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ACATISTUL
SFÂNTULUI SFINŢITULUI

MUCENIC CIPRIAN

(Izbăvitor de farmece, vrăji, 
deochiuri şi alte lucrări diavoleşti)

Cel ce mai înainte a fost 
vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu 
cinstit, prin cinstita fecioară Ius-
tina.

Povăţuire

Diavolul, din cele mai vechi 
timpuri, a avut oamenii săi 
apropiaţi, a avut slujitorii săi. 
Aceşti slujitori apropiaţi ai sata-
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nei sunt vrăjitorii. Ei s-au lepădat 
de bună voie de Dumnezeu pe 
pământ şi s-au închinat sata-
nei. Pe satana l-au întronat ca 
Dumnezeu. Vrăjitorii nu se mai 
roagă lui Dumnezeu, ci lui sa-
tana. Satana fiind spirit şi având 
puteri foarte mari, la rugămintea 
vrăjitorilor îndeplineşte fel de 
fel de răutăţi asupra oamenilor. 
Vrăjitorul, cu puterea diavolului 
poate să facă următoarele răutăţi 
asupra oamenilor: să despartă pe 
soţ de soţie, să facă pe cineva 
căsătorit să-şi urască soţia şi să 
se apropie de altă femeie prin 
preacurvie, să facă pe cineva 
să cadă într-o patimă de beţie, 
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curvie, mânie, ură, etc.; să lege 
pe cineva să nu mai aibă relaţii 
conjugale cu femeia sa; poate să 
întunece mintea unui om până 
la nebunie; poate să facă să 
vină pagube foarte mari asupra 
unei familii, să omoare sau să 
îmbolnăvească animale; poate 
să facă să dispară ceva din casă; 
poate să facă un rău aşa de mare 
încât să ajungă până la crimă, 
să-i tulbure mintea cuiva până la 
sinucidere; poate să facă numai 
tulburare într-o familie astfel 
încât viaţa familiei să fie calvar.

Deci vrăjitorul, cu puterea sa-
tanei, poate să facă mult rău. De 
ce numai rău? Pentru că diavolul 
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este izvorul răului, este răul prin 
excelenţă. Se înşeală foarte mulţi 
când socotesc că prin vrăjitorii 
pot face bine, justificându-se 
prin magia albă. Adică magia 
albă face bine omului, iar magia 
neagră face rău, spun ei. Însă 
realitatea este clară; diavolul 
niciodată nu are iubire, nu are 
dragoste faţă de nimeni, ci ca-
racteristica lui principală este 
răutatea.

Orice bine aparent este un 
rău mascat. Zicea cineva odată 
că s-a dus la un vrăjitor pentru a 
face bine cuiva, pentru a practica 
o magie albă, respectiv să-l facă 
să se căsătorească cu acel om 
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care înaintase în vârstă şi nu era 
căsătorit. Au procedat după reţeta 
vrăjitorului şi după puţin timp a 
făcut o persoană de l-a îndrăgit 
aşa de mult încât îl obliga să se 
căsătorească, manifestându-i o 
dragoste ieşită din comun. După 
căsătorie persoana respectivă nu 
a mai mers la vrăjitor pentru a-i 
susţine căsătoria tot cu puterea 
diavolului. Trecând aproxima-
tiv 3-4 luni de la căsătorie, la un 
moment dat persoana respectivă 
parcă se    trezise dintr-un somn, 
parcă îi luase cineva o ceaţă de 
pe ochi şi a realizat fapta pe care 
o săvârşise. Imediat a doua zi, s-a 
şi despărţit. Iată ce putere mare 
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are diavolul prin vrăjitoriile sale, 
încât îl face pe om să nu mai ju-
dece normal. Paradoxal, toată 
lumea observă obiectiv în mer-
sul rău al unui om vrăjit, pe câtă 
vreme omul respectiv socoteşte 
că este foarte normal, că oamenii 
aceia se înşeală. Normalul îi 
devine anormal şi invers.

În concluzie, trebuie să ne fe-
rim ca de foc a merge la vrăjitori 
care induc oamenii în eroare 
promiţându-le că îi vor ajuta cu 
puterea lui Dumnezeu.

Ajutorul adevărat şi binele 
vine numai de la Dumnezeu. 
Diavolul îi dă omului numai 
aparenţele acestor realităţi.
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Toate relele care vin din 
farmece şi vrăjitorii au un efect 
asupra unui om sau asupra unei 
familii dacă este necredinţă asu-
pra lor.

Dacă oamenii se vor spove-
di regulat, vor ţine post în casă 
miercurea şi vinerea, vor merge 
la sfintele slujbe duminica şi 
în sărbători, se vor ruga zilnic 
acasă, vor face Sfeştanii şi sluj-
be acasă, cu siguranţă farmecele 
şi vrăjitoriile nu vor putea sa le 
facă rău. Dar dacă nu se vor face 
toate aceste lucruri, vrăjile au 
efect în casă.

