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AAccaatt iissttuull  SSffâânnttuulluuii  MM aarr ee  MM uucceenniicc  EEvvgghheenniiee  RRooddiioonnoovv,,    
ssoollddaattuull  rr uuss,,  ffăăccăăttoorr uull  ddee  mmiinnuunnii  ((2233  mmaaii))  

 
 

Condacul întâi 
 

Pe tine, ostașul lui Hristos, te lăudăm, căci ai suferit cu curaj mucenicia și ai zdrobit armele celor rău cre-
dincioși; căci ai mărturisit puterea Crucii și te-ai înălțat la ceruri împreună cu Hristos, pe Care l-ai iubit, de aceea îți 
strig ție: Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Icosul întâi 
 

Înger fără de răutate te-ai arătat din copilărie, Evghenie, păzind legea Domnului și ca un slujitor vrednic al 
Acestuia te-ai arătat ca fiind un Sfânt plin de putere, rugându-te pentru cei care îți cântă:  
Bucură-te, lira armoniei; Bucură-te, roua nestricăciunii; Bucură-te, slăvirea lui Dumnezeu Celui Preaînalt; 
Bucură-te, ajutorul poporului celui căzut; Bucură-te, harfă prin care este lăudat Hristos; 
Bucură-te, psaltire minunată lăudătoare a raiului; Bucură-te, căci cântare desăvârșită înalți spre ceruri; 
Bucură-te, că ai fost poet în timpul acestei vieți; Bucură-te, odă dulce răsunătoare; 
Bucură-te, voce care slăvește pe Făcătorul; Bucură-te, cel prin care se laudă credința; 
Bucură-te, cel prin care se binecuvântează Creatorul; Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al doilea 
 

Ca o săgeată purtătoare de foc dumnezeiesc ți-a străpuns inima fapta plină de bună-cuviință a bunicii tale și cu 
râvnă te-ai dus cu ea la biserică unde te-ai arătat a fi ucenic smerit, preacinstite, prin primirea Crucii bucurându-te, 
strigând: Aliluia! 
 

Icosul al doilea 
 

Limbile amăgitoare ale ateilor s-au ridicat asupra ta ca niște flăcări și dojana mamei tale cu privire la Cruce nu 
ai luat-o în seamă, fiind înțelept și plin de curaj, în tăcere ai îndurat întotdeauna insultele, pentru aceasta te laud așa:  
Bucură-te, izvor de credință veșnică; Bucură-te, chivot al iubirii dumnezeiești; 
Bucură-te, tezaur al desăvârșitei înțelepciuni; Bucură-te, vas al discernământului; 
Bucură-te, cetate cu ziduri de aur, ca un palat strălucitor; 
Bucură-te, turn preafrumos, păzitor al comorilor ascunse; 
Bucură-te, nimicire înfricoșătoare a ateilor; Bucură-te, buna apărare a drepților; 
Bucură-te, biserică a bunătății dumnezeiești; Bucură-te, stâlp puternic și lăcaș al bunei-cuviințe; 
Bucură-te, cel ce sfărâmi minciunile viclene; Bucură-te, cel ce nu iei în seamă părerile celor care te jignesc; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 

 
Condacul al treilea 

 
Prin puterea mâinilor tale te-ai arătat mare meșter al sculpturilor în lemn, un dar prin care ai dobândit multe 

bogății duhovnicești și te-ai învrednicit de bunătăți, Cuvioase Mucenice, iar noi lăudându-ți talantul îți zicem cu 
credință: Aliluia! 
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Icosul al treilea 

 
Să lăudăm cu toții frumusețea Sfântului Evghenie, ca pe un crin bine mirositor al Împăratului Hristos; căci 

