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ACATISTUL  

BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD 
ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT 

 
 
 

Condac 1: 
 

Binecredinciosului ªtefan, Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate ºi cu dragoste a 
cârmuit poporul lui Dumnezeu; ziditor de locaºuri sfinte ºi apãrãtor al creºtinãtãþii; cel cinstit de 
toatã lumea ca atlet al lui Hristos, cu bucurie într-un glas sã-i strigãm:  

Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 
 

Icos 1: 
 

Din pruncie ai fost crescut de pãrinþii tãi în dragostea de neam ºi credinþã, iar la vârsta 
oºteanului luptãtor ai fost rânduit de Dumnezeu sã conduci Þara Moldovei. Pentru aceasta alesul 
între ierarhi, Mitropolitul Teoctist, la locul numit Direptate, domn te-a uns, ca împreunã sã glãsuim: 

Bucurã-te, cã din copilãrie ai iubit buna podoabã a Casei lui Dumnezeu; 
Bucurã-te, ctitor al multor biserici din Þara Moldovei; 
Bucurã-te, cã ºi în Transilvania ºi Muntenia ai zidit locaºuri sfinte; 
Bucurã-te, cã prin acestea ai întãrit credinþa ºi unitatea neamului tãu; 
Bucurã-te, cã Mãnãstirea Zograful ai ctitorit-o cu multã dragoste creºtineascã; 
Bucurã-te, cã ºi alte mãnãstiri din Muntele Atonului cu dãrnicie ai ajutat; 
Bucurã-te, cã astfel ostenindu-te, Dumnezeu þi-a sfinþit viaþa; 
Bucurã-te, cã prin înãlþarea de biserici ºi mãnãstiri ai întãrit evlavia ortodoxã; 
Bucurã-te, cã prin zidirea lor ai adus laudã ºi mulþumire lui Dumnezeu; 
Bucurã-te, cã prin acestea pildã te-ai fãcut cârmuitorilor de þarã; 
Bucurã-te, cã ai pãzit dreapta credinþã; 
Bucurã-te, cã ai avut credinþã lucrãtoare prin iubire; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii!  

 
 
 

Condacul al 2-lea: 
 

Împodobind pe pãmânt sfinte locaºuri, cu daruri multe, bisericã nefãcutã de mânã þi-ai 
pregãtit în ceruri, unde acum te veseleºti ºi cu îngerii împreunã glãsuieºti, cântând lui Dumnezeu: 
Aliluia! 
 

Icosul al 2-lea: 
 

Vãzând primejduitã credinþa creºtinã, te-ai umplut de apostoleascã râvnã în apãrarea ei, 
cerând ajutor de la Dumnezeu ºi luând ca mijlocitori pe sfinþi; pentru aceea cu bucurie strigãm: 

Bucurã-te, cã te-ai arãtat iscusit atlet al lui Hristos; 
Bucurã-te, cã Dumnezeu þi-a dat putere în luptele pe care le-ai purtat; 
Bucurã-te, cã Sfinþii Mari Mucenici Procopie ºi Dimitrie te-au întãrit în lupte; 
Bucurã-te, cã Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea þi-a fost ocrotitor; 
Bucurã-te, cã ai fãcut din icoana Sf. Gheorghe steagul oºtirii tale; 
Bucurã-te, cã pe acest Mare Mucenic ocrotitor al Moldovei l-ai ales; 
Bucurã-te, cã prin mijlocirea acestor sfinþi ai biruit pe vrãjmaºi; 
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Bucurã-te, cã în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor; 
Bucurã-te, cã de primejdia morþii în lupte nu te-ai spãimântat; 
Bucurã-te, oºtean înþelept al Crucii;  
Bucurã-te, purtãtor al biruinþei dãruite din cer; 
Bucurã-te, nebiruit ostaº al lui Hristos; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 3-lea: 
 

Nu de la oameni þi-a venit ajutorul în luptele ce ai purtat pentru apãrarea credinþei, ci de la 
Dumnezeu Atotputernicul, Cel ce toate le împlineºte dupã bunãvoirea Sa. Pentru aceasta, Sfinte 
ªtefane, nãvãlirile potrivnicilor, cu ajutorul Celui ce dã biruinþele, oprindu-le, ai cântat: Aliluia! 