Una din rugăciunile cele mai 
puternice împotriva vrăjitoriilor 
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este Acatistul Sfântului Ci-
prian. Atunci când cineva 
observă că i s-au făcut farmece 
de către unii oameni răi, să facă 
următoarele lucruri pentru a 
scăpa:

- să meargă la cel puţin trei 
mănăstiri sau biserici unde se 
face slujba zilnică şi să dea un 
acatist cu numele celui care are 
farmece;

- să citească 40 de zile la rând 
Acatistul Sfântului Ciprian. 
Dacă farmecele sunt foarte pu-
ternice, cel mai bine ar fi să 
postească toate cele 40 de zile, 
dacă nu, cel puţin luni, miercuri 
şi vineri;
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- unde există înţelegere în 
familie, acest acatist poate fi citit 
de mai mulţi din casă; atunci are 
putere mai mare;

- să cheme un preot sau doi 
acasă şi să facă sfeştanie, să le 
citească toate rugăciunile din 
Moliftelnic;

- să facă tot posibilul să nu 
aibă nici un contact cu persoana 
pe care o bănuieşte că i-a făcut 
farmece, să nu primească nimic 
de la ea şi să nu-i dea nimic;

- dacă s-a ajuns într-un grad 
foarte avansat de vrăjitorii, iar 
casa şi persoana care îi face 
acest rău este aproape sau vecină 
cu ea, să facă tot posibilul de a 
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părăsi locul respectiv măcar o 
perioadă de timp;

- să se spovedească sincer din 
toată inima la un duhovnic bun, 
să facă o spovedanie generală;

- postul este foarte important 
în scoaterea diavolilor.

Mântuitorul Iisus Hris-
tos a spus ucenicilor că „acest 
soi de diavoli nu poate fi scos 
afară decât numai cu post şi 
rugăciune”. Aşa cum am amintit 
mai înainte, trebuie să postim 
luni, miercuri şi vineri. Iar când 
vrea să facă o perioadă de 40 
de zile de citire a acatistului să 
ţină toate aceste zile de post şi să 
dea şi la alţii să se roage în acel 
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timp. Nu trebuie lăsat niciodată 
prea mult timp când observăm 
că avem făcute farmece în casă, 
deoarece cu cât trece mai mult 
timp cu atât mai mult va fi ne-
cesar un efort mai mare pentru 
a scăpa de ele. Pentru izbăvirea 
de farmece iarăşi sunt recoman-
date mătăniile. Spre exemplu, 
facem 20-50 mătănii la Sfân-
tul Ciprian şi Iustina, „rugaţi-
vă lui Dumnezeu pentru mine 
păcătosul şi depărtaţi, sfinţilor, 
toate vrăjile satanei de la mine”; 
alţi sfinţi izbăvitori de farmece 
mai sunt Sfinţii Haralambie şi 
Sfânta Marina care au călcat pe 
diavolul în picioare.
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De asemenea este indicat să 
se facă cât mai multe mătănii, 
30-50 sau mai multe, la aceşti 
sfinţi, cu formula:

„Sfinte, Sfinţite Mucenice Ha-
ralambie, roagă-te lui Dumnezeu 
pentru mine păcătosul, ajută-
mă, Sfinte, şi depărtează toate 
farmecele şi vrăjitoriile, toate 
duhurile satanei care sunt asupra 
mea”.

Iar la Sfânta Marina zicem:
„Sfântă Muceniţă Marina, 

roagă-te lui Dumnezeu pen-
tru mine, păcătosul, ajută-mă, 
Sfântă, şi depărtează de la mine 
toate duhurile satanei, toate 
farmecele şi vrăjitoriile care sunt 
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asupra mea”.
Pentru izbăvirea de farmece 

mai este recomandat Sfântul 
Maslu.

Să se facă cel puţin 7-9 sau 
12 Sf. Masluri la cel care are 
farmece asupra sa. Dacă nu poate 
să fie prezent, măcar să aibă 
pomelnic pentru a fi pomenit. 
Să aibă acasă apă sfinţită şi ulei 
de la Sfântul Maslu. Cu uleiul să 
se ungă în fiecare dimineaţă şi 
cu apa de asemenea să ia în fie-
care dimineaţă pe nemâncate, să 
stropească prin casă şi pe haine.

Atunci când cineva observă 
un lucru ciudat făcut, care are 
farmece asupra lui, să nu-l atingă, 
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să-l stropească cu apă sfinţită şi 
să-l arunce evitând atingerea lui. 
Dacă observăm aruncat la uşă 
ceva suspect, de asemenea să 
procedăm la fel, stropind cu apă 
sfinţită.

În concluzie, farmecele se 
prind în familia şi în casa unde nu 
există o credinţă puternică. Dacă 
vom face toate recomandările 
Bisericii, vom scăpa.

În numele Tatălui şi al Fiu-
lui şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nos-
tru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevărului, care pre-
tutindeni eşti şi toate le împlineşti, 
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Vistierul bunătăţilor şi Dătătoru-
le de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte 
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de 
toată întinăciunea şi mântuieşte, 
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte 
tare, Sfinte fără de moarte, 
miluieşte-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 curăţeşte 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte 
cercetează şi vindecă neputinţele 
noastre, pentru numele Tău.
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Doamne miluieşte (de trei 
ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor 
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse 
Hristoase Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi.

Crezul... Psalmul 50...

TROPARUL:

De la meşteşugul vrăjitoresc 
întorcându-te, de Dumnezeu 
înţelepţite, la cunoştinţa dum-
nezeiască, te-ai arătat lumii 
doctor prea înţelept, tămăduiri 
dăruind celor ce te cinstesc pe 
tine, Cipriane cu Iustina; cu care 
roagă-te, Iubitorului de oameni, 



19

Stăpânului, să mântuiască su-
fletele noastre.

