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VIAŢA
SFÂNTULUI SFINŢIT
MUCENIC HARALAMBIE
(10 februarie)
Sfântul Mucenic Haralambie a
trăit în vremea împărăţiei lui
Septimiu Sever (193211) şi sa
făcut vestit cu puterea credinţei
sale şi cu râvna în propovăduirea
lui Hristos. El era preot al creşti
nilor din Magnezia, în Asia Mică.
În acea vreme era maimare al
cetăţii păgânul dregător Luchian.
Deci, acesta, nesuferind cuvintele
şi râvna propovăduirii bătrânului
preot Haralambie, care avea atun
ci vârsta de 113 ani, a poruncit
ostaşilor să fie prins. Fiind dus la
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judecată înaintea lui Luchian,
Sfântul a mărturisit fără frică pe
Hristos; drept aceea, dregătorul a
poruncit să fie dezbrăcat de hai
nele sale şi, după ce iau jupuit tot
trupul cu unghii de fier, iau tăiat
fâşii de piele de pe trup. Iar Sfân
tul Haralambie, grav rănit, a zis:
„Mulţumesc vouă, fraţilor, că,
strujind trupul meu cel vechi şi
bătrân, maţi înnoit, îmbrăcân
dumi sufletul cu haina cea nouă
a suferinţelor pentru Hristos”.
Văzând cei de faţă răbdarea
Mucenicului în atâtea chinuri şi
neîncetatele lui rugăciuni pentru
toţi, mulţi dintre ei, bărbaţi şi
femei, sau lepădat de idoli şi au
crezut în Hristos; iar dregătorul,
cercetândui şi chinuindui fără
milă pe aceştia, a poruncit să li se
taie capetele. Apoi Sfântul a fost
legat şi dus la Antiohia, înaintea
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împăratului. Şi acolo, marele
Mucenic a îndurat felurite chinuri
şi a făcut multe minuni. Atunci
însăşi fata împăratului, Galini,
auzind de tăria de suflet cu care
Sfântul Haralambie a răbdat cele
mai grele chinuri, a crezut în
Hristos şi sa botezat.
Deci, istovit de atâtea cumplite
chinuri pe care a trebuit să le în
dure, Sfântul Haralambie a fost
osândit la moarte prin sabie. Dar
mai înainte de a fi dus să i se taie
capul, sa mutat la Domnul, la 10
februarie în anul 202.
Pentru rugăciunile lui, Hris
toase Dumnezeule, miluieştene
pe noi. Amin.
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ACATISTUL
SFÂNTULUI SFINŢIT
MUCENIC HARALAMBIE
(10 februarie)
Preotul, dupã ce îºi pune epitrahilul ºi felonul, deschide dvera
ºi dã obiºnuita binecuvântare
din faþa Sfintei Mese, zicând:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacã nu este preot de faþã, în
locul binecuvântãrii de mai sus
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
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Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:
Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.
Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le plineºti, Vistierul bunãtãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi (de trei ori).
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.
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Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curãþeºte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã ºi vindecã neputinþele
noastre, pentru numele Tãu.
Doamne, miluieºte (de trei
ori), Slavã..., ªi acum...
Tatãl nostru Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu,
vie Împãrãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer aºa ºi pe pãmânt.
Pâinea noastrã cea spre fiinþã
dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã
nouã greºelile noastre, precum
ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi
nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne
izbãveºte de cel viclean.
Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi puterea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
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Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacã nu va fi preot de faþã,
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se zic troparele de umilinþã:
Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
miluieºte-ne pe noi, cã, nepricepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
ca unui Stãpân, noi, pãcãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.
Slavã...
Doamne, miluieºte-ne pe noi,
cã întru Tine am nãdãjduit; nu
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Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrãdelegile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dumnezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi - lucrul mâinilor Tale,
ºi numele Tãu chemãm.
ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o
nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dumnezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
nevoi, cã tu eºti mântuirea neamului creºtinesc.
SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,
Tatãl Atotþiitorul, Fãcãtorul ce10

rului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.
ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai înainte de toþi vecii.
Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat, nãscut, nu fãcut; Cel
de o fiinþã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ceruri ºi S-a întrupat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om.
ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit ºi S-a îngropat;
ªi a înviat a treia zi, dupã
Scripturi;
ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Tatãlui;
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ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.
ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din
Tatãl purcede, Cel ce, împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul, este închinat
ºi slãvit, Care a grãit prin proroci.
Întru una, sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã Bisericã.