 
Icosul al 3-lea: 

 
Fiind încredinþat cã Dumnezeu te va ajuta sã biruieºti, þi-ai îmbãrbãtat oºtenii cu pilda 

curajului tãu ºi apoi i-ai rãsplãtit dupã dreptate, pentru care glãsuim: 
Bucurã-te, înþelepte Voievod cã în toate cu fricã de Dumnezeu ai lucrat; 
Bucurã-te, cã ai mulþumit lui Dumnezeu pentru ajutorul primit; 
Bucurã-te, cã ai rãsplãtit pe cei ce s-au jertfit pentru dreapta credinþã; 
Bucurã-te, cã îndreptarea celor potrivnici cu rãbdare ai aºteptat-o; 
Bucurã-te, cã celor rãi le-ai stat împotrivã; 
Bucurã-te, cã pe cei vinovaþi cu înþelepciune i-ai judecat; 
Bucurã-te, cã ai ºtiut sã ierþi ºi sã mustri cu bunã rânduialã; 
Bucurã-te, cã pe pãrtaºii la uciderea tatãlui tãu i-ai iertat; 
Bucurã-te, cã ºi altora te-ai arãtat îndurãtor; 
Bucurã-te, cã prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrãjmaºi; 
Bucurã-te, cã în toate milostiv te-ai arãtat; 
Bucurã-te, cã pe duºmani la pace i-ai chemat; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 4-lea: 
 

Purtând biruinþã asupra potrivnicilor ca un ostaº al lui Hristos, smerit ºi înþelept, ai socotit, 
dupã dreptate, cã aceasta vine de la Dumnezeu. De aceea n-ai încetat, Sfinte ªtefane, sã lauzi 
nemãsurata Sa milostivire, cântându-I neîncetat: Aliluia! 
 

Icosul al 4-lea: 
 

Înconjurat fiind de mulþimea potrivnicilor de alt neam, ai înþeles cã numai Dumnezeu te 
poate ajuta; drept aceea te-ai silit sã faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugãtor cãtre Dumnezeu 
ºi povãþuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul; de aceea cu bucurie te lãudãm: 

Bucurã-te, iubitorule al sihaºtrilor; 
Bucurã-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil; 
Bucurã-te, cã pe duhovnicul tãu cu smerenie l-ai ascultat; 
Bucurã-te, cã prin învãþãturile acestui cuvios þi-ai luminat cugetul; 
Bucurã-te, cinstitorule al tuturor cãlugãrilor; 
Bucurã-te, cã rugãciunilor acestora te-ai încredinþat; 
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Bucurã-te, cã prin sfintele lor rugãciuni te-ai întãrit în lupte; 
Bucurã-te, cã tu pe aceºtia dupã cuviinþã i-ai cinstit; 
Bucurã-te, cã multe mãnãstiri ºi sihãstrii ai împodobit; 
Bucurã-te, cã în luptele tale, voia lui Dumnezeu ai împlinit; 
Bucurã-te, cã þara, dreapta credinþã ºi creºtinãtatea întreagã ai apãrat; 
Bucurã-te, întâiule între voievozii neamului; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 5-lea: 
 

Mãnãstirile ctitorite de tine, slãvite ªtefane, cetãþi ale credinþei noastre ortodoxe s-au arãtat 
ºi candele luminoase ale cunoaºterii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinþilor Pãrinþi ai Bisericii 
strãbune am învãþat sã cântãm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icosul al 5-lea: 

 
Sã priveghem ºi sã ne rugãm ca sã nu cãdem în ispitã, ne-a învãþat Dumnezeul Mântuitorul, 

iar Pavel Apostolul sã ne rugãm neîncetat ne-a povãþuit, învãþãturi pe care tu în minte ºi în inimã le-
ai pus, pentru care laude ca acestea aducem þie: 

Bucurã-te, iubitorule al rugãciunii; 
Bucurã-te, cã rugãciunea þi-a fost scut de apãrare în rãzboaie; 
Bucurã-te, cã prin post ºi rugãciune te-ai desãvârºit; 
Bucurã-te, cã prin rugãciune pe vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi i-ai biruit; 
Bucurã-te, cã prin evlavie la cunoaºterea de Dumnezeu ai ajuns; 
Bucurã-te, statornic rugãtor pentru cei vii ºi pentru cei adormiþi; 
Bucurã-te, cã prin pocãinþã ºi post þi-ai curãþit sufletul; 
Bucurã-te, cã prin credinþã ºi fapte bune sfinþenie ai dobândit; 
Bucurã-te, cã pe Hristos, cu osârdie, l-ai slujit; 
Bucurã-te, cã prin rãbdare ºi rugãciune þi-ai agonisit smerenie; 
Bucurã-te, cã prin credinþã tare sufletul þi-ai luminat; 
Bucurã-te, cã prin Tainele Bisericii cu Hristos te-ai unit; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 6-lea: 
 

Ca ºi cu o porfirã te-ai îmbrãcat, Sfinte ªtefane, cu milostenia ºi cu bunãtatea inimii, iar 
Dumnezeu, cunoscãtorul inimilor nu te-a pãrãsit atunci când i-ai cerut ajutorul în nevoi ºi în 
necazuri; Cãruia, mulþumindu-I ai cântat: Aliluia! 
 

