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SLUJBA 

BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD 
ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT 

(2 IULIE) 
 
 
 

LA VECERNIA MICÃ 
  

La Doamne strigat-am..., stihirile pe 4, glasul al 4-lea: 
 

Podobie: Dat-ai semn celor ce se tem... 
 

Veniþi toþi credincioºii, cu inimi curate ºi cu dreaptã credinþã, sã lãudãm cu cântãri 
duhovniceºti pe slãvitul ªtefan Voievod, fiul preaiubit al pãrinþilor sãi Bogdan ºi Maria, care s-a 
arãtat, prin râvnã dumnezeiascã, Soare al Moldovei, mare binefãcãtor al Casei lui Dumnezeu ºi 
cãtre Domnul pururea rugãtor (de douã ori). 

Pe apãrãtorul întregii creºtinãtãþi ºi al credinþei noastre strãmoºeºti, pe atletul lui Hristos, pe 
Binecredinciosul ªtefan Voievod, care ne apãrã de potrivnici, toþi credincioºii sã-l lãudãm. 

Astãzi, împreunã cu întreaga suflare româneascã, cu aleasã evlavie ºi cu inimi curate, 
cinstim faptele mãreþe ale slãvitului ªtefan Voievod, ostaºul lui Hristos, cel ce s-a luptat pentru 
dreapta credinþã, pe care într-un glas cu cântãri duhovniceºti sã-l lãudãm. 

 
Slavã..., glasul al 4-lea: 

 
Veniþi toþi iubitorii de rugãciune, unind credinþa cu fapta bunã, sã lãudãm pe slãvitul ªtefan 

al Moldovei, care prin acestea a bineplãcut lui Dumnezeu, iar dupã strãmutarea la cereºtile locaºuri 
se roagã neîncetat pentru pacea lumii ºi mântuirea sufletelor noastre. 

 
ªi acum... a Brâului (dacã nu este duminicã), glasul al 2-lea: 

 
Gândul ºi mintea curãþindu-ne, cu îngerii sã prãznuim ºi noi luminat, începând cântarea lui 

David, Fecioarei Mirese a Împãratului Hristos Dumnezeului nostru, zicând: scoalã-Te, Doamne, 
întru odihna Ta, Tu ºi chivotul sfinþeniei Tale, cã ai împodobit-o pe dânsa ca pe o cãmarã frumoasã, 
ºi ai dãruit-o cetãþii Tale, Stãpâne, sã o apere ºi sã o acopere de cei potrivnici, cu puternicã tãria Ta, 
pentru rugãciunile ei. 

 
La Stihoavnã: 

 
glasul al 2-lea, Podobie: Ca pe un viteaz ... 

 
Astãzi, toþi credincioºii saltã de bucurie, vãzând cum se cinsteºte cu alese laude ºi cântãri 

duhovniceºti Voievodul ªtefan, apãrãtorul Moldovei, prin care Dumnezeu S-a preamãrit. 
 

Stih: Înãlþat-am pe cel ales din poporul Meu, aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn 
sfânt al Meu l-am uns pe el. 

 
Astãzi, Cuviosul Daniil Sihastrul se bucurã cã fiul sãu duhovnicesc acum este lãudat dupã 

cuviinþã cu psalmi ºi cântãri duhovniceºti, pentru marea sa iubire faþã de þara strãmoºeascã ºi 
credinþa creºtineascã. 
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Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeul Tãu, cu untdelemnul bucuriei, mai mult 

decât pe pãrtaºii Tãi. 
 

Toate cetele purtãtorilor de biruinþã, la prãznuirea dreptului Voievod, îºi unesc glasurile în 
rugãciuni ºi cântãri de laudã, slãvind pe Dumnezeu, Care prin cruce a dat biruinþã alesului Sãu 
asupra potrivnicilor; pentru aceea cu credinþã ºi noi ne rugãm: pomeneºte-ne, Doamne, în Împãrãþia 
Ta, dimpreunã cu cel pe care l-ai iubit. 

 
Slavã... asemenea 

 
Astãzi, toatã suflarea româneascã, într-un glas îl laudã, cu inima smeritã, pe mult iubitorul 

Casei lui Dumnezeu, pe fericitul ªtefan, marele ctitor de locaºuri sfinte în care neîncetat Se 
preamãreºte Dumnezeu, Cel Unul în fiinþã ºi închinat în trei Ipostasuri. 

 
ªi acum... a Brâului 

 
glasul al 2-lea, Podobie: Ca pe un viteaz ... 

 
Racla care þine veºmântul tãu, Preacuratã, chivot de sfinþenie ºi sfinþitã îngrãdire, slavã ºi 

laudã, ºi izvor de tãmãduiri robilor tãi, în toate zilele se aratã, la care, astãzi, cu evlavie adunându-
ne, lãudãm mãririle tale cele multe ºi noianul minunilor. 

 
Tropar, glasul 1: 

 
Apãrãtor neînfricat al credinþei ºi patriei strãbune, mare ctitor de locaºuri sfinte, ªtefane 

Voievod, roagã pe Hristos Dumnezeu, sã ne izbãveascã din nevoi ºi din necazuri.  
 

Slavã... ªi acum... a Brâului 
 

Tropar, glasul al 8-lea: 
 

Nãscãtoare de Dumnezeu Pururea Fecioarã, acoperãmântul oamenilor, veºmântul ºi brâul 
preacuratului tãu trup, puternic acoperãmânt cetãþii tale ai dãruit. Nãscând mai presus de fire ºi 
nestricatã rãmânând, întru Tine ºi firea ºi vremea se înnoiesc. 
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LA VECERNIA MARE: 

 
Dupã obiºnuitul Psalm, se cântã: Fericit bãrbatul..., starea întâi 

 
La Doamne, strigat-am..., stihirile pe 8, glasul al 4-lea: 

 
trei ale Brâului ºi cinci ale Sfântului 

 
Podobie: Dat-ai semn celor ce se tem... 

 
Veniþi toþi credincioºii, cu inimi curate ºi cu dreaptã credinþã, sã lãudãm cu cântãri 

duhovniceºti pe slãvitul ªtefan Voievod, fiul preaiubit al pãrinþilor sãi Bogdan ºi Maria, care s-a 
arãtat, prin râvnã dumnezeiascã, Soare al Moldovei, mare binefãcãtor al Casei lui Dumnezeu ºi 
cãtre Domnul pururea rugãtor (de douã ori). 

Pe apãrãtorul întregii creºtinãtãþi ºi al credinþei noastre strãmoºeºti, pe atletul lui Hristos, pe 
Binecredinciosul ªtefan Voievod, care ne apãrã de potrivnici, toþi credincioºii sã-l lãudãm. 

Astãzi, împreunã cu întreaga suflare româneascã, cu aleasã evlavie ºi cu inimi curate, 
cinstim faptele mãreþe ale slãvitului ªtefan Voievod, ostaºul lui Hristos, cel ce s-a luptat pentru 
dreapta credinþã, pe care într-un glas cu cântãri duhovniceºti sã-l lãudãm. 

Veniþi toþi iubitorii de rugãciune, unind credinþa cu fapta bunã, sã lãudãm pe slãvitul ªtefan 
al Moldovei, care prin acestea a bineplãcut lui Dumnezeu, iar dupã strãmutarea la cereºtile locaºuri 
se roagã neîncetat pentru pacea lumii ºi mântuirea sufletelor noastre. 

Astãzi, toþi credincioºii saltã de bucurie, vãzând cum se cinsteºte cu alese laude ºi cântãri 
duhovniceºti Voievodul ªtefan, apãrãtorul Moldovei, prin care Dumnezeu S-a preamãrit. 

