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ACATISTUL SFANTULUI CIPRIAN 
(2 octombrie) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 
Condacul 1:  
 
Cela ce mai inainte ai fost invatator rautatii, si te-ai aratat Arhiereu prin cinstita 
fecioara Justina, si ca un pastor intelept, din spinii inselaciunii ai inflorit ca o 
floare prea frumoasa, si pe noi credinciosii, ne-ai umplut cu miresmele 
tamaduirilor si de razele minunilor tale, intareste-ne ca sa-ti cantam tie: Bucura-
te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
 
Icosul 1: 
 
Minunata s-a aratat viata ta, Sfinte, ca din pruncie slujirii I idolesti ai fost 
inchinat, dar cunoscand Domnul ravna ta dupa cunoasterea cea adevarata, ti-a 
descoperit tie printr-o fecioara curata pe Hristos-singur-Adevarul, de care taina si 
pronie dumnezeiasca minunandu-ne, cu credinta cantam tie:  
Bucura-te, cel ce ai infrant slujirea idoleasca; 
Bucura-te, ca ai vadit inselaciunea diavoleasca; 
Bucura-te, ca de cunostinta adevarului ai ravnit; 
Bucura-te, cel ce si in paganeasca cunostiinta te-ai aratat iscusit; 
Bucura-te, cel ce diavolesti mestesuguri si vrajitorii ai cunoscut; 
Bucura-te, ca toate acestea mai apoi de ocara le-ai facut; 
Bucura-te, ca poti sa ne scapi de ispita diavoleasca; 
Bucura-te, ca ne izbavesti de ratacirile eretice; 
Bucura-te, ca ne arati calea spre adevar; 
Bucura-te, ca rugaciunile tale de tot raul ne scapa; 
Bucura-te, ajutorul celor inviforati; 
Bucura-te, ca lumina ta tuturor o imparti; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 2: 
  
Cu mestesugurile vrajilor tale, multe pagube si rautati ai savarsit la inceput; dar 
apoi la cunostinta adevarului venind, ai rascumparat vremea, aducand din 
ratacire pe multi la Hristos, si invatandu-i sa cante lui Dumnezeu: ALILUIA!  
  
Icosul 2: 
  
Cartagina, Antiohia si Egiptul te-au hranit din pruncie cu cunostinta diavoleasca 
si cu spurcata invatatura a slujirii idolesti, dar Domnul cu negraita milostivirea Sa 
cea nebiruita de pacatele i omenesti, printr-o fecioara curata ti-a randuit 
intoarcerea; pe care milostivire slavindu-o, tie, celui ce te-ai invrednicit a o' 
dobandi, iti cantam: 
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Bucura-te, ca Dumnezeu te-a intors de la paganeasca slujire; 
Bucura-te, ca asa ai cunoscut a Sa milostivire; 
Bucura-te, iti aducem noi, inchinatorii lui Hristos; 
Bucura-te, caci intorcandu-te, pe multi la Dumnezeu i-ai intors; 
Bucura-te, ca si azi esti pilda vie celor rataciti; 
Bucura-te, ca luminezi calea celor de eresuri orbiti; 
Bucura-te, ca pazesti Biserica oilor cuvantatoare de ratacire; 
Bucura-te, ca o aperi pe Ea de dosadire; 
Bucura-te, iti cantam tie cu umilinta; 
Bucura-te, izbavitorute de vrajmasul cel rau; 
Bucura-te, tamaduitorule al celor ce cauta sprijinul tau; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 3: 
  
In chip minunat ti-a randuit Dumnezeu intoarcerea de la slujirea paganeasca, 
Sfinte, ca mai intai a ales o fecioara curata cu numele Iustina care, prin 
propovaduirea diaconului Prailie, afland taina intruparii lui Hristos sl Sfanta Sa 
invatatura, de la paganatate a venit la crestineasca credinta, invatandu-se a slavi 
pe Dumnezeu st a-l canta Lui: ALILUIA! 
  