înălțimea virtuții lui ni s-a arătat nouă ca un zid nestricat; de aceea minunându-ne, îl lăudăm pe purtătorul de lumină:  
Bucură-te, floare minunată a fecioriei; Bucură-te, stâlpnic strălucit al înfrânării; 
Bucură-te, cunună de mare preț a înțelepciunii; Bucură-te, laudă neclintită a dreptății; 
Bucură-te, preacinsite, care strălucești ca aurul curat; Bucură-te, neîntinatule, care luminezi ca o stea; 
Bucură-te, că ai primit cununile celor feciorelnici; Bucură-te, că tu cureți sufletele celor căzuți în păcat; 
Bucură-te, vindecarea patimilor trupești; Bucură-te, neprihănitule, care îi înveți a trăi pe cei tineri; 
Bucură-te, floare înmiresmată a sfințeniei; Bucură-te, zid nesurpat al purității; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al patrulea 
 

Sfinte Evghenie, trăind tu în mod bineplăcut lui Dumnezeu, ca fiu al Celui Preaînalt, ai fost slăvit de Acesta, 
căci l-a trimis pe îngerul Său și te-a uns cu untdelemn ceresc pe tine cel lipsit de răutate, iar eu aflând de chemarea ta 
de la Duhul Sfânt, zic: Aliluia! 
 

Icosul al patrulea 
 

Fericite, era la vremea secerișului când ai fost chemat să îți îndeplinești datoria față de țară în armata rusească, 
unde ai ajuns un soldat puternic, iar în vreme de război ai fost purtător de biruință, pentru care te cinstim, cântând: 
Bucură-te, păzitor al armatei și al țării tale; Bucură-te, scut al poporului îndurerat; 
Bucură-te, nimicire a vrăjmașilor nevăzuți; Bucură-te, pază a credincioșilor lipsiți de apărare; 
Bucură-te, că ai învins uneltirile vrăjmașilor; Bucură-te, că ai umplut de mâhnire oastea demonilor; 
Bucură-te, zid de necucerit al celor războiți de cel rău; Bucură-te, izbăvirea și turnul celor prigoniți; 
Bucură-te, sabie de foc care ne scapi; Bucură-te, lance ascuțită care ne aperi; 
Bucură-te, păzitorul nostru, arma cea sigură; Bucură-te, luptătorul nostru și biruitorule preacinstit; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al cincilea 
 

Ți-ai pus, Mucenice, Crucea ta de argint în inimă ca pe un tron mare și slăvit, pe care cu credință l-ai făurit, 
pentru ea punându-ți toată râvna, Sfinte, și trăind în hotarele țării tale cu căldură cântai: Aliluia! 
 

Icosul al cincilea 
 

Pietre prețioase împodobesc Crucea Domnului în biserica inimii tale și bine luptând pentru Hristos, te-ai arătat 
nou Mou Mucenic al Crucii, păzind hotarele țării tale cu vitejie, iar noi cei ce te iubim, îți cântăm așa:  
Bucură-te, izvor al doxologiei Sfintei Cruci; Bucură-te, răsuflare a Învierii dumnezeiești; 
Bucură-te, păzitorul slăvit al granițelor; Bucură-te, biciuirea neîntârziată a celor vicleni; 
Bucură-te, arcul puternic care biruiește oștiri multe; 
Bucură-te, săgeată fulgerătoare care dărâmă zidurile întunericului; 
Bucură-te, cel ce mult ai iubit Crucea; Bucură-te, mângâiere neîndoielnică a celor credincioși; 
Bucură-te, cel ce cu puterea Crucii aperi pământul; Bucură-te, scut și tunet de biruință al oștirii aflate în război; 
Bucură-te, mare comandant al celor ce luptă pentru credință; Bucură-te, călăuzitor înțelept al sufletelor căzute în 
amăgire; Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
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Condacul al șaselea 

 
Vrând cu nerăbdare să vă facă robi, cecenii cei aflați sub stăpânirea celui rău, s-au apropiat de voi atunci când 

cu credință făceați de pază. Și având ei arme și făclii, ca și odinioară iudeii pe Hristos, te-au luat în timpul nopții, pe 
tine cel lipsit de răutate, împreună cu camarazii tăi, rămânând doar stelele să cânte: Aliluia! 
 

