
1 
 

 

Slujba Sfinților Români 
 
Troparul Învierii, glas 1: Piatra fiind pecetluită de iudei... 

 
Slavă..., Troparul Sfinţilor Români, glasul al 8 - lea: 
Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prin Apostolul Tău, Andrei, cel întâi chemat, pe 
strămoşii noştri cu învăţătura Ta cea dumnezeiască I-ai luminat şi, cu lucrarea Sfântului Duh, din neamul nostru 
cete de sfinţi ai ridicat. Pentru rugăciunile lor şi ale Preacuratei Tale Maici, în pace adâncă păzeşte Biserica şi 
poporul nostru, iubitorule de oameni. Doamne, slavă Ţie. 
 
Şi acum..., 
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat 
şi Învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de 
oameni Milostive; primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, care Te-a născut pe Tine şi se roagă pentru noi, şi 
mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit. 
 

Utrenia 
 

La „Dumnezeu este Domnul...” se cântă Troparul Învierii glas 1: Piatra fiind pecetluită... (de 2 ori) 
 
Slavă..., Troparul Sfinţilor Români, glasul al 8-lea: 
Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prin Apostolul Tău Andrei, cel întâi chemat, pe 
strămoşii noştri, cu învăţătura Ta cea dumnezeiască i-ai luminat şi cu lucrarea Sfântului Duh din neamul nostru 
cete de sfinţi ai ridicat. Pentru rugăciunile lor şi ale Preacuratei Tale Maici, în pace adâncă păzeşte Biserica şi 
poporul nostru, Iubitorule de oameni, slavă Ţie. 
 
Şi acum..., 
Cela ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat 
şi Învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de 
oameni, Milostive; primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, care Te-a născut pe Tine şi care se roagă pentru noi, 
şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit. 
 
Primul rând de Sedelne ale Învierii, glas 1: 
Mormântul tău, Mântuitorule, ostaşii străjuindu-l, morţi s-au făcut de strălucirea îngerului ce s-a arătat care a 
vestit femeilor Învierea. Pe tine, pierzătorul stricăciunii; la Tine cădem, Cel ce ai înviat din mormânt ca unul 
Dumnezeul nostru. 
 
Slavă..., 
Pe cruce fiind pironit de voie, Îndurate, în mormânt fiind ca un mort, Dătătorule de viaţă, stăpânirea morţii ai 
zdrobit moartea Ta, Puternice. Că de Tine s-au cutremurat portarii iadului; Tu împreună ai sculat pe morţii cei 
din veac, ca un iubitor de oameni. 
 
Şi acum..., 
Maică a lui Dumnezeu, pe tine te ştim toţi cei ce cu dragoste alergăm la a ta bunătate, care şi după naştere te-ai 
arătat fecioară cu adevărat. Pe tine te avem ocrotitoare noi, păcătoşii; pe tine izbăvire întru ispite te-am câştigat, 
singura cu totul fără prihană. 
 
Al doilea rând de Sedelne: 
Femeile, dis-de-dimineaţă au venit la mormânt şi, vedere îngerească văzând, s-au cutremurat; mormântul a 
strălucit viaţă, minunea le-a spăimântat pe ele. Pentru aceasta, mergând au vestit ucenicilor Învierea. Iadul l-a 
prădat Hristos, ca Cel ce este singur tare şi puternic; şi pe cei căzuţi i-a sculat, frica osândirii dezlegând cu 
puterea Crucii. 
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Slavă..., 
Pe Cruce fiind pironit, Viaţa tuturor, şi între morţi fiind socotit, Tu, Domnul cel fără de moarte, înviat-ai a treia 
zi, Mântuitorule, şi ai sculat pe Adam din stricăciune. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule 
de viaţă: Slavă patimilor Tale, Hristoase; slavă Învierii Tale; slavă smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni. 
 
Şi acum..., 
Marie, ceea ce eşti cinstit locaş al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuţi în prăpastia cumplitei deznădăjduiri şi a 
greşelilor şi a necazurilor; că tu eşti izbăvitoare şi ajutătoare a păcătoşilor, ocrotitoare tare şi miluieşti pe robii tăi. 
 
Polieleul: Robii, robii Domnului..., apoi, 
Mărimurile 
Mărimu-vă pe voi, Sfinţilor toţi, care din neamul nostru românesc aţi odrăslit şi cinstim sfântă pomenirea 
voastră, că voi vă rugaţi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru. 
Veniţi, toţi credincioşii, să lăudăm pe toţi Sfinţii care prin nevoinţele lor pe Hristos L-au preamărit şi pământul 
ţării noastre l-au sfinţit, zicând: pe ocrotitorii României. 
 
Stihurile 
1. Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor n-a stătut şi pe scaunul 
hulitorilor n-a şezut. 
2. Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri. 
3. Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. 
4. Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El. 
5. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu. 
6. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău binecuvântarea Ta. 
 
Apoi binecuvântările Învierii. 
 
Ipacoi 
Pocăinţa tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosiţelor bucuria a vestit; că ai înviat, Hristoase 
Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. 
 
Apoi Sedelnele Sfinţilor, glasul 1: 
Să ne bucurăm şi să ne veselim astăzi, în ziua prăznuirii Sfinţilor Români, că dreptcredincioasa Românie printr-
înşii se preamăreşte şi în toate laturile lumii numele ei se vesteşte; iar în ceruri, odată cu voi, Sfinţilor, înaintea 
Prea Sfintei Treimi se pomeneşte şi de nesfârşite daruri cereşti şi pământeşti se împărtăşeşte.  
 
Slavă..., 
Pe cei ce pe Hristos L-au iubit jertfelnic, dreapta credinţă au păzit, învăţătura Lui neschimbată au mărturisit, 
Biserica au întărit şi pe poporul nostru de asupriri l-au apărat, pe Sfinţii Români, adunându-ne, cu evlavie 
cinstindu-i, să-i preamărim. 
 
Şi acum..., 
Moştenirea ta suntem, Preacurată Maică, şi ţie ne rugăm în încercările ce vin asupra noastră. Caută cu osârdie 
spre neputinţele noastre şi fiii lângă noi în pătimirile noastre, miluind pe cei ce neîncetat te preamăresc pe tine. 
 
Dacă nu este hramul bisericii, după al doilea rând de sedelne urmează: Binecuvântările Învierii. 
Ectenia mică şi ecfonisul: Că s-a binecuvântat... 
 
Ipacoi: Pocăinţa tâlharului raiul a dobândit... 
 
Antifoanele, glas 1: 
Prochimenul: Acum Mă voi scula, zice Domnul, pune-mă-voi întru mântuire, îndrăzni-voi întru El. 
Stihul: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. 
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Evanghelia a doua a Învierii de la Marcu..., apoi Învierea lui Hristos văzând..., 
După citirea Sfintei Evanghelii, se cântă: Învierea lui Hristos văzând..., apoi Psalmul 50..., 
 
Slavă..., 
Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive... 
Şi acum..., 
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu... 
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule! 
Înviind Iisus din Mormânt... 
 

Canoanele: 
 

Cântarea 1 
Doamne, Cel ce dai înţelepciune celui ce cere, luminează mintea mea şi deschide-mi buzele mele ca să înalţ 
slujbă de laudă celor ce s-au făcut vase alese ale Sfântului Duh şi neîncetat se roagă pentru sufletele noastre. 
 
Pe calea vieţii celei vremelnice, în vremurile de grele încercări şi asupriri, noi poporul Tău am aflat izbăvire 
prin mijlocirea sfinţilor care s-au ridicat din neamul nostru şi pe care cu dragoste îi cinstim. 
 
