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Bucuria comuniunii cu Sfinții

Biserica lui Hristos de pe teritoriul României, 
întemeiată prin propovăduirea apostolică, a

rodit îmbelșugat Sfinți în fiecare generație. Astfel,
Sfinţii străromâni şi români sau Sfinţii de alte 
nea muri care au trăit ori au moaştele pe teritoriul 
ţării noastre au umplut Calendarul bisericesc, încât 
nu avem nicio lună în an în care să nu fie pomeniți
cel puţin doi Sfinţi români.

Anul acesta (2020) se împlinesc 70 de ani de 
când vrednicul de pomenire Patriarh Justinian 
al României a inițiat primele canonizări de Sfinți
români, aprobate de Sfântul Sinod în ședința din 
28 februarie 1950, un act firesc, ce venea să arate ve-
chimea creștinismului românesc, dar și continuitatea
lucrării harului, prin păstrarea credinței și a succe -
siunii apostolice. Autoritatea de a canoniza Sfinți o
are doar o Biserică Ortodoxă deplin autocefală, de
aceea, prin acest act, se dovedea maturitatea spiri-
tuală a Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, canoni-
zările inițiate în anul 1950 și proclamate apoi în anii
1955 și 1956 de Patriarhul Justinian, în plin regim 



comunist, au constituit o mărturisire publică a cre -
dinței și au întărit poporul creștin persecutat, ofe-
rindu-i pe Sfinți ca modele de rezistență prin credință
și rugători puternici în vremuri grele. După eveni-
mentele din decembrie 1989, Patriarhia Română a
proclamat un mare număr de Sfinți, care erau cinstiți
de popor și cunoscuți prin lucrări evidente ale haru-
lui dumnezeiesc.  

Până acum au fost canonizați peste 150 de Sfinţi
români, însemnați în calendarul bisericesc prin 
culoarea albastră sau roșie. Ei sunt pomeniţi separat
în diferite zile ale anului, dar există şi o sărbătoare a
tuturor Sfinţilor români şi aceasta este a doua 
Duminică după Rusalii, pentru a arăta că ei nu sunt
trăitori în Împărăţia lui Dumnezeu în mod separat, 
ci uniţi prin lucrarea Duhului Sfânt în iubirea 
Prea sfintei Treimi. Această duminică specială a fost 
statornicită prin hotărârea Sfântului Sinod luată în 
şedinţa din 19-20 iunie 1992. Duminica Sfinților ro-
mâni ne învață și faptul că, pe lângă Sfinţii români
cunoscuţi canonizaţi de Biserică, adică trecuţi în ca-
lendar, mai există o mulţime de Sfinţi români necu-
noscuţi de către oameni, dar cunoscuţi de Dumnezeu
şi, astfel, facem pomenirea Sfinţilor români cunoscuţi
şi necunoscuţi. Într-adevăr, avem o mulţime de mu -
cenici, ierarhi, mărturisitori ai credinţei şi păstori de
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comunităţi, o mulţime de cuvioşi, o mulţime de dom-
nitori care au construit biserici, care au apărat cre-
dinţa în faţa năvălirilor străine, care au dezvoltat
cultura creştină, dar şi o mulţime de credincioşi mi-
reni, o mulţime de mame şi taţi care au dat naştere
copiilor, i-au crescut în credinţă, i-au învăţat să-L 
iubească pe Hristos şi Biserica Sa, i-au învăţat să po-
menească pe cei trecuţi la Domnul, să se închine în
biserici şi să zidească biserici; o mulțime de credin -
cioși care au pătimit în decursul istoriei, până la cei
întemnițați în închisorile comuniste, care au luptat
pentru păstrarea credinţei ortodoxe și a demnității
românești.

La zilele de prăznuire propriu-zisă a Sfinților se
adaugă și unele sărbători care amintesc de aducerea
moaștelor lor (Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mu-
cenic Ioan cel Nou de la Suceava – 24 iunie, și Aducerea
moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași – 13 octom-
brie), dar și sărbători închinate Maicii Domnului, 
ca recunoștință pentru binefacerile revărsate asupra
țării noastre prin icoanele ei făcătoare de minuni:
Prodromița (12 iulie), Îndrumătoarea de la Mănăstirea
Neamț (9 iulie) și Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu
(Vinerea Săptămânii Luminate).