Astãzi, Cuviosul Daniil Sihastrul se bucurã cã fiul sãu duhovnicesc acum este lãudat dupã 
cuviinþã cu psalmi ºi cântãri duhovniceºti, pentru marea sa iubire faþã de legea strãmoºeascã ºi 
credinþa creºtineascã. 

Toate cetele cãlugãrilor la prãznuirea dreptului Voievod, îºi unesc glasurile în rugãciuni ºi 
cântãri de laudã, slãvind pe Dumnezeu, Care prin cruce a dat biruinþã alesului Sãu asupra 
potrivnicilor; pentru aceea cu credinþã ºi noi ne rugãm: pomeneºte-ne Doamne, întru Împãrãþia Ta, 
dimpreunã cu cel pe care l-ai iubit. 

Astãzi, toatã suflarea româneascã într-un glas îl laudã, cu inima smeritã, pe binefãcãtorul 
Casei lui Dumnezeu, pe fericitul ªtefan, mare ctitor de locaºuri sfinte în care neîncetat Se 
preamãreºte Dumnezeu, Cel Unul în fiinþã ºi închinat în trei Ipostasuri. 

 
Slavã..., glasul al 2-lea: 

 
Veniþi binecredincioºilor creºtini sã lãudãm pe fiul dreptei credinþe ºi apãrãtorul creºtinãtãþii, 

pe marele ªtefan al Moldovei, care cu vitejie ºi înþelepciune s-a luptat, ºi a biruit, cu puterea lui 
Dumnezeu, pe potrivnicii þãrii ºi ai credinþei strãmoºeºti. Acest vrednic cinstitor de Hristos s-a 
întrarmat în luptele sale cu puterea Sfintei Cruci, cu pavãza dreptei credinþe, a dragostei de neam ºi 
a nãdejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Pentru aceasta sã alergãm toþi la mormântul sãu cu smerenie ºi 
cu neclintitã credinþã, rugând pe milostivul Dumnezeu, ca prin rugãciunile lui sã ne dea biruinþã 
asupra potrivnicilor, pace lumii ºi mântuire sufletelor noastre. 

 
ªi acum... a Brâului, glasul al 2-lea: 

 
Gândul ºi mintea curãþindu-ne, cu îngerii sã prãznuim ºi noi luminat, începând cântarea lui 

David, Fecioarei Mirese a Împãratului Hristos Dumnezeului nostru, zicând: scoalã-Te, Doamne, 
întru odihna Ta, Tu ºi chivotul sfinþeniei Tale, cã ai împodobit-o pe dânsa ca pe o cãmarã frumoasã, 
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ºi ai dãruit-o cetãþii Tale, Stãpâne, sã o apere ºi sã o acopere de cei potrivnici, cu puternicã tãria Ta, 
pentru rugãciunile ei. 

 
VOHOD, Luminã linã..., apoi 

 
Prochimenul zilei 

(unde este hram, Prochimenul: Cine este Dumnezeu...) 
 

Paremiile 
 

Din cartea a treia a Regilor, citire: 
(VIII, 22, 27-30) 

 
Apoi a stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului, în faþa întregii adunãri a lui Israel, ºi 

ºi-a ridicat mâinile la cer ºi a zis: «Oare adevãrat sã fie cã Domnul va locui cu oamenii pe pãmânt? 
Cerul ºi cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai puþin acest templu pe care l-am zidit numelui Tãu; 
însã cautã la rugãciunea robului Tãu ºi la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu! Ascultã strigarea ºi 
rugãciunea lui cu care se roagã Þie astãzi; sã-Þi fie ochii Tãi deschiºi ziua ºi noaptea la templul 
acesta, la acest loc, pentru care Tu ai zis: �Numele Meu va fi acolo�; sã asculþi strigarea ºi 
rugãciunea cu care robul Tãu se va ruga în locul acesta. Sã asculþi rugãciunea robului Tãu ºi a 
poporului Tãu, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta; sã asculþi din locul ºederii Tale cel din 
ceruri, sã asculþi ºi sã miluieºti». 

 
Din proorocia lui Isaia, citire: 

(LXI, 10; LXII, 1-5) 
 

Bucura-Mã-voi întru Domnul, sãlta-va de veselie sufletul Meu întru Dumnezeul Meu, cã M-
a îmbrãcat cu haina mântuirii, cu veºmântul veseliei M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie 
cununã ºi ca pe o mireasã M-a împodobit cu podoabã. 

Pentru Sion nu voi tãcea ºi pentru Ierusalim nu voi avea odihnã pânã ce dreptatea lui nu va 
ieºi ca lumina ºi mântuirea lui nu va arde ca o flacãrã. Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta ºi 
toþi regii slava ta ºi te vor chema pe tine cu nume nou, pe care-l va rosti gura Domnului. ªi tu vei fi 
ca o cununã de mãrire în mâna Domnului ºi ca o diademã regalã în mâna Dumnezeului tãu. ªi nu þi 
se va mai zice þie: �Alungatã�, ºi þãrii tale: �Pustiitã�, ci tu te vei chema: �Întru tine am binevoit� ºi 
þara ta: �Cea cu bãrbat�, cã Domnul a binevoit întru tine ºi pãmântul tãu va avea un soþ. ªi în ce 
chip tânãrul se însoþeºte cu fecioara, Cel ce te-a zidit Se va însoþi cu tine, ºi în ce chip mirele se 
veseleºte de mireasã, aºa Se va veseli de tine Dumnezeul tãu! 

 
Din proorocia lui Isaia, citire: 

(LX, 1-15) 
 

Lumineazã-te, lumineazã-te, Ierusalime, cã vine lumina ta, ºi slava Domnului peste tine a 
rãsãrit! Cãci iatã întunericul acoperã pãmântul, ºi bezna, popoarele; iar peste tine rãsare Domnul, ºi 
slava Lui strãluceºte peste tine. ªi vor umbla regi întru lumina ta ºi neamuri întru strãlucirea ta. 
Ridicã împrejur ochii tãi ºi vezi, cã toþi se adunã ºi se îndreaptã cãtre tine. Fiii tãi vin de departe ºi 
fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei strãluci ºi va bate tare inima ta ºi se va lãrgi, 
cãci cãtre tine se va îndrepta bogãþia mãrii ºi avuþiile popoarelor cãtre tine vor curge. Caravane de 
cãmile te vor acoperi, ºi dromadere din Madian ºi Efa. Toate sosesc din ªeba, încãrcate cu aur ºi cu 
tãmâie, cântând laudele Domnului. Toate turmele Chedarului la tine se vor aduna, berbecii din 
Nebaiot te vor sluji pe tine ºi ca o jertfã bineplãcutã se vor urca pe jertfelnicul Meu, ºi templul 
rugãciunii Mele se va slãvi. Cine zboarã ca norii ºi ca porumbiþa spre sãlaºul ei? Cãci pentru Mine 
se adunã corãbiile, în frunte cu cele din Tarsis, ca sã aducã de departe pe feciorii tãi; aurul ºi 



 5 

argintul lor pentru numele Dumnezeului tãu ºi pentru Sfântul lui Israel, Care te preamãreºte. 
Feciorii de neam strãin zidi-vor zidurile tale ºi regii lor în slujba ta vor fi, cã întru mânia Mea te-am 
lovit ºi în îndurarea Mea M-am milostivit de tine. Porþile tale mereu vor fi în lãturi, zi ºi noapte vor 
rãmâne deschise, ca sã se care la tine bogãþiile neamurilor, iar regii lor în fruntea lor vor fi. Cãci 
neamul ºi regatul care nu vor sluji þie vor pieri ºi neamurile acelea vor fi nimicite. Mãrirea 
Libanului, chiparosul, ulmul ºi meriºorul la tine vor veni, cu toþii laolaltã, ca sã împodobeascã 
locaºul cel sfânt al Meu, ºi Eu voi slãvi locul unde se odihnesc picioarele Mele. ªi feciorii 
asupritorilor tãi smeriþi la tine vor veni ºi se vor închina la picioarele tale toþi cei ce te-au urât ºi pe 
tine te vor numi: cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. Din pãrãsitã ºi defãimatã ce erai pe 
veci, voi face din tine mândria veacurilor, bucurie din neam în neam. 

