
 
PARACLISUL 

BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD 
ŞTEFAN CEL MARE AL MOLDOVEI 

 
într-acest chip în parte tradus după cel grecesc al lui Dr. Haralambie M. Buşea, 

în parte alcătuit pe româneşte după irmoasele şi podobiile bisericeşti 
 

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 
strana: Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru... 

preotul: Că a Ta este Împărăţia... 
strana: Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne închinăm... (de trei ori) 

 
Psalmul 142 

 
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă întru 

dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în 
întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor 
Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab 
auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn 
celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi 
calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine 
alerg Doamne. învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă po-
văţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă, întru dreptatea Ta, 
scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce 
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

şi iarăşi 
 

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. 
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. 
Duhul Tău Cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. 

 
Slavă..., Şi acum..., Aliluia... (de trei ori) 

Dumnezeu este Domnul... (de trei ori), apoi 
 

Troparul, glasul al 4-lea. «Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce» 
 

La slujitorul lui Hristos cel preavrednic, apărătorul şi podoaba Moldovei, ca nişte robi, cu 
dragoste venind, să strigăm: Mare Voievodule, către Hristos Împăratul rugându-te pururea, 
pomeneşte-ne, Sfinte, împărăţiei veşnice făcându-ne părtaşi, unsul lui Dumnezeu, fericite Ştefane. 

 
Slavă..., acelaşi sau cel al hramului; 

Şi acum..., al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu 
 

Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a vesti noi nevrednicii puterile tale. Că 
de nu ai fi stătut înainte, rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea primejdii? Sau cine 
ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi 
pururea din toate nevoile. 

 
Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule... 
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Canonul 

 
Cântarea 1, glasul al 8-lea. 

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat.. 
 

Stih: Sfinte Ştefane Voievod, roagă-te pentru noi. 
 
Cununile slavei celei cereşti, Sfinte Voievoade, ai luat de la Dumnezeu, Ştefane cel Mare al 

Moldovei, pe Care roagă-L mereu pentru robii tăi. 
Al Domnului slavei viteaz ostaş, Ştefane slăvite, izbăveşte-ne şi acum, năvala vrăjmaşului 

gonind-o, către Hristos Împăratul rugându-te. 
La Domnul Puterilor mijlocind, Ştefane, trimite celui care te pomenesc tărie să calc, 

Voievoade, toată-ndrăzneala vicleană a şarpelui. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
 
Eva dezlegatu-s-a de blestem, Maică a Vieţii, prin slăvită naşterea ta; şi eu dezlegare de 

păcate să dobândesc cu fierbinte solirea ta. 
 
 

Cântarea a 3-a. 
Irmos: Doamne, Cela ce-ai înălţat bolta cea cerească... 

 
Arma dreptei credinţe ai mânuit, Ştefane, scutul şi tăria Moldovei, izbăvind pe norodul tău; 

ci şi acum, Fericite, din tot necazul şi boala izbăveşte-ne degrab cu mijlocirea ta. 
Valul relei credinţe pe robii tăi, Ştefane, şi a necredinţei furtună ne-mpresoară cu vicleşug; 

ci apucând înainte şi mijlocind, înţelepte, la credinţa lui Hristos grabnic întoarce-ne. 
Izbăvire şi sprijin şi ajutor, Ştefane, nouă ai fost dat, Voievoade, celor care te lăudăm; căci 

cu a Crucii putere, precum demult împăratul Constantin, ai biruit ceata păgânilor. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
 
Rugătoare fierbinte către Hristos, Fiul tău, robii tăi te ştim, Preacurată Născătoare de 

Dumnezeu; ci şi acum mijloceşte, învrednicindu-ne, Maică, a râvni neîncetat căile Domnului. 
 
Trimite, de Dumnezeu întăritule Voievoade, robilor tăi întărire şi linişte, învârtoşarea din 

suflet alungându-le. 
Caută cu milostivire, de Dumnezeu Născătoare prealăudată, spre necazul meu cel cumplit al 

trupului şi vindecă durerea sufletului meu. 
 