Condacul 1

Cela ce mai înainte ai fost 
învăţător răutăţii şi te-ai arătat 
Arhiereu prin cinstita fecioară 
Iustina, şi ca un păstor înţelept, 
din spinii înţelepciunii ai înflorit 
ca o floare prea frumoasă, şi pe 
noi, credincioşii, ne-ai umplut 
cu miresmele tămăduirilor, şi de 
razele minunilor tale, întăreşte-
ne ca să-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, sfinte mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!
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Icosul 1

Minunată s-a arătat viaţa ta 
Sfinte, că din pruncie slujirii 
idoleşti ai fost închinat, dar 
cunoscând Domnul râvna ta 
după cunoaşterea cea adevărată, 
ţi-a descoperit ţie printr-o 
fecioară curată pe Hristos-
singur-Adevărul, de care taină şi 
pronie dumnezeiască minune, cu 
credinţă cântăm ţie:

Bucură-te, cel ce ai înfrânt 
slujirea idolească;

Bucură-te, că ai vădit înşe-
lăciunea diavolească;

Bucură-te, că la cunoştinţa 
adevărului ai râvnit;
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Bucură-te, cel ce şi în 
păgânească cunoştinţă te-ai 
arătat iscusit;

Bucură-te, cel ce diavoleşti 
meşteşuguri şi vrăjitorii ai 
cunoscut;

Bucură-te, că toate acestea 
mai apoi de ocară le-ai făcut;

Bucură-te, că poţi să ne scapi 
de ispita diavolească;

Bucură-te, că ne izbăveşti de 
rătăcirile eretice;

Bucură-te, că ne arăţi calea 
spre adevăr;

Bucură-te, că rugăciunile tale 
de tot răul ne scapă;

Bucură-te, ajutorul celor învi-
foraţi;
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Bucură-te, că lumina ta tutu-
ror o împarţi;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 2-lea

Cu meşteşugul vrăjilor 
tale, multe pagube şi răutăţi ai 
săvârşit la început; dar apoi la 
cunoştinţa adevărului venind, ai 
răscumpărat vremea, aducând 
din rătăcire pe mulţi la Hris-
tos şi învăţându-i să cânte lui 
Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul al 2-lea

Cartagina, Antiohia şi 
Egiptul te-au hrănit din prun-
cie cu cunoştinţă diavolească 
şi cu spurcata învăţătură a slu-
jirii diavoleşti, dar Domnul cu 
negrăită milostivirea Sa cea 
nebiruită de păcatele omeneşti, 
printr-o fecioară curată ţi-a rân-
duit întoarcerea; pe care milos-
tivire slăvind-o, ţie, celui ce 
te-ai învrednicit a o dobândi îţi 
cântăm:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a 
întors de la păgâneasca slujire;

Bucură-te, că aşa ai cunoscut 
a Sa milostivire;
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Bucură-te, îţi aducem noi 
închinătorii lui Hristos;

Bucură-te, căci  întorcându-
te, pe mulţi la Dumnezeu i-ai în-
tors;

Bucură-te, că şi azi eşti pildă 
vie celor rătăciţi;

Bucură-te, că luminezi calea 
celor de eresuri orbiţi;

Bucură-te, că păzeşti Biserica 
oilor cuvântătoare de rătăcire;

Bucură-te, că o aperi pe Ea de 
dosădire;

Bucură-te, îţi cântăm ţie cu 
umilinţă;

Bucură-te, izbăvitorule de 
vrăj-maşul cel rău;

Bucură-te, tămăduitor al ce-
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lor ce caută sprijinul tău;
Bucură-te, sfinţite mucenice 

Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 3-lea

În chip minunat ţi-a rân-
duit Dumnezeu întoarcerea de 
la slujba păgânească, Sfinte, 
că mai întâi a ales o fecioară 
curată cu numele Iustina care, 
prin propovăduirea diaconului 
Prailie, aflând taina întrupării lui 
Hristos şi Sfânta Sa învăţătură, 
de la păgânătate a venit la 
creştineasca credinţă, învăţându-
ne a slăvi pe Dumnezeu şi a-I 
cânta Lui: Aliluia!
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Icosul al 3-lea

Ca într-un pământ bun căzând 
sămânţa propovăduirii lui Hris-
tos în inima Iustinei a adus mult 
rod, căci aceasta împreună cu 
părinţii săi a venit la Hristos, 
slujindu-I Lui în rugăciune, în 
post şi înfrânare, pe care lucru 
minunat văzându-l ne uimim 
înţelegând în ce chin tainic 
orânduieşte Dumnezeu întoar-
cerea celor aleşi ai Săi la lumină, 
şi cântăm ţie, celui ce îndelungă 
vreme ţi s-a pregătit cărare:

Bucură-te, că Domnul te-a 
cunoscut pe tine a fi vas ales;

Bucură-te, că mai întâi Iusti-
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na, fecioara cea curată, pe calea 
Domnului a purces;

Bucură-te, că printr-însa ţi 
s-a pregătit cărarea întoarcerii la 
Hristos;

Bucură-te, că Iustina întâi pe 
părinţii ei de la păgâneasca slu-
jire i-a întors;

Bucură-te, că Lui în post şi 
multă rugăciune I-a slujit;

Bucură-te, că sufletul ei s-a 
arătat pământ cu multă rodire;

Bucură-te, că ne-a învăţat a 
ne închina Ziditorului, nu la a Sa 
zidire;

Bucură-te, că şi azi daţi 
lumină celor îndoielnici;