Slavă..., 
Pentru Tine, Cel ce ai pătimit pentru mântuirea lumii, toţi Sfinţii Români au primit patimile cu bucurie şi prin 
acestea se arată următori Ţie, iubindu-Te pe Tine, Cel ce ne-ai iubit pe noi şi viaţă veşnică ne-ai dăruit. 
 
Şi acum..., 
Fecioară de Dumnezeu aleasă, ceea ce ai născut cu puterea Prea Sfântului Duh, pe Fiul Cel de o fiinţă cu Tatăl 
şi cu Duhul Sfânt, pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. 
 
Cântarea 3 
Văzând acum cu duhul întristarea noastră pentru dezbinarea dintre fraţi, voi, care pentru unitatea credinţei, fiind 
în viaţa aceasta aţi luptat suferind chinuri, rugaţi-vă Mântuitorului Hristos să sădească în sufletele noastre 
dragostea unuia faţă de altul şi a tuturor faţă de Biserica Sa cea sfântă şi de neamul nostru românesc. 
 
Îmbrăcându-vă cu puterea Celui ce a purtat pe Cruce neputinţele noastre, întru tot lăudaţilor mucenici: Ermil şi 
Stratonic, Nicandru şi Marcian, Dasie şi Emilian, împreună cu preoţii Montanus şi Romul, cu diaconii Silvan şi 
Donat, cu Sava de la Buzău, Ioan Valahul, Ioan cel Nou de la Suceava, cu Cuvioşii Visarion şi Sofronie, preoţii 
Ioan şi Moise din Sibiel, cu Oprea şi cu toţi Sfinţii mărturisitori, voi aţi stricat trufia celor ce caută să strice 
dreapta credinţă, de Dumnezeu fericiţilor. 
 
Slavă..., 
Cu pavăza dreptei credinţe întrarmându-vă, vitejeşte aţi sfărâmat toate asupririle tiranilor; şi pe fraţii voştri întru 
dreapta mărturisire i-aţi îmbărbătat şi a rămâne în sânul Bisericii Ortodoxe i-aţi îndemnat, unde să cânte 
neîncetat: Sfânt eşti, Doamne! 
 
Şi acum..., 
Nu înceta a te ruga pentru noi şi pentru ţara noastră, Prea Sfântă Fecioară şi cu a ta mijlocire, izbăveşte-ne de 
toate nevoile. 
 
Sedealna 
Să ne bucurăm şi să ne veselim, astăzi, în ziua prăznuirii Sfinţilor Români, că dreptcredincioasa Românie 
printr-înşii se preamăreşte şi în toate laturile lumii numele ei se vesteşte. Iar în ceruri, odată cu voi, Sfinţilor, 
înaintea Prea Sfintei Treimi, se pomeneşte şi de nesfârşite daruri cereşti şi pământeşti se împărtăşeşte. 
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Slavă..., 
Pe cei ce pe Hristos, jertfelnic L-au iubit, dreapta credinţă au păzit, învăţătura lui neschimbată au mărturisit, 
Biserica au întărit şi pe poporul nostru de tot felul de asupriri l-au apărat, pe Sfinţii Români, adunându-ne, cu 
evlavie cinstindu-i, să-i preamărim. 
 
Şi acum..., 
Moştenirea Ta suntem, Preacurată Maică şi Fecioară Maria şi ţie ne rugăm cu smerenie şi la tine alergăm în 
încercările care vin asupra noastră. Caută cu osârdie spre neputinţele noastre şi fii lângă noi în pătimirile 
noastre, miluind pe cei ce neîncetat te preamăresc pe tine. 
 
Cântarea a 4-a: 
Doamne, tu în grădina dumnezeieştii Tale Biserici, flori cu bună mireasmă ai arătat pe Sfinţii ce s-au ridicat din 
neamul nostru şi cu apele înţelepciunii tale i-ai adăpat pe ei. Pentru aceasta au odrăslit roadele cunoştinţei de 
Dumnezeu, întărind în dreapta credinţă pe cei ce cu laude Te slăvesc pe Tine. 
 
Nu aţi murit, voi Sfinţilor, căci trăind cineva pentru Dumnezeu, izvorul vieţii nu moare niciodată, ci trece de 
aici la viaţa cea veşnică. Pentru aceasta, pe noi, fraţii voştri, nu ne uitaţi, ci, prin rugăciunile voastre, 
învredniciţi-ne pe noi toţi a dobândi viaţa cea veşnică. 
 

Slavă..., 
De pe toate „gurile de rai” ale plaiurilor noastre, cuvioşilor părinţi şi cuvioase maici aţi privit spre raiul cel 
ceresc, pe care l-aţi dobândit cu însutite nevoinţe duhovniceşti. Şi pe noi, fiii voştri sufleteşti ne învredniciţi să-l 
dobândim, cu rugăciunile voastre cele bineprimite de Dumnezeu. 
 
Şi acum..., 
Nu trece cu vederea cererile celor ce se roagă ţie cu credinţă, ceea ce eşti cu totul lăudată. Ci, pentru rugăciunile 
Tuturor Sfinţilor Români, le primeşte şi le du la picioarele Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, rugându-L să ne 
ajute nouă, că pe tine ocrotitoare te-am câştigat. 
 
Cântarea a 5-a: 
Pe cei ce Dumnezeului Celui Viu au slujit, ţara şi poporul de asupriri au apărat, Biserica şi credinţa au întărit, 
învăţătura dreptmăritoare au proslăvit: pe binecredincioşii voievozi şi domni, pe arhierei, preoţi şi diaconi, 
cuvioşii părinţi şi cuvioasele maici şi pe toţi martirii neamului nostru, cu cântări duhovniceşti să-i preamărim. 
 
Pe cuvioşii părinţi: Daniil Sihastrul, Paisie de la Neamţ, Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Vasile de la Poiana 
Mărului, Ioan Iacob de la Neamţ, împreună cu Cuvioasa Parascheva de la Iaşi şi Teodora de la Sihla împreună 
cu alţi desăvârşiţi nevoitori întocmai cu marii cuvioşi: Antonie cel Mare, Sava cel Sfinţit, Eftimie şi Macarie, 
Onufrie şi Teodosie cel Mare, să-i cinstim. 
 
Slavă..., 
Ca slujitori ai lui Dumnezeu fiind, în dragostea Sfintei Treimi aţi intrat şi pe pământ cu glas de trâmbiţă aţi 
îndemnat: să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea 
cea de o fiinţă şi nedespărţită. 
 
Si acum.... 
Fă-te turn de apărare, de îngrădire şi întărire nouă, celor ce viaţa cea pământească o petrecem în ţara aceasta, 
numită „grădina” ta, Preacurată, ca să te lăudăm şi să te slăvim, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, 
 
Cântarea a 6-a: 
Moldova, cea de Dumnezeu binecuvântată de Ştefan cel Sfânt apărător şi sub ocrotirea Sfântului Mucenic 
Gheorghe, purtătorul de biruinţă aşezată, cu măreţe mănăstiri şi biserici împodobită arătatu-s-a loc de înălţare 
duhovnicească pentru sfinţii români care împodobesc cerul şi se roagă pentru mântuirea sufletelor noastre. 
 
Ca ocrotitor al Ţării Româneşti, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, roagă-te Mântuitorului 
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Hristos, împreună cu Sfântul Grigorie Decapolitul, cu Sfântul Nicodim de la Tismana, cu Părintele nostru Nifon 
Patriarhul, cu Cuviosul Dimitrie cel Nou, cu Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, cu Sfinţii Ierarhi Calinic 
de la Cernica, şi Grigorie Dascălu, cu Sfintele Muceniţe Filofteia şi Tatiana, ca să reverse asupra noastră mila 
Sa cea nemărginită, deşi nevrednici suntem de aceasta. 
 