Icosul 3: 
  
Ca intr-un pamant bun cazand samanta propovaduirii lui Hristos in inima Iustinei 
a adus mult rod, caci aceasta impreuna cu parintii sai a venit la Hristos, slujindu-
l Lui in rugaciune, in , post si in infranare, pe care lucru minunat vazandu-l ne 
uimim, i intelegand in ce chip tainic oranduieste Dumnezeu intoarcerea celor 
alesi ai Sai la lumina, si cantam tie, celui ce indelunga 1 vreme ti s-a pregatit 
carare: 
  
Bucura-te, ca Domnui te-a cunoscut pe tine a fi vas ales; 
Bucura-te, ca mai intai Iustina, fecioara cea curata, pe calea Domnului a purces; 
Bucura-te, ca printr-insa ti s-a pregatit cararea intoarcerii la Hristos; 
Bucura-te, ca Iustina intai pe parintii sai de la paganeasca slujire i-a intors; 
Bucura-te, ca Iustina Mireasa aleasa a lui Hristos s-a dovedit; 
Bucura-te, ca Lui in post si multa rugaciune I-a slujit; 
Bucura-te, ca sufletul ei s-a aratat pamant cu multa rodire; 
Bucura-te, ca ne-a invatat a ne inchina Ziditorului, nu la a Sa zidire; 
Bucura-te, ca si azi dati lumina celor indoielnici; 
Bucura-te, ca la voi alearga cei ce in credinta se arata sovaielnici; 
Bucura-te, si impreuna cu Iustina roaga-te pentru noi; 
Bucura-te, ca prin rugaciunile voastre ne izbavim din nevoi; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 4: 
  
Vazand ravna cea mare a fecioarei catre Hristos, caci pe multi incepuse a-i 
intoarce de la paganeasca slujire, uratorul de bine si al oamenilor, a pornit 
asupra-i cumplit razboi al rautatii, dar ea intarindu-se cu Semnul Crucii, prin 
rugaciune zdrobea puterea diavolului, cantand lui Dumnezeu: ALILUIA!  
  
Icosul 4: 
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Cu multa iscusinta a socotit vrajmasul neamului omenesc V a o abate pe Iustina 
de la calea mantuirii, dar nu a priceput vicleanul ca astfel lucra intoarcerea spre 
mantuire si spre dumnezeiasca slujire inca si a altor vase ale lui Dumnezei, si 
cursa inselatoare cu mestesug intinse ei, prin tanarul Aglaid Scolasticul voind a o 
vana pe dansa spre petrecerea cea in necuratie. Dar, intarita fiind de puterea lui 
Hristos, pazita a fost de toata spurcaciunea, pentru care si noi, uimiti de 
inteleptele oranduiri ale lui Dumnezeu, graim tie: 
  
Bucura-te, ca nimic nu au izbutit cursele diavolesti asupra fecioarei celei curate; 
Bucura-te, ca prin Aglaid Scolasticul, buna ta ravna trebuia sa se arate; 
Bucura-te, ca asa oranduieste Dumnezeu cararile mantuirii; 
Bucura-te, ca ne inveti pe noi a fi tari si statornici la vremea ispitirii; 
Bucura-te, ca fecioara de uneltiri viclene nu s-a arata ispitita; 
Bucura-te, ca prin darul cerescului ei Mire, de tot raul a fost pazita; 
Bucura-te, ca mestesugitele curse nu au inselat-o; 
Bucura-te, ca mieluseaua lui Hristos, statornica buna sa ravna a aratat-o; 
Bucura-te, ca pilda ei trebuie sa ne stea inainte; 
Bucura-te, Sfinte ca ai pretuit curatenia ei cuminte; 
Bucura-te, ca prin ale voastre rugaciuni, suntem aparati de multe ispite; 
Bucura-te, si ale noastre rugaciuni fa-le inaintea Domnului bine primite; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 5: 
  
Neputand Aglaid nici cu ademeniri viclene si nici cu sila a o atrage pe fecioara de 
la pazirea curateniei sale, a alergat la tine, Cipriane prea slavite, care pe atunci 
erai cunoscut ca jertfitor idolesc si mare vrajitor si fermecator, caci asa oranduise 
Dumnezeu taina intoarcerii tale la Hristos, de care negraita intelepciune, noi 
minunandu-ne, cantare aducem Lui: ALILUIA! 
  