Mãrturisesc un botez spre iertarea pãcatelor.
Aºtept învierea morþilor.
ªi viaþa veacului ce va sã fie.
Amin.
Doamne miluieºte (de 12 ori)
Slavã..., ªi acum...
Veniþi sã ne închinãm Împãratului nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la Hristos, Împãratul nostru Dumnezeu.
12

Veniþi sã ne închinãm ºi sã
cãdem la Însuºi Hristos, Împãratul ºi Dumnezeul nostru.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea
mea, ascultã cererea mea, întru
adevãrul Tãu; auzi-mã, întru
dreptatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu robul Tãu, cã nimeni din
cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrãjmaºul prigoneºte sufletul
meu ºi viaþa mea o calcã în
picioare; fãcutu-m-a sã locuiesc
în întuneric ca morþii cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine ºi
inima mea încremenitã înlãuntrul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am cãtre Tine mâinile
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mele, sufletul meu însetat de
Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi întoarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa
mila Ta cã la Tine mi-e nãdejdea.
Aratã-mi calea pe care voi
merge, cã la Tine am ridicat
sufletul meu. Scapã-mã de vrãjmaºii mei, cã la Tine alerg,
Doamne. Învaþã-mã sã fac voia
Ta, cã Tu eºti Dumnezeul meu.
Duhul Tãu cel bun sã mã povãþuiascã la pãmântul dreptãþii.
Pentru numele Tãu, Doamne,
dãruieºte-mi viaþã. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãjmaºii mei ºi pierde
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pe toþi cei ce necãjesc sufletul
meu, cã eu sunt robul Tãu.
Slavã..., ªi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavã
Þie, Dumnezeule! (de 3 ori).
ªi îndatã se cântã,
pe glasul al 4-lea:
Dumnezeu este Domnul ºi S-a
arãtat nouã, bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori)
Tropar, glasul al 4-lea:
Arătatuteai, înţelepte Hara
lambie, ca un stâlp neclintit al
Bisericii lui Hristos, şi ca un sfeşnic
pururea luminos. Strălucitai în
lume prin mucenicie, fericite, şi ai
risipit întunecimea idolilor. Pen
tru aceea, roagăte lui Hristos cu
îndrăzneală, să ne mântuiască pe
noi.
15

Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,
acelaºi glas:
Taina cea din veac ascunsã
ºi de îngeri neºtiutã, prin tine,
Nãscãtoare de Dumnezeu, celor de pe pãmânt s-a arãtat,
Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecatã ºi Crucea de bunãvoie pentru noi luând, prin care înviind pe cel întâi-zidit, a mântuit din moarte
sufletele noastre.
Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...
Psalmul 50:
Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea îndurãrilor Tale, ºterge fãrãdelegea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
16

de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pururea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa încât drept eºti Tu întru cuvintele
Tale ºi biruitor când vei judeca
Tu. Cã, iatã, întru fãrãdelegi m-am
zãmislit, ºi în pãcate m-a nãscut
maica mea. Cã, iatã, adevãrul ai
iubit; cele nearãtate ºi cele ascunse ale înþelepciunii Tale mi-ai
arãtat mie. Stropi-mã-vei cu
isop ºi mã voi curãþi; spãla-mã-vei
ºi mai mult decât zãpada mã voi
albi. Auzului meu vei da bucurie ºi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faþa
Ta de cãtre pãcatele mele ºi toate
fãrãdelegile mele ºterge-le. Inimã curatã zideºte întru mine,
Dumnezeule, ºi duh drept înnoieºte întru cele dinlãuntru ale
17

mele. Nu mã lepãda de la faþa Ta
ºi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L lua de
la mine. Dã-mi mie bucuria mântuirii Tale ºi cu duh stãpânitor mã
întãreºte. Învãþa-voi pe cei fãrã de
lege cãile Tale, ºi cei necredincioºi
la Tine se vor întoarce. Izbãveºtemã de vãrsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele
mele vei deschide ºi gura mea va
vesti lauda Ta. Cã de-ai fi voit jertfã, Þi-aº fi dat; arderile-de-tot nu
le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântã ºi smeritã Dumnezeu nu o
va urgisi. Fã bine, Doamne, întru
bunãvoirea Ta, Sionului, ºi sã se
zideascã zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptãþii,
prinosul ºi arderile-de-tot; atunci
vor pune pe altarul Tãu viþei.