Bucură-te, că la voi aleargă 
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cei ce se arată şovăielnici;
Bucură-te, şi împreună cu Ius-

tina roagă-te lui Dumnezeu pen-
tru noi;

Bucură-te, că prin rugăciunile 
voastre ne izbăvim din nevoi;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 4-lea

Văzând râvna cea mare a 
fecioarei către Hristos, căci pe 
mulţi începuse a-i întoarce de 
la păgâneasca slujire, urătorul 
de bine şi al oamenilor, a por-
nit asupră-i cumplit război al 
răutăţii, dar ea întărindu-se cu 
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Semnul Crucii, prin rugăciune 
zdrobea puterea diavolului, 
cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Cu multă iscusinţă a socotit 
vrăjmaşul neamului omenesc a o 
abate pe Iustina de la calea mân-
tuirii, dar nu a priceput vicleanul 
că astfel lucra întoarcerea spre 
mântuire şi spre dumnezeias-
ca slujire încă şi a altor vase 
ale lui Dumnezeu, şi cursă 
înşelătoare cu meşteşug întinse 
ei, prin tânărul Aglaid Scolas-
ticul voind a o vâna pe dânsa 
spre petrecerea cea în necurăţie. 
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Dar, întărită fiind de puterea lui 
Hristos, păzită a fost de toată 
spurcăciunea, pentru care şi noi, 
uimiţi de înţeleptele orânduiri 
ale lui Dumnezeu, grăim ţie:

Bucură-te, că nimic nu au iz-
butit cursele diavoleşti asupra 
fecioarei celei curate;

Bucură-te, că prin Aglaid 
Scolasticul, buna ta râvnă trebuia 
să se arate;

Bucură-te, că aşa orânduieşte 
Dumnezeu cărările mântuirii;

Bucură-te, că ne înveţi pe noi 
a fi tari şi statornici la vremea 
ispitirii;

Bucură-te, că fecioara de 
uneltiri viclene nu s-a arătat 
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ispitită;
Bucură-te, că prin darul 

cerescului ei Mire, de tot răul a 
fost păzită;

Bucură-te, că meşteşugitele 
curse nu au înşelat-o;

Bucură-te, că mieluşeaua lui 
Hristos, statornică buna sa râvnă 
a arătat-o;

Bucură-te, că pilda ei trebuie 
să ne stea înainte;

Bucură-te, Sfinte, că ai preţuit 
curăţenia ei cuminte;

Bucură-te, că prin ale voas-
tre rugăciuni, suntem apăraţi de 
ispite;

Bucură-te, şi ale noastre rugă-
ciuni fă-le în faţa Domnului bine 
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primite;
Bucură-te, sfinţite mucenice 

Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 5-lea

Neputând Aglaid nici cu ade-
meniri viclene şi nici cu sila a o 
atrage pe fecioară de la păzirea 
curăţiei sale, a alergat la tine, Ci-
priane preaslăvite, care pe atunci 
erai cunoscut ca jertfitor idolesc 
şi mare vrăjitor şi fermecător, 
căci aşa orânduise Dumnezeu 
taina întoarcerii tale la Hristos, 
de care negrăită înţelepciune, noi 
minunându-ne, cântare aducem 
lui: Aliluia!
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Icosul al 5-lea

Cu necurata putere a vrăjilor 
tale ai încercat atunci, Cipriane, 
a ispiti curăţia fecioarei Iustina, 
ca să o pleci pe ea spre dorirea 
cea aprinsă, spre necurăţia lui 
Aglaid, şi s-a tulburat sufletul 
curat al fecioarei de războiul 
pe care diavolul îl ridicase asu-
pra ei; dar întărindu-se cu sem-
nul Crucii Sfinte şi cu puterea 
rugăciunii, a biruit săgeţile 
aprinse, cele pornite împotrivă-i. 
De care lucru aflând amar te-ai 
întristat, dar noi cântăm ţie:

Bucură-te, Cipriane, că în-
tristarea aceasta spre bucurie 



34

şi-a arătat rodire;
Bucură-te, că s-a păzit curăţia 

neprihănitei fecioare;
Bucură-te, că s-a frânt boldul 

satanei prin Cinstita Cruce;
Bucură-te, că azi rugăciunea 

ta biruinţă împotriva diavolului 
aduce;

Bucură-te, că şi nouă, credinţa 
Iustinei spre pildă ne stă înainte;

Bucură-te, că şi ţie însuţi, spre 
ajutor s-a făcut Sfinte;

Bucură-te, că aşa ai cunoscut 
amăgirea vrăjitor idoleşti;

Bucură-te, că acum cu 
rugăciunile tale, toată puterea 
celui rău biruieşti;

Bucură-te, că pe voi, sfinţilor 
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Ciprian şi Iustina, vă chemăm în 
ajutor;

Bucură-te, că v-aţi făcut 
biruitori asupra rătăciţilor;

Bucură-te, că prin tine s-a 
vădit zădărnicia credinţelor 
păgâneşti;

Bucură-te, că şi azi pe 
farmece şi descântece ca spur-
cate le vădeşti;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 6-lea