Icosul 5: 
  
Cu necurata putere a vrajilor tale ai incercat atunci, Cipriane, a ispiti curatia 
fecioarei Iustina, ca sa o pleci pe ea spre dorirea cea aprinsa, spre necuratia lui 
Aglaid, si s-a tulburat sufletul curat al fecioarei de razboiul pe care diavolul il 
ridicase asupra ei; darintarindu-se cu semnul Crucii Sfinte si cu puterea 
rugaciunii, a biruit sagetile aprinse, cele pornite impotriva-i. De care lucru afland, 
amar te-ai intristat, dar noi cantam tie: 
  
Bucura-te, Cipriane, ca intristarea aceasta spre bucurie s-a aratat roditoare; 
Bucura-te, ca s-a pazit curatia neprihanitei fecioare; 
Bucura-te, ca s-a frant boldul stanei prin Cinstita Cruce; 
Bucura-te, ca si azi rugaciunea ta biruinta impotriva diavolului aduce; 
Bucura-te, ca si noua credinta Iustinei spre pilda ne sta inainte; 
Bucura-te, ca si tie insuti, spre ajutor s-a facut, Sfinte; 
Bucura-te, ca asa ai cunoscut amagirea vrajitor idolesti; 
Bucura-te, ca acum, cu rugaciunile tale, toata puterea celui rau biruiesti; 
Bucura-te, ca pe voi sfintilor Ciprian si Iustina, va chemam in ajutor; 
Bucura-te, ca v-ati facut biruitori asupra tuturor ratacitilor; 
Bucura-te, ca prin tine s-a vadit zadarnicia credintelor paganesti; 
Bucura-te, ca si azi farmece si descantece ca spurcate vrajitorii le vadesti; 
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Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 6: 
  
Vazand biruindu-se mestesugirea vrajilor tale cu puterea Crucii ti-ai innoit 
atacurile impotriva fecioarei Justina, caci asa a voit Domnul ca sa se vadeasca 
marea neputinta si inselaciunea uneltirilor diavolesti, si sa se arate puterea 
Numelui lui Hristos, ca I vazand minunea, toti sa-L laudam pe El, cantand: 
ALILUIA! 
  
Icosul 6: 
  
Smerindu-si trupul sau cu postul si rugaciunea, cu haina aspra imbracandu-se, 
Iustina a biruit atacurile pe care mai vartos diavolul le pornise impotriva ei. Iara 
el, uneltind cu viclesug ca si oarecand pe Eva sa o amageasca, sub chipul unei 
femei venind, cu amagitoare vorbe incerca sa o ispiteasca ca si cum ar fi voit sa 
urmeze vietii si curatiei ei. Dar acest chip de ademenire intelegandu-l Iustina, a 
biruit uneltirile lui, pentru care noi graim: 
  
Bucura-te, Cipriane, ca staruind in prigonirea fecioarei ai vadit puterea rugii; 
Bucura-te, ca fecioara nu s-a amagit de duhul inselaciunii; 
Bucura-te, ca prin staruinta ta in prigonire, ca si oarecand Pavel, statornic te-ai 
aratat; 
Bucura-te, ca statornicia ta in rau, indelung iubitorul de oameni Dumnezeu a 
rabdat; 
Bucura-te, ca mai inainte a cunoscut Domnul ca vei fi statornic si in credinta; 
Bucura-te, caci ca si Pavel ai vadit ca cele rele le lucrai doar din nestiinta; 
Bucura-te, ca prin fecioara cea curata Hristos te-a liminat; 
Bucura-te, ca prin ea Calea, Adevarul si Viata ai aflat; 
Bucura-te, ca si pe cei ce sunt intru intunericul ratacirii, ii luminezi; 
Bucura-te, ca acum in lumina cereasca te desfatezi; 
Bucura-te, si ne intoarce pe noi din orice ratacire; 
Bucura-te, iti cantam tie, cautand prin tine mantuire; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 7: 
  