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Condacele ºi icoasele
Condacul 1:
Alesule din ceata preoţilor,
Mare Mucenice Haralambie, cel
ce porţi nume întocmai cu darul
primit de la Dumnezeu, de a fi
luminător de bucurie, nouă, celor
ce dorim aţi aduce cântări de
laudă dar nevrednici suntem şi
neputincioşi în cuvinte, lumi
neazăne cugetul şi dăne putere
graiului ca săţi cântăm: Bucu
răte, Sfinte Haralambie, Mare
Mucenice al lui Hristos!
Icosul 1:
A cinsti cărunteţile tale cele
adânci şi sfinte, bine este, deoa
19

rece întru vechimea vârstei şi a
sfinţeniei tale teai arătat viteaz
răbdător tuturor chinurilor de la
păgâni. Tu ai înmulţit ceata
Mucenicilor, tu ai adăugat numă
rul Apostolilor şi al propovă
duitorilor lui Iisus Hristos; ţie,
dar, se cuvine, după vrednicie,
săţi cânte toţi ortodocşii creştini
unele ca acestea:
Bucurăte, preot vrednic, stră
lucind cu blândeţile;
Bucurăte, cel ce ai sfinţit şi ai
cinstit bătrâneţile;
Bucurăte, al cetăţii Magnezia
luminător;
Bucurăte, spre calea mântuirii
învăţător;
Bucurăte, cel ce la Hristos pe
păgâni iai chemat;
Bucurăte, cel ce ai îndemnat la
credinţă chiar pe împărat;
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Bucurăte, cel ce ai adus la ade
văr pe cei necredincioşi;
Bucurăte, cel ce ai călăuzit la
pocăinţă pe cei păcătoşi;
Bucurăte, următor al Proro
cilor luminaţi de Duhul Sfânt;
Bucurăte, cel ce ai dat sfaturi
bune prin cuvânt;
Bucurăte, cel ce ai îndepărtat
rătăcirile celor răi;
Bucurăte, cel ce ai luminat
înţelegerea păstoriţilor tăi;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 2:
Văzând, Sfinte Haralambie, că
tu ai primit cu bucurie de la Stă
pânul Hristos dreapta credinţă şi
o împarţi prin cuvânt celor
ascultători, sau îndemnat toţi cei
binecredincioşii aţi aduce laudă
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de mulţumire şi a cânta lui
Dumnezeu întrun glas: Aliluia!
Icosul 2:
Văzând popoarele că tu eşti
luminat, prin puterea dumneze
iască, de lumina cunoaşterii ade
vărului, au cunoscut totodată că
şi faptele tale sunt spre mântui
rea semenilor; pentru că ai stat ca
un adevărat ostaş mărturisitor al
lui Hristos şi propovăduitor al
învăţăturii Lui. De aceea, ca pe o
piatră neclintită a credinţei vă
zândute, cei binecredincioşii au
venit aţi cânta:
Bucurăte, cel ce ai chemat la
lumina credinţei pe păgâni;
Bucurăte, cel ce propovădui
rea ai întărito prin minuni;
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Bucurăte, cel ce teai lăsat
întemniţat pentru dragostea lui
Hristos;
Bucurăte, cel ce teai purtat în
lume ca un adevărat credincios;
Bucurăte, moştenitor cu du
hul al pământului făgăduinţei;
Bucurăte, propovăduitor lu
minat al credinţei;
Bucurăte, cel ce prin răbdare
ai dobândit fericirea Raiului;
Bucurăte, cel ce prin smerenie
ai stins văpaia iadului;
Bucurăte, diamant, neclintit
de ameninţările tiranilor;
Bucurăte, cel ce ai dobândit
pocăinţa oamenilor;
Bucurăte, cel ce teai arătat
biruitor păgânilor;
Bucurăte, cel ce prin minuni
ai adus veselie creştinilor;
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Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 3:
De cunoaşterea Sfintei Treimi
sufletul tău fiind luminat, ca un
adevărat viteaz al Mântuitorului
Hristos ai stat, răspunzând închi
nătorului de idoli Luchian dregă
torul, că tu asculţi numai de
dreptele şi mântuitoarele po
runci ale Împăratului Hristos şi
nu cinsteşti idolii cei fără de
suflet; pentru aceea, credincioşii
cântau împreună cu tine lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3:
Nici o durere trupească nu ai
simţit prin despuierea trupului
tău, Sfinte, dovedind că scăparea
şi izbăvirea ta este venită prin
24

puterea lui Hristos, Mântuitorul
lumii, pentru că în numele Său ai
suferit chinurile. Drept aceea, cu
umilinţă aducem ţie aceste cân
tări:
Bucurăte, cel ce prin putere de
sus nu ai simţit durerea trupească;
Bucurăte, cel ce ai biruit pe
tiranii care au îndrăznit să te
chinuiască;
Bucurăte, cel ce ai primit chi
nurile ca pe o desfătare;
Bucurăte, cel ce în vremea pă