Întru cinstea tuturor acestor Sfinți și sărbători 
s-au alcătuit texte liturgice. De aceea, la inițiativa
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noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a hotărât alcătuirea unui Minei al Sfinților Români și a
unui Acatistier al Sfinților Români, în care să fie adu-
nate la un loc Slujbele și Acatistele lor (Hotărârea 
nr. 10.078/2016). Slujbele sunt cântate în cadrul 
Vecerniei și al Utreniei săvârșite în lăcașurile de cult,
dar Acatistele sunt citite nu doar în biserici, ci și de
credincioși, la casele lor, ori de monahi, la chilie. 

Folosul duhovnicesc al citirii Acatistelor este
foarte mare. Spre deosebire de alte genuri ale imno-
grafiei ortodoxe, Acatistul este ușor de citit, având o
rânduială simplă și accesibilă. De asemenea, este o
rugăciune preponderent de laudă, dar care exprimă
și sentimente de mulțumire pentru binecuvântările
primite, precum și cereri pentru dobândirea de bine-
faceri sufletești, vindecări de boli și ajutor în greu -
tățile vieții. Totodată, Acatistul ne înfățișează într-o
manieră poetică principalele evenimente din viețile
Sfinților pe care îi cinstim, ajutându-ne să le cunoaș -
tem mai bine ostenelile și pătimirile pentru Dum -
nezeu, precum și feluritele virtuți, pe care suntem
chemați să le urmăm și noi. Așadar, prin citirea unui
Acatist avem privilegiul de a vorbi cu Sfinții, de a le
cunoaște viețuirea pilduitoare, de a le cere sprijin și
de a-i avea ca rugători ai noștri către Preasfânta
Treime. De altfel, deși sunt dedicate cinstirii unor
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Sfinți, toate Acatistele conțin Condace în care se aduce
laudă și mulțumire lui Dumnezeu celui minunat întru
Sfinții Săi (Psalm 67, 36), Căruia Îi cântăm: Aliluia!
Acest fapt reflectă învățătura ortodoxă potrivit căreia
cinstirea Sfinților se face numai în relație cu lucrarea
lui Dumnezeu în Sfinți, încât venerarea Sfinților
plăcuți lui Dumnezeu nu micșorează, ci prile juiește
și amplifică adorarea sau închinarea absolută, care se
cuvine numai lui Dumnezeu. 

Autorii inițiali ai Acatistelor cuprinse în volumele
de față – ierarhi, preoți, monahi sau credincioși înzes -
trați cu darul imnografiei – au supus rodul muncii lor
aprecierii autorității bisericești. Astfel, textele au fost
completate și corectate de Comisiile liturgice din
eparhiile care le-au propus, apoi de ierarhii din Sino-
dul mitropolitan respectiv, după care, fiind diortosite
în cadrul Departamentului Carte de cult al Editurilor
Patriarhiei Române, au fost supuse avizării ierarhilor
membri din Comisia teologică, liturgică și didactică
a Sfântului Sinod și, în urma evaluării lor de către 
Patriarhul României, au fost supuse aprobării Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De aceea,
textul final, rezultat ca rod al colaborării responsabile,
al evlaviei sincere și al rugăciunii stăruitoare a 
multora, a devenit un text al Bisericii, binecuvântat
pentru a fi folosit în cadrul rânduielilor liturgice. 
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Cinstirea Sfinților români are o importanță deo -
sebită pentru vocaţia noastră ca popor purtător de
Hristos și iubitor de sfințenie, răbdător în suferinţă,
dar plin de speranţa izvorâtă din credință. Ne rugăm
tuturor Sfinţilor români să ne ajute să păstrăm cre-
dinţa ortodoxă, să o transmitem prin educaţie copii-
lor, să o apărăm în faţa rătăcirilor de orice fel şi să
continuăm lucrarea de zidire a bisericilor şi de zidire
a noastră sufletească.

Binecuvântăm apariția Acatistierului Sfinților 
români, publicat în două volume în cadrul Editurii 
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, cu un 
aspect grafic adecvat folosirii în cultul divin, și îl 
recomandăm ca mijloc de rugăciune clericilor, mona-
hilor și credincioșilor, pentru a spori în comuniunea
cu Sfinții, care ne aduce bucurie veșnică.  