Văzând biruindu-se meşteşu-
girea vrăjilor tale cu puterea Cru-
cii, ţi-ai înteţit atacurile împotriva 
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fecioarei Iustina, căci aşa a voit 
Domnul să se vădească marea 
neputinţă şi înşelăciunea unel-
tirilor diavoleşti, şi să se arate 
puterea Numelui lui Hristos, ca 
văzând toţi minunea, toţi să-L 
lăudăm pe El, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Smerindu-şi trupul cu postul 
şi rugăciunea, cu haină aspră 
îmbrăcându-se, Iustina a biruit 
atacurile pe care cel mai vâr-
tos diavol le pornise împotriva 
ei. Iară el, uneltind cu vicleşug 
ca şi oarecând pe Eva să o 
amăgească, sub chipul unei fe-
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mei venind, cu amăgitoare vor-
be încerca să o ispitească ca şi 
când ar fi voit să urmeze vieţii 
şi curăţiei ei. Dar chipul de ade-
menire înţelegându-i Iustina, a 
biruit uneltirile lui, pentru care 
noi grăim:

Bucură-te Cipriane, că 
stăruind în prigonirea fecioarei, 
ai vădit puterea rugăciunii;

Bucură-te, că fecioara nu s-a 
amăgit de duhul înşelăciunii;

Bucură-te, că prin stăruinţa în 
prigonire, ca şi oarecând Pavel, 
statornic te-ai arătat;

Bucură-te, că prin statornicia 
ta în rău, îndelung Iubitorul de 
oameni Dumnezeu a răbdat;
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Bucură-te, că mai înainte a 
cunoscut Domnul că vei fi sta-
tornic şi în credinţă;

Bucură-te, căci ca şi Pavel ai 
vădit că cele rele le lucrai doar 
din neştiinţă;

Bucură-te, că prin fecioara 
cea curată Hristos te-a iertat;

Bucură-te, că prin ea Calea, 
Adevărul şi Viaţa ai aflat;

Bucură-te, că şi pe cei ce sunt 
în întunericul rătăcirii, îi lumi-
nezi;

Bucură-te, că acum în lumina 
cerească te desfătezi;

Bucură-te şi ne întoarce pe 
noi din orice rătăcire;

Bucură-te, îţi cântăm ţie, 
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căutând prin tine mântuire;
Bucură-te, că pe mulţi să 

smulgi din al patimilor noian ai 
izbutit;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 7-lea

Aflând că prin acea vicleană 
uneltire nimic nu a sporit diavo-
lul împotriva curăţiei Iustinei, ai 
voit să afli cu ce putere îl biruieşte 
ea, zdrobind toate meşteşugurile 
lor şi ţi s-a adeverit că nu poate 
diavolul nici a privi spre semnul 
Crucii, căci crucea este foc ce-l 
arde şi departe îl goneşte, şi astfel 
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ai început, o, Cipriane a înţelege 
puterea cu care se înarmează toţi 
închinătorii Crucii când aduc ei 
cântare de laudă: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Scârbit ai fost mai întâi, o, 
Sfinte, când ai văzut că pute-
rea vrăjilor diavoleşti, pe care 
le credeai neînvinse încă din 
pruncia ta, este biruită de o 
fecioară neputincioasă cu firea; 
dar apoi, mintea ta doritoare de 
desăvârşita cunoaştere, a început 
să se lumineze prin cunoştinţa 
Adevărului; de care bucurându-
ne îţi cântăm:
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Bucură-te, vas primitor de 
adevărata lumină;

Bucură-te, că ai venit la 
cunoştinţa adevărului printr-o 
fecioară creştină;

Bucură-te, cel ce din prun-
cie ai dorit cunoaşterea cea 
adevărată;

Bucură-te, că astăzi dracii de 
frica ta tresaltă;

Bucură-te, că ai înfrânt pute-
rea cu care ei odinioară te-au su-
pus;

Bucură-te, că lumea uneltiri 
diavoliceşti este păzită;

Bucură-te, că prin aceasta 
credinţă noastră este întărită;

Bucură-te corabie ce-ai în-
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fruntat marea cea înviforată;
Bucură-te, că Lumina lui 

Hristos, ca un far în furtună ţi-a 
fost arătată;

Bucură-te că şi pe noi, 
păcătoşii, ne duci la liman 
liniştit;

Bucură-te, că pe mulţi să 
smulgi din al patimilor noian ai 
izbutit;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 8-lea

Voind să te amăgească diavo-
lul cu uneltirile lui a iscodit altă 
înşelăciune şi mai vicleană ca 
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să amăgească pe toţi. Astfel s-a 
prefăcut luând chipul Iustinei şi 
a intrat la Aglaid; acesta crezând 
că nălucirea este adevărată, a 
strigat-o pe nume, dar minune: 
numai la auzul numelui fecioa-
rei, nălucirea s-a risipit. Şi noi 
înspăimântaţi fiind, cântăm lui 
Dumnezeu Celui ce a dat o aşa 
putere oamenilor bineplăcuţi 
Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu spaimă cumplită a aler-
gat Aglaid la tine, Cipriane, 
spunându-ţi cele petrecute, iar 
tu, ruşinat, fiindcă se vedea 
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zădărnicia şi amăgirea vrăjilor 
tale, ai încercat nenumărate alte 
chipuri de asemănare ca să-l poţi 
face pe Aglaid sau pe tine însuţi 
să vă apropiaţi de casa Iustinei. 
Dar fiind voi cu cugetul necurat 
nimic nu aţi izbutit, căci însuşi 
Mirele Cel Ceresc păzea curăţia 
prea înţeleptei fecioare; pentru 
care noi cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, că nu ai amăgit-o 
nicidecum pe fecioara cea 
curată;