Afland ca prin acea vicleana uneltire nimic nu a sporit diavolul impotriva curatiei 
Iustinei, ai voit sa afli cu ce putere il biruieste ea, zdrobind toate mestesugurile 
lor si ti s-a adeverit j ca nu poate diavolul nici a privi spre semnul Crucii, caci foc 
ce-l arde si departe il goneste ea este impotriva-i; astfel ai inceput, o, Cipriane a 
intelege puterea cu care se inarmeaza toti inchinatorii Crucii cand aduc ei 
cantarea de lauda: ALILUIA! 
  
Icosul 7: 
  
Scarbit ai fost mai intai, o Sfinte, cand ai vazut ca puterea vrajilor diavolesti, pe 
care le credeai neinvinse inca din pruncia ta, este biruita de o fecioara 
neputincioasa cu firea; dar apoi mintea ta cea doritoare de desavarsita 
cunoastere a inceput sa se lumineze prin cunostinta Adevarului; de care 
bucurandu-ne iti cantam: 
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Bucura-te, vas primitor de adevarata lumina; 
Bucura-te, ca ai venit la cunostinta adevarului printr-o fecioara crestina; 
Bucura-te, cel ce din pruncie ai dorit cunoasterea cea adevarata; 
Bucura-te, ca astazi dracii de frica ta tresalta; 
Bucura-te, ca ai infrant puterea cu care ei odinioara te-au supus; 
Bucura-te, ca lumea de uneltirile diavolesti e pazita; 
Bucura-te, ca prin aceasta credinta nostra e intarita; 
Bucura-te, corabie, ce ai infruntat marea cea infiorata; 
Bucura-te, ca lumina lui Hristos, ca un far in furtuna ti-ai fost aratata; 
Bucura-te, ca si pe noi, pacatosii, ne aduci la liman linistit; 
Bucura-te, ca pe multi sa smulgi, din al patimilor noian ai. izbutit; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 8: 
  
Voind sa te amageasca diavolul cu uneltirile lui a iscodit alta inselaciune si mai 
vicleana ca sa va ameteasca pe toti. Astfel s-a prefacut luand chipul Iustinei si a 
intrat la Aglaid; acesta crezand ca nalucirea e adevarata a strigat-o pe nume, dar 
minune: numai la auzul numelui fecioarei nalucirea s-a risipit. Si noi 
inspaimantati fiind, cantam lui Dumnezeu Celui ce a dat o asa putere oamenilor 
bineplacuti Lui: ALILUIA! 
  
Icosul 8: 
  
Cu spaima cumplita a alergat Aglaid la tine, Cipriane, spunandu-ti cele petrecute, 
iar tu, rusinat, fiindca se vedea zadarnicia si amagirea vrajilortale, ai incercat 
nenumarate alte chipuri de asemanare ca sa-l poti face pe Aglaid sau pe tine 
insuti sa va puteti apropia de casa Iustinei. Dar fiind voi cu cuget necurat nimic 
nu ati izbutit, caci insusi Mirele Cel Ceresc pazea curatia prea inteleptei fecioare; 
pentru care noi cu umilinta cantam: 
  