† DANIEL 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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ACATISTUL 
SFÂNTULUI CUVIOS DIONISIE EXIGUUL 

(1 septembrie)

Preotul, după ce îşi pune epitrahilul şi felonul, 
des chide dvera şi dă obiş nuita binecuvântare din faţa
Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dum nezeul nostru, totdeauna,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de faţă, în locul binecuvântării

de mai sus, diaconul, monahul sau mirea nul va rosti: 
Pentru rugăciunile Sfin ţilor Pă rin ţilor noştri,

Doamne Iisuse Hristoase, Dum nezeul nostru, milu -
ieşte-ne pe noi. Amin.



Apoi se rostesc Rugăciunile înce pătoare:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâie to rule, Duhul adevărului,

Care pretutindeni eşti şi toate le pli neşti, Vis tierul
bună tăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne cură ţeşte pe noi de toată întinăciu nea şi
mântuieşte, Bunule, su fletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, mi luieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân tului Duh. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne,
cură ţeşte pă ca tele noastre. Stăpâne, iartă fără delegile
noastre. Sfinte, cerce tează şi vindecă ne pu tinţele noas-
tre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori), Slavă..., Şi acum...
Tatăl nostru, Care eşti în ce ruri, sfinţească-se nu-

mele Tău, vie Împă răţia Ta, facă-se voia Ta precum în
cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Dacă este preot de faţă, zice:
Că a Ta este Împărăţia, şi pu terea, şi slava, a Tatălui

şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. 

Strana: Amin. 
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Dacă nu va fi preot de faţă, diaconul, mo na hul sau
mirea nul va rosti:

Pentru rugăciunile Sfin ţilor Pă rin ţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dum nezeul nostru, milu -
ieşte-ne pe noi. Amin.

Şi se zic Troparele de umi linţă: 
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, mi lu ieşte-ne pe noi,

că, nepricepându-ne de niciun răs puns, această
rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, pă cătoşii
robii Tăi, milu ieşte-ne pe noi.

Slavă...
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am

nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni
fără de le gile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi
ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dum nezeul
nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi – lucrul mâinilor
Tale, şi nu mele Tău chemăm.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:
Uşa milostivirii deschide-o nouă, bine cuvântată

Născătoare de Dum nezeu, ca să nu pierim noi, cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din
nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul sau Simbolul credinţei
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atot ţiitorul,

Făcătorul ce rului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai 
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îna inte de toţi vecii, Lumină din Lu mină, Dum nezeu
adevărat din Dum nezeu ade vă rat, născut, nu făcut; Cel
de o fiin ţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; 

Care, pentru noi oa menii şi pentru a noastră mân-
tuire, S-a pogorât din ce ruri şi S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om; 

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi
a pă ti mit şi S-a în gro pat; 

Şi a înviat a treia zi, după Scrip   turi; 
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Ta tălui; 
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,

a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,

Care din Tatăl pur cede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu
Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Proroci. 

Întru una, sfân tă, soborni cească şi apos tolească 
Bi se rică. 

Mărtu ri sesc un botez spre ier  ta  rea pă catelor. 
Aştept învierea mor  ţilor. 
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă..., Şi acum... 
Apoi, făcând trei închinăciuni, rostim:
Veniţi să ne închi năm Împă ratului nostru Dum-

nezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să că dem la Hristos,

Împăratul nos tru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos,

Împă ratul şi Dumnezeul nostru.
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Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea,

întru adevărul Tău, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni dintre 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;
cuge tat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor
Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele,
sufletul meu însetat de Tine, ca un pământ fără de apă.
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 groapă. Fă să aud dimineaţa mila
Ta, că la Tine îmi 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 povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru
numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru drep-
tatea 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. 

Slavă..., Şi acum... 
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!

(de trei ori).
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Şi îndată se cântă, pe glasul Troparului: 
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine -

 cu vântat este Cel ce vine întru numele Dom nului 
(de trei ori).

