a intarit; 

Bucura-te, desavarsit ascultator; 

Bucura-te, de monahi iubitor; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 10 
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Multe manastiri din Sfantul Munte Athos ai ctitorit si sprijinit, dandu-le cele de 

trebuinta la rezidirea si infrumusetarea lor. Sfintele locasuri din Constantinopol, 

Armenia si Tara Sfanta s-au bucurat de daniile tale, iar in Muntenia si 

Transilvania cetati si biserici ai inaltat, facand pamantul romanesc gradina 

preafrumoasa a lui Dumnezeu, Caruia Ii cantam: Aliluia! 

  

Icosul 10 

  

Biserica drept-slavitoare nu s-a intarit niciodata mai mult ca in vremea ta, Sfinte 

Stefane, ca locasuri sfinte ai zidit, impodobindu-le cu icoane facatoare de minuni, 

carti de slujba si odoare. Iar acum, primeste de la noi aceasta cantare de 

multumire: 

  

Bucura-te, intaritorul Bisericii lui Hristos; 

Bucura-te, al Bisericii strabune innoitor; 

Bucura-te, intaiule intre ctitori; 

Bucura-te, ca din Manastirea Putna Ierusalim al neamului romanesc ai facut; 

Bucura-te, ca prin a ta grija Voronetul s-a zidit; 

Bucura-te, ca si Manastirea Neamtului din temelii o a-i innoit; 

Bucura-te, ctitorul bisericii din Feleac; 

Bucura-te, ca pan-la apa Nistrului biserici ai inaltat; 

Bucura-te, ca intre ctitori la Capriana esti pomenit; 

Bucura-te, miluitorul manastirilor din Muntele Athos; 

Bucura-te, ca manastirea Zograful cu daniile tale s-a impodobit; 

Bucura-te, ca aceasta jertfa e bine placuta lui Dumnezeu; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 11 

  

In pisanii si scrisori te-ai numit rob al lui Hristos, infrangerile le-ai pus pe seama 

pacatelor tale si prin aceasta trufia o ai calcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia 

ta, Slavite, te-a imbogatit cu daruri sfinte, si tu cu dragoste ai cantat: Aliluia! 

  

Icosul 11 

  

Cu haina smereniei te-ai imbracat, urmatorule al lui Hristos, si pe aceasta 

temelie ai pus-o tuturor faptelor bune. Gresitilor iertare le-ai daruit, pe cei din 
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robie i-ai slobozit, rasplata dupa masura slujirii ai impartit si asa, cu dreptate ai 

domnit, iar noi te laudam asa: 

  

Bucura-te, plinitorul smereniei; 

Bucura-te, ca aceasta cumpana dreapta ti-a fost; 

Bucura-te, ca Hristos cu daruri sfinte te-a imbracat; 

Bucura-te, chip de crestineasca faptuire; 

Bucura-te, pilda de milostivire; 

Bucura-te, ca pe cei gresiti ai iertat; 

Bucura-te, indurare neajunsa; 

Bucura-te, izvor al dreptatii; 

Bucura-te, a robitilor slobozire; 

Bucura-te, ca poporul te-a numit "cel Mare"; 

Bucura-te, ca din viata ca sfant ai fost cinstit; 

Bucura-te, ca prin toate acestea ai stralucit; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 12 

  

Deschizandu-ti inima la cuvintele apostolesti: "Pentru mine viata este Hristos si 

moartea un castig", din vreme la Putna ti-ai pregatit mormantul, in care dupa 

adormire asezat fiind, cu bucurie te cinstim cantand: Aliluia! 

  

Icosul 12 

  

Stramutandu-te la lacasurile de veci, parintele si duhovnicul tau, sfintitul intre 

ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei, pe 

brate te-au purtat spre Putna, cinstindu-te dupa cuviinta. Iar noi te-am aflat 

neincetat rugator catre Dumnezeu si de-a pururea ocrotitor, pentru care iti 

cantam unele ca acestea: 

  

Bucura-te, parinte, ca ceasul mortii mai dinainte l-ai stiut; 

Bucura-te, ca sfarsit bun si dupa lege ai avut; 

Bucura-te, ca la moarte testament sfant ne-ai intocmit; 

Bucura-te, ca atunci si stihiile te-au prohodit; 

Bucura-te, ca de noi nu te-ai despartit; 

Bucura-te, cel ce in ceata binecredinciosilor imparati salasluiesti; 

Bucura-te, cel ce impreuna cu sfintii te veselesti; 
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Bucura-te, ca preamaresti Sfanta Treime impreuna cu ei; 

Bucura-te, ca prin minuni ne vii in ajutor; 

Bucura-te, ca te-ai aratat mult folositor; 

Bucura-te, ca in ziua praznuirii tale la mormantul tau pe toti ne unesti; 

Bucura-te, ca in cer smeritele noastre rugaciuni le primesti; 

Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii! 

  

Condacul 13 

  

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Stefane, zideste in inimile noastre altar sfant, 

precum ai zidit atatea biserici si manastiri; biruieste duhurile rele care ne 

razboiesc, precum ai biruit multimile de pagani; ocroteste-ne cu rugaciunile tale 

si cu darul cel dat tie de Hristos precum ai ocrotit pe crestinii din vremea ta, ca 

impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, Aliluia! 

(Acest condac se zice de trei ori.) 

  

Apoi iarasi se zice Icosul 1 si Condacul 1. 

  

Rugaciunea intai catre Sfantul Voievod Stefan cel Mare si Sfant 

  

Sfinte parinte Stefane, al nostru aparator si grabnic folositor, pleaca-te spre 

rugaciunea ce-o inaltam catre tine, noi, nevrednicii tai fii. Cunoastem indraznirea 

pe care ai dobandit-o prin multe osteneli catre Bunul Dumnezeu, si precum 

Acesta ti-a ascultat rugaciunile, asa auzi-ne si pe noi in aceasta zi cand chemam 

numele tau. Da Bisericii pacea ce o ai ravnit, intareste credinta slabita de ispitele 

acestui veac, surpa eresurile, iar noua tuturor lumineaza-ne calea mantuirii, ca 

impreuna cu tine in locasurile cele ceresti sa ne bucuram de-a pururi in veci. 

Amin. 

  

Rugaciune la mormantul Sfantului Stefan, Voievodul Moldovei si 

aparatorul crestinatatii 

  

Sfinte Mare Voievodule Stefane, Parintele neamului romanesc, primeste aceasta 

lauda pe care noi, nevrednici urmasi ai urmasilor tai, o aducem tie cu umilinta. 

Caci nu ne-am aratat destoinici a pazi intreaga sfanta mostenirea ta, lasata noua 

cu multa truda si credinta tare. In vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu 

ajutorul lui Dumnezeu multimile paganilor la aceasta Poarta a crestinatatii, iar 

acum, pleaca-te spre rugaciunea ce-o inaltam la tine, ajuta-ne impotriva celor 
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care ne-au coplesit nu cu palosul, ci cu viclenia si minciuna. Si precum atunci te-

ai ridicat deasupra biruitorilor tai cand erai infrant, asa ridica si neamul tau 

deasupra potrivnicilor. Fii aparator si grabnic folositor. Da Bisericii Ortodoxe 

pacea ce o ai ravnit atat de mult. Intareste-ne credinta slabita de ispitele 

veacului acestuia. Surpa eresurile si pe cei ce navalesc asupra noastra, iar noua, 

lumineaza-ne calea mantuirii, ca impreuna cu tine sa ne bucuram in Patria 

cereasca, laudand pe Hristos Domnul nostru in vecii vecilor. Amin. 

 
 
 