Bucura-te, ca nu ai amagit-o nicidecum pe fecioara cea curata; 
Bucura-te, ca prin statornica Iustina multe taine s-au vadit; 
Bucura-te, ca mai intai puterea diavolului a fi neputincioasa s-a dovedit; 
Bucura-te, ca puterea nebiruita a lui Hristos si al Crucii Sale s-a aratat; 
Bucura-te, ca ai cunoscut cum intareste Dumnezeu pe Sfintii Sai in chip minunat; 
Bucura-te, ca si azi credintele ratacite din lume izgonesti; 
Bucura-te, si ne inarmeaza pe noi prin credinta impotriva celui rau; 
Bucura-te, si ne da biruinta impotriva diavolului, noua, celor ce chemam numele 
tau; 
Bucura-te, si impreuna cu fecioara cea curata scapa-ne de ispitele cele 
neasteptate; 
Bucura-te, si cursele lui Veliar sfarama-le si fa-ni-le noua aratate; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 9: 
  
Neizbutind nimic impotriva credintei celei neclintite ai Iustinei si a curatiei ei prin 
incercarea de a o arunca in prapastia l iubirii de placeri trupesti, ai cautat a o 
supune pe dansa prin ispitirile durerii pornind asupra-i, ca si oarecand asupra lui 
Iov, multime de nenorociri; darea neincetat rugandu-se ca si David graia: Nu voi 
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muri, ci vie voi fi si voi povesti lucrurile Domnului. Si pentru toate proslavea pe 
Dumnezeu cantandu-l: ALILUIA! 
  
Icosul 9: 
  
Dar nu numai asupra ei, ci si asupra rudeniilor ei si a toataj cetatea slobozind 
blestemul, ai adus, o, Cipriane, vatamare, din mania cea neimlanzita si din 
rusinea cea multa ce ti sej facuse, incat multi cetateni au mers la Iustina voind a 
o sili pe ea sa nu se mai impotriveasca lui Aglaid, pentru a izbavi cetatea5 de 
multimea vrajilor tale; dar ea nu prin insotire necurata, cil prin curate si fierbinti 
rugaciuni, a izbavit pe toti de tot raul,! batjocorind mestesugurile vrajitoresti; 
pentru aceea cu toti vazand minunea laudam pe Dumnezeu si cantam tie: 
  
Bucura-te, ca nici iscoadele cele rele la rau nu au induplecat-o; 
Bucura-te, ca Iustina s-a dovedit slujirii lui Hristos vas plecat; 
Bucura-te, ca multi din aceia au cunoscut pe Hristos, prin; minunata ei 
tamaduire; 
Bucura-te, ca intreaga cetate a luat printr-insa izbavire; 
Bucura-te, ca multi au venit atunci la credinta; 
Bucura-te, ca tu insuti ai fost zdruncinat in intrega ta fiinta; 
Bucura-te, ca pentru a doua oara ai fost puternic cutremurat; 
Bucura-te, ca increderea in puterea vrajilor tale ti s-a destramat; 
Bucura-te, ca asa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioara a-ti lucra 
mantuirea; 
Bucura-te, ca ne inveti pe noi a rabda indelung cand suntem ispititi; 
Bucura-te, ca ne intaresti pe noi a ramane in credinta statornici si neclintiti; 
Bucura-te, sfintite mucenice, Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 10: 
  
Rusinat fiind, Cipriane, de infrangerea ce ai suferit-o printr-o tanara fecioara, tu, 
cel mult invatat si iscusit foarte in lucruri vrajitoresti si instiintandu-te ca toate 
mestesugurile viclene cu puterea Crucii si cu numele lui Hristos au fost biruite, ti-
ai venit intru simtire si intru cunostinta Adevarului si ai inceput a dosadi pe draci, 
slavind pe Dumnezeu si cantandu-l, Lui: ALILUIA! 
  