timirii înălţai lui Hristos cântare;
Bucurăte, părtaş al îngerilor;
Bucurăte, urmaş al Apostolilor;
Bucurăte, stâlp tare, sprijinitor
al credinţei;
Bucurăte, pom plin de roadele
nevoinţei;
Bucurăte, cel ce ai înălţat frun
tea credincioşilor;
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Bucurăte, cel ce ai luminat cu
getul păcătoşilor;
Bucurăte, cel ce de molima
ciumei pe toţi îi fereşti;
Bucurăte, cel ce vindecare
celor bolnavi dăruieşti;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 4:
Zicând ostaşii către dregător
că tu ai dorit mai mult necinstea
osândei în loc de cinste, iar câr
ligele cu care ei te chinuiau sau
tocit cu totul şi numai au zgâriat
trupul tău fără al fi vătămat cu
nimic, toţi sau mirat de răbdarea
chinuirii tale; iar cei credincioşi,
slăvind pe Dumnezeu pentru
binefacerile arătate ţie, Îi cântau:
Aliluia!
26

Icosul 4:
Aratânduse mai mânios, unul
dintre căpetenii şi văzând că nici
decum nai căpătat vreo vătămare
trupească din osânda la care erai
supus, a îndrăznit a smulge cârli
gele din mâna chinuitorilor şi por
ninduse a sfâşia trupul tău, în
dată a venit urgia dumnezeiască
asupra lui, că i sau tăiat de o sabie
nevăzută mâinile. Atunci el,
căzând la pământ, cerea zadarnic
ajutor dregătorului, iar poporul,
privind acestea, cu uimire grăia
către tine:
Bucurăte, privirea cea de
bucurie credincioşilor;
Bucurăte, cel ce ai mustrat
neomenia păcătoşilor;
Bucurăte, cel ce ai întors întru
ruşine semeţia osânditorului;
Bucurăte, cel ce ai potolit gân
dul rău al prigonitorului;
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Bucurăte, cel ce ai biruit pe cel
nelegiuit;
Bucurăte, cel ce lai smerit pe
cel nesocotit;
Bucurăte, vistierie a minunilor;
Bucurăte, primitor al pătimi
rilor;
Bucurăte, propovăduitor al
Cuvântului;
Bucurăte, luminător al cuge
tului;
Bucurăte, părinte al celor ce se
smeresc;
Bucurăte, mijlocitor al celor ce
se pocăiesc;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 5:
Când dregătorul Luchian, din
mânie şi răutate, a îndrăznit a
scuipa faţa ta cea sfântă, îndată
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de pedeapsă a fost lovit, că i sa
întors gura spre ceafă, încât toată
cetatea Magneziei sa spăimântat
de o minune ca aceasta, iar cei
binecredincioşi, nădăjduind în
toarcerea păgânilor prin aceste
minuni, cântau lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 5:
Prin rugăciunile tale către
Dumnezeu, Sfinte Haralambie, ai
dat tămăduire dregătorului
Luchian şi căpeteniei Luciu, care
ţiau cerut iertare de greşelile lor,
pocăinduse. Atunci, văzând mi
nunile vindecării lor, mulţi din
popor au venit la credinţa cea
adevărată şi au primit botezul în
numele Sfintei Treimi, strigând:
„Mare este Dumnezeul milelor şi
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al îndurărilor”; pentru aceasta şi
noi cântăm ţie:
Bucurăte, cel ce ai adus la
credinţă pe prigonitori;
Bucurăte, cel ce ai fost lor tă
măduitor;
Bucurăte, apostol minunat,
care ai făcut pe păgâni a se boteza;
Bucurăte, duhovnicesc părinte,
care ai adus pe oameni a se lu
mina;
Bucurăte, cel ce teai învred
nicit pe bolnavi ai tămădui;
Bucurăte, cel ce teai silit pe
păcătoşi ai milui;
Bucurăte, cel ce ai dat şchio
pilor şi ologilor însănătoşire;
Bucurăte, cel ce ai vindecat pe
cei cuprinşi de orbire;
Bucurăte, curăţitor al celor
întinaţi de păcate;
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Bucurăte, izgonitor al duhu
rilor necurate;
Bucurăte, cel ce, prin rugăciu
nile tale, morţi au înviat;
Bucurăte, cel ce, prin sufe
rinţe, darul sfinţeniei ai câştigat;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 6:
Mărturisind însuşi dregătorul
despre minunile tale către împă
ratul Sever, acesta sa mâniat
foarte asupra idolilor lui, pentru
că nau putut sta împotriva ace
lor minuni; iar tu, ca un biruitor
asupra lor, prin statornica ta cre
dinţă, ai câştigat nemărginite da
ruri cereşti. Pentru aceea, Sfinte,
primeşte mulţumirea binecre
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dincioşilor care cu bucurie cântă