 
 

LA LITIE 
 

Stihira hramului, apoi Idiomela Sfântului, glasul al 6-lea: 
 

Astãzi se bucurã cetatea de scaun a Sucevei, dimpreunã cu cetãþile de pe malul Nistrului ºi 
din toatã Moldova, pe care nebiruitul ªtefan Voievod le-a înãlþat ºi întãrit întru apãrarea creºtinãtãþii 
ºi pãmântului strãbun. Drept aceea se cuvine sã ne bucurãm ºi noi împreunã cu moºii ºi strãmoºii 
care s-au jertfit pentru neam ºi credinþa strãbunã, lãudând cu cântãri duhovniceºti pe 
Dreptcredinciosul Voievod ªtefan al Moldovei. 

 
Slavã... glasul al 5-lea: 

 
Împodobeºte-te cetate a Sucevei, cã astãzi stãpânul tãu, apãrãtorul Moldovei ºi al 

creºtinãtãþii, este lãudat la mormântul sãu din Sfânta Mãnãstire Putna, care a fost aleasã loc de 
odihnã a celui ce nu a avut odihnã întru apãrarea dreptei credinþe. 

 
ªi acum... a Brâului, glasul al 2-lea: 

 
Ca ºi cu o cununã prea luminoasã s-a îmbrãcat Biserica lui Dumnezeu cu Sfântul tãu 

veºmânt, Preacuratã Nãscãtoare de Dumnezeu, ºi bucurându-se se lumineazã astãzi, ºi în tainã se 
veseleºte grãind þie stãpânã: Bucurã-te diademã cinstitã ºi coroana dumnezeieºtii slave; bucurã-te 
singura slavã a plinirii ºi veºnica veselie; bucurã-te limanul ºi folosinþa celor ce aleargã la tine, ºi 
mântuirea noastrã. 

 
LA STIHOAVNÃ 

 
Stihirile, glasul 1: 

 
Cinstitã este înaintea Domnului moartea cuviosului Sãu, glãsuieºte David psalmistul. 

Cinstitã este înaintea Domnului ºi moartea binecredinciosului Voievod, aºa cum mãrturiseºte 
poporul, care l-a plâns ca pe un pãrinte al sãu, numindu-l �ªtefan cel Mare ºi Sfânt�. 

 
Stih: Înãlþat-am pe cel ales din poporul Meu, aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn 

sfânt al Meu l-am uns pe el. 
 

Plãcut fiind lui Dumnezeu, mãrite ªtefane, þi s-au arãtat Sfinþii Mari Mucenici: Procopie, 
Gheorghe ºi Dimitrie, întãrindu-te în lupta cu potrivnicii creºtinãtãþii, pe care cu puterea lui 
Dumnezeu i-ai biruit. 
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Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeul Tãu, cu untdelemnul bucuriei, mai mult 
decât pãrtaºii Tãi. 

 
Pe cei trei mari Sfinþi Mucenici ai lui Hristos ºi ostaºi purtãtori de biruinþã i-ai avut 

ocrotitori în luptele tale, mãrite ªtefane, cãrora biserici prea-frumoase le-ai înãlþat, ca în ele sã Se 
preaslãveascã Dumnezeu, Care, prin mijlocirile lor, þi-a dat þie biruinþã asupra vrãjmaºilor. 

 
Slavã... glasul 1: 

 
Mormântul tãu, Sfinte ªtefane Voievod, loc sfânt de închinãciune s-a fãcut nouã celor de un 

neam ºi o credinþã cu tine, strãjuit fiind pururea de lumina candelei, pentru tine, o purtãtorule de 
luminã a biruinþei. Primeºte în dar rugãciunile noastre ºi le înalþã ca o tãmâie cu bun miros cãtre 
tronul dumnezeiesc, ca sã primim în dar de la Dumnezeu pace sufletelor noastre ºi mare milã.  

 
ªi acum... a Brâului, glasul al 4-lea: 

 
Sfânta punere în raclã a veºmântului tãu, Stãpânã, prãznuire o am câºtigat veselindu-ne, cã 

astãzi ai binevoit a se da cetãþii tale sfinþitã îmbrãcãminte, cãmarã nefuratã, dar cinstit, bogãþie 
nemutatã, izvor de tãmãduiri plin de daruri duhovniceºti. 

 
 
 

La binecuvântarea pâinilor 
 

Tropar, glasul 1: 
 

Apãrãtor neînfricat al credinþei ºi patriei strãbune, mare ctitor de locaºuri sfinte, ªtefane 
Voievod, roagã pe Hristos Dumnezeu, sã ne izbãveascã din nevoi ºi din necazuri. (o datã) 

 
 

Alt tropar, glas 2: 
 

Neînfricat apãrãtor al dreptei credinþe, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, 
Binecredinciosule Voievod ªtefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun ºi sfânt, ºi te-a 
cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întãritor credinþei noastre ortodoxe ºi al þãrii ocrotitor, prin 
rugãciunile tale cele cãtre Dumnezeu. 

 
Troparul Brâului, glas 8: 

 
Nãscãtoare de Dumnezeu Pururea Fecioarã, acoperãmântul oamenilor, veºmântul ºi brâul 

preacuratului tãu trup, puternic acoperãmânt cetãþii tale ai dãruit. Nãscând mai presus de fire ºi 
nestricatã rãmânând, întru Tine ºi firea ºi vremea se înnoiesc. 
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LA UTRENIE: 

 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul Brâului de douã ori 

 
Slavã... al Sfântului, ªi acum... al Brâului 

 
Dupã Catisma întâi, Sedelna, glas 3 

 
Podobie: Pentru mãrturisirea... 

 
Veniþi toþi credincioºii sã lãudãm dupã vrednicie pe apãrãtorul dreptei credinþe, pe slãvitul 

ªtefan cel cu nume de cununã, care cu dreptate ºi cu dragoste a cârmuit poporul încredinþat lui de 
Dumnezeu biruind pe cei potrivnici cu puterea Sfintei Cruci. 

 
Slavã... ªi acum... a Brâului 

 
glas 4, Podobie: Arãtatu-Te-ai astãzi... 

 
Punerea în raclã a cinstitului tãu veºmânt o prãznuieºte astãzi poporul tãu, Prealãudatã, ºi 

neîncetat cântã þie: Bucurã-te, Fecioarã, lauda creºtinilor! 
 

Dupã Catisma a doua, Sedelna, glas 6 
 

Podobie... Puterile îngereºti... 
 

Astãzi cetele ctitorilor, oºtirea þãrii ºi vieþuitorii mãnãstirilor se bucurã, împreunã cu toþi 
credincioºii, aducând laude lui Dumnezeu, în ziua cinstirii celui care ºi-a împodobit capul cu 
cununa biruinþelor ºi a faptelor bune, înþeleptul cârmuitor al Moldovei, ªtefan Voievod. Drept aceea 
împreunã sã strigãm: Slavã Þie, Doamne, Cel ce ai dãruit alesului Tãu unele ca acestea. 
 

Slavã... ªi acum..., a Brâului  
 

glas 4, Podobie: Arãtatu-Te-ai astãzi...  
 