Icosul 10: 
  
Vazand ca te-ai trezit din somnul si intunericul nestiintei si cu manie sfanta il 
ocarasti, acum si pe tine, slujitorul idolestii 'inchinari si al diavolestilor 
mestesuguri vrajitoresti, ca sa te piarda s-a pornit diavolul cu putere multa, 
incercand sa te ucida si, neavand tu nici un ajutor de la nimeni sa te izbaveasca, 
ti-ai ladus aminte de semnul Crucii, prin care se impotrivea Iustina si, chemand 
numele lui Hristos ai biruit puterea diavolului, de care lucru prea minunat, 
cutremurati fiind, cantam tie: 
  
Bucura-te, Cipriane, ca prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui lui 
Hristos; 
Bucura-te, ca intru Numele Lui ai zdrobit pe diavolul cese pornise impotiva ta mai 
vartos; 
Bucura-te, ca ai aflat Lumina cea adevarata; 
Bucura-te, impreuna cu fecioara cea curata; 
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Bucura-te, ca spre spurcata insotire n-ai putut sa o pleci; 
Bucura-te, ca in Lumina lui Hristos, acum impreuna cu ea petreci; 
Bucura-te, si ne intareste si pe noi in chemarea Numelui lui Hristos;  
Bucura-te, ca ni L-ai aratat noua a fi dar prea luminos; 
Bucura-te, ca si prin tine a sporit Biserica cea biruitoare; 
Bucura-te, ca te-a castigat la credinta Iustina, cea curata ca o floare; 
Bucura-te, si ne invata si pre noi a pazi curatia; 
Bucura-te, si izbaveste din nevoi pe cei ce iubesc fecioria; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 11: 
  
Arzandu-ti toate cartile tale cele vrajitoresti inainteaj credinciosilor, ai alergat la 
Episcopul crestinesc, cerandu-i lui{ sa te uneasca prin Botez cu Dumnezeul 
Justinei si avand tu: inima infranta si cu multa plangere pentru toate relele ce le-
ai faptuit in viata ta de pana atunci, primit ai fost in turma luij Hristos; caci a 
cunoscut Episcopul buna ta ravnire. Si precum te-ai aratat odinioara grabnic la 
rau, te-ai dovedit apoi apring ravnitor si slujitor vrednic al Dumnezeului Celui 
adevarat, neprididand a-l aduce Lui neincetat cantarea: ALILUIA! 
  
Icosul 11: 
  
Cu mare osardie ai alergat, Cipriane, pe calea cea stramtasi anevoioasa, dupa ce 
ai aflat ca Hristos este calea cea adevarata, dorind sa rascumperi vremea 
petrecuta in spurcata, slujire idoleasca si totdeauna plangand pentru faptele cele 
relej de mai inainte. Drept aceea ai mers din putere in putere si din bunatate in 
bunatate, incat degrab te-ai invrednicit a primi nu numai Botezul, ci ai pasit din 
treapta in treapta pana la cinstea de Episcop, pastorind cu ravna turma lui 
Hristos. Iar pe fecioara Iustina, diaconita si igumenie intr-o manastire de fecioare 
ai facut-o. Pe care cinstita inaltare vazand-o cu bucurie cantam tie: 
  
Bucura-te, Cipriane, ca asa rasplateste Dumnezeu inima curata; 
Bucura-te, ca a cunoscut Dumnezeu ravna ta dupa cunostinta cea adevarata; 
Bucura-te, ca asa miluieste Dumnezeu pe cei ce indelungi ispitiri sufera; 
Bucura-te, ca asa te-ai aratat Arhiereu prea sfintit; 
Bucura-te, ca si pe Iustina vrednica diaconita slujirii lui Hristos ai inaltat-o; 
Bucura-te, ca igumenie si povatuitoare si altor fecioare ai dat-o; 
Bucura-te, ca ai pastorit turma lui Hristos cu multa ravna si silire; 
Bucura-te, ca si noi alergam la tine, ca la un adevarat pastor, cu multa dorire; 
Bucura-te, si ne povatuieste pe noi pe calea mantuirii; 
Bucura-te, si fii langa noi mereu in ceasul ispitirii; 
Bucura-te, sfintie mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 12: 
  