Icosul al 6-lea: 
 

Având statornicã iubire faþã de Hristos, te-ai îndreptat pururea cu creºtineascã dragoste cãtre 
cei din nevoi; de aceea grãim unele ca acestea: 

Bucurã-te, ajutãtorul celor sãraci; 
Bucurã-te, cã pe ei i-ai iubit pentru dragostea lui Hristos; 
Bucurã-te, cã i-ai ocrotit de lãcomia celor prea bogaþi; 
Bucurã-te, cã multe familii nevoiaºe ai ajutat; 
Bucurã-te, cã milosteniile tale bucurie au adus celor lipsiþi; 
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Bucurã-te, cã prin miluirea lor scarã cãtre cer þi-ai fãcut; 
Bucurã-te, cã rugãciunea ºi postul cu milostenia le-ai unit; 
Bucurã-te, cã iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te-ai arãtat; 
Bucurã-te, cã bine chivernisind bogãþiile pãmânteºti, cele duhovniceºti ai agonisit; 
Bucurã-te, cã nu þi-ai lipit sufletul de cele trecãtoare; 
Bucurã-te, învãþãtorule al milei ºi prietenul sãracilor; 
Bucurã-te, cã pentru bunãtatea ta Hristos te-a rãsplãtit cu cele veºnice; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 7-lea: 
 

Învãþând de la Hristos sã nu rãsplãteºti cu rãu celor ce þi-au greºit, iertare celor osândiþi le-ai 
dãruit, iar cei miluiþi de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icosul al 7-lea: 

 
Din pricina neascultãrii, strãmoºii neamului omenesc au fost scoºi din Rai, iar tu, prin 

smerenie ºi ascultare, cununã de biruinþã de la Hristos ai dobândit; ca sã-þi cântãm: 
Bucurã-te, domnitor iubitor de smerenie; 
Bucurã-te, cã prin ea ai surpat uneltirile diavolului; 
Bucurã-te, cã prin ea ai îmblânzit pe cei rãi; 
Bucurã-te, cã prin smerenie spre cele cereºti te-ai înãlþat; 
Bucurã-te, cã biruinþele tale lui Hristos le-ai datorat; 
Bucurã-te, cã înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le-ai socotit; 
Bucurã-te, cã prin acestea te-ai pãzit de duhul mândriei; 
Bucurã-te, cã prin smerenie ai ruºinat pe cel potrivnic; 
Bucurã-te, cã þara ºi Biserica neamului prin jertfelnicia ta s-au întãrit; 
Bucurã-te, cã pentru smerenia ta Dumnezeu þi-a dat darul înþelepciunii; 
Bucurã-te, cã smerindu-te, þi-ai pus toatã încrederea în Dumnezeu; 
Bucurã-te, cã dreapta judecatã þi-a fost cumpãnã în cârmuirea þãrii; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 8-lea: 
 

Þara ºi credinþa vitejeºte le-ai apãrat, mãrite ªtefane, crezând în Domnul Hristos, Cel ce þi-a 
dat þie putere. De aceea, împreunã cu binecredincioºii tãi oºteni, din dragoste ai cântat lui 
Dumnezeu: Aliluia! 
 

Icosul al 8-lea: 
 

�Veniþi la Mine toþi cei osteniþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi odihni pe voi�, a zis Domnul, iar 
Apostolul grãieºte: �prin multe necazuri se cade nouã sã intrãm în Împãrãþia lui Dumnezeu�; la 
aceste cuvinte tu, slãvite ªtefane, luând aminte, crucea vieþii tale ai purtat-o cu vrednicie 
creºtineascã, pentru care noi îþi aducem laude ca acestea: 