Prãznuieºte astãzi lumea cinstitã punerea în raclã a veºmântului tãu, o curatã, ºi cu dragoste 
cântã þie: Bucurã-te, Fecioarã, ajutãtoarea credincioºilor. 

 
POLIELEUL: Robii Domnului... 

 
MÃRIMURILE: 

 
Stih 1: Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi facerea mâinilor Lui o vesteºte tãria.  

 
Stihirã: Fericimu-te pe tine, Binecredinciosule Voievod ªtefane, cã iubind pe Dumnezeu, 

credinþa ai apãrat ºi lãcaºuri sfinte ai zidit. 
 

Altã stihirã: Veniþi, toþi iubitorii de Hristos, sã lãudãm pe mãritul Voievod ªtefan, zicând: pe 
marele apãrãtor al creºtinãtãþii. 
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Stihuri: 
 

2. Fulgerele Lui au luminat lumea. 
3. Cã a întãrit lumea care nu se va clinti. 
4. În tot pãmântul a ieºit vestirea lor ºi la marginile lumii cuvintele lor. 
5. Vestiþi printre neamuri mãrirea Lui ºi la toate popoarele minunile Lui. 
6. Supus-a popoarele nouã ºi neamurile sunt sub picioarele noastre. 

 
 

Dupã Polieleu, Sedelna glas 8: 
 

Podobie: Pre înþelepciunea.... 
 

Cu puterea credinþei întãrindu-se Dreptcredinciosul Voievod, cu vrednicie creºtineascã a 
purtat pe umerii sãi Crucea lui Hristos. Nici necazurile vieþii, nici amãrãciunea ispitelor ºi nici 
durerea rãnilor nu i-au slãbit râvna ºi dragostea pentru apãrarea credinþei ºi a þãrii. Povãþuitor prea 
luminat având pe Sfântul Daniil Sihastrul, a luptat cu vitejie, biruind prin Cruce pe toþi vrãjmaºii 
vãzuþi ºi nevãzuþi. Drept aceea, cu bucurie sã strigãm: Slavã Þie, Doamne, Care dai biruinþã celor ce 
cu dreaptã credinþã sãvârºesc sfântã pomenirea lui. 

 
Slavã... ªi acum... a Brâului, glas 4: 

 
Podobie: Cel ce Te-ai înãlþat...  

 
Izvoarele tãmãduirilor, Nãscãtoare de Dumnezeu, care ies din preacinstita raclã a 

acoperãmântului tãu ca din Eden, adapã faþa pãmântului, vãrsând daruri celor ce te cinstesc pe tine 
cu credinþã. Pentru aceasta te lãudãm ºi, cu credinþã, te slãvim, ºi, cu mulþumitã, te cântãm pururea: 
Bucurã-te, ceea ce eºti singura nãdejde a celor ce te laudã! 

 
Antifonul întâi al glasului 4 

 
Prochimen, glas 4 

 
Înãlþat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelmn sfânt al 

Meu l-am uns pe el. 
 

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tãu cu untdelemnul bucuriei, mai mult 
decât pe pãrtaºii Tãi. 

 
Toatã suflarea... 

 
Evanghelia de la Utrenia Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena (Ioan X, 9-16): 

Zis-a Domnul: Eu sunt uºa... 
 

Psalmul 50 
 

Slavã..., glas 2 
 

Pentru rugãciunile Binecredinciosului Tãu ªtefan, Milostive, curãþeºte mulþimea greºelilor 
noastre. 

 
ªi acum..., 
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Pentru rugãciunile Nãscãtoarei de Dumnezeu, Milostive, curãþeºte mulþimea greºelilor 

noastre. 
 

Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule, dupã mare mila Ta... 
 

Stihira, glas 6 
 

Pomenirea Binecredinciosului Voievod ªtefan, ca niºte mir prea sfânt, s-a revãrsat astãzi 
peste noi toþi, care cu dragoste îl cinstim, pentru credinþa cea dreaptã, roditoare de fapte bune: 
zidind biserici, ajutând pe cei sãraci ºi mulþumind lui Dumnezeu pentru toate bunãtãþile primite prin 
bunãtatea Sa. 

 
 
 
 

CANOANELE 
 

Se pun: al Nãscãtoarei de Dumnezeu pe 6, din Minei, 
al Binecredinciosului Voievod ªtefan pe 8. 

 
Al Nãscãtoarei de Dumnezeu: 

Cel dintâi cu irmosul pe 6, alcãtuire a lui Iosif.  
Cântarea 1, glas 4: 

 
Canonul Binecredinciosului Voievod ªtefan 

 
Cântarea 1, glas 8 

 
Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat... 

 
Din copilãrie iubind pe Dumnezeu, dreapta credinþã ai apãrat, fericite ªtefane, biruind pe 

vrãjmaºi cu puterea lui Dumnezeu. 
 

Dragostea de þarã ºi dreapta credinþã le-ai primit de la mama ta, mãrite Voievod, iar râvna 
pentru apãrarea lor de la tatãl tãu, Bogdan, ai învãþat-o. 

 
Slavã... 

 
Moartea nedreaptã a tatãlui tãu te-a fãcut sã lupþi pentru dreptate ºi sã iei cârma þãrii, pe care 

ai condus-o cu înþelepciune ºi iubire de oameni, apãrând vitejeºte, cu puterea lui Dumnezeu, glia 
româneascã ºi credinþa creºtinã. 

 
ªi acum... 

 
Ceea ce eºti uºã a dumnezeiescului Rãsãrit, deschide-mi uºile pocãinþei ºi din uºile pãcatului 

celui de moarte purtãtor, cu mijlocirea ta, scapã-mã, Stãpânã. 
 

Catavasie: Deschide-voi gura mea... 
 
 

Cântarea a 3-a 
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Irmos: Doamne, Cel ce ai fãcut... 

 
Multe ai pãtimit în viaþa ta, Binecredinciosule Voievod: rana nevindecatã de la picior, 

moartea celor din neamul tãu, ura necredincioºilor ºi multe alte suferinþe; dar nici una dintre ele nu 
te-au despãrþit de dragostea lui Hristos Dumnezeu. 

 
Luând aminte la cuvintele apostolului: �Vouã vi s-a dãruit, pentru Hristos, nu numai sã 

credeþi în El, ci sã ºi pãtimiþi pentru El�, cu neclintitã statornicie le-ai împlinit, Sfinte ªtefane. 
 

Slavã... 
 

ªtiind cã lauda creºtinilor este Crucea lui Hristos, pe aceasta ai avut-o armã nebiruitã, în 
luptele cu potrivnicii credinþei creºtine, pe care biruindu-i, laudã neîncetatã lui Dumnezeu ai adus, 
zidind biserici ºi mãnãstiri, frumoase cetãþi ale dreptei credinþe. 

 
ªi acum... 

 
Din sfinþita vieþuire cãzând eu, Preacuratã, m-am asemãnat necuvântãtoarelor ºi osândit de 

tot m-am fãcut. Ceea ce ai nãscut pe Judecãtorul, de toatã judecata scapã-mã ºi mã miluieºte. 
 

Sedelna, glas 8 
 

Podobie: Pe Înþelepciunea ºi Cuvântul... 
 

Cu ce laude vom încununa îndeajuns pomenirea mãritului ªtefan, cel ce pururea ne 
povãþuieºte cu pilda vieþii sale la smerenie ºi pocãinþã, cãci el a zis dupã înfrângerea de la 
Rãzboieni: �Creºtinii au fost biruiþi de pãgâni cu voia lui Dumnezeu, ca sã mã pedepseascã pentru 
pãcatele mele ºi lãudat sã fie numele Lui�. Aceste cuvinte, punându-le în inimile noastre, sã ne 
învãþãm a mulþumi lui Dumnezeu pentru toate ºi cu umilinþã sã ne mãrturisim pãcatele, pentru a lua 
iertare de la Hristos, Dumnezeul nostru. 