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 6:
Nouă şi înfricoşătoare minune
ai săvârşit, Sfinte, când ai fost
iarăşi chinuit de tirani, după
porunca lui Sever, pentru că, pri
mind cu veselie piroanele bătute
peste tot trupul tău şi fiind tras
de barbă şi aşezat pe un cal ca să
fii dus la Antiohia, la cincispre
zece stadii în cale, prin gura calu
lui glas mare sa auzit, ca să te
dezlege de legăturile cu care erai
cuprins; pentru aceea tot poporul
cântă ţie:
Bucurăte, cel ce o nouă răb
dare de chinuri ai avut;
Bucurăte, cel ce o nouă mi
nune ai făcut;
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Bucurăte, părinte, cel pentru
care gura necuvântătorului a
vorbit;
Bucurăte, Sfinte, cel ce, şe
zând pe cal, lai îmblânzit;
Bucurăte, cel ce pe toţi trimişii
lui Sever iai uimit;
Bucurăte, cel ce pe slujitorii
diavolului iai îngrozit;
Bucurăte, cel ce ai stins văpaia
tiranilor;
Bucurăte, cel ce ai domolit
furia ucigaşilor;
Bucurăte, cel în care dra
gostea de Dumnezeu sa vădit;
Bucurăte, cel ce ca un tranda
fir cu bună mireasmă ai înflorit;
Bucurăte, cel ce ca om multă
osândă ai pătimit;
Bucurăte, cel ce ca un viteaz
toate chinurile leai biruit;
33

Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 7:
Ostaşii lui Sever, văzând
minunile tale cele mari, nau în
drăznit să te mai chinuiască şi pe
cale cu linişte teau dus la Antio
hia ca să împlinească porunca.
Acolo Sever, cu diavolească por
nire sa înfuriat, iar asupra ta,
dând poruncă săţi înfigă o ţe
puşă arsă în piept. Dar multa lor
osteneală cu nimic nu tea vătă
mat, pentru că focul sa stins şi
slujitorii cei împărăteşti au oste
nit. De aceea, împreună cu tine
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7:
În furia lui, pierzând Sever
răbdarea, dacă a văzut el însuşi
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această minune, a încercat cu
viclenie a te îmblânzi şi a te cer
ceta cu ce putere faci acestea. Iar
el, luând de la tine răspuns, că în
credinţa lui Hristos Dumnezeu
nădăjduieşti, tea ispitit a cere să
înviezi morţii şi să izbăveşti pe cei
stăpâniţi de diavoli. Atunci tu,
dreptule Părinte, primind har şi
putere de la Dumnezeu, ai arătat
în faţa împăratului necredincios
alte minuni, că şi pe mortul adus
înaintea ta lai înviat, pe cel îndră
cit lai izbăvit şi diavolul a ieşit
din om, strigând să nul chinu
ieşti fără de vreme. Pentru aceas
ta, tot poporul cu evlavie cânta ţie
unele ca acestea:
Bucurăte, mare făcător de
minuni;
Bucurăte, purtător al cereş
tilor cununi;
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Bucurăte, cel ce lai vindecat
pe cel demonizat;
Bucurăte, cel ce pe Satana
îndată lai alungat;
Bucurăte, cel mărturisit ca om
dumnezeiesc;
Bucurăte, văditor al vicleşu
gului diavolesc;
Bucurăte, cel ce lai înduple
cat pe împărat a zice: ,,Mare este
Dumnezeul creştinilor”;
Bucurăte, cel ce iai făcut pe
credincioşi a lăuda pe Domnul
puterilor;
Bucurăte, cel ce întru Hristos
toate le poţi;
Bucurăte, cel ce în iubirea ta îi
cuprinzi pe toţi;
Bucurăte, cel ce mustri pe cei
păcătoşi spre îndreptare;
Bucurăte, cel ce dai credin
cioşilor binefaceri cu îmbelşu
gare;
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Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 8:
A răsărit lumina cea adevărată
a cunoştinţei sufleteşti din rodul
ostenelilor tale, Sfinte Haralam
bie, care ai îndurat multe feluri
de chinuri şi pe toate leai biruit
prin credinţa ta cea puternică în
Dumnezeu. Acea lumină îndată
sa răspândit peste închinătorii la
idoli şi mulţi din aceştia crezând,
în numele Sfintei Treimi sau
botezat. Pentru aceea, împreună
cu tine cântau lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 8:
Împăratul Sever, socotind mai
apoi că tu cu farmece săvârşeşti
acele minuni, ţia poruncit să
jertfeşti idolilor lui, ca să scapi de
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grozavele chinuri; însă tu, ca un
om dumnezeiesc, cunoscând ră
tăcirea sa, ai răspuns că pe cât
trupul tău se zdrobeşte, pe atât se
bucură întru tine duhul tău.