Bucură-te, că prin statornica 
Iustina multe taine s-au vădit;

Bucură-te, că mai întâi pute-
rea diavolului a fi neputincioasă 
s-a dovedit;
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Bucură-te, că puterea nebiruită 
a lui Hristos şi al Crucii Sale s-a 
arătat;

Bucură-te, că ai cunoscut cum 
întăreşte Dumnezeu pe Sfinţii 
Săi în chip minunat;

Bucură-te, că şi azi credinţele 
rătăcite din lume le izgoneşti;

Bucură-te, şi ne înarmează şi 
pe noi prin credinţă împotriva 
celui rău;

Bucură-te şi ne dă biruinţă 
împotriva diavolului, nouă, celor 
ce chemăm numele tău;

Bucură-te şi împreună cu fe-
cioara cea curată scapă-ne de 
ispitele cele neaşteptate;

Bucură-te şi cursele lui Ve-
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liar sfărâmă-le, şi ni le fă nouă 
arătate;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 9-lea

Neizbutind nimic împotriva 
credinţei celei neclintite a Iusti-
nei şi a curăţiei ei prin încercarea 
de a o arunca în prăpastia iubirii 
de plăceri trupeşti, ai căutat a 
o supune pe dânsa prin ispitele 
durerii, pornind asupră-i, ca şi 
oarecând asupra lui Iov, mulţime 
de nenorociri; dar ea neîncetat 
rugându-se ca şi David grăia: 
„Nu voi muri, ci vie voi fi şi 
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voi povesti lucrurile Domnu-
lui”. Şi pentru toate proslăvea pe 
Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Dar nu numai asupra ei, ci 
şi asupra rudeniilor ei şi a toată 
cetatea slobozind blestemul, 
ai adus, o, Cipriane, vătămare, 
din mânia cea neîmblânzită şi 
din ruşinea cea multă ce ţi se 
făcuse, încât mulţi cetăţeni au 
mers la Iustina voind a o sili pe 
ea să nu se mai împotrivească lui 
Aglaid, pentru a izbăvi cetatea 
de mulţimea vrăjilor tale, dar ea, 
nu prin însoţire necurată, ci prin 
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curate şi fierbinţi rugăciuni, a 
izbăvit pe toţi de tot răul, batjo-
corind meşteşugurile vrăjitoreşti; 
pentru aceea cu toţi văzând 
minunea, lăudăm pe Dumnezeu 
şi cântăm ţie:

Bucură-te, că nici iscoadele 
rele la rău nu au înduplecat-o;

Bucură-te, că Iustina s-a 
dovedit slujirii lui Hristos vas 
plecat;

Bucură-te, că mulţi din ace-
ia au cunoscut pe Hristos, prin 
minunata ei tămăduire;

Bucură-te, că întreaga cetate 
a luat prin ea izbăvire;

Bucură-te, că mulţi au venit 
atunci la credinţă;
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Bucură-te, că tu însuţi ai fost 
zdruncinat în întreaga ta fiinţă;

Bucură-te, că pentru a doua 
oară ai fost puternic cutremurat;

Bucură-te, că încrederea 
în puterea vrăjilor tale ţi s-a 
destrămat;

Bucură-te, că aşa a bine-
voit Dumnezeu prin minunata 
fecioară a-ţi lucra mântuirea;

Bucură-te, că ne înveţi pe noi 
a răbda îndelung când suntem 
ispitiţi;

Bucură-te, că ne întăreşti pe 
noi a rămâne în credinţă stator-
nici şi neclintiţi;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!
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Condacul al 10-lea

Ruşinat fiind, Cipriane, de în-
frângerea ce ai suferit-o printr-o 
tânără fecioară, tu, cel mult 
învăţat şi iscusit foarte în lucruri 
vrăjitoreşti şi înştiinţându-se că 
toate meşte-şugurile viclene cu 
puterea Crucii şi cu numele lui 
Hristos au fost biruite, ţi-ai venit 
întru simţire şi întru cunoştinţa 
Adevărului şi ai început a dosădi 
pe draci, slăvind pe Dumnezeu 
şi cântându-I Lui: Aliluia!
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Icosul al 10-lea

Văzând că te-ai trezit din 
somnul şi întunericul neştiinţei şi 
cu mânie sfântă îl ocărăşti, acum 
şi pe tine, slujitorul idoleştii 
închinări şi al diavoleştilor 
meşteşuguri vrăjitoreşti, ca să 
te prindă s-a pornit cu putere 
multă, încercând să te ucidă şi, 
neavând tu nici un ajutor de la 
nimeni să te izbăvească, ţi-ai 
adus aminte de semnul Crucii, 
prin care se împotrivea Iustina şi 
chemând numele lui Hristos, ai 
biruit puterea diavolului, de care 
lucru prea minunat, cutremuraţi 
fiind, cântăm ţie:
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Bucură-te, Cipriane, că prin 
fecioara Iustina ai venit la che-
marea numelui lui Hristos;

Bucură-te că întru Numele 
Lui ai zdrobit pe diavolul ce se 
pornise împotriva ta mai vârtos; 

Bucură-te că ai aflat Lumina 
cea adevărată;

Bucură-te, împreună cu fe-
cioara cea curată;

Bucură-te, că spre spurcata 
însoţire nu ai putut să o pleci;

Bucură-te, că în Lumina lui 
Hristos, acum cu ea petreci;