Prin ravna ta si a fecioarelor cele curate povatuite de inteleapta Justina se 
deserta slujirea idoleasca, iar slava lui Hristos se inmultea. O viata ca aceasta a 
ta si sarguinta cea pentru slujirea lui Hristos si pentru mangaierea sufletelor 
tomenesti vazand-o diavolul, scrasnea impotriva-ti voind cu orice Ichip sa te 
piarda. insa nu stia pierzatorul ca o si mai mare si mepieritoare slava iti pregatea 
si salasluire cu cetele Sfintilor; rea impreuna cu ei pururea sa canti lui Dumnezeu 
cantarea: ALILUIA! 
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Icosul 12: 
  
Nestiind pierzatorul in ce chip sa te piarda, caci se temea de puterea Crucii, a 
indemnat pe pagani sa te cleveteasca inaintea ighemonului, ca ai parasit 
paganeasca inchinare si slujire idoleasca, venind la crestineasca inchinare a lui 
Hristos, si ca pe multi departezi de la spurcata slujire la idoli, sporind turma lui 
Hristos. Acestea auzind ighemonul si neputand a te zaticni prin cuvinte 
mestesugite, te-a dat la muncire cumplita impreuna cu fecioara Iustina. Iara voi, 
toate rabdandu-le si neplecandu-va la inchinarea idoleasca, igheonul a poruncit 
sa va ucida pe voi prin taiere de sabie. Iar impreuna cu voi s-a invrednicit de 
cununa muceniceasca si evlaviosul crestin Teoctist, care vazand moartea voastra 
cea nevinovata, a marturisit si el pe Hristos. Pentru aceea laude ca acestea 
aducem tie: 
  
Bucura-te, ca te-ai invrednicit a fi al turmei lui Hristos pastor nebiruit; 
Bucura-te, ca si Iustina fecioara, nevoindu-se alaturi de i tine s-a sfintit; 
Bucura-te, ca de vicleanul ighemon n-ati fost amagiti; 
Bucura-te, ca v-ati aratat marturisitori ai lui Hristos neclintiti; 
Bucura-te, ca astfel de cununa muceniceasca ati fost invredniciti; 
Bucura-te, ca acum prin sfintele tale moaste multe tamaduiri se daruiesc; 
Bucura-te, ca rauri de daruri se revarsa celor ce te cinstesc; 
Bucura-te, ca si noi cu mare credinta la tine nazuim; 
Bucura-te, ca prin ale tale sfinte moaste ajutor si mantuire nadajduim; 
Bucura-te, si te roaga pentru noi impreuna cu Sfanta Iustina si Sfantul Teoctist; 
Bucura-te, si primeste de la noi jertfa de lauda acest smerit acatist; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
  
Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) 
  
O, Prea Sfintite Cipriane, Ierarhul cel cinstit al lui Dumnezeu, nevoitorule prea 
tare, impreuna cu Sfanta mucenita Iustina si Sfantul mucenic Teoctist, roaga-te 
lui Hristos Dumnezeul pentru cei ce pururea te cinstesc si cu cantari maresc 
sfanta pomenirea ta si cu rugaciunile tale, imblanzeste pe Stapanul Hristos, 
pentru toti mijlocind iertare de greseale si izbavire de toate cursele si ispitirile 
diavolesti, ca mantuindu-ne sa-l cantam impreuna cu tine, in vecii nesfarsiti, 
cantarea ingereasca: ALILUIA!  
Apoi se zice iarasi Icosul 1: 
Minunata s-a aratat viata ta, Sfinte, ca din pruncie slujirii I idolesti ai fost 
inchinat, dar cunoscand Domnul ravna ta dupa cunoasterea cea adevarata, ti-a 
descoperit tie printr-o fecioara curata pe Hristos-singur-Adevarul, de care taina si 
pronie dumnezeiasca minunandu-ne, cu credinta cantam tie: 
Bucura-te, cel ce ai infrant slujirea idoleasca; 
Bucura-te, ca ai vadit inselaciunea diavoleasca; 
Bucura-te, ca de cunostinta adevarului ai ravnit; 
Bucura-te, cel ce si in paganeasca cunostiinta te-ai aratat iscusit; 
Bucura-te, cel ce diavolesti mestesuguri si vrajitorii ai cunoscut; 
Bucura-te, ca toate acestea mai apoi de ocara le-ai facut; 
Bucura-te, ca poti sa ne scapi de ispita diavoleasca; 
Bucura-te, ca ne izbavesti de ratacirile eretice; 
Bucura-te, ca ne arati calea spre adevar; 
Bucura-te, ca rugaciunile tale de tot raul ne scapa; 
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Bucura-te, ajutorul celor inviforati; 
Bucura-te, ca lumina ta tuturor o imparti; 
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite! 
si Condacul 1:  
Cela ce mai inainte ai fost invatator rautatii, si te-ai aratat Arhiereu prin cinstita 
fecioara Justina, si ca un pastor intelept, din spinii inselaciunii ai inflorit ca o 
floare prea frumoasa, si pe noi credinciosii, ne-ai umplut cu miresmele 
tamaduirilor si de razele minunilor tale, intareste-ne ca sa-ti cantam tie: Bucura-
te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!  
Dupa aceea zicem aceasta rugaciune: 
  