 
Slavã... ªi acum... a Brâului 

 
glas 4, Podobie: Cel ce Te-ai înãlþat... 

 
Izvoarele tãmãduirilor, Nãscãtoare de Dumnezeu, care ies din preacinstita raclã a 

acoperãmântului tãu ca din Eden, adapã faþa pãmântului, vãrsând daruri celor ce te cinstesc pe tine 
cu credinþã. Pentru aceasta te lãudãm ºi, cu credinþã, te slãvim, ºi, cu mulþumitã, te cântãm pururea: 
Bucurã-te, ceea ce eºti singura nãdejde a celor ce te laudã! 

 
 

Cântarea a 4-a 
 

Irmos: Auzit-am, Doamne, taina... 
 

Înãlþând biserici în þarã ºi peste hotare, cu bucurie ai cântat lui Dumnezeu: �Cât este de bine 
ºi cât e de frumos sã locuiascã fraþii împreunã�. Pentru aceasta cu credinþã te lãudãm. 

Cu creºtineascã dragoste te-ai îndreptat cãtre mãnãstirile din Sfântul Munte Athos, dându-le 
cele trebuitoare pentru a-ºi redobândi frumuseþea ºi trãinicia cea dintâi. 

 
Slavã... 
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Iubind podoaba Casei lui Dumnezeu, te-a sfinþit pe tine Pãrintele luminilor, ºi dorind sã te 

împãrtãºeºti pururea din binecuvântarea sfintelor rugãciuni, acum neîncetat eºti pomenit în ceata 
ctitorilor preafericiþi, pentru faptele dragostei tale creºtineºti. 

 
ªi acum... 

 
Lumineazã sufletul meu cel întunecat de pãcate, ceea ce ai nãscut pe Soarele dreptãþii, 

pururea Fecioarã. 
 
 

Cântarea a 5-a 
 

Irmos: Mânecând strigãm Þie... 
 

Iubitor al rugãciunii fiind tu, pe aceasta pe buze ºi în inimi ai avut-o pururea, pentru aceasta 
Dumnezeu ascultându-te, þi-a dãruit biruinþã asupra vrãjmaºilor vãzuþi ºi nevãzuþi, Voievodule.  

Sprijinitori ai luat în rugãciunile tale cãtre Dumnezeu pe cuvioºii pãrinþi ºi ceata preoþilor, 
înãlþând împreunã cu ei biserici ºi mãnãstiri, pe care le-ai înzestrat cu cele de trebuinþã. 

 
Slavã... 

 
Dragostea de rugãciune ºi post de la mama ta, Maria Doamna, ai învãþat-o, încredinþat fiind 

cã biruinþa asupra vrãjmaºilor creºtinãtãþii numai prin acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, este 
dobânditã. 

 
ªi acum... 

 
Sufletul meu, cel ce prin îndemnarea ºarpelui cu desfãtãri trupeºti întinat s-a fãcut, 

curãþeºte-l Fecioarã Preacuratã. 
 
 

Cântarea a 6-a 
 

Irmos: Rugãciunea mea voi vãrsa... 
 

Vãzând mulþimea duºmanilor ce se oºtesc împotriva þãrii tale ºi a dreptei credinþe, þi-ai pus 
nãdejdea în Dumnezeu, întãrit fiind în lupte de Sfinþii Mari Mucenici Gheorghe, Dimitrie ºi 
Procopie. 

Cu semnul Sfintei Cruci ºi cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe însemnând 
steagurile oºtirii tale, ai biruit pe toþi potrivnicii þãrii ºi ai credinþei neamului creºtinesc. 

 
Slavã... 

 
Porunca iubirii ºi a iertãrii vrãjmaºilor te-ai ostenit a o împlini iertând pe tãtarul Oanã ºi cu 

aceeaºi iubire ºi iertare ai chemat în þarã pe Mihu, alungând din inima ta toatã ura ºi mânia, dând 
uitãrii relele pricinuite de ucigaºii tatãlui tãu. 

 
ªi acum... 

Vindecã inima mea cea bolnavã ºi rãnitã cumplit cu muºcarea celui viclean, Fecioarã, ºi mã 
învredniceºte vindecãrii ºi mã miluieºte pe mine cel ce nãdãjduiesc întru tine, cu rugãciunile tale, 
Preacuratã. 
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CONDAC, glas 1 
 

Iubind pe Dumnezeu cu adevãrat, slãvite ªtefane, sfinte biserici ºi mãnãstiri ai înãlþat; pe cei 
sãraci ai ajutat ºi pe cei greºiþi i-ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a înzestrat cu 
înþelepciune ºi putere ca sã biruieºti pe vrãjmaºii þãrii tale ºi ai credinþei creºtineºti. Drept aceea, te 
cinstim ºi pãrinte te numim. 

 
ICOS 

 
Pe tine, Sfinte ªtefane Voievod, te laudã mulþimea cetãþilor, ce þi-au fost scut de apãrare în 

lupta cu vrãjmaºii þãrii ºi ai dreptei credinþe: de tine pomenesc sfintele locaºuri de închinare, ca 
niºte fãclii de Înviere ºi candele ale Duhului Sfânt; pe tine mulþimile cãlugãrilor, împreunã cu toþi 
rugãtorii Bisericii dreptmãritoare, te cheamã stãruitor în sfintele lor rugãciuni, ca pe cel ce ai iubit 
podoaba Casei lui Dumnezeu, dãruind cele trebuincioase Bisericii, prin care Se slãveºte Dumnezeu, 
Cel ce dã înþelepciune, putere ºi biruinþã celor ce se tem de El. 

 
 

Sinaxar 
 

Întru aceastã lunã, iulie, în 2 zile 
pomenirea Binecredinciosului Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt 

 
�Fericiþi cãrora s-au iertat fãrãdelegile ºi cãrora s-au acoperit pãcatele. Fericit bãrbatul, 

cãruia nu-i va socoti Domnul pãcatul, nici nu este în gura lui vicleºug�. (Ps. 31, 1-2) 
 

Unul dintre aceºti fericiþi, a fost mãritul Voievod ªtefan cel Mare al Moldovei (1457-1504), 
pe care poporul l-a numit ºi �cinstit�, bun, mare ºi sfânt. �Bun�, pentru faptele sale de milostenie ºi 
iertarea celor greºiþi; �mare�, pentru iscusinþa cu care a condus þara cu dreptate, întrucât prin el 
Dumnezeu a pedepsit pe cei lacomi ºi trãdãtori; �Sfânt�, pentru luptele sale de apãrare a întregii 
creºtinãtãþi, cât ºi pentru numãrul mare de biserici ºi mãnãstiri pe care le-a zidit ºi înzestrat cu cele 
necesare spre slava lui Dumnezeu ºi mântuirea credincioºilor. 

Marele Voievod ªtefan al Moldovei a fost fiul binecredincioºilor creºtini Voievodul Bogdan 
al II-lea ºi Doamna Maria-Marina Oltea. Încã din copilãrie a arãtat o dragoste deosebitã faþã de þarã 
ºi credinþa strãmoºeascã. Urcarea sa pe tronul Moldovei a urmat dupã vremuri tulburi de luptã 
pentru domnie. 