Troparul Sfântului Dionisie, glasul 1:
Ca o rază strălucitoare care luminează toată lumea

te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Dioni sie, cel ce ai socotit
timpul mân tuirii după Nașterea lui Hristos și ai făcut
cunoscute rânduie lile Sfinților Părinți în toate laturile
creștinătății. Pen tru aceasta, cu bucurie cântăm: Slavă
Celui ce ți-a dat înțelepciune! Slavă Celui ce te-a bine-
cuvântat! Slavă Celui ce dăru iește prin tine mântuire
sufle telor noastre! (de două ori)

Slavă..., Și acum...,
al Născătoarei-Învierii, asemenea:

Gavriil, zicând ție, Fecioară: Bucură-te!, împreună
cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine,
chivo tul cel sfânt, precum a zis Dreptul David. 
Ară ta tu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce
ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit
întru tine! Slavă Celui ce S-a născut din tine! Slavă
Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin nașterea ta!

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi

după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea
mea. Spală-mă întru totul de fărădelegea mea şi de
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păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o
cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât
drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei
judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în
păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai
iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale
mi le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă 
voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; 
bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de
către păcatele mele şi toate fărăde legile mele şterge-le.
Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh
drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă
lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de
la mine. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege
căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,
duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu
o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta,
Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusa limului. Atunci
vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei. 
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Condacele și Icoasele

Condacul 1

Răsăritul creștin te-a odrăslit pe tine, Cuvioase 
Dionisie, și te-a hrănit duhovnicește cu înțelepciunea
Cuvântului, iar Apusul te-a primit ca pe un luminător
insuflat de Duhul Sfânt, care povățuiești spre mântuire
pe cei ce strigă ție cu mulțumire: Bucură-te, Cuvioase
Părinte Dionisie, chip al smereniei lui Hristos!

Icosul 1

Pe pământul Dobrogei ai răsărit, Sfinte Dionisie, ca
o floare a smereniei, care ai răspândit mireasma cuvin-
telor tale duhovnicești până în cetatea strălucită a
Romei, iar după ce te-ai sădit în grădina cerească,
dăruiești binefaceri, prin rugăciunile tale, tuturor celor
ce te întâmpină cu aceste cântări:

Bucură-te, vlăstar din neam daco-roman;
Bucură-te, rod binecuvântat al Sciției Mici; 
Bucură-te, cel născut din părinți binecredincioși;
Bucură-te, vas al înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, albină care ai căutat florile înțelepciunii;
Bucură-te, mireasmă a virtuților strămoșești;
Bucură-te, părinte sufletesc al dobrogenilor;
Bucură-te, râu din Izvorul adevărului;
Bucură-te, cel ce ne hrănești prin cuvinte sfinte;
Bucură-te, cel ce ai socotit anii de la Nașterea Dom-

nului Iisus;
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Bucură-te, purtător smerit al Crucii;
Bucură-te, Apostol al unității Bisericii; 
Bucură-te, Cuvioase Părinte Dionisie, chip al sme-

reniei lui Hristos!

Condacul 2

Din tinerețe ai mers pe calea Împărăţiei cerurilor,
iar școlile și mănăstirile din Dobrogea te-au hrănit cu
merindea înțelepciunii, a științelor folositoare și a bu-
nelor deprinderi creștine și te-au adăpat din izvorul
Evangheliei, ca să cânți Mântuitorului Hristos: Aliluia!

Icosul 2

Buni povăţuitori ai avut în tinerețe pe înțelepții 
călugări sciți, care au găsit loc potrivit în inima ta pen-
tru tainele vieții duhovniceşti şi ale teologiei ortodoxe;
de aceea, ai mulțumit lui Dumnezeu, iar noi, bucu-
rându-ne de desăvârșirea ta în dreapta credință și în
nevoințele pustnicești, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, tânăr sârguincios la învățătură;
Bucură-te, rază a Înțelepciunii cerești;
Bucură-te, ucenic al vrednicului episcop Petru;
Bucură-te, iubitor al nevoințelor spre desăvârșire;
Bucură-te, stea a Răsăritului Celui de sus;
Bucură-te, luminător al celor din noaptea neștiinței;
Bucură-te, pildă a tăcerii și a liniștirii;
Bucură-te, carte deschisă ce arată pururea voia 

Tatălui;
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