Slavă..., 
Transilvania, ca cea de a treia provincie românească după numărul Sfintei Treimi, chinuri a pătimit împreună cu 
fiii săi de la neamurile care s-au ridicat cu răutate asupra credinţei ortodoxe şi au prigonit pe cei ce lăudau pe 
Dumnezeu după nestricata predanie. Dar, Dumnezeu a dat tărie fiilor săi şi a ridicat apărători pe Sfinţii Ierarhi 
Ilie Iorest şi Sava, pe Iosif mărturisitorul, pe Cuvioşii Visarion şi Sofronie, pe preoţii Ioan şi Moise din Sibiel, 
pe Oprea Mucenicul şi pe alţi mulţi mărturisitori, pe care nici sabia, nici temniţa, nici frica nu i-au putut opri a 
apăra şi a întări pe fraţii lor în păstrarea dreptei credinţe. 
 
Şi acum..., 
Gavriil zicându-ţi „Bucură-te!”, bucurie neamului omenesc a binevestit. Căci dintru tine a răsărit Hristos 
Mântuitorul sufletelor noastre, pe care roagă-l ca totdeauna, în pace şi în dragoste să petrecem viaţa noastră. 
Catavasie: înţelepţii lui Dumnezeu ... 
 
Condac, glasul al 8-lea: 
Ca pe o pârgă a firii, Ţie, Săditorul făpturii, Biserica noastră dreptmăritoare îţi aducem pe toţi sfinţii care au 
odrăslit din neamul nostru şi toate laturile ţării le-au sfinţit prin însutite osteneli şi nevoinţe duhovniceşti şi, ca 
pe o cunună cu nestemate împodobită la tronul Prea Sfintei Treimi o aşează, ca să se roage pururea pentru pacea 
toată lumea şi pentru mântuirea sufletelor noastre. 
 
Icos: 
Veniţi toţi credincioşii să ne veselim duhovniceşte, că ne-a sosit astăzi zi de aleasă prăznuire în cinstea Tuturor 
Sfinţilor Români şi care împreună cu toţi sfinţii din toată lumea se roagă lui Dumnezeu să reverse asupra 
noastră darurile Sale cele mântuitoare. Pentru aceasta, cu glas de bucurie şi cu cuget curat să strigăm, zicând: 
 
Bucuraţi-vă, voievozi şi domni, care cu puterea Crucii aţi biruit pe vrăjmaşi, poporul din robie l-aţi scăpat, 
credinţa dreptmăritoare aţi apărat şi biserici spre slava lui Dumnezeu aţi înălţat; 
Bucuraţi-vă, Arhierei sfinţiţi, care drept învăţând cuvântul adevărului, credinţa aţi păzit şi cu sabia Duhului 
împotriva ereticilor aţi stat neclintiţi; 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor mucenici, nebiruiţi ostaşi ai lui Hristos, ce împreună cu noii mucenici din zilele noastre, 
pentru Hristos chinuri aţi răbdat; 
Bucuraţi-vă, mărturisitori ai dreptei credinţe, care cu neînfricată mărturisire a credinţei până la jertfă, în 
închisori şi temniţe v-aţi sfârşi viaţa pentru apărarea legii strămoşeşti; 
Bucuraţi-vă, Cuvioşi părinţi şi Cuvioase maici, care de lume v-aţi lepădat şi lui Hristos aţi urmat, nevoindu-vă 
în peşterile de la Basarabi, în Carpaţi şi în tot locul patriei noastre; 
Bucuraţi-vă, voi, toţi Sfinţii Români, prin care Dumnezeu Cel slăvit în Sfânta Treime S-a preaslăvit, credinţa s-
a întărit, Biserica s-a împodobit şi ţara noastră în lume s-a vestit.  
 
Sinaxar 
 
Cântarea a 7-a: 
Ce laudă vom aduce vouă, sfinţilor ierarhi, care cu fluierul teologiei, oile cuvântătoare la Păstorul cel Bun le-aţi 
chemat şi la staulul Bisericii celei una le-aţi călăuzit şi din izvorul cel curat al învăţăturii dumnezeieşti le-aţi 
adăpat şi pe toţi i-aţi învăţat să cânte: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri! 
 
Nu este nici o laudă vrednică de a cinsti cum se cuvine pe Sfinţii Ierarhi: Irineu, Teotim, Niceta, împreună cu 
Ghelasie, Leontie, Nifon Patriarhul, Iosif cel Nou, Ilie şi Sava, Calinic de la Cernica, Antim Ivireanul Grigorie 
Dascălu, Teodosie şi care toţi, cu toiagul Crucii turma cuvântătoare de lupii cei răpitori au păzit şi cu 
împărtăşirea Sfintelor Taine i-au întărit pentru a cânta neîncetat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri! 
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Slavă..., 
Ai Treimii laudă aţi fost voi Sfinţilor martiri şi mărturisitori care de la început şi până în zilele noastre, pe 
poporul nostru ca unii care din mijlocul lui aţi odrăslit, cu rugăciunile voastre îl întăriţi şi pe calea mântuirii îl 
călăuziţi şi pe toţi învăţaţi să cânte: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri! 
 
Şi acum..., 
De toate primejdiile păzeşte pe robii tăi binenecuvântată Născătoare de Dumnezeu, că pe tine ocrotitoare te 
avem în necazurile noastre şi mijlocitori pentru noi aducem pe toţi Sfinţii Români, cu care cântăm: 
Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri! 
 
Cântarea a 8-a: 
Bucură-te, pământ dobrogean, că tu primul ai primit sămânţa cea bună, Cuvântul lui Dumnezeu, şi udat cu 
sângele martirilor ai rodit însutit cete de sfinţi care au bineplăcut lui Hristos şi ne-au învăţat să cântăm: Tineri, 
lăudaţi, preoţi, binecuvântaţi şi cu toţi preaînălţaţi pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci! 
 
Nu este o cunună mai de preţ, nici laudă mai mare adusă neamului nostru decât cununa cetelor de Sfinţi 
odrăsliţi de aceste meleaguri pe care Hristos o aşează pe creştetul nostru, împărtăşindu-ne de slava cea 
nepieritoare de care şi ei se bucură în cer, chemându-ne pe toţi să cântăm: Tineri, lăudaţi, preoţi, binecuvântaţi 
şi cu toţi preaînălţaţi pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci! 
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,Dumnezeu. 
Arătându-vă ca nişte luminători prea străluciţi, Sfinţilor Români, aţi luminat cerul Bisericii noastre Ortodoxe, 
apărând ţara şi poporul de orice asuprire, ca în pace şi dreptate, în dragoste şi curăţie să cântăm: Tineri, lăudaţi, 
preoţi, binecuvântaţi şi cu toţi preaînălţaţi pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci! 
 
Şi acum..., 
Cu rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvim de greşelile cele cumplite şi să dobândim, 
Preacurată, dumnezeiasca binecuvântare a Fiului lui Dumnezeu, Celui ce din tine, în chip negrăit S-a întrupat şi 
din robia păcatului ne-a mântuit. 
 
Cântarea a 9-a: 
Întru Domnul punând nădejdea luptei voastre pentru apărarea dreptei credinţe, aţi biruit şi aţi surpat uneltirile 
asupritorilor pornite asupra noastră, pentru care voi înşivă aţi avut de pătimit. Pentru aceasta, Sfânta Biserică 
dreptmăritoare, căreia drum spre biruinţă i-aţi deschis, cu cântări cinsteşte astăzi sfântă pomenirea voastră. 
 