RUGACIUNE:  
Stapane Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si 
Chivernisitorule a toate, Sfant si slavit esti; imparatul imparatilor si Domnul 
domnilor, slava Tie. Tu Cel ce locuiesti in lumina cea nepatrunsa si neapropiata, 
pentru rugaciunea mea, a smeritului si nevrednicului robului Tau, departeaza 
demonii si stinge viclenia lor de la robii Tai; revarsa ploaie la buna vreme peste 
tot pamantul si fa-l sa-si dea roadele lui; copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor; 
femeile sa fie dezlegate si eliberate de nerodirea pantecelui; acestea si toata 
lumea mai intai fiind dezlegate, dezleaga si toata zidirea de toate legaturile 
diavolesti. Si dezleaga pe robul Tau (numele) impreuna cu toate ale casei lui de 
toate legaturile satanei, ale magiei, ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. 
impiedica Tu, Doamne Dumnezeul parintilor nostri toata lucrarea satanei, Tu Cel 
ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vraji si de toate lucrarile satanicesti si 
de toate legaturile lui, si distruge toata lucrarea vicleana prin pomenirea Prea 
Sfantului Tau nume. 
     Asa, Doamne, Stapane a toate, auzi-ma pe mine nevrednicul slujitorul Tau si 
dezleaga pe robul Tau (numele) de toate legaturile satanei si daca este legat in 
cer, sau pe pamant, sau cu piele de animale necuvantatoare, sau cu fier, sau cu 
piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sange de om, sau cu al pasarilor sau 
cu al pestilor, sau prin necuratie, sau in alt chip s-au abatut asupra lui, sau daca 
din alta parte au venit, din mare, din fantani, din morminte, sau din orice alt loc, 
sau daca a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasare, sau prin 
serpi (vii sau morti), sau prin pamantul mortilor, sau daca a venit prin 
strapungere de ace, dezleaga-le pentru totdeauna, in ceasul acesta, Doamrie, cu 
puterea Ta cea mare. 
     Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunosti si stii toate, dezleaga, sfarama 
si distruge, acum, lucrarile magiei, iar pe robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai 
casei lui de toate uneltirile diavolesti. 
      
Zdrobeste cu insemnarea cinstitei si de viata facatoarei Cruci toate puterile 
potrivnicilor. Pustieste, distruge si departeaza pentru totdeauna toate lucrarile 
magiei, vrajitoriei si fermecatoriei de la robul Tau (numele).   
Asa, Doamne, auzi-ma pe mine pacatosul slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai 
casei lui, si dezieaga-i de demonul de amiaza, de toata boala si de tot blestemul, 
de toata mania, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, 
lacomia, neputinta, prostia, neintelepciunea, mandria, cruzimea, nedreptatea, 
trufia, si de toate ratacirile si gresalele, stiute si nestiute, pentru sfant numele 
Tau, ca binecuvantat esti in veci. Amin.  