Pe Câmpia Dreptãþii este întâmpinat de mulþimea poporului, în frunte cu Mitropolitul 
Teoctist, în ziua de 12 aprilie, anul mântuirii 1457. Întrebând poporul adunat dacã este cu voia 
tuturor sã le fie domn, i s-a rãspuns într-un glas: �Întru mulþi ani de la Dumnezeu sã domneºti�. ªi a 
domnit, precum ºtim, 47 de ani, 2 luni ºi 3 sãptãmâni, luptând pentru apãrarea hotarelor þãrii ºi a 
credinþei strãmoºeºti, a întregii creºtinãtãþi, zidind cetãþi militare, dar ºi cetãþi ale sufletului, adicã 
multe biserici ºi mãnãstiri. În toate câte le fãcea arãta dragoste, dreptate ºi mãrinimie, neuitând nici 
o clipã pe vitejii oºteni, pe cei sãraci ºi suferinzi, rãsplãtind ºi ajutând pe toþi cu neþãrmuritã 
dragoste pãrinteascã. 

Deºi a fost încercat de numeroase suferinþe: rana de la picior cãpãtatã în lupta de la Chilia, 
moartea a patru copii ºi a douã soþii, trãdarea unor sfetnici ºi multe rãzboaie, nu ºi-a pierdut 
niciodatã nãdejdea în Dumnezeu, ci ºi-a purtat crucea vieþii sale cu rãbdare creºtineascã, luptând cu 
dârzenie ºi neîntrecutã iscusinþã împotriva duºmanilor þãrii ºi ai credinþei. 

De aceea, istoria mãrturiseºte cã evlaviosul ªtefan Vodã a trãit nu pentru sine, ci pentru þara 
ºi credinþa întregului popor. El aducea mulþumiri ºi laudã lui Dumnezeu, nu numai atunci când 
biruia, ci ºi atunci când era biruit, fiind pentru noi un mare dascãl al pocãinþei. 
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Fericitul Voievod a luptat pentru apãrarea întregii creºtinãtãþi, chemând la luptã sfântã pe 
cârmuitorii creºtini ai Europei prin scrisoarea sa din ianuarie 1475, din care, pentru frumuseþea ºi 
valoarea ei duhovniceascã, redãm acest text: 

�Prealuminaþilor, preaputernicilor ºi aleºilor domni a toatã creºtinãtatea, cãrora aceastã 
scrisoare a noastrã va fi arãtatã sau de care ea va fi auzitã. Noi ªtefan Voievod din mila lui 
Dumnezeu, Domn al Þãrii Moldovei, mã închin cu prietenie vouã tuturor cãrora vã scriu ºi vã 
doresc tot binele ºi vã spun domniilor voastre cã necredinciosul împãrat al turcilor a fost de multã 
vreme ºi este încã pierzãtorul întregii creºtinãtãþi ºi în fiecare zi se gândeºte cum ar putea sã supuie 
ºi sã nimiceascã toatã creºtinãtatea. De aceea facem cunoscut domniilor voastre cã pe la 
Boboteaza trecutã, mai sus numitul turc a trimis în þara noastrã ºi împotriva noastrã o mare oºtire 
în numãr de 120.000 de oameni, al cãrui cãpitan de frunte era Soliman Paºa. Auzind ºi vãzând noi 
acestea, am luat sabia în mânã ºi cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru Atotputernic, am mers 
împotriva duºmanilor creºtinãtãþii ºi i-am biruit, pentru care lãudat sã fie Domnul Dumnezeul 
nostru. Auzind despre acestea, pãgânul împãrat al turcilor îºi puse în gând sã-ºi rãzbune ºi sã vie, 
în luna mai, cu capul sãu ºi cu toatã oºtirea sa împotriva noastrã ºi sã supuie þara noastrã care e o 
parte creºtineascã ºi pe care Dumnezeu a ferit-o pânã acum. Dacã aceastã poartã, care e þara 
noastrã, va fi pierdutã, atunci creºtinãtatea va fi în mare primejdie. De aceea ne rugãm de domniile 
voastre sã ne trimiteþi pe cãpitanii voºtri împotriva duºmanilor creºtinãtãþii pânã mai este vreme, 
fiindcã turcul are acum mulþi potrivnici ºi din toate pãrþile are de lucru cu oamenii ce-i stau 
împotrivã cu sabia în mânã. Iar noi, din partea noastrã, fãgãduim pe credinþa noastrã creºtineascã 
ºi cu jurãmântul domniei noastre cã vom sta în picioare ºi ne vom lupta pânã la moarte pentru 
legea creºtineascã, noi cu capul nostru. Aºa trebuie sã faceþi ºi voi, pe mare ºi pe uscat, dupã ce cu 
ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic noi i-am tãiat mâna dreaptã. Deci fiþi gata fãrã întârziere�. 

ªtefan cel Mare a pus biruinþele în luptele purtate nu pe seama iscusinþei sale, ci a voii ºi 
puterii lui Dumnezeu. Pentru credinþa ºi smerenia sa, Dumnezeu i-a dat putere, înþelepciune, �har�, 
cum spune cuvântul Sfintei Scripturi (Iacov 4, 6). 

ªtefan cel Mare a fost nu numai un apãrãtor al credinþei creºtine în luptele sale cu turcii ºi 
tãtarii, ci el a fost ºi un mãrturisitor al ei prin numãrul mare de biserici ridicate cu purtarea sa de 
grijã, prin înzestrarea lor cu cele necesare slujbelor ºi obºtei cãlugãrilor, care împleteau rugãciunile 
de zi ºi de noapte cu lucrul mâinilor ºi cultura minþii. 

ªtefan cel Mare a zidit biserici ºi mãnãstiri nu numai în Moldova, ci ºi în Muntenia ºi 
Transilvania, mãrturisind prin aceasta conºtiinþa unitãþii de credinþã ºi neam. De asemenea ºi la 
muntele Athos, unde pericolul otoman ameninþa tot atât de mult Ortodoxia, a înãlþat, înnoit ºi 
înzestrat mai multe biserici ºi mãnãstiri, între care la loc de cinste stã mãnãstirea Zografu. Pe toate 
aceste sfinte lãcaºuri, ªtefan cel Mare le-a înãlþat ca mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru 
biruinþele purtate în lupta cu duºmanii creºtinãtãþii, cât ºi pentru cinstirea ºi pomenirea celor cãzuþi 
în luptele cu duºmanii credinþei neamului. Pentru aceasta, poporul l-a cinstit numindu-l �cel Sfânt�.  

ªtefan cel Mare a fost un om al pocãinþei ºi al rugãciunii: el a simþit permanent nevoia sã se 
roage, sã se încredinþeze, el ºi familia sa, împreunã cu cei vii ºi cu cei morþi, rugãciunilor pãrinþilor 
sfinþiþi din sfintele biserici ctitorite de el, pe care-i numea �rugãtorii noºtri�. �Sã ne cânte nouã ºi 
Doamnei Maria, cerea cãlugãrilor ºi egumenului din Mãnãstirea Neamþ, în fiecare miercuri seara 
un parastas, iar joi o liturghie pânã în veac, cât va sta aceastã mãnãstire�. 

Viaþa de rugãciune personalã a lui ªtefan cel Mare ne este arãtatã ºi de cele trei icoane unite, 
numite triptic: Mântuitorul, Maica Domnului ºi Sfântul Ioan Botezãtorul, pãstrate pânã astãzi în 
Mãnãstirea Putna, împreunã cu o cruce, pe care slãvitul Voievod le purta la el permanent în cãlãtorii 
ºi mai ales în bãtãlii. ªtefan cel Mare ºi Sfânt însoþea rugãciunea cu postul, înainte de a începe lupta 
cu duºmanii credinþei ºi ai neamului ºi dupã biruinþã, aºa cum aminteºte cronicarul cã a fãcut-o la 
Vaslui: �Cu toþii s-au legat a posti patru zile cu pâine ºi apã�.  