Atunci Sever, mâniinduse din
nou, a poruncit să fii bătut cu pie
tre şi săţi fie arse barba şi obra
zul cu făclii aprinse; dar, prin
puterea lui Dumnezeu, focul sa
întors asupra slujitorilor împăra
tului. Pentru aceasta noi, creş
tinii, minunândune, cântăm ţie:
Bucurăte, cel ce ai biruit a lui
Sever rătăcire;
Bucurăte, cel ce iai răspuns lui
cu milostivire;
Bucurăte, cel ce ai primit pe
depse grele în loc de odihnă tru
pească;
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Bucurăte, cel ce ai socotit bă
tăile drept bucurie sufletească;
Bucurăte, viteaz ostaş, care ai
îndreptat focul asupra duşma
nilor tăi;
Bucurăte, vrednic sutaş, care ai
scăpat trupul tău de tiranii cei răi;
Bucurăte, cel ce teai arătat ca
un stâlp neclintit Bisericii lui
Hristos;
Bucurăte, cel ce teai arătat ca
un sfeşnic pururea luminos;
Bucurăte, mucenic strălucit
care ai risipit întunecimea idolilor;
Bucurăte, cel ce ai potolit
durerea din sufletele păcătoşilor;
Bucurăte, cel ce lui Hristos o
nouă turmă aduni;
Bucurăte, comoara cea nepre
ţuită a cereştilor cununi;
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Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 9:
Răbdând acele chinuri de la
păgâni cu credinţă nezdrunci
nată, ai dobândit în ceruri şedere
dea dreapta lui Hristos, lauda
Apostolilor şi bucuria Muceni
cilor, căci teai învrednicit a fi cu
ei părtaş dumnezeieştii cununi şi
a fi rugător pentru creştini, cân
tând cu mulţumire lui Dum
nezeu: Aliluia!
Icosul 9:
Nelegiuitul Sever, înţelegând
mai pe urmă că tăria şi minunile
tale se împlinesc cu puterea lui
Hristos, a îndrăznit dimpreună
cu slujitorii săi a cârti şi a huli
chiar împotriva lui Dumnezeu.
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Atunci, pentru o asemenea cute
zare, a venit asupra lor arătare
cerească, pentru că pământul sa
cutremurat şi fulgere şi trăznete
au cuprins pe Sever şi pe Crisp,
dregătorul său, ca să cunoască
puterea lui Dumnezeu. Pentru
aceasta noi te rugăm, Sfinte, să fii
apărătorul nostru de toate pri
mejdiile ca săţi putem cânta
unele ca acestea:
Bucurăte, cel ce ai dobândit
puterea minunilor de la Mântui
torul;
Bucurăte, cel ce ai avut mări
rea faptelor tale de la Ziditorul;
Bucurăte, cel ce pentru Hris
tos teai jertfit, şi întru El teai
sfinţit;
Bucurăte, cel ce întru Domnul
teai întărit şi prin El ai biruit;
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Bucurăte, cel pe care tiranii
teau cunoscut om dumnezeiesc;
Bucurăte, cel pe care duşma
nii teau cinstit apoi ca pe un
părinte sufletesc;
Bucurăte, cel prin care ni sa
arătat izvorul bunătăţii;
Bucurăte, cel prin care sa
vestit împlinirea dreptăţii;
Bucurăte, cel pe care împăra
tul şi dregătorul său teau rugat
săi scapi de pedeapsa trimisă lor;
Bucurăte, cel prin care aceia
au lăudat credinţa creştinilor;
Bucurăte, cel ce ne împarţi da
ruri dumnezeieşti;
Bucurăte, cel ce ne dăruieşti
şi cele de nevoie vieţuirii pă
mânteşti;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
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Condacul 10:
Fierbinţi au fost rugăciunile
tale către Dumnezeu, Sfinţite
Mucenice, pentru iertarea şi tă
măduirea duşmanilor tăi, Sever
împăratul şi Crisp, încât iai
scăpat pe ei din osânda în care
erau căzuţi şi leai dat sfătuire
bună ca să nu mai greşească.