Bucură-te, şi ne întăreşte şi 
pe noi în chemarea numelui lui 
Hristos;

Bucură-te, că ni l-ai arătat 
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nouă a fi dar prea luminos;
Bucură-te, că prin tine a spo-

rit Biserica cea biruitoare;
Bucură-te, că te-a câştigat la 

credinţă Iustina cea curată ca o 
floare;

Bucură-te, şi ne învaţă şi ne 
noi a păzi curăţia;

Bucură-te, şi izbăveşte din 
nevoi pe cei ce iubesc fecioria;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 11-lea

Arzându-ţi toate cărţile 
tale cele vrăjitoreşti înaintea 
credincioşilor, ai alergat la 
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Episcopul creştinesc, cerându-i 
lui să te unească prin Botez cu 
Dumnezeul Iustinei şi având tu 
inima înfrântă şi cu multă plân-
gere pentru toate relele ce le-ai 
făptuit în viaţa ta de până atunci, 
primit ai fost în turma lui Hris-
tos; căci a cunoscut Episcopul 
buna ta râvnire. Şi precum te-ai 
arătat odinioară grabnic la rău, 
te-ai dovedit apoi aprins râvnitor 
şi slujitor vrednic al Dumnezeu-
lui celui adevărat, nezăbovind 
a-I aduce Lui, neîncetat cânta-
rea: Aliluia!
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Icosul al 11-lea

Cu mare osârdie ai alergat, 
Cipriane pe calea cea strâmtă şi 
anevoioasă, după ce ai aflat că 
Hristos este calea cea adevărată, 
dorind să răscumperi vremea 
petrecută în spurcata slujire 
idolească şi totdeauna plângând 
pentru faptele cele rele de mai 
înainte. Drept ai mers din pu-
tere în putere şi din bunătate în 
bunătate, încât degrab te-ai în-
vrednicit a primi nu numai Bo-
tezul, ci şi ai păşit din treaptă în 
treaptă până la cinstea de Epis-
cop, păstorind cu râvnă turma 
lui Hristos. Iar pe fecioara Ius-
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tina, diaconiţă şi egumenă într-o 
mănăstire de fecioare ai făcut-o. 
Pe care cinstită înălţare văzând-o, 
cu bucurie cântăm ţie: 

Bucură-te, Cipriane, că aşa 
răsplăteşte Dumnezeu inima 
curată;

Bucură-te, că a cunoscut 
Dumnezeu râvna ta, după 
cunoştinţa cea adevărată;

Bucură-te că aşa miluieşte 
Dumnezeu pe cei ce îndelungi 
ispitiri suferă;

Bucură-te, că aşa te-ai arătat 
Arhiereu preasfinţit;

Bucură-te, că şi pe Iustina 
vrednică diaconiţă slujirii lui 
Hristos ai înălţat-o;
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Bucură-te, că egumenă şi 
povăţuitoare şi altor fecioare ai 
dat-o;

Bucură-te, că ai păstorit tur-
ma lui Hristos cu multă râvnă şi 
silire;

Bucură-te, că şi noi alergăm 
la tine, ca la un adevărat păstor, 
cu multă dorire;

Bucură-te şi ne povăţuieşte 
pe noi pe calea mântuirii;

Bucură-te şi fii lângă noi 
mereu în ceasul ispitirii;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!
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Condacul al 12-lea

Prin râvna ta şi a fecioare-
lor celor curate povăţuite de 
înţeleaptă Iustina se deşerta slu-
jirea idolească, iar slava lui Hris-
tos se înmulţea. O nouă viaţă ca 
aceasta a ta şi sârguinţa cea pen-
tru slujirea lui Hristos şi pentru 
mângâierea sufletelor omeneşti 
văzând-o diavolul, scrâşnea 
împotrivă voind cu orice chip să 
te piardă. Însă nu ştia pierzătorul 
că o şi mai mare şi nepieritoare 
slavă îţi pregătea şi sălăşluire cu 
cetele sfinţilor; ca împreună cu 
ei pururea să cânţi lui Dumnezeu 
cântarea: Aliluia!
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Icosul al 12-lea

Neştiind pierzătorul în ce 
chip să te piardă, căci se temea 
de puterea Crucii, a îndemnat pe 
păgâni să te clevetească înaintea 
ighemonului, că ai părăsit 
păgâneasca închinare şi slujire 
idolească, venind la creştineasca 
închinare a lui Hristos şi că pe 
mulţi depărtezi de la spurcata 
slujire de idoli, sporind turma 
lui Hristos. Acestea auzind ighe-
monul şi neputând a te zăticni 
prin cuvinte meşteşugite, te-a 
dat la cumplită muncire cu fe-
cioara Iustina. Iară voi, toate 
răbdându-le şi neplecându-vă la 
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închinarea idolească, ighemonul 
a poruncit să vă ucidă pe voi prin 
tăiere de sabie. Iar împreună cu 
voi s-a învrednicit de cununa 
mucenicească fi evla-viosul 
creştin Teoctist, care văzând 
moartea voastră cea nevinovată 
a mărturisit şi el pe Hristos. 
Pentru aceea, laude ca acestea 
aducem ţie: Bucură-te că te-ai 
învrednicit a fi turmei lui Hristos 
păstor nebiruit;

Bucură-te, că şi Iustina fecioa-
ra, nevoindu-se alături de tine, 
s-a sfinţit;

Bucură-te, că de vicleanul   
ighemon n-aţi fost amăgiţi;