Icosul al șaselea 
 

Ți-ai spălat cu lacrimi, Sfinte Mucenice Evghenie, rănile mâinilor tale, ai ieșit, împreună cu vrăjmașii tăi, din 
Rusia, căci ai fost răpit în chip barbar de aceștia, Cuvioase și ai fost dus în țara lor ca un miel. Împreună-pătimind cu 
tine, cu durere îți cântăm ție:  
Bucură-te, răbdarea celor înfricoșați; Bucură-te, rugăciunea celor îndurerați; 
Bucură-te, cel care vindeci rănile celor înlănțuiți; Bucură-te, cel care oprești izvoarele lacrimilor; 
Bucură-te, apărare caldă a celor prigoniți; Bucură-te, dreptate sigură a celor nedreptățiți; 
Bucură-te, veselie și odihnă a celor suferinzi; Bucură-te, nădejde și ajutor al celor întemnițați; 
Bucură-te, că pe cei care suspină îi mângâi cu dragoste; Bucură-te, că ești Înger de lumină pentru cei deznădăjduiți; 
Bucură-te, că în suferințele noastre ești alături de noi; Bucură-te, că în ispite te avem împreună-luptător; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al șaptelea 
 

Mama mea, care strigi cu durere: unde este apărătorul meu, roagă-te ca să primesc slava cerească. Și ea s-a 
rugat fierbinte Domnului, care este Singurul dătător al binelui. De aceea și noi cu lacrimi Îi cântăm zicând: Aliluia! 
 

Icosul al șaptelea 
 

Mulțimea de răufăcători înșelați de diavolul, l-au răpit pe soldatul cel preacinstit al lui Hristos și l-a ținut 
prizonier, o sută de zile acesta bucurându-se în chinuri pentru Hristos, iar noi ne închinăm pătimirilor lui așa:  
Bucură-te, vas al nerăutății; Bucură-te, glas al mărturisirii; 
Bucură-te, purtătorule de grijă al celor întemnițați; Bucură-te, liniștire a valurilor tristeții; 
Bucură-te, săgeată puternică care îi ajuți pe cei răniți; Bucură-te, apă preadulce, vindecătoare a bolilor; 
Bucură-te, Mucenice, care ești prigonit de dușmani, dar nu ești părăsit de Hristos; 
Bucură-te, întru toate suferindule, însă cu totul neîntristatule; 
Bucură-te, încetarea dumnezeiască a lacrimilor; Bucură-te, ajutătorul minunat al celor înlănțuiți; 
Bucură-te, alinarea celor cumplit schingiuiți; Bucură-te, cel ce îi întărești în răbdare pe cei pe nedrept omorâți; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al optulea 
 

Ca un străin în primejdii fiind, înlănțuit și singur, nu ai vrut să primești slavă de la musulmanii barbari și nu ai 
acceptat voința lor. De aceea necredincioșii căutau să te omoare, bunule Evghenie, chinuindu-te în închisoare și mul-
te de la ei pătimind, tu însă te rugai mereu, iar noi, închinându-ne pătimirii tale, îți cântăm: Aliluia! 
 

Icosul al optulea 
 

Acum se apropie slujitorii morții să îl ucidă cu cuțitul pe ostașul cel viteaz. Spune-ne, slăvite Mucenice, cum 
luminează Crucea ta, în zorii zilei tale de naștere ? Ca un miel spre junghiere, fără de glas, ai fost adus, iar noi, vă-
zând uciderea ta nedreaptă, strigăm așa: 
Bucură-te, mielușel al Păstorului cel Mare; Bucură-te, neprihănitule, cel lipsit de viclenie; 
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Bucură-te, icoană a blândeții sfinte; Bucură-te, cel ce ai câștigat virtutea curajului; 
Bucură-te, oaie fără prihană, care ai fost înjunghiată; Bucură-te, floare preabine mirositoare, retezată de pe pământ; 
Bucură-te, zăpadă imaculată; Bucură-te, ogor plin de roade; Bucură-te, jertfă înfricoșătoare pentru Hristos;  
Bucură-te, bună mărturisire până la moarte; Bucură-te, slujitor iscusit al Domnului Slavei;  
Bucură-te, rob adevărat al Crucii Iubirii; Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 