Jertfă deplină şi bineprimită v-aţi adus pe voi înşivă, Sfinţilor Români, Celui ce S-a jertfit pentru noi şi, după 
vrednicie, aţi primit cununa biruinţei celei neveştejite, din dreapta cea purtătoare de viaţă, înaintea Căruia stând, 
rugaţi-vă să reverse asupra noastră darul păcii şi sufletelor noastre mare milă. 
 
Slavă..., 
Singuri, nevrednici suntem nu numai a ne ruga dar şi a ne apropia de Tine, o, Prea Sfântă Treime! Însă, aducând 
Ţie spre mijlocire pentru noi nevoinţele, ostenelile şi lacrimile Tuturor Sfinţilor Români, care peste veacuri au 
bineplăcut Ţie, pe care primindu-le întru Jertfelnicul cel mai presus de ceruri, nu ne lepăda pe noi, cei lipsiţi. 
 
Şi acum..., 
Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Tuturor Sfinţilor Români, pacea Ta dă-ne-o nouă şi 
ne miluieşte pe noi, ca un îndurat şi de oameni iubitor. 
 
Luminânda a 2-a: 
Piatra văzând-o răsturnată, mironosiţele se bucurau că au văzut pe un tânăr şezând în mormânt şi acela le-a zis 
lor: Iată Hristos S-a sculat, spuneţi ucenicilor, împreună şi lui Petru: Mergeţi mai înainte în Muntele Galileii; 
acolo Se va arăta vouă, precum a spus mai înainte prietenilor. 
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Slavă..., 
Veniţi, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm pe apărătorii şi sprijinitorii noştri, pe Sfinţii Români, cei ce, pe 
pământ fiind s-au arătat plini de Duhul Sfânt şi din iubire faţă de Fiul lui Dumnezeu, prin însutite osteneli, 
pământul ţării noastre, Grădina Maicii Domnului l-au făcut. Iar acum, stând înaintea Sfintei Treimi, neîncetat se 
roagă zicând: Izbăveşte, Doamne, Dumnezeul nostru, ţara aceasta în care se preamăreşte preasfânt numele Tău 
şi apără neamul nostru de toată reaua întâmplare. 
 
Şi acum..., a Născătoarei 
Un înger a spus Fecioarei: Bucură-te, mai înainte de zămislirea Ta, Hristoase; şi tot un înger a răsturnat piatra 
mormântului Tău. Căci acela, în locul întristării, semne de negrăită bucurie a adus; iar acesta, în locul morţii, pe 
Tine, Dătătorul de viaţă, propovăduindu-te şi mărindu-te, a vestit femeilor şi prietenilor învierea.  
 

Laudele: 
 

Stihirile Sfinţilor Români, glasul 1: 
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi în hore, lăudaţi-L pe El în strune şi-n organe. 
Luptele nevoinţelor săvârşind şi zdrobind meşteşugirile nevăzuţilor vrăjmaşi, aţi rămas necunoscuţi oamenilor 
dar cunoscuţi lui Dumnezeu, Cel ce v-a proslăvit pe voi, Sfinţilor Români. Ca unii ce aveţi îndrăzneală către 
Hristos şi bine v-aţi luptat, tuturor ne dăruiţi, prin rugăciunile voastre, curăţire de păcate şi mare milă. 
 
Stih: Lăudaţi-L pe El în chimvale binerăsunătoare, lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare.  
Toată suflarea să laude pe Domnul. 
Arătatu-v-aţi Bisericii noi stele luminoase, Sfinţilor Români, prin arătarea darurilor care întru voi erau ascunse 
şi pe care le daţi celor ce laudă pomenirea voastră, într-un glas strigând: Bucuraţi-vă, ostaşi ai lui Hristos, care 
aţi dus cu nevoinţă lupta bunei credinţe! Bucuraţi-vă, arhierei şi preoţi, cei ce la lumina cunoştinţei de 
Dumnezeu pe poporul nostru aţi călăuzit; Bucuraţi-vă, cei ce în nevoinţe pustniceşti viaţa aţi trăit; Bucuraţi-vă, 
toţi Sfinţii Români, lauda şi bucuria cetelor cereşti. 
 
Stih: Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit pe dânşii... 
Lăudăm nevoinţele voastre, care pentru Hristos le-aţi răbdat, şi cu vitejie sufletească, pe începătorul 
întunericului aţi biruit. Pentru aceasta, adunându-ne astăzi în sfintele lăcaşuri zidite şi apărate de voi, aducem 
slavă lui Dumnezeu, Cel ce v-a întărit în luptele muceniceşti, iar către voi cu veselie strigăm: Bucuraţi-vă, 
Sfinţilor Români, lauda purtătorilor de chinuri, întărirea Bisericii, frumuseţea şi cinstea neamului nostru. 
 
Stih: Minunat este Dumnezeu, întru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel. 
Zburând cu aripile dumnezeieştii credinţe, în toată lumea aţi dus vestea despre dreptcredincioasa Românie: în 
Ierusalim prin Ioan Iacob de la Neamţ; în Constantinopol Ioan Valahul şi Mucenicii Brâncoveni; în vestita 
Romă Ioan Casian, povăţuitorul călugărilor, iar Muntele Athos împodobit a fost de Paisie de la Neamţ şi Antipa 
de la Calapodeşti ce împreună cu Pimen şi cu Gheorghe de la Cernica numele Domnului au chemat. Pentru 
aceasta cu ei împreună să rugăm pe Domnul, pace şi milă ţării noastre să dăruiască. 
 
Slavă..., glasul al 2-lea: 
Cu miresme venind femeile cele ce au fost cu Maria şi, nepricepându-se cum le va fi ca să-şi împlinească 
dorirea, li s-a arătat piatra răsturnată şi un dumnezeiesc tânăr potolind tulburarea sufletelor lor. Că a zis: S-a 
sculat Iisus Domnul. Pentru aceasta, vestiţi propovăduitorilor Lui ucenici să meargă în Galileea şi-L vor vedea 
pe El înviat din morţi, ca pe Dătătorul de viaţă şi Domnul. 
 
Şi acum..., 
Preabinecuvântată eşti... Doxologia mare Ecteniile şi Otpustul. 
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ACATISTUL SFIN ȚILOR ROMÂNI 

 
Condacul 1 
Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi, prin nevoinţele şi sângele lor, darul sfinţeniei, fiind astfel 
slava neamului nostru înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, acestora şi noi, ca unora ce pururea mijlocesc 
înaintea tronului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, să le strigăm cu bucurie: Bucurăţi-vă, sfinţilor toţi, 
care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Icosul 1: 
Începutul mântuirii neamului nostru s-a arătat a fi cel dintâi chemat dintre Apostoli, slăvitul Andrei. Ca el din 
bezna neştiinţei scoţându-ne, ne-a învăţat a ne închina Treimii celei de viaţă făcătoare. Cântăm, aşadar, lui, şi 
tuturor celor ce i-au urmat în credinţă, unele ca acestea:  
Bucură-te, Andreie, că tu ai binevestit mântuirea neamului omenesc în părţile noastre; 
Bucură-te, că strămoşii noştri după vrednicie te-au cinstit; 
Bucură-te, că mereu te-ai arătat apărător al nostru înaintea lui Hristos şi a Maicii Sale; 
Bucură-te, că prin tine putem cânta tuturor sfinţilor neamului nostru laude, zicând: 
Bucuraţi-vă, toţi cei ce împodobiţi binecuvântatul pământ al ţării cu florile sfinţeniei; 
Bucuraţi-vă, că lacrimile voastre cad fără oprire înaintea lui Dumnezeu, cerând iertare nenumăratelor noastre 
păcate; 
Bucuraţi-vă, că voi sunteţi măsura neamului nostru şi binecuvântarea lui cea nepieritoare; 
Bucuraţi-vă, că doar întru voi putem să ne lăudăm cu adevărat; 
Bucuraţi-vă, că fără ajutorul vostru demult am fi fost în ghearele morţii; 
Bucuraţi-vă, că doar pentru suspinele voastre ne mai îngăduie Dumnezeu răutatea; 
Bucuraţi-vă, că împreună cu Maica Domnului sunteţi singura noastră nădejde de mântuire; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 2-lea: 
Prin Andrei, Apostolul nostru, s-a luminat pământul ţării de lumina cea dulce a Învierii, şi neamul românesc a 
început a-i naşte pe cei mai buni dintre fiii săi, sfinţi în cer; care pururea ne izbăvesc pe noi în chip tainic din 
toată ispita. Cinstindu-i pe ei după cuviinţă, cu bucurie să-I mulţumim Celui ce ni i-a dat, cântând: Aliluia! 
 