Bucurã-te, vrednic ostaº al lui Hristos; 
Bucurã-te, cã necazurile vieþii cu rãbdare le-ai îndurat; 
Bucurã-te, cã moartea celor patru copii ai tãi nu þi-a slãbit credinþa în Dumnezeu; 
Bucurã-te, cã în necazuri mai mult te-ai apropiat de Dumnezeu;  
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Bucurã-te, cã prin rãbdare te-ai întãrit în dreapta credinþã; 
Bucurã-te, cã ai purtat Crucea lui Hristos cu multã bucurie; 
Bucurã-te, cã ai fost domnitor harnic ºi oºtean viteaz;  
Bucurã-te, cã înfrânt fiind, n-ai deznãdãjduit; 
Bucurã-te, cã sfaturile evlavioasei tale maici le-ai urmat; 
Bucurã-te, cã primejdiile nu te-au spãimântat; 
Bucurã-te, cã îndurând multe necazuri, lui Iov te-ai asemãnat; 
Bucurã-te, cã ai fost pildã de rãbdare în necazuri; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 9-lea: 
 

Fiind rãnit în lupta de la Chilia, muceniceºte ai rãbdat durerile pânã la sfârºitul vieþii, 
gândindu-te pururea la suferinþele Mântuitorului pe Cruce, Cãruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! 

 
Icosul al 9-lea: 

 
Încredinþat fiind de Învierea cea de obºte, n-ai slãbit în dragostea faþã de cei adormiþi în 

Domnul, ci, cu osârdie, i-ai cinstit prin fapte creºtineºti, pentru care te lãudãm zicând: 
Bucurã-te, fiu binecinstitor al pãrinþilor care te-au nãscut; 
Bucurã-te, cinstitorule al moºilor ºi strãmoºilor din care ai odrãslit; 
Bucurã-te, cã mormintele lor le-ai împodobit; 
Bucurã-te, cã prin aceasta ai arãtat dragostea ta faþã de ei; 
Bucurã-te, cã pentru sufletele celor rãposaþi multã grijã ai purtat; 
Bucurã-te, cã nedespãrþit de ei ai rãmas prin dragostea lui Hristos; 
Bucurã-te, cã pildã de cinstire a înaintaºilor te-ai fãcut; 
Bucurã-te, cã prin faptele tale credinþa în Învierea celor morþi ai mãrturisit; 
Bucurã-te, cinstitorule al celor adormiþi în dreapta credinþã; 
Bucurã-te, rugãtorule pentru sufletele ostaºilor care s-au jertfit în luptã; 
Bucurã-te, cã împreunã cu drepþii locuieºti în ceruri; 
Bucurã-te, împlinitorule al voii lui Dumnezeu; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 10-lea: 
 

Cinstirea oºtenilor care ºi-au jertfit viaþa pentru neam ºi credinþã ai dovedit-o aºezând 
osemintele lor la temelia bisericii Mãnãstirii Rãzboieni, ca pe niºte odoare de mare preþ; pentru 
care, împreunã cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 
 

Icosul al 10-lea: 
 

Deschizându-þi inima la cuvintele apostoleºti: �Pentru mine viaþa este Hristos ºi moartea 
câºtig�, te-ai îngrijit creºtineºte de trecerea ta la veºnicele locaºuri; de aceea te lãudãm acum: 

Bucurã-te, cã totdeauna te-ai îngrijit de sfârºitul vieþii pãmânteºti; 
Bucurã-te, cã prin aceasta te-ai gândit la ziua Judecãþii lui Hristos; 
Bucurã-te, cã te-ai pregãtit pentru a da rãspunsul cel bun;  
Bucurã-te, cã moartea strãmutare la cele veºnice ai socotit-o; 
Bucurã-te, cã din timp mormântul þi-ai zidit la Mãnãstirea Putna; 
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Bucurã-te, cã despãrþirea de trup nu te-a înfricoºat; 
Bucurã-te, cã ai înþeles creºtineºte vremelnicia acestei vieþi; 
Bucurã-te, cã prin trecerea ta la cele veºnice, n-ai uitat poporul tãu; 
Bucurã-te, cã testament sfânt ai lãsat urmaºilor tãi; 
Bucurã-te, cã aceºtia pilda vieþii tale au urmat; 
Bucurã-te, cã ei, asemenea þie, locaºuri sfinte au înãlþat; 
Bucurã-te, cã prin rugãciunile tale ocroteºti pe iubitorii de Bisericã; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 11-lea: 
 

Strãmutându-te la locaºurile cele veºnice, poporul binecredincios rugãtor neîncetat cãtre 
Dumnezeu te-a aflat, cã împreunã cu tine, sã-I cântãm: Aliluia! 

