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VIAȚA 
SFINȚILOR MUCENICI
ZENOVIE EPISCOPUL  
ȘI SORA SA ZENOVIA

Sfinţii Zenovie şi sora lui, 
Zenovia, s-au născut din părinţi 
dreptcredincioşi, pe nume Zeno-
vie şi Tecla, în cetatea numită 
Egeea*, în ţinutul Ciliciei, din 
Asia Mică, în prima jumătate a 
secolului al III-lea după Hristos.  
Când cei doi fraţi erau încă 
tineri, părinţii lor au adormit în 
Domnul, lăsându-le multe averi. 
Atunci ei, văzând deşertă ciunea 

* Sau Aegeae, numită şi cetatea egeilor,  
ale cărei ruine se află astăzi lângă ora-
şul Yumurtalîk din Turcia.
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acestei lumi, s-au sfătuit ca, 
lă sând toate, să urmeze lui 
Hristos. De aceea, Zenovia a 
în credinţat fratelui ei partea sa  
de avere, pentru a fi împărţită  
celor nevoiaşi, şi vieţuia în sără-
cie de bună voie şi în linişte, 
păzindu-şi fecioria pentru Mi -
rele ceresc şi având ajutor pe 
Dumnezeu, care o apăra de 
toate ispitele trupului, ale lumii 
şi ale diavolului. Iar Zenovie, 
luând amândouă părţile de 
avere, le-a împărţit celor lipsiţi, 
încât a ajuns şi el ca unul dintre 
săraci. Dar Dumnezeu, Cel ce 
poartă grijă de sărmani şi nu-i 
părăseşte pe cei ce nădăjduiesc 
în El, i-a dăruit lui Zenovie darul 
de a tămădui bolile, de a izgoni 
duhurile necurate din oameni, 
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de a mângâia pe cei mâhniţi şi 
de a-i ajuta pe cei aflaţi în pri-
mejdie. Astfel, prin rugăciunea 
şi binecuvântarea sa, Sfântul a 
vindecat de cancer la piept pe o 
femeie credincioasă din Antio-
hia, precum şi pe soţia dregăto-
rului păgân Indos din altă cetate. 
Această minune a adus la Hristos  
pe cea vindecată, pe soţul ei şi pe 
copiii lor, botezându-se toţi în 
dreapta credinţă. Pentru aceste 
fapte bune şi faceri de minuni, 
Sfântul Zenovie a fost ales epis cop 
în acea cetate, conducând bine 
Biserica lui Dumnezeu, ajutând 
şi neîncetat făcând bine poporu-
lui şi tămăduind pe cei neputin-
cioşi. În timpul persecuţiei îm-
potriva creştinilor, poruncită de 
împăratul Diocleţian (284-305),  
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ACATISTUL 
SFINȚILOR MUCENICI
ZENOVIE EPISCOPUL  
ȘI SORA SA ZENOVIA

Preotul, după ce îşi pune 
epitrahilul şi felonul, deschide 
dvera şi dă obişnuita binecuvân-
tare din faţa Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum şi puru-
rea şi în vecii vecilor. 

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

locul binecuvântării de mai sus 
diaconul, monahul sau mireanul 
vor rosti: 

Pentru rugăciunile Sfinţilor 
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluieşte-ne pe noi. Amin.
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Condacele și Icoasele
Condacul 1

Pe preacinstiţii fraţi, pe Sfânta 
Zenovia cea biruitoare şi pe 
Sfântul Zenovie, lauda Sfinţiţilor 
Mucenici şi a doctorilor fără de 
arginţi, cei ce au fost supuşi de 
tirani la chinuri cumplite, pe care 
le-au răbdat cu puterea Duhului 
Sfânt, în cântări să-i preamă rim, 
zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor 
Zenovie şi Zenovia, Mucenici ai 
lui Hristos!