Icosul al 2-lea: 
Sângele mucenicilor este sămânţă pentru alţi creştini. Iar sângele vostru, primilor mucenici care v-aţi jertfit pe 
pământurile noastre, a fost temelia cea neclintită pe care a luat fiinţă neamul nostru, deodată român şi creştin. 
Pentru aceasta, vouă tuturor, vă cântăm aşa: 
Bucură-te, Sfinte Montan, preotul lui Hristos, că împreună cu soţia ta Maxima neînfricaţi L-aţi mărturisit pe 
Stăpânul; 
Bucură-te, că pentru aceasta aţi primit cununa muceniciei prin înecare; 
Bucură-te, Nichita, cel ce ai stat împotriva goţilor celor păgâni; 
Bucură-te, că pentru aceasta ai pătimit moarte prin foc, învrednicindu-te de slava cea veşnică; 
Bucură-te, Sfinte Sava, mare mucenice, că apa Buzăului s-a învrednicit a primi preacinstitul tău trup; 
Bucură-te, că moaştelor tale şi Marele Vasilie s-a închinat cu evlavie; 
Bucuraţi-vă, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, că sângele vostru ca pe o comoară de mare preţ l-aţi adus lui Hristos; 
Bucuraţi-vă, că aţi umplut de veselie inimile creştinilor prin minunata arătare a cinstitelor voastre moaşte; 
Bucuraţi-vă, că Dumnezeu prin ele ne-a arătat că încă ne mai aşteaptă pocăinţa; 
Bucuraţi-vă şi voi, Sfinţilor Epictet şi Astion, care cu darul facerii de minuni aţi adus pe mulţi strămoşi de-ai 
noştri la credinţă; 
Bucuraţi-vă, că mai apoi înfricoşătoarele chinuri le-aţi socotit, pentru Hristos, a fi dulceaţă cerească; 
Bucuraţi-vă, că şi moaştele voastre împodobesc Dobrogea cu daruri de la Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
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Condacul al 3-lea: 
Sfinţit-au pământul ţării noastre cu sângele lor mucenicii. Că ei pe toate le-au socotit deşertăciune, şi prin 
pătimiri de puţină vreme au câştigat bucuria cea veşnică. Pentru aceasta pot şi nouă, celor ce ne închinăm lor cu 
dragoste, să ne ajute în toată greutatea. Iar noi, cei ce suntem urmaşi nevrednici ai lor, să ne străduim a cânta 
împreună cu ei, Dumnezeului tuturor: Aliluia! 
 
Icosul al 3-lea: 
Învrednicitu-s-au, în vremurile cele dintâi, străbunii noştri, de păstori desăvârşiţi, care prin viaţa lor sfântă i-au 
povăţuit pe calea cea strâmtă a mântuirii. Că unii şi mucenicie au răbdat, iar alţii L-au mărturisit pe Hristos cu 
tărie. Pentru aceasta şi noi, ca unor părinţi ai noştri, să le cântăm cu credinţă: 
Bucură-te, Sfinte Irineu, episcop al Sirmiumului, că tu cu vitejie sângele ţi-ai vărsat pentru Hristos; 
Bucură-te, că diaconul Dimitrie ţi-a urmat în răbdare; 
Bucură-te, cinstite Efrem, că pe mulţi pregătindu-i pentru mucenicie, şi tu te-ai jertfit împreună cu ei; 
Bucură-te, Vetranioane, episcop al Tomisului, că te-ai înflăcărat de râvna pentru credinţa cea ortodoxă; 
Bucură-te, că pentru aceasta, pe împăratul cel pământesc l-ai înfruntat din dragoste pentru Împăratul ceresc; 
Bucură-te, Teotime, care prin minunile tale L-ai propovăduit pe Hristos şi hunilor celor barbari; 
Bucură-te, că tu pe Ioan cel cu Gura de Aur l-ai apărat cu neînfricare; 
Bucură-te, Niceta, că pe mulţi dintre daci i-ai botezat în numele Sfintei Treimi; 
Bucură-te, că scrierile tale luminate de Duhul Sfânt, au apărat dreapta credinţă; 
Bucuraţi-vă, Ioan Casian şi Gherman, cei odrăsliţi din pământul Dobrogei şi înflori ţi în ţinuturile apusene; 
Bucuraţi-vă, că voi pe toţi sfinţii i-aţi cercetat, adunând ca nişte albine nectarul duhovnicesc de la fiecare; 
Bucuraţi-vă, că după ce v-aţi desăvârşit în sfinţenie aţi întemeiat viaţa monahală în Apus; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 4-lea: 
Cel ce va face şi va învăţa, acela mare se va chema în Împărăţia lui Dumnezeu, zice Domnul. Iar voi, măriţilor 
ierarhi, turma cea cuvântătoare încredinţată vouă aţi scos-o dintru neştiinţă, cu fapta şi cu cuvântul învăţând pe 
strămoşii noştri a-L lăuda pe Dumnezeu cel Unul în Treime, cântând: Aliluia! 
 
Icosul al 4-lea: 
Prin munţi, prin peşteri sau prin păduri vieţuind cuvioşii, au umplut întreg pământul ţării noastre de nevoinţe 
sfinte. Ca ei de toate s-au lepădat pentru a-I urma lui Hristos; pentru care Acela, după făgăduinţă, i-a făcut 
moşteni ai vieţii celei veşnice. Să le cântăm şi noi, aşadar, cu glas de bucurie: 
Bucură-te, Sfinte Nicodim, că prin aspre nevoinţe în Muntele cel Sfânt al Athosului viaţa ţi-ai sfinţit; 
Bucură-te, că în pământul nostru venind, te-ai arătat începător al vieţii de obşte; 
Bucură-te, că multe mănăstiri ai întemeiat, adăpându-ne din lumina cea curată a Ortodoxiei; 
Bucură-te, Sfinte ierarhe Leontie, cel ce pustia ai făcut-o să înflorească prin luptele tale; 
Bucură-te, că darul facerii de minuni luând, ai ajuns păstor al Rădăuţilor; 
Bucură-te, că după moartea ta, Dumnezeu S-a slăvit prin moaştele tale cele izvorâtoare de tămăduiri şi bună 
mireasmă; 
Bucură-te, Ioane, minunatule arhiepiscop, care la Râşca ai trăit în înfrânare şi sfinţenie; 
Bucură-te, Daniile, mare sihastru, că din pruncie viaţa ţi-ai împodobit cu toată virtutea; 
Bucură-te, că ai ajuns povăţuitor al lui Ştefan, Domnul cel Sfânt al Moldovei; 
Bucură-te, că moartea ta a arătat poporului că eşti viu în cer prin minunile izvorâte din mormântul tău; 
Bucură-te, Ghelasie, ierarhe, care te-ai arătat călugăr desăvârşit şi păstor al moţilor; 
Bucură-te, că tu şi azi ne mângâi cu minunile tale, rugându-te cu durere pentru pământul cel chinuit al 
Apusenilor; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 5-lea: 
Şi neamul nostru s-a învrednicit a aduce lui Hristos jertfă curată, mulţime de cuvioşi. Dar aşa a bineplăcut lor, 
că neştiuţi de oameni să-şi sfinţească viaţa prin pustii şi-n singurătate. Că numele lor, doar Dumnezeu îl ştie. 
Dar noi, încredinţaţi fiind că ei umplu cerurile de rugători neclintiţi pentru mântuirea noastră, slăvim pe 
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Dumnezeu, cântând: Aliluia! 
 