Bucură-te, că v-aţi arătat 
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mărturisitori ai lui Hristos 
neclintiţi;

Bucură-te, că de astfel de 
cunună mucenicească aţi fost 
învredniciţi;

Bucură-te, că acum prin sfin-
tele tale moaşte multe tămăduiri 
se dăruiesc;

Bucură-te, că râuri de daruri 
se revarsă celor ce te cinstesc;

Bucură-te, că şi noi cu mare 
credinţă la tine năzuim;

Bucură-te, că prin ale tale 
sfinte moaşte ajutor şi mântuire 
nădăjduim;

Bucură-te şi te roagă pentru 
noi împreună cu Sfânta Iustina 
şi Sfântul Teoctist;
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Bucură-te şi primeşte de la 
noi jertfă de laudă acest smerit 
acatist;

Bucură-te, sfinţite mucenice 
Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 13-lea

O, Prea Sfinţite Cipriane, Ie-
rarhul cel cinstit al lui Dumnezeu, 
nevoitorule preatare împreună 
cu Sfânta muceniţă Iustina şi Sf. 
Mucenic Teoctist, roagă-te lui 
Hristos Dumnezeu pentru cei ce 
pururea te cinstesc şi cu cântări 
măresc sfântă pomenirea ta şi cu 
rugăciunile tale îmblânzeşte-L 
pe stăpânul Hristos, pentru toţi 
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mijlocind iertare de greşale 
şi izbăvire de toate cursele şi 
ispitirile diavoleşti, ca mântuin-
du-ne să-I cântăm împreună cu 
tine în vecii nesfârşiţi, cântarea 
îngerească: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei 
ori, apoi Icosul 1 şi Condacul 1.
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De eşti preot zi:
Rugăciunea Sfântului Ciprian

Stăpâne Doamne Sfinte Hris-
toase, Dumnezeul nostru, Crea-
torule şi chivernisitorule a toate, 
Sfânt şi slăvit eşti; împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor, 
slavă Ţie. Tu Cel ce locuieşti 
în lumina cea nepătrunsă şi 
neapropiată, pentru rugăciunea 
mea, a smeritului şi nevrednicu-
lui robului Tău, depărtează de-
monii şi stinge viclenia lor de la 
robii Tăi; revarsă ploaie peste tot 
pământul la bună vreme şi fă-l 
să-şi dea roadele lui; copacii şi 
viile să-şi dea deplin rodul lor; fe-
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meile să fie dezlegate şi eliberate 
de nerodirea pântecelui; acestea 
şi toată lumea fiind mai întâi dez-
legate, dezleagă şi toată zidirea 
de toate legăturile diavoleşti. Şi 
dezleagă pe robul Tău (numele) 
împreună cu toate ale casei lui 
de toate legăturile satanei, ale 
magiei, ale farmecelor şi ale pute-
rilor potrivnice. Împiedică Tu, 
Doamne Dumnezeul părinţilor 
noştri, toată lucrarea satanei, Tu 
cel ce dai dezlegare de magie, 
de farmece, de vrăji şi de toate 
legăturile lui, şi distruge toată 
lucrarea vicleană prin pomenirea 
Preasfântului Tău nume. Aşa, 
Doamne, Stăpâne a toate, auzi-
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mă pe mine nevrednicul sluji-
torul Tău şi dezleagă pe robul 
Tău (numele) de toate legăturile 
satanei şi dacă este legat în cer, 
sau pe pământ, sau cu piele de 
animale necuvântătoare, sau cu 
fier, sau cu piatră, sau cu lemn, 
sau cu scriere, sau cu sânge de 
om, sau cu al păsărilor, sau cu 
al peştilor, sau prin necurăţie; 
sau dacă din altă parte au venit, 
din mare, din fântâni, din mor-
minte, sau din orice alt loc, sau 
dacă a venit prin unghii de om, 
de animal, sau gheare de pasăre, 
sau prin şerpi (vii sau morţi), sau 
prin pământul morţilor, sau dacă 
a venit prin străpungere de ace, 
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dezleagă-le pentru totdeauna, în 
ceasul acesta, Doamne, cu pu-
terea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nos-
tru, Care cunoşti şi ştii toate, 
dezleagă, sfarmă şi distruge, 
acum lucrările magiei, iar pe, 
robii Tăi (numele) păzeşte-i cu 
toţi ai casei lor de toate uneltirile 
diavoleşti.

Zdrobeşte cu însemnarea 
cinstitei şi de viaţă făcătoarei 
Cruci toate puterile potriv-
nicilor. Pustieşte, distruge şi 
depărtează pentru totdeauna 
toate lucrările magiei, vrăjitoriei 
şi fermecătoriei de la robii Tăi 
(numele).
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Aşa, Doamne, auzi-mă pe 
mine păcătosul, slujitorul Tău 
şi pe robii Tăi cu toţi ai casei 
lor, şi dezleagă-i de demonul 
de amiază, de toată boala şi tot 
blestemul, de toată mânia, ne-
norocirea, clevetirea, invidia, 
farmecele, nemilostivirea, le-
nea, lăcomia, neputinţa, prostia, 
neînţelepciunea, mândria, cru-
zimea, nedreptatea, trufia şi de 
toate rătăcirile şi greşalele, ştiute 
şi neştiute, pentru sfânt numele 
Tău, că binecuvântat eşti în veci. 
Amin.