ªtefan cel Mare unea rugãciunea nu numai cu postul, ci ºi cu fapta bunã a milosteniei ºi a 
dragostei creºtine. Astfel, înzestra familiile tinere de curând cãsãtorite, cu cele necesare unei 
gospodãrii, pãmânt ºi vite; nu uita niciodatã pe vitejii luptãtori în atâtea rãzboaie, arãtând o 
deosebitã purtare de grijã faþã de cei rãmaºi cu infirmitãþi, cum aminteºte tradiþia de Burcel, cel 
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rãmas fãrã o mânã, cãruia îi dãruieºte o pereche de boi, car ºi plug, pentru a se putea gospodãri 
singur, pentru a nu mai fi silit sã-ºi are pãmântul în zi de sãrbãtoare cu boi ºi plug de împrumutat de 
la boieri. 

Marele Voievod a fost deopotrivã om al dreptãþii ºi al iubirii creºtineºti, al iertãrii 
duºmanilor sãi care au dat dovadã de cãinþã pentru greºelile sãvârºite: �Te-am iertat, scrie mãritul 
Voievod lui Mihu, ºi toatã mânia ºi ura am alungat-o cu totul din inima noastrã. ªi nu vom pomeni 
niciodatã în veci, cât vom trãi, de lucrurile ºi întâmplãrile petrecute, ci te vom milui ºi te vom þine 
la mare cinste ºi dragoste, deopotrivã cu boierii cei credincioºi ºi de cinste�.  

Întreaga sa viaþã ªtefan cel Mare a trãit sub povaþa permanentã a pãrintelui sãu duhovnicesc, 
Sfântul Daniil Sihastrul, cãruia i-a arãtat toatã ascultarea ºi cinstea cuvenitã. 

Acest fericit Voievod a cunoscut mai dinainte ceasul morþii, aºa cum este dat de Dumnezeu 
tuturor celor care au trãit viaþa cu adevãrat creºtineºte: �Iar când au fost aproape de sfârºenia sa, 
scrie cronicarul, chemat-au vlãdicii ºi toþi sfetnicii sãi, boierii cei mari ºi alþii, toþi câþi s-au 
prilejuit, arãtându-le cum nu vor putea þine þara cum a þinut-o el�. Cum vedem, grija pentru binele 
þãrii ºi al credinþei strãbune o poartã în inima sa pânã în ceasul morþii. Cronicile vechi mai pun în 
gura mãritului Voievod ºi aceste cuvinte înainte de moarte: �Doamne, numai Tu singur ºtii ce a fost 
în inima mea. Nici eresurile cele înºelãtoare, nici focul vârstei tinereºti n-au putut a mã sminti, ci 
am întãrit pe piatra care este Însuºi Hristos, pe a Cãrui Cruce de-a pururi îmbrãþiºatã la piept 
þinând, viaþa mea am închinat-o nesmintitã printr-însa la Pãrintele veacurilor, prin care pe toþi 
vrãjmaºii am gonit ºi înfrânt�. 

ªtefan cel Mare �s-a strãmutat la lãcaºurile de veci� la 2 iulie 1504 ºi a fost îngropat în 
biserica Mãnãstirii Putna, fiind plâns de întreg poporul, cum consemneazã cronicarul: �iar pe ªtefan 
Vodã l-a îngropat þara cu multã jale ºi plângere în mãnãstire în Putna care era de dânsul ziditã. 
Atâta jale era de plângeau toþi ca dupã un pãrinte al sãu, cãci cunoºteau toþi cã s-au scãpat 
(pãgubit) de mult bine ºi multã apãrãturã�. A fost plâns de întreg poporul ºi de tot pãmântul 
Moldovei, cum se spune ºi azi în cântarea popularã: �Plânge dealul/ Plânge valea/ Plâng pãdurile 
bãtrâne/ ªi norodu-n hohot plânge/ Cui ne laºi pe noi, Stãpâne?�  

ªtefan a rãmas nemuritor în inimile noastre; îl simþim cu toþii, mai ales atunci când ne aflãm 
în faþa mormântului sãu de la Putna ºi în faþa icoanei sale, insuflându-ne aceeaºi dragoste de þarã ºi 
credinþã strãmoºeascã; îl simþim alãturi de noi la bucurii ºi mai ales la durere, în vreme de nãvãlire a 
necazurilor asupra noastrã. 

Binecredinciosul Voievod a avut întotdeauna credinþa cã Mântuitorul Iisus Hristos va 
mijloci la Judecata de Apoi ºi va rãsplãti pe toþi acei care ºi-au jertfit viaþa pentru credinþã ºi 
apãrarea hotarelor þãrii. 

La mormântul sãu strãjuieºte, de la moartea sa pânã astãzi, o candelã permanent aprinsã, 
dovedindu-se prin aceasta cinstirea de care s-a bucurat de-a lungul veacurilor din partea întregului 
popor, care dintotdeauna l-a venerat ca pe un sfânt, apãrãtor al creºtinãtãþii, dupã cum se vede ºi în 
pictura bisericii Mãnãstirii Dobrovãþ (Jud. Iaºi), ultima sa ctitorie, pictatã nu la mult timp dupã 
moartea sa. 

De aceea trecerea lui în rândul sfinþilor prin hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române din 20 iunie, anul mântuirii 1992, este împlinirea unei fapte bineplãcute lui Dumnezeu ºi 
potrivitã cu evlavia poporului dreptcredincios. El este o icoanã de luminã pentru tot poporul 
dreptcredincios, un ocrotitor al ctitorilor de locaºuri sfinte ºi al celor care luptã pentru biruinþa 
Crucii ºi a iubirii lui Hristos pentru oameni. 

Cu ale lui sfinte rugãciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne ºi ne 
mântuieºte pe noi. Amin. 

 
 

Cântarea a 7-a 
 

Irmos: Tinerii evrei în cuptor... 
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Întãrindu-te cu postul ºi cu rugãciunea, neclintit ai stat de strajã la poarta creºtinãtãþii, Þara 
Moldovei, biruind pe duºmanii ei ºi ai credinþei dreptmãritoare. 

Dragostea creºtineascã ºi dreptatea þi-au fost cãlãuze vieþii. Drept aceea, pe sãraci cu 
bunãtate i-ai miluit ºi pe oºtenii luptãtori dupã dreptate i-ai rãsplãtit. 

 
Slavã... 

 
Ca un nou David te-ai arãtat în luptã cu cei rãi ºi vicleni, pe care Dumnezeu prin tine i-a 

pedepsit dupã dreptate, aducând prin aceasta pace þãrii tale ºi dreptei credinþe întãrire. 
 

ªi acum... 
 

De bunã voia mea greºind ºi robindu-mã cu netrebnice obiceiuri, la milostivirea ta cea 
obiºnuitã alerg acum; miluieºte-mã pe mine cel deznãdãjduit, Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu. 

 
 

Cântarea a 8-a 
 

Irmos: De ºapte ori cuptorul... 
 

Statornic în nãdejdea învierii ºi a vieþii veºnice, gândul morþii pururea l-ai avut în inima ta, 
Sfinte ªtefane Voievod, pregãtin-du-te cu fapte bune, ca sã dai rãspuns bun la înfricoºãtoarea 
judecatã a lui Hristos, Cãruia I-ai cântat: Bine eºti cuvântat, Dumnezeul pãrinþilor noºtri. 

Stãpânit cu totul de credinþa în învierea morþilor, ai împodobit mormintele pãrinþilor tãi, 
cerând de la Dumnezeu iertarea pãcatelor ºi mântuire. 

 
Binecuvântãm pe Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul Duh, Domnul. 