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule... 
şi pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul; 

strana: Doamne miluieşte (de 12 ori), 
ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni... 

 
Sedealna, glasul al 2-lea: Rugătoare caldă... 

 
Ostaşule al lui Hristos întru tot slăvite şi sprijinul credincioşilor, cu durere venind acum la 

tine îţi strigăm: fericite Ştefane, apucă înainte şi din primejdii izbăveşte-ne pe noi, cela ce grabnic 
ajuţi pe cei ce te laudă. 
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Cântarea a 4-a. 
Irmos: Auzit-am, Doamne, taina iconomiei... 

 
Tare-n lupte te-ai arătat, harul Crucii, Ştefane, întărindu-te; ci şi nouă cu puterea ei sufletul 

şi trupul întăreşte-ne. 
Urâciunile patimii curăţeşte-mi, Ştefane, cu solirea ta căci cu râvnă casa Domnului ai 

împodobit-o, Voievodule. 
Ţara ta, înţeleptule, ţi-ai păzit cu oastea cetei monahilor; ci rugându-te Stăpânului, şi acum 

pe robii tăi păzeşte-ne. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
 
Izbăvirea numiţilor cu preasfântul nume al Împăratului, izbăveşte-mă de patimă, mijlocind, 

Stăpâna mea, la Fiul tău. 
 
 

Cântarea a 5-a 
Irmos: Luminează-ne pe noi... 

 
Iară mijlocind Fericite, pentru robul tău, îmi risipeşte noaptea păcatelor cel ce te bucuri de 

lumina Stăpânului. 
Nu te depărta de la robul tău, ostaşule al lui Hristos Împăratul Puterilor şi bărbăţie dăruieşte-

mi, Voievodule. 
Oaste de vrăjmaşi nevăzută ne înconjură, ci tu degrabă, Ştefane, scapă-ne înţelepciune 

tuturor dăruindu-ne. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
 
Unde vom afla izbăvire de primejdie, acoperirea ta neavându-o? Ci, o, Stăpână de vrăjmaşi 

izbăveşte-ne. 
 
 

Cântarea a 6-a 
Irmos: Rugăciune voi vărsa către Domnul... 

 
Arată-i biruitori pe robii tăi asupra oastei simţite cu mintea, de Dumnezeu întăritule Sfinte 

căci cu puterea Crucii ai biruit pe urâtorii de Hristos agareni, Voievodule Ştefane. 
Având noi a ta solire, Ştefane, întru ispite puternică armă, ţie strigăm: cel ce ai, Voievoade, 

într-ajutor Ceata Sfinţilor luptători, învredniceşte-ne pe noi a călca sfătuirea vicleanului. 
Ruşinea  fricii alung-o degrabă de la cei ce te roagă cântându-ţi, să nu ne temem prunceşte, 

Slăvite, de-nfricoşarea vrăjmaşului nevăzut, ostaşule al lui Hristos, întărirea şi scutul creştinilor. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
 
A milei Vistierie, Stăpână, ai născut-o cea ne-deşertată; ci şi pe noi miluieşte-ne, Maică, de a 

gheenei muncire scăpându-ne, că pururea îţi lăudăm, Preacurată, mulţimea minunilor. 
 
Trimite, de Dumnezeu întăritule Voievoade, robilor tăi întărire şi linişte, învârtoşarea din 

suflet alungându-le. 
Curată, care prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu 

înceta rugându-L, ca una ce ai îndrăznire de maică. 
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Preotul pomeneşte cum s-a arătat după Cântarea a 3-a, cu ecfonisul: Că milostiv... 
 

Condacul, glasul al 2-lea: Cu ale sângiurilor tale... 
 

Pe stâlpul cel neclătinat al credinţei, pe voievodul şi unsul lui Dumnezeu, pe Ştefan, ostaşul 
lui Hristos nebiruit, lăudându-l îi strigăm: din necazuri izbăveşte-ne cu ale tale rugăciuni. 

 
Prochimenul, glasul al 4-lea. 