Icosul 1
Mare purtătoare de chinuri 

Zenovia şi tu, Sfinte Zenovie, 
lauda Sfinţiţilor Mucenici, voi, 
cei ce aţi slăvit prin pătimirile 
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voastre pe Hristos, din preapli-
nul răbdării voastre, turnaţi în 
inimile noastre roua Duhului 
Sfânt, care odinioară a răcorit în 
voi chinurile muceniceşti, pen-
tru a cânta:

Bucuraţi-vă, răbdători de chi-
nuri pentru Hristos;

Bucuraţi-vă, minunaţi tămă-
duitori ai suferinţelor:

Bucuraţi-vă, pilde de bărbăţie 
duhovnicească;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi arătat 
statornicie în credinţă;

Bucuraţi-vă, cei ce pe vrăjmaşii 
văzuţi şi nevăzuţi i-aţi ruşinat;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi primit 
de sus răsplata nevoinţelor;

Bucuraţi-vă, risipitorii înşelă-
ciunii idoleşti;
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Bucuraţi-vă, ostaşi curajoşi 
din cetele cereşti;

Bucuraţi-vă, neînfricaţi prin 
puterea Duhului;

Bucuraţi-vă, lumini aprinse pe 
cărările care duc la cer;

Bucuraţi-vă, împreună-osteni-
tori în marile încercări;

Bucuraţi-vă, fierbinţi rugători 
pentru noi la Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Zenovie  
şi Zenovia, Mucenici ai lui  
Hristos!

Condacul 2
Temelie de neclintit, minu-

nată Zenovia şi fericite Zenovie, 
miresme ale vitejiei, pe Hristos 
rugaţi-L să dăruiască tărie, bucu-
rie şi putere celor ce vă cinstesc 
şi cântă lui Dumnezeu cu evla-
vie: Aliluia!



58

PARACLISUL 
SFINȚILOR MUCENICI
ZENOVIE EPISCOPUL  
ȘI SORA SA ZENOVIA 

Preotul face începutul obiş nuit: 
Binecuvântat este Dumnezeul nos-
tru... Strana: Împă rate ceresc..., Sfinte 
Dum nezeule..., Preasfântă Treime..., 
Tatăl nostru... Preotul: Că a Ta este 
Împărăţia... (p. 13-15). Strana: Doam-
ne, milu ieşte (de 12 ori), Slavă...,  
Şi acum..., Veniţi să ne închi năm...  
(de trei ori). Psalmul 142: Doamne, 
auzi rugă ciunea mea... (caută la  
pag. 20-21).

Şi îndată se cântă, pe glasul al 4-lea: 

Dumnezeu este Domnul şi S-a 
arătat nouă, binecuvântat este 
Cel ce vine întru numele Dom-
nului (de trei ori).
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Troparele, glasul al 4-lea,
podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce...

Pe mlădiţele cu chip dumne-
zeiesc ale cetăţii Egeilor din Cili-
cia, pe luminătorii cei pururea 
strălucitori ai dreptei credinţe, 
care au răspândit razele ade-
vărului mântuitor, pe ierarhul 
Zenovie cel slăvit şi pe sora sa, 
Zenovia cea statornică în măr-
turisire, să-i lăudăm ca pe nişte 
Mucenici luminaţi, care se roagă 
pentru noi Împăratului tuturor.

Slavă…, acelaşi. Și acum…, 
al Născătoarei de Dumnezeu:

Nu vom tăcea, Născătoare de 
Dumnezeu, pururea a spune 
puterile tale noi, nevrednicii. 
Că, de nu ai fi stat tu înainte 
rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit 
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pe noi din atâtea nevoi? Sau cine 
ne-ar fi păzit până acum slobozi? 
Nu ne vom depărta de tine, Stă-
până, că tu izbăveşti pe robii tăi 
pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, 
Dumnezeule... (pag. 24-26).

Canonul, glasul al 8-lea:
Alcătuirea lui Haralambie Busias

Cântarea 1
Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinţilor Mucenici, ru gaţi-vă 
pentru noi!

Zenovie, Mucenice preastrălu-
cit, dimpreună cu cinstita ta soră 
Zenovia, pe Hristos rugaţi-L 
pentru cei ce cu dragoste cer 
mila Lui cea dumnezeiască.
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