Icosul al 5-lea: 
Biruinţa voastră, cinstiţilor mucenici, s-a arătat a fi însăşi moartea. Că prin aceasta v-aţi făcut vii în cer, unde 
staţi de-a dreapta tronului lui Hristos, neîncetat suspinând pentru noi. Rugându-vă să nu ne lepădaţi pentru 
păcatele noastre, vă cinstim cu nevrednicie, zicând: 
Bucură-te, Vodă Constantin, mucenice, că te-ai arătat a fi mai darnic decât toţi domnii; 
Bucură-te, că pentru aceasta şi Hristos te-a răsplătit cu cununa muceniciei, pe care şi fiii t ăi, Constantin, Ştefan, 
Radu şi Matei au primit-o împreună cu tine; 
Bucură-te, că nici pe ei şi nici pe sfetnicul Ianache nu i-ai cruţat, îndemnându-i să rabde patima cu bucurie; 
Bucură-te, că ne spăimântăm toţi de vitejia ta cea mucenicească, cu care moartea ai înfruntat; 
Bucuraţi-vă dar, Sfinţilor Brancoveni, că întru totul v-aţi asemănat mucenicilor celor din vechime, slavă făcând 
neamului şi lui Dumnezeu; 
Bucură-te şi tu, Sfinte Antim, că din pământul Iviriei ai ajuns păstor al Ţării Româneşti; 
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Domn Constantin aţi ridicat poporul din neştiinţă, prin cărţile cele cu folos 
sufletesc; 
Bucură-te, că în dulce grai românesc ai rânduit a se sluji în Biserici, spre slava lui Dumnezeu şi folosul 
oamenilor; 
Bucură-te, că mai apoi de turci fiind omorât, ai ajuns şi mucenic al lui Hristos; 
Bucură-te, viteazule Ioane, cel ce te-ai arătat vlăstar binecuvântat al pământului nostru; 
Bucură-te, că deşi tânăr fiind cu vârsta, ai biruit atât pofta trupească cât şi moartea; 
Bucură-te, că ai fost înjunghiat ca un miel nevinovat de turcii cei fără de lege;  
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 6-lea: 
Prin răbdarea lor în chinuri, prin dragostea pentru Mântuitorul Hristos, prin credinţa în viaţa cea veşnică, prin 
bărbăţia lor în faţa morţii, mucenicii ne sunt siguri îndrumători spre mântuire. Să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel 
ce i-a întărit întru toate, cântând: Aliluia! 
 
Icosul al 6-lea: 
Înfrânându-se întru cunoştinţă cuvioşii, trupul şi sufletul şi-au sfinţit, umplându-se de Duh Sfânt; iar pentru 
aceasta au şi rămas după moarte nestricaţi. După cuviinţă dar, ca unora care ne ocrotesc prin rugăciunile lor, cu 
dragoste să le cântăm: 
Bucură-te, Paraschiva noastră cea iubită, care viaţa desăvârşit ţi-ai închinat-o lui Hristos; 
Bucură-te, că pe Acesta dorindu-L neîncetat, cu toată virtutea sufletul ţi-ai împodobit; 
Bucură-te, că tu eşti ocrotitoarea întregii Moldove prin moaştele tale cele prea dorite; 
Bucură-te, că toţi românii vin la tine ca la o grabnică izbăvitoare din nevoi; 
Bucură-te, Grigorie cel din Decapole, apărătorule al sfintelor icoane, că ai dobândit darul facerii de minuni; 
Bucură-te, că prin rânduială dumnezeiască cinstitele tale moaşte au ajuns în Oltenia, de unde dăruiesc vindecări 
tuturor; 
Bucură-te, Dimitrie, bouarule din Basarabi, că în deplină smerenie viaţa şi moartea ţi-ai trecut; 
Bucură-te, că Dumnezeu moaştele tale minunat le-a descoperit, făcându-te apărător al Bucureştiului; 
Bucură-te, Sfinte Ioane, care în mănăstirea Prislop prin aspre nevoinţe te-ai sfinţit; 
Bucură-te, că întreagă Ţara Haţegului te cinsteşte cu dragoste ca pe un fiu al ei; 
Bucură-te şi tu, Antonie de la Iezeru, că în Carpaţi pustniceşte ai trăit; 
Bucură-te, că pe oamenii cei ce te căutau cu credinţă, i-ai povăţuit pe calea mântuirii; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 7-lea: 
Sfinţi ai noştri şi ajutători nouă s-au arătat cei ce cu moaştele lor au binecuvântat ţara, cuvioşi şi mucenici, deşi 
odrăsliţi din alte pământuri. Pentru aceasta Îi mulţumim lui Dumnezeu, Cel ce neamurile le ţine în dragoste 
unul pentru altul, toţi împreună cântând: Aliluia! 
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Icosul al 7-lea: 
Pe apărătorii dreptei credinţe şi ai neamului strămoşesc, pe cei ce în faţa prigoanelor şi a duşmanilor L-au 
mărturisit neclintit pe Hristos şi Biserica Sa au păzit-o cu neînfricare, pe aceştia după dreptate să îi lăudăm 
zicând: 
Bucură-te, Ştefan cel Mare, spaima păgânilor şi apărătorul întregii creştinătăţi; 
Bucură-te, că tu eşti pavăză neamului nostru până la sfârşitul vremurilor; 
Bucură-te, că pentru slava dreptei credinţe ai umplut pământul ţării de mănăstiri şi biserici; 
Bucură-te, că în timpul vieţii cu sabia ai luptat pentru neam şi pentru credinţă, iar acum cu rugăciunea te lupţi 
pentru noi; 
Bucură-te, Petru Movilă, mitropolitule al Kievului, că în bun chip te-ai nevoit pentru slava Ortodoxiei; 
Bucură-te, Iosif Mărturisitorule, ierarhe al Maramureşului, că nedreptatea şi batjocurile cu vitejie le-ai răbdat; 
Bucură-te, că pe maramureşeni întru bună credinţă şi evlavie i-ai păstorit; 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor mitropoliţi Iorest şi Sava, care pe poporul cel încredinţat vouă l-aţi păzit de prigoana 
calvinilor; 
Bucuraţi-vă, că pentru aceasta şi temniţă şi bătăi aţi pătimit, mărturisind dreapta credinţă; 
Bucuraţi-vă, Visarion şi Sofronie, cei ce cu neînfricare aţi luptat pentru legea cea strămoşească; 
Bucuraţi-vă, că în temniţi bătuţi şi chinuiţi fiind, pururea v-aţi rugat pentru poporul cel greu prigonit al 
Ardealului; 
Bucuraţi-vă, că prin predica voastră cea înflăcărată, românii s-au întors într-un cuget la credinţă; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 8-lea: 
Pentru credinţă au pătimit mărturisitorii, şi pentru neam. Că palme, scuipări, bătăi, închisori şi încă multe altele 
răbdând, ne-au arătat cum se cade a apăra credinţa strămoşească. Iar noi, nici cu mintea putându-ne ridica la a 
lor virtute, să ne alăturăm lor în neîncetata cântare adusă lui Dumnezeu, zicând: Aliluia! 
 