 
Condacul al nouălea 

 
Credem că soldatul Evghenie este un mielușel înjunghiat al turmei dumnezeiești a lui Hristos. Și în brațe 

ținând cele ale lui Hristos, cu Acesta s-a suit la cetele cerești, iubindu-ne pe noi toți, care cu căldură cântăm: Aliluia! 
 

Icosul al nouălea 
 

Mulțime de credincioși ruși s-au apropiat, împreună cu mama ta, de locul înfricoșătorului tău martiriu și, 
căutând comoara moaștelor tale preacurate și aflându-le, le-au însoțit cu alai, iar noi cinstindu-ți sfintele moaște, îți 
cântăm cu dragoste unele ca acestea:  
Bucură-te, nădejde și păzitor al Rusiei; Bucură-te, capcană și bici împotriva tiraniei; 
Bucură-te, cel ce îi arăți pe ortodocșii slăviți de Hristos; Bucură-te, cel ce îi mustri pe eretici și pe păgâni; 
Bucură-te, că s-au rușinat tâlharii cei de alt neam; Bucură-te, că s-au bucurat foarte tare armatele rusești; 
Bucură-te, cel în care strălucesc virtuțile sfinților cuvioși; Bucură-te, cel ce nimicești armele celor neevlavioși; 
Bucură-te, încetare a prigoanei ateiste; Bucură-te, arătare a mărturiei lui Hristos; 
Bucură-te, glas al celor care se nevoiesc întru credință; Bucură-te, lăcaș sfânt al celor ce Îl iubesc pe Creator; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al zecelea 
 

Harul Crucii îți luminează fața în chip minunat și face ca mormântul tău să strălucească asemenea unui astru, 
de aceea noi te cinsim cu evlavie și ca pe un Sfânt slăvit al lui Hristos te îmbrățișăm și, cerându-ți cu bucurie 
rugăciunea neîncetată, cântăm: Aliluia! 
 

Icosul al zecelea 
 

Mulți tineri te-au recunoscut ca Sfânt pe tine, marele Evghenie Rodionov Rusul, ca ostaș al Domnului. Căci 
Hristos, Împăratul tuturor, împreună cu îngerii te-a uns pe tine conducător vrednic în oastea Raiului și apărător al 
nostru, al celor care îți cântăm:  
Bucură-te, biruință asupra necredinței; Bucură-te, poartă a bunei rânduieli; 
Bucură-te, general al cetei cerești; Bucură-te, conducător al oștirii nenumărate; 
Bucură-te, că i-ai alungat pe cei care ți se împotriveau fără rușine; 
Bucură-te, că ai luptat alături de cei care au fost răniți în luptă; 
Bucură-te, putere minunată a mucenicilor; Bucură-te, priveliște curată a îngerilor; 
Bucură-te, luptător alături de cei uciși pentru credință; 
Bucură-te, atlet al ascezei și biruitor al tuturor loviturilor; 
Bucură-te, ostaș sfânt al Domnului; Bucură-te, arhanghel strălucit al lui Hristos; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al unsprezecelea 
 

Toți cei care ajung în fața sfintelor tale moaște îți cântă imne, cerându-ți să te rogi pentru ei; căci având tu 
îndrăzneală în fața lui Hristos, pentru noi te rogi neîncetat, fiindu-ne mijlocitor milostiv și de aceea cântăm: Aliluia! 
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Icosul al unsprezecelea 