 
Crezând ºi rostind cu Apostolul �Pentru mine viaþa este Hristos, iar moartea un câºtig�, în 

viaþã fiind, þi-ai pregãtit mormântul, pe a cãrui lespede ai pus sã se scrie teologhisirea cã �la 
veºnicile locaºuri te-ai strãmutat�, unde te rogi neîncetat pentru noi ºi împreunã cu toþi sfinþii cânþi: 
Bine eºti cuvântat, Dumnezeul pãrinþilor noºtri. 

 
ªi acum... 

 
Ochii sufletului meu cei orbiþi de multe cãlcãri de poruncã, lumineazã-i de Dumnezeu 

Nãscãtoare, împacã mintea mea, rogu-mã ºi inima mea cea tulburatã cu desfãtãri de multe feluri 
rogu-mã ºi mã miluieºte pe mine cel ce strig: Preoþi, binecuvântaþi, popoare, preaînãlþaþi pe Hristos 
în veci! 

 
 

Cântarea a 9-a 
 

Irmos: Spãimântatu-s-a de aceasta... 
 

Înãlþând biserici multe, drept mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru biruinþele pe care þi le-a 
dat asupra duºmanilor dreptei credinþe, ai pus sã se zugrãveascã în ele chipurile sfinþilor, ºtiind cã 
prin ei se adevereºte pogorârea lui Dumnezeu la noi ºi înãlþarea noastrã la cele cereºti. 

Sfintele icoane ce împodobesc sfintele locaºuri de închinare, înãlþate de tine, slãvite ªtefane, 
aratã frumuseþea duhovniceascã a omului îndumnezeit pe care privindu-le ºi cinstindu-le cu evlavie, 
în dreapta credinþã ne întãrim. 
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Slavã... 
 

Frumuseþea chipurilor sfinþilor zugrãviþi în sfintele tale biserici aratã lucrarea Duhului Sfânt, 
Care dã har binecredincioºilor creºtini prin Sfintele Taine ºi rugãciuni ale Bisericii dreptmãritoare; 
pentru aceea pe tine, slãvite ªtefane, cu bucurie te lãudãm ºi te cinstim dupã cuviinþã. 

 
ªi acum... 

 
Pe Împãratul ºi Ziditorul tuturor zãmislindu-L, L-ai nãscut Fecioarã ºi iatã acum, ca o 

împãrãteasã, stai de-a dreapta Lui, Curatã. Pentru aceasta te rog sã mã izbãveºti de partea cea de-a 
stânga, în ceasul judecãþii mele ºi sã mã numeri cu oile cele de-a dreapta. 

 
 

LUMINÂNDA, glas 2 
 

De Dumnezeu ai fost rânduit sã cârmuieºti Moldova, slãvite ªtefane, cu dreptate ºi cu 
dragoste, ca un pãrinte adevãrat; ºi luând înþelepciune de la Dumnezeu, cu puterea Crucii ai biruit 
pe vrãjmaºii cei vãzuþi ºi cei nevãzuþi. 

 
Slavã... ªi acum... a Brâului 

 
Podobie: Lumina cea neschimbatã... 

 
Tu ai înnoit ºi firea ºi vremea, Maicã a lui Dumnezeu; cã fãrã stricãciune este naºterea ta, 

fãrã stricãciune ºi veºmântul tãu, cu care acoperi cetatea ta ºi întãreºti pe cei credincioºi.  
 
 

LA LAUDE 
 

Stihirile pe 6: 3 ale Brâului, glas 4 
 

Ale Sfântului, glas 8: 
 

Multã iubire de oameni ai arãtat, Doamne, neamului nostru, dãruindu-ne pe 
Binecredinciosul ªtefan, domn ºi pãrinte, cãruia i-ai luminat mintea ºi i-ai dat tãrie braþului ca sã 
poatã birui, cu puterea Ta, pe vrãjmaºii sãi. Pe acesta noi îl avem ocrotitor ºi fierbinte rugãtor cãtre 
Dumnezeu. 

Cel ce împãrãþeºte peste fãpturã, vãzând bunãtatea inimii tale, mãrite ªtefane, te-a întrarmat 
cu pavãza Duhului Sfânt pentru a birui pe vrãjmaºi. Pentru aceea, cu glãsuire înaltã strigãm: slavã 
Þie, Doamne, Cel ce ai dat biruinþã luptãtorului Tãu, ªtefan al Moldovei. 

Bucurã-te, Binecredinciosule, cel ce ai unit dreapta credinþã cu fapta cea bunã; bucurã-te, 
luptãtor neînfricat ºi apãrãtor al Bisericii lui Hristos; bucurã-te, lauda românilor ºi podoaba 
creºtinãtãþii; bucurã-te, Sfinte ªtefane, Voievod preaînþelept. 

 
Slavã..., glas 8 

 
Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor, Cel ce cu daruri mari încununeazã pe vrednicii 

Sãi slujitori, dintru înãlþime ca pe Constantin oarecând, prin semnul Crucii, pe tine, Sfinte ªtefane, 
te-a cãlãuzit cãtre biruinþã, pentru ca toþi creºtinii sã slãveascã pe Cel ce þi-a dat þie putere ºi te-a 
încununat. 

 
ªi acum... a Brâului, glas 2 
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Gândul ºi mintea curãþindu-ne, cu îngerii sã prãznuim ºi noi luminat, începând cântarea lui 

David, Fecioarei Mirese a Împãratului Hristos Dumnezeului nostru zicând: scoalã-Te, Doamne, 
întru odihna Ta, Tu ºi chivotul sfinþeniei Tale, cã ai împodobit-o pe dânsa ca pe o cãmarã frumoasã, 
ºi ai dãruit-o cetãþii Tale, Stãpâne, sã o apere ºi sã o acopere de cei potrivnici, cu puternicã tãria Ta, 
pentru rugãciunile ei. 

 
Doxologia Mare 

Ecteniile ºi Otpustul 
Ceasul întâi 
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LA LITURGHIE 

 
Fericirile pe 8 

4 de la Cântarea a 3-a a Brâului 
ºi 4 din Cântarea a 6-a a Sfântului 

 
Apostolul Brâului (vezi 8 septembrie) Filipeni II, 5-11 

 
Fraþilor, gândul acesta sã fie în voi care era ºi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, 

n-a socotit o ºtirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deºertat pe Sine, chip de rob luând, 
fãcându-Se asemenea oamenilor, ºi la înfãþiºare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultãtor 
fãcându-Se pânã la moarte, ºi încã moarte pe cruce. Pentru aceea, ºi Dumnezeu L-a preaînãlþat ºi I-a 
dãruit Lui nume, care este mai presus de orice nume, ca întru numele lui Iisus tot genunchiul sã se 
plece, al celor cereºti ºi al celor pãmânteºti, ºi al celor de dedesubt. ªi sã mãrturiseascã toatã limba 
cã Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatãl. 

 
Apostolul din Fapte XXVI, 1 ºi 12-20: În zilele acelea, Agripa regele... 

 
Evanghelia Brâului (vezi 8 septembrie) Luca X, 38-42: 

 
În vremea aceea, a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa 

ei. ªi ea avea o sorã ce se numea Maria, care, aºezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul 
Lui. Iar Marta se silea cu multã slujire ºi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteºti cã sora mea 
m-a lãsat singurã sã slujesc? Spune-i deci sã-mi ajute. ªi rãspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, 
te îngrijeºti ºi pentru multe te sileºti; dar un lucru trebuie: cãci Maria partea cea bunã ºi-a ales, care 
nu se va lua de la ea. 

 
Evanghelia de la Ioan X, 1-9 (vezi la 21 mai, la Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena): 

Zis-a Domnul cãtre iudeii care veniserã la Dânsul... 
 
 
 

Chinonicul 
În tot pãmântul a ieºit vestirea lor, ºi la marginile lumii cuvintele lor. 
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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. 