Înălţat-am ales din poporul Meu, cu untdelemn sfânt l-am uns pe dânsul. 
 

Stih: Supus-a popoare nouă, şi neamuri sub picioarele noastre. 
 
 

Evanghelia. 
 

Diaconul: Înţelepciune, drepţi... 
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. (Ioan X, 1-9) 

 
Zis-a Domnul către Iudeii ce veniseră la Dânsul: Amin, amin zic vouă: cela ce nu intră prin 

uşă în ocolul oilor, ci sare pe aiurea, acela fur este şi tâlhar. Iar cela ce intră prin uşă, păstor este al 
oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le 
mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale sale, înaintea lor merge şi oile îi urmează lui, că ştiu 
glasul lui. Iar celui străin nu vor urma, ci vor fugi de el, că nu ştiu glasul străinilor. Această pildă le-
a spus-o Iisus, dar ei n-au cunoscut ce erau acelea ce le grăia lor. Zis-a, deci, iară Iisus: Amin, amin 
zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi mai înainte de Mine au venit furi sunt şi tâlhari, dar nu i-au 
ascultat pe ei oile. Eu sunt uşa; prin Mine de va intra cineva, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi 
păşune va afla. 

 
Slavă..., glasul al 2-lea 

 
Pentru rugăciunile Voievodului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre. 
 

Şi acum..., 
 

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor 
noastre. 

 
Stihira, glasul al 6-lea: Toată nădejdea... 

 
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale 

şterge fărădelegea mea. 
 
Nu mă încredinţa ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpâna mea, ci primeşte cererea celui ce 

te roagă, că scârbele mă cuprind şi a răbda nu-s în stare săgetările dracilor; acoperământ nu am unde 
să alerg eu ticălosul, pururea fiind luptat, şi n-am mângâiere afară de tine, Stăpână a lumii, nădejdea 
şi paza credincioşilor; nu îmi trece rugăciunile, ci fă ce-mi este de folos. 

 
Preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău... 

strana: Doamne miluieşte (de 12 ori);  
ecfonisul: Cu mila... 
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Cântarea a 7-a 
Irmos: Feciorii lui Israel, strămutaţi din Iudeea în Babilon... 

 
Te rugăm, Voievoade, mijloceşte la Domnul cu îndrăznirea ta, pe care-ai dobândit-o 

mulţime de biserici ridicându-I şi mănăstiri, să ne ridice pe noi din grija cea lumească. 
Adierea cea lină a iubirii de oameni şi milosteniei pe care ai făcut-o, Ştefane fericite, toată 

lumea o a cuprins; ci risipeşte-ne cu ea a inimii-mpietrire. 
Ocrotirea Moldovei, iubitorul podoabei casei Stăpânului, acoperă-ne pururi, Ştefane 

înţelepte, mijlocind către Dumnezeu, şi întăreşte şi acum credinţa ortodoxă. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
 
Şi acum sufleteşte întăreşte-ne, Maică a Împăratului, să-nvingem, Preacurată, vicleana 

sfătuire şi puterea celui vrăjmaş, ca mântuiţi să lăudăm purtarea ta de grijă. 
 
 

Cântarea a 8-a 
Irmos: Pe Împăratul Ceresc... 

 
Tâmpla cerească o ai trecut, Voievoade, pentru aceasta solirile tale, Ştefane, la Domnul 

fierbinte ţi le cerem. 
Edenul, Sfinte, îl moşteneşti de la Domnul, al lui Hristos iconom credincioase, Căruia te 

roagă pe robii tăi să-i ierte. 
 
Stih: Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul. 
 
Fără zăbavă către Stăpânul a toate, Voievoade, rugându-te, dă-ne mintea să o punem stăpână 

peste patimi. 
 
Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Adevărată de Dumnezeu Născătoare cunoscându-te eu, rătăcitul, calea mântuirii arată-mi, 

Preacurată. 
 
Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi 

preaînălţându-L pe El întru toţi vecii. 
 
Pe Împăratul Ceresc, pe Care îl laudă ostile îngereşti, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi 

vecii. 
 