 
Vedem acum o lumină puternică în icoana ta, căci tu ești un sfeșnic al muceniciei. Dar cum vom putea noi, 

nevrednicii, să te lăudăm pe tine, cuvioase, frumosule trandafir alb ? Însă, văzând liniștea chipului tău preadulce, cu 
curaj îți strigăm ție acestea: 
Bucură-te, stea de pe bolta cerească; Bucură-te, focul dorului îndumnezeit; 
Bucură-te, flacără a virtuții și a jertfelniciei; Bucură-te, lumină și nădejde a Rusiei; 
Bucură-te, că semeni cu cerul plin de stele; Bucură-te, că mintea noastră cea înflăcărată de patimi tu o întorci spre 
Dumnezeu; Bucură-te, lumină preastrălucită a Ortodoxiei; 
Bucură-te, rază a mijlocirii înaintea lui Dumnezeu; Bucură-te, zori ai zilei de vară; 
Bucură-te, izvor al nădejdii pline de lumină; Bucură-te, strălucire cerească a stelelor; 
Bucură-te, exemplu de trăire îngerească a sfinților; Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al doisprezecelea 
 

Fulgi imaculați de nea cad în inimile noastre și ne înconjoară un frig pătrunzător și, răniți fiind de păcate și 
suspinând, așteptăm venirea ta caldă în inima noastră, Sfinte Evghenie, ca pe o primăvară și ca niște raze de soare, 
pentru care îți cântăm ție: Aliluia! 
 

Icosul al doisprezecelea 
 

Se cuvine să îți cântăm din inimă, ostașule viteaz, căci ai primit o cunună nepieritoare. Vedem că ai în sufletul 
tău, Evghenie, nestinsă strălucirea Crucii și ai intrat împreună cu Hristos, cu Care te-ai înălțat, în palatul Lui, atletule 
preacinstit, de aceea pășești spre Învierea vieții veșnice, iar noi te lăudăm zicând:  
Bucură-te, gură de neoprit, prin care Dumnezeu este lăudat; Bucură-te, cunună de diamant a luminii Învierii; 
Bucură-te, pom ceresc, de care se bucură cei credincioși; Bucură-te, floare bine mirositoare, cu care se împodobesc 
bisericile; Bucură-te, lăcaș preacurat al Împăratului cerurilor; 
Bucură-te, laudă minunată a oștirilor și a credincioșilor; Bucură-te, candelabrul Ortodoxiei, cu multe lumini; 
Bucură-te, zid de necucerit al întregii Rusii; Bucură-te, dorire a bunătăților veșnice; 
Bucură-te, adunare a oștilor cerești; Bucură-te, comoară de virtuți și de vitejie; 
Bucură-te, călăuză a mântuirii noastre; Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Condacul al treisprezecelea 
 

Multpătimitorule Mucenice Evghenie, cel care ai biruit și ai alungat oștirile celor de alt neam, primind această 
rugăciune de acum, pe noi pe toți ne izbăvește de orice primejdie, iar sufletele noastre cele întunecate le umple de 
bucurie, ca să îți cântăm ție: Aliluia! (de trei ori) 
 

Troparul, glas 8 
 

Să îl lăudăm acum pe ostașul cel viteaz ca pe un mielușel al raiului, căci a fost ucis pentru Cel 
pe care L-a iubit și în turma dumnezeiască a lui Hristos s-a odihnit; de aceea să îi cântăm cu lacrimi 
și să spunem: dă-ne și nouă darul vitejiei, ca să strigăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Evghenie! 
 

Alt tropar, glasul 4 
 
Să îi lăudăm în cântări pe cei împreună cu Evghenie, care au fost uciși în chip cumplit și în 

chinuri și au pătimit multe din partea celor de alt neam, pe Alexandru și pe Andrei cel preaviteaz și 
pe Igor cel curajos, veniți să îi cântăm, ca să ducă rugăciunile noastre spre Sfântul Evghenie. 