Icosul al 8-lea: 
Cuvioşilor ce din pământul Moldovei au răsărit, şi care viaţa întreagă în munţi şi-n peşteri şi-au petrecut, în 
posturi şi-n privegheri de toată noaptea, şi care dobândind dragostea cea adevărată, s-au rugat cu lacrimi pentru 
întreaga lume, acestora şi noi, închinându-ne acum, cu evlavie să le cântăm: 
Bucură-te, Sfinte Chiriac, cel ce în muntele Bisericani gol ai petrecut vreme de 60 de ani, îndurând arşiţa şi 
gerul; 
Bucură-te, că prin luptele tale ai ajuns la măsurile nevoitorilor celor din vechime; 
Bucură-te şi tu, Sfinte Chiriac de la Tazlău, care ai fost povăţuitorul sihaştrilor; 
Bucură-te, că prin nevoinţele şi smerenia ta cea adâncă ai sporit în rugăciune, biruind cu totul pe diavoli; 
Bucură-te, Sfinte Rafaile din Agapia, că întru deplină ascultare trăind, darul înainte-vederii ai primit; 
Bucură-te, că şi după moarte demonii i-ai izgonit prin moaştele tale cele minunate; 
Bucură-te, Partenie, egumen al Agapiei, că te-ai îmbrăcat în toată fapta cea bună; 
Bucură-te, Sfinte Inochentie, că în Mănăstirea Probota prin simplitate şi sărăcie ai dobândit Împărăţia cea 
cerească; 
Bucură-te, că pentru dragostea ta, Dumnezeu ţi-a dat darul facerii de minuni; 
Bucură-te şi tu, Eustatie, cuvioase, cel ce vrednic următor Sfântului Inochentie te-ai făcut; 
Bucură-te, Sfinte Vasile, că intrând în obştea Moldoviţei în scurtă vreme ai ajuns egumen vestit; 
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun; 
Bucură-te, că moaştele tale până acum ne sunt de grabnic ajutor în nevoi; 
Bucură-te, Epifanie, că în Voroneţ trăind, ai fost urmaş cinstit al Sfântului Daniil Sihastrul; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 9-lea: 
Pildă vrednică de urmat ne-au arătat cuvioşii. Că ei prin posturile îndelungi cu care trupul şi-au potolit, prin 
lacrimile neîncetate cu care ochii şi-au luminat şi prin privegherile cele de toată noaptea în care au petrecut în 
rugăciune, ne-au învăţat cum să dobândim Împărăţia cea veşnică. Să-I mulţumim lui Dumnezeu, aşadar, pentru 
ei şi pentru toate, cântând: Aliluia! 
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Icosul al 9-lea: 
Întru mucenicie aţi primit cununa cea neveştejită şi mai presus de minte de la Însuşi Hristos, Stăpânul nostru. 
Cu vitejie neplecându-vă în faţa celor ce vă chinuiau, prin pătimiri şi prin moarte aţi răpit raiul. Pentru care vă 
şi cântăm, mucenicilor, unele ca acestea: 
Bucură-te, Teodosie, Mitropolitule al Moldovei, că din pricina dragostei ce o purtai păstoriţilor tăi ai fost 
prigonit de domnul cel nelegiuit; 
Bucură-te, că după moartea ta cea mucenicească, Sfântul Antipa s-a făcut părtaş minunatei descoperiri a 
moaştelor tale; 
Bucură-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos, că toată viclenia celui rău s-a dovedit a fi spre slava ta mai 
mare; 
Bucură-te, că ajungând trupul tău preaiubit la Suceava, ai vindecat toate rănile moldovenilor; 
Bucură-te, că de atunci prin multe minuni ne-ai încredinţat de dragostea pe care ne-o porţi nouă tuturor; 
Bucură-te, nevinovată Filofteie, că milostenia ta a deschis cerurile; 
Bucură-te, că securea care ţi-a fost spre moarte, te-a făcut mireasă a lui Hristos; 
Bucură-te, că moaştele tale păzesc cu străşnicie pământul ţării şi pe cei ce locuiesc într-însa; 
Bucură-te, Oprea, cioban minunat, care cu vitejie ai înfruntat stăpânirea străină, cerând libertate pentru românii 
dreptslăvitori; 
Bucură-te, că pentru această temniţă până la moarte ai răbdat, mucenic al lui Hristos învrednicindu-te a fi; 
Bucuraţi-vă, Ioane şi Moise, preoţi neînfricaţi, că nu aţi vrut cu nici un chip să vă lepădaţi de credinţa 
strămoşească; 
Bucuraţi-vă, adevăraţilor apărători ai Ortodoxiei, că aţi fost băgaţi în închisoare şi aţi îndurat multe chinuri, 
dobândind moarte pentru credinţa cea dreaptă; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 10-lea: 
Ajutor nebiruit ne-am câştigat noi în ceruri, pe sfinţii mucenici. Că ei de dragoste arzând pentru Stăpânul, şi pe 
toate lepădându-le pentru El, pe toate le-au şi câştigat. Iar acum se roagă pentru noi, ne întăresc în credinţă, ne 
apără neamul şi ne păzesc de toată răutatea. Lui Hristos, aşadar, Care prin ei şi prin Maica Sa ne trimite harurile 
Lui cele bogate, să-I mulţumim, cântând: Aliluia! 
 
Icosul al 10-lea: 
Să se bucure neamul nostru cu desăvâşită şi duhovnicească bucurie. Că a dobândit în cer sfinţi cuvioşi, care 
plăcând lui Dumnezeu în viaţa aceasta, şi-au agonisit veşnica răsplată, pe care ne-o pot da şi nouă, celor ce le 
cântăm cu evlavie: 
Bucură-te, Vasile cel din Poiana Mărului, că părăsindu-ţi ţara ai venit în pământurile Vrancei, pe care le-ai 
luminat cu viaţa ta cea desăvârşită; 
Bucură-te, că sporind în rugăciunea inimii, te-ai învrednicit a fi stareţ al cuviosului Paisie, cel ce ţi-a urmat întru 
totul în virtute; 
Bucură-te, Sfinte Paisie, că în Moldova şi-n Athos te-ai întărit întru toată virtutea, ajungând părinte al părinţilor; 
Bucură-te, că te-ai făcut mare dascăl al rugăciunii celei neîncetate a inimii; 
Bucură-te, că sub oblăduirea ta ai strâns părinţi de multe neamuri, lăsând mulţime de ucenici care au umplut 
toată Ortodoxia de lumina duhovnicească; 
Bucură-te, minunate Antipa, care din Moldova ieşind şi-n Sfântul Munte desăvârşindu-te, ai rodit în 
îndepărtatul Valaam; 
Bucură-te, că ai strălucit cu sfinţenia ta din Athos până în Rusia, cinste făcând neamului tău, pentru care te şi 
rogi neîncetat; 
Bucură-te, Ioane, române, că rămânând de mic orfan, Dumnezeu ţi-a purtat de grijă ca unui adevărat copil al 
Său; 
Bucură-te, că El ţi-a călăuzit paşii spre pustiile Iordanului, unde şihăstreşte în aspră nevoinţă ai trăit; 
Bucură-te, că au săltat inimile noastre de bucurie la aflarea moaştelor tale iubite, prin care ne-am încredinţat că 
avem un nou mijlocitor pentru noi; 
Bucură-te, Teodora, pustnico, care femeie fiind după fire ai întrecut cu nevoinţele pe mulţi dintre bărbaţi; 
Bucură-te, că în singurătate întreaga viaţă ai petrecut, punându-ţi toată nădejdea în Dumnezeu, Care te-a şi 
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slăvit cu trup nestricăcios; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 11-lea: 
Să ne plecăm înaintea celor ce prin luptele lor au biruit cele ale firii şi s-au făcut îngeri în trup, surpând pe 
surpătorul mântuirii noastre; iar lui Dumnezeu, Care le-a arătat lor calea cea strâmtă şi cu chinuri, să-I cântăm, 
zicând: Aliluia! 
 