 
Icosul al 11-lea: 

 
Iubind pe Hristos pe pãmânt, acum vezi frumuseþea chipului Sãu strãlucind în slava cea 

negrãitã a Împãrãþiei cerurilor. ªtiindu-te rugãtor pentru noi, cei ce suntem cuprinºi de noianul 
ispitelor, te lãudãm alesule al lui Dumnezeu, Sfinte ªtefane Voievod, zicând: 

Bucurã-te, pururea rugãtor pentru poporul cel credincios; 
Bucurã-te, ocrotitor al celor asupriþi ºi împovãraþi; 
Bucurã-te, apãrãtor al cãlugãrilor ce se roagã în ctitoriile tale; 
Bucurã-te, apãrãtor al Ortodoxiei; 
Bucurã-te, luminãtor al cârmuitorilor de þarã; 
Bucurã-te, fiu credincios al Bisericii tale; 
Bucurã-te, om al dreptãþii pentru cei mulþi; 
Bucurã-te, ctitor al multor mãnãstiri ºi biserici; 
Bucurã-te, apãrãtor al credinþei creºtine; 
Bucurã-te, cã te asemeni marelui Împãrat Constantin; 
Bucurã-te, voievod viteaz ºi înþelept; 
Bucurã-te, omule al lui Dumnezeu ºi luptãtor creºtin; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 12-lea: 
 

Toate ctitoriile tale cu alese daruri împodobindu-le întotdeauna urmaºii cu evlavie le-au 
cinstit ºi, în ele, pe Dumnezeu au preamãrit cântând: Aliluia! 
 

Icosul al 12-lea: 
 

Pomenirea ta cea binevestitã, bucurie s-a arãtat nouã urmaºilor tãi, mãrite ªtefane; 
lumineazã sufletele noastre cu lumina cunoºtinþei de Dumnezeu, de care pururea te bucuri în ceruri, 
pentru ca sã-þi cântãm: 

Bucurã-te, lauda întregii Moldove; 
Bucurã-te, nãdejdea Bucovinei ºi a Basarabiei; 
Bucurã-te, ocrotitorul oºtirii iubitoare de Hristos; 
Bucurã-te, ocrotitorul celor sãraci; 
Bucurã-te, luminãtorul celor în primejdii; 



 7 

Bucurã-te, rugãtor pentru noi în ceruri; 
Bucurã-te, prieten al împãraþilor dreptmãritori; 
Bucurã-te, binefãcãtor al Bisericii lui Hristos;  
Bucurã-te, cinstitor al sfinþilor ei; 
Bucurã-te, închinãtor al Sfintei Treimi; 
Bucurã-te, Voievod purtãtor de biruinþã; 
Bucurã-te, lauda ºi bucuria noastrã a tuturor; 
Bucurã-te, Sfinte ªtefane, apãrãtor al creºtinãtãþii! 

 
 
 

Condacul al 13-lea: 
 

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte ªtefane, zideºte cu rugãciunile tale în inimile noastre altar 
sfânt, precum ai zidit atâtea biserici ºi mãnãstiri; biruieºte duhurile rele ce se oºtesc asupra noastrã 
în chip nevãzut; ocroteºte-ne cu rugãciunile tale necontenite ºi cu darul cel dat þie de Hristos, 
precum ai ocrotit pe creºtinii din vremea ta, ca împreunã sã cântãm lui Dumnezeu: 

Aliluia! (de trei ori) 
 

Acest Condac se zice de trei ori. 
 
 

Apoi se zice Icosul 1: Din pruncie ai fost crescut... 
ºi Condacul 1: Binecredinciosului Voievod al Moldovei... 

 
 
 

Rugãciune 
 

Sfinte ªtefane Voievod, apãrãtor al poporului român ºi grabnic folositor al tuturor 
creºtinilor, pleacã-te spre rugãciunea pe care o înãlþãm cãtre tine, noi, nevrednicii. Cunoaºtem 
îndrãznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli cãtre Bunul Dumnezeu, ºi precum Acesta þi-a 
ascultat rugãciunile, aºa auzi-ne ºi pe noi în aceastã zi, când chemãm numele tãu. 

Ocroteºte bisericile ºi mãnãstirile în pace, întãreºte credinþa slãbitã de ispitele acestui veac, 
surpã eresurile, lumineazã ocârmuitorii, dã vitejie ostaºilor, iar nouã tuturor lumineazã-ne calea 
mântuirii, ca împreunã cu tine în locaºurile cele cereºti sã ne bucurãm în vecii vecilor. Amin. 