 

Cântarea a 9-a 
Irmos: Adevărată de Dumnezeu Născătoare... 

 
Nu-i trece cu vederea, Ştefane slăvite, ci pomeneşte-i pe robii tăi, ca un bun, că îţi cântăm, 

Fericite, cântare de laudă. 
Evlavie în lupta cea duhovnicească de la Hristos, Voievoade, trimite-le celor ce luptele tale 

îţi cântă cu dragoste. 
Cu Maica preacurată, Ştefane slăvite, şi toată tabăra Sfinţilor luptători neîncetat către 

Domnul pe toţi pomeneşte-ne. 
 
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. 
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Cu dragoste de maică pe Domnul cuprinzându-L, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat, pe 
robii tăi izbăveşte-i din toate nevoile. 

 
 

şi îndată Cuvine-se cu adevărat... cu megalinariile Voievodului: 
 

Bucură-te, marele domnitor al ţării Moldovei, Voievoade al lui Hristos, care cu puterea 
Crucii, înţelepte, ai biruit păgânii, Viteazule Ştefane. 

Bucură-te, marele ziditor de sfinte lăcaşuri Credincioşilor ortodocşi; bucură-te, chivot al 
milostivirii, ctitore al Putnei şi al Zografului. 

Toată bântuiala vrăjmaşului, Ştefane slăvite, risipeşte-o de la noi, care, Fericite, a ta 
pomenire o săvârşim cu râvnă, o, Voievodule. 

Precum împăratului Constantin, trei cruci, Voievoade, în văzduh ţi s-au arătat şi-ai biruit, 
Slăvite, cu arma cea cerească oştirea păgânească,  viteazule Ştefane. 

Pe cei ce cu dragoste te cinstesc acoperă-i, Sfinte, cu al tău acoperământ, ostaşule vrednic al 
Domnului slavei, Ştefane Voievoade, scutul creştinilor. 

 
şi aceste două tropare ale Maicii Domnului 

 
Din tine, Născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul întrupându-Se negrăit, covârşeşti, 

Fecioară, Oştirea cea Cerească; ţie, dar, îţi aducem cântare de laudă. 
Cu toate oştirile îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviţi şi cu tot soborul Sfinţilor, 

Preacurată, Fiului tău te roagă toţi să ne mântuim. 
 
 

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru...;  
preotul: Că a Ta este împărăţia... 

 
Troparul, glasul al 5-lea: Pe Cuvântul Cel împreună fără de început... 

 
De cununa cerească învrednicindu-te, împărăteşti, Voievoade, cu Împăratul Hristos, 

credinciosule ostaş, slăvite Ştefane, pentru aceasta şi pe noi, care pururi lăudăm cinstitele tale lupte, 
izbăveşte-ne, Fericite, de tot văzutul şi gânditul vrăjmaş. 

 
şi preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule..., 

strana: Doamne miluieşte (de trei ori),  
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea..., 

strana: Doamne miluieşte (de trei ori),  
Încă ne rugăm să se păzească..., 

strana: Doamne miluieşte (de 40 ori),  
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule..., 

strana: Doamne miluieşte (de trei ori), 
iar preotul zice ecfonisul: Că milostiv... 

apoi face otpustul cel mic, fără însă a zice Pentru rugăciunile... 
 

Troparul, glasul al 2-lea: Când de pe lemn... 
 

Tuturor ne ajuţi, Preacurată, celor ce venim cu credinţă la puternică mâna ta, neavând 
altundeva, păcătoşii, către Dumnezeu în primejdii şi întristări mijlocitoare preabună, cei ce suntem 
gârboviţi de către multe greşeli; Maica Dumnezeului Preaînalt, la tine cădem cu toţii: din toată-
mpresurarea izbăveşte-i pe robii tăi. 
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şi acestea, acelaşi glas 
 

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. 
Toată nădejdea mea spre tine o înalţ, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul 

tău. 
şi acest tropar, glas întâi 

 
Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta 

dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un singur Îndurat. 
 

şi preotul încheie, zicând: Pentru rugăciunile... 
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