Icosul al 11-lea: 
Şi în vremurile mai noi au strălucit pe pământul ţării păstori desăvârşiţi în sfinţenie. Că ei sufletul şi-au pus 
pentru noi în faţa lui Dumnezeu, străduindu-se cu timp şi fără timp a ne face vrednici de Împărăţia cerurilor. Că 
unora ce fără zăbavă s-au nevoit pentru binele nostru, şi încă se mai nevoiesc, să le cântăm zicând: 
Bucură-te, Calinic, netrupescule păstor, că nu ştim de unde să începem a lăuda virtuţile tale; 
Bucură-te, că deşi ai fost egumen şi ierarh cu multe griji, nevoinţele cele călugăreşti nu le-ai lepădat, ci mai 
vârtos te-ai întărit întru ele; 
Bucură-te, că prin negrăita ta milostenie te-ai urcat până la cer, fiind până azi părinte al săracilor; 
Bucură-te, că în fel şi chip te-ai nevoit pentru binele păstoriţilor tăi, luptând pentru unirea tuturor românilor 
întru dragoste de Dumnezeu şi de neam; 
Bucură-te, că ai luminat poporul cel dreptcredincios, tipărind cărţi cu folos sufletesc şi zidind nenumărate 
biserici; 
Bucură-te, că şi după moarte românilor tăi iubiţi le împarţi mulţime de daruri prin moaştele tale cele 
preacinstite; 
Bucură-te, Iosif de la Partoş, mitropolitule al Timişoarei, care în Sfântul Munte Athos ai urcat pe calea cea 
dumnezeiască a virtuţilor; 
Bucură-te, că deşi bătrân fiind, ai venit să păstoreşti poporul Banatului; 
Bucură-te, că de darul facerii de minuni învrednicindu-te, prin moaştele tale ne stai şi azi întru ajutor; 
Bucură-te, Sfinte Nifon, că şi tu în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit întru sfinţenie; 
Bucură-te, că ai fost ales patriarh al Constantinopolului, iar mai apoi ai ajuns păstor al Ţării Româneşti; 
Bucură-te, că pe binecredinciosul şi înţeleptul voievod Neagoe Basarab l-ai povăţuit pe căile sfinţeniei; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 12-lea: 
Pe vrednicii noştri ierarhi şi stăpâni, care întru frica Domnului s-au nevoit a scoate poporul din mâinile 
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, îndrumându-l întru toate poruncile Mântuitorului, pe aceştia, dar, lăudându-i, lui 
Dumnezeu, Celui ce i-a înţelepţit cu lumina Sa cea bogată, să-I cântăm cu bucurie, strigând: Aliluia! 
 
Icosul al 12-lea: 
Din mormânt a ieşit mântuirea neamului omenesc, prin slăvita Înviere. Iar mucenicii şi mărturisitorii vremurilor 
de pe urmă, locuind în temniţi ca-n nişte morminte, au adus, prin jertfa lor, învierea neamului românesc. Să 
cântăm, aşadar, tuturor celor care neştiuţi au pătimit pentru credinţa sub prigoana celor fără de Dumnezeu, 
unele ca acestea: 
Bucuraţi-vă, arhierei şi preoţi, călugări şi credincioşi, care aţi umplut temniţele comuniste; 
Bucuraţi-vă, toţi cei ce v-aţi stins în vremea cruntei prigoane, ştiuţi doar de Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă, că în iertare şi nevoinţă desăvârşindu-vă, aţi făcut închisoarea prilej de sfinţire; 
Bucuraţi-vă, toţi cei ce închişi la Piteşti L-aţi mărturisit pe Hristos, îndurând biruitori chinurile cele mai presus 
de minte; 
Bucuraţi-vă, Aiudule şi Jilava, că sângele mulţimilor de mucenici v-au făcut locuri de închinare; 
Bucuraţi-vă, Gherla şi Periprava, că în voi a strălucit lumina rugăciunii celei din suferinţă; 
Bucuraţi-vă, toate temniţele comuniste, că v-aţi făcut scară spre cer pentru nenumăraţi mucenici; 
Bucuraţi-vă, că fără să vrea călăii cei nemiloşi au lucrat spre slava lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale; 
Bucuraţi-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut cerul, pururea mijlocind pentru noi înaintea lui 
Dumnezeu; 
Bucuraţi-vă dar, noilor mucenici, că vitejia şi răbdarea voastră v-au agonisit cununa cea veşnică; 
Bucuraţi-vă, că întru bucuria raiului sălăşluind acum, sunteţi nădejdea cea tare a neamului nostru; 
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Bucuraţi-vă, că prin jertfa voastră, Dumnezeu ne trimite în dar binecuvântările Lui cele bogate; 
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! 
 
Condacul al 13-lea: 
Tuturor sfinţilor neamului nostru, mucenici, ierarhi, cuvioşi, mărturisitori şi voievozi, ştiuţi sau neştiuţi, să le 
aducem cinstirea noastră şi dragostea şi evlavia. Şi să le mulţumim că unora care plâng pentru noi şi pentru 
păcatele noastre, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu peste pământul ţării. Iar lui Dumnezeu, Celui ce până 
acum nu a lepădat neamul nostru cel dreptcredincios, să-I cântăm din inimă, în veşnică şi dulce cântare zicând: 
Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)  
 
 

RUGĂCIUNE 
 
 

Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea 
mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi 
păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, 
care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, care ne-aţi apărat Biserica şi neamul, 
staţi tari, precum aţi şi stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi 
să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. 

Noi credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, 
sau care aţi venit în aceste părţi pentru a ne lumina cu viaţa sau cu moaştele voastre, 
vă rugaţi cu dragoste pentru noi şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu, 
şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: păziţi-ne, împreună cu Maica 
Domnului, de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră; nu de cele 
ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, sfinţilor, 
ci de cele care sunt din răutatea şi invidia vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi, şi 
care sunt mai presus de puterea noastră.  

Izbăviţi-ne, aşadar, cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor 
neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de 
potop, de boală şi de toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le pătimim. 

Că, iată, cu nenumărate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu 
uciderea de prunci cea cumplită, cu desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi 
minciuni, şi îndeobşte cu toată fapta cea rea.  

Ne-am îndepărtat sfinţilor, întru totul de Dumnezeu şi de Biserica Sa, şi vă 
rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru 
toată fapta cea bună. Şi să ne întoarceţi la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru 
Maica Sa şi pentru Biserica cea strămoşească. Ca nu cumva din pricina noastră să 
fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se 
slăveasca sfânt numele Lui. 

Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai 
noştri sfinţi români, şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 