Drept aceea, cunoscând şi noi
păcătoşii binefacerile tale, venim
către tine cu umilinţă, rugân
dute să ne izbăveşti şi pe noi
din toate nevoile şi necazurile,
ca împreună cu tine să cântăm
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10:
Harul dumnezeiesc a fost asu
pra ta, Părinte, învrednicindute
a aduce la credinţa cea adevărată
43

pe fiica împăratului Sever, nu
mită Galiní, care sa făcut mărtu
risitoare a bunătăţilor cereşti şi a
îndemnat pe tatăl ei să se lepede
de tirania păgânătăţii, ca să do
bândească întru Hristos mila cea
veşnică. Pentru aceasta, Sfinte,
primeşte de la noi aceste cântări:
Bucurăte, cel ce, rugândute,
ai scăpat de la pedeapsă pe vrăj
maşii tăi;
Bucurăte, cel ce cu milă iai iz
băvit în pace pe cei aflaţi în nevoi;
Bucurăte, cel ce iai sfătuit pe
ei să nu mai greşească;
Bucurăte, cel ce iai îndemnat
pe ei să se pocăiască;
Bucurăte, cel ce ai adus la Hris
tos pe fiica împăratului Sever,
numită Galiní;
Bucurăte, cel ce ai învăţato
întru Domnul bine a vieţui;
44

Bucurăte, cel prin care Galiní
şia îndemnat tatăl să se lepede
de idolatrie;
Bucurăte, cel prin care împă
ratul a fost chemat să aleagă feri
cita veşnicie;
Bucurăte, luminător al celor
întunecaţi;
Bucurăte, mângâietor al celor
întristaţi;
Bucurăte, viţă care ai odrăslit
pentru întărirea neamului creş
tinesc;
Bucurăte, roadă duhovni
cească spre tămăduirea neamu
lui omenesc;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 11:
Văzând în vis fiica împăra
tului Sever că şedea ea întro
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grădină preafrumoasă şi privea
cum pe tatăl ei şi pe Crisp dre
gătorul ia izgonit de acolo Păzi
torul grădinii, deşteptânduse ea,
a alergat cu grăbire la tine, Sfinte
Haralambie, rugândute săi tâl
cuieşti acel vis. Iar tu, îndată iai
arătat că acea minunată grădină
este Raiul drepţilor, şi păzitorul
Raiului, Care a aşezat întru lu
mină pe cei credincioşi şi ia izgo
nit de acolo pe cei răi, este însuşi
Hristos Domnul, Căruia cântai:
Aliluia!
Icosul 11:
Trecând treizeci de zile de la
înfricoşătoarea pedeapsă primită
de la Dumnezeu, împăratul sa
răzvrătit iarăşi împotriva lui
Hristos, Dumnezeul pe care în
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suşi Îl mărturisise. Deci, che
mândute să jertfeşti idolilor, ai
stat vitejeşte împotrivitor păgâ
nătăţii sale. Atunci el, mâniindu
se din nou, ţia pus spre batjo
cură frâu şi zăbale şi tea tras prin
toată cetatea ca şi cum ai fi fost
un necuvântător. Iar tu, Sfinte,
rugândute, nevătămat ai fost
păzit; pentru care noi aducem cu
mulţumire laudă biruinţei tale,
zicând:
Bucurăte, cel ce ai tâlcuit visul
fetei de împărat;
Bucurăte, propovăduitor al
Raiului celui minunat;
Bucurăte, viteaz biruitor al
învăţăturilor păgâneşti;
Bucurăte, cel ce ai dat fiecă
ruia sfaturi duhovniceşti;
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Bucurăte, cel ce ai înduplecat
pe Galiní a sfărâma idolii cei
turnaţi;
Bucurăte, cel prin care sluji
torii idoleşti au fost înlăturaţi;
Bucurăte, cel ce ai îndemnato
pe Galiní a primi lumina bote
zului;
Bucurăte, cel prin care ea a
îmbrăţişat Evanghelia Dom
nului;
Bucurăte, săvârşitor de fapte
duhovniceşti;
Bucurăte, următor al vieţuirii
îngereşti;
Bucurăte, privind roada bu
nătăţilor tale;
Bucurăte, văzând urmarea
minunilor tale;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
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Condacul 12:
Poruncind împăratul Sever să
fii pus spre batjocură, ai fost legat
de stâlpul cel uscat al casei unei
văduve păgâne, unde ai arătat
încă o minune, că stâlpul acela,
înverzind, a înfrunzit şi a făcut
atâtea ramuri încât a acoperit
casa. Atunci văduva, cunoscând
puterea lui Dumnezeu, a căzut la
picioarele tale, pocăinduse de
păcatele ei; iar tu, Părinte, iai
spus să nu se teamă, ci să creadă
în Mântuitorul Hristos. Încă mai
mult, a doua zi, acel pom a
înflorit şi a rodit, iar păgânii sau
înspăimântat, însă văduva, întă
rinduse în credinţă, îndată sa
botezat în numele Sfintei Treimi,
Căreia cântai: Aliluia!
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Icosul 12
Când erai dus la locul de
osândă, ca să ţi se taie capul, după
porunca lui Sever, psalmul lui
David cu bucurie lai cântat,
Sfinte, grăind: ,,Mila şi judecata
Ta voi cânta Ţie, Doamne;
cântavoi şi voi înţelege, mer
gând pe cale fără prihană. Când
vei veni la mine?”. Iar către sfâr
şit, ai zis: ,,Pomeneştemă,
Doamne, întru împărăţia Ta”.
Atunci cerurile deschizânduse,
ţi Sa arătat Hristos Dumnezeu
cu mulţime de îngeri şi tea
chemat în locaşurile drepţilor ca
pe un prieten iubit care ai fost
chinuit în lume pentru dragostea
Sa, dânduţi şi darul de a
tămădui pe cei cuprinşi de boli,
iar mai ales de năpraznica moli
mă a ciumei. Pentru aceea, Sfinte,
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primeşte de la noi cântările
acestea:
Bucurăte, cel ce ai făcut să
rodească stâlpul cel uscat;
Bucurăte, cel ce ai adus la
credinţă pe văduva care trăia în
păcat;
Bucurăte, propovăduitor al
cuvântului adevărului;
Bucurăte, Evanghelie vie a
Mântuitorului;
Bucurăte, cel prin care Dum
nezeu a lucrat minuni;
Bucurăte, cel ce ai adus la
pocăinţă pe păgâni;
Bucurăte, cel ce ai văzut ceru
rile deschise şi arătarea slavei
dumnezeieşti;
Bucurăte, cel ce ai auzit glasul
Domnului înconjurat de cetele
îngereşti;
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Bucurăte, primitor al neveş
tejitei cununi de biruinţă;
Bucurăte, ostaş al lui Hristos,
învingător prin credinţă;
Bucurăte, doctor fără de
arginţi al neputinţelor trupului;
Bucurăte, rugător pentru noi
spre mântuirea sufletului;
Bucurăte, Sfinte Haralambie,
Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 13:
O, întru tot lăudate, Sfinţite
Mare Mucenice Haralambie, pri
meşte de la noi aceste cântări de
laudă şi cere de la Mântuitorul
Hristos să ne dăruiască pocăinţă
şi îndreptare vieţii, întărire în
dreapta credinţă, apărare de boli
şi de primejdii, râvnă pentru
săvârşirea faptelor bune şi mân
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tuire sufletelor noastre în ceasul
Judecăţii, ca în veci, împreună cu
tine să cântăm cu bucurie
Preasfintei Treimi: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei
ori, apoi se zic Icosul 1 ºi Condacul 1.
Dupã citirea Acatistului, rostim rugãciunea:
Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fericim pe tine, Nãscãtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericitã
ºi preanevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heruvimii ºi mai slãvitã, fãrã de asemãnare, decât Serafimii, care,
fãrã stricãciune, pe DumnezeuCuvântul ai nãscut, pe tine, cea
cu adevãrat Nãscãtoare de
Dumnezeu, te mãrim.
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Dacã este preot, acesta rosteºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.
În lipsa preotului, dupã rugãciunea cãtre Maica Domnului, zicem:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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