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Cuvânt înainte
Acum patru veacuri Mihai Viteazul realiza unirea vechii
Dacii. Astăzi, într-o „alianţă” politică cu cei care ne-au trădat
la Yalta, într-un sistem „democrat” şi o mentalitate „tolerantă”, ne aflăm în pragul disoluţiei statului român. Nichifor
Crainic spunea: „Nu urâm democraţia pentru democraţie, ci
pentru că ea a falsificat conştiinţa de stăpân a naţiei noastre.
I-a pus în mână o ştampilă de vot şi a învestit-o cu suveranitate de Vicleim în timp ce străinul i-a furat pământul de
sub picioare.
Adevărata suveranitate naţională îşi are tron pământul
patriei cu sufletul îngropat în el. Nici o legislaţie nu poate
împărţi tronul acesta între autohtoni şi venetici. Şi nu există
aur pe lume să echivaleze preţul ţarinii strămoşeşti. Pentru că,
din moment ce această ţarină e strămoşească, ea are mai presus de toate o valoare morală, ce nu se poate măsura în bani.
Cine îşi vinde pământul săvârşeşte un sacrilegiu fiindcă
îşi vinde morţii din el. Crima democraţiei e că a pus la mezat
patria, şi aceasta însemnează în principiu detronarea neamului românesc din drepturile lui de rasă regală. În lumina
spiritului autohton, invazia străinului e tot una cu o năvălire
barbară, ceea ce constitue caz de război defensiv. De aceea, în
suflul mistic al naţionalismului, să lămurim geamătul morţilor jigniţi în mormintele lor şi grindina blestemelor înscrise
în dania lor. Căci patria e dania strămoşilor şi ea nu se lasă
nici răpită, nici vândută.
România trăieşte sub dictatura capitalismului fără patrie.
A declara statul incapabil ca gospodar e a declara naţiunea

însăşi nevrednică să trăiască. Numai statul democratic e
rău gospodar ca străin de naţiune şi ostil ei.
Statul etnocratic e organizarea dinamică a naţiunii şi
supremul ei gospodar.
El va naţionaliza bogăţiile naturale ale României, explorându-le, exploatându-le şi valorificându-le prin pro
priile sale mijloace. Aceste bogăţii: petrol, cărbune, aur,
fier, gaze naturale, tot felul de metale, păduri şi peşte sunt
izvoare de imense venituri. Prin naţionalizare, aceste venituri se vor smulge din mâna dictatorilor capitalişti şi
vor alimenta nevoile statului şi planurile de reconstrucţie
şi civilizare a ţării.
Statul democratic a înstrăinat aceste bogăţii, iar el se
susţine prin abuz de impozite.
Naţionalizarea va aduce diminuarea impozitelor şi,
totdeodată, salarizarea omenească a tuturor slujitorilor
statului. Naţionalizarea va suprima dictatura capitaliştilor.
E o chestiune şi de viaţă şi de onoare a neamului nostru să naţionalizeze bogăţiile naturale.
Aşa-zisa problemă a „muncii naţionale” cum o înţeleg
falşii naţionalişti de azi însemnează să acceptăm situaţia
actuală şi să cerşim capitaliştilor acaparatori să ne primească slugi în întreprinderile concesionate.
Singura soluţie radicală a muncii româneşti e naţionalizarea. Tot de la Crainic ştim că politica unei ţări nu
se face spre Est sau spre Vest ci spre Sus! În contextul
geopolitic anticreştin actual alianţa ţărilor ortodoxe, în
jurul Crucii, va fi salvatoare!
Marcel Bouroș
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În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Amin!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de
toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă
neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău.
Doamne, miluieşte ! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum
şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!
5

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se
numele tău: vie Împărătia 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 păcatele noastre precum şi noi iertăm
greșiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci
ne izbăveşte de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi. Amin!
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne
pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns,
această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân,
noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh.
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine
am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici
pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca
un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi
suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi
numele Tău chemăm.
Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!
Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să
nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne
izbăvim prin tine din nevoi, căci Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
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Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor
tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a
născut mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o
fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră
mântuire, S-a pogorât din ceruri 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 pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
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 purcede, Cel ce împreună
cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie.
Amin!
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Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru
Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos,
Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi
Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul
Tău, că nimeni din 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; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor Tale m-am gândit.
Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul
meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce
fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa
mila Ta, că la Tine îmi este 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 po8

văţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea 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 Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh.
Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul
nostru, slavă Ție.
Dumnezeu este Domnul și s-a aratat nouă,
bine este cuvântat, cel ce vine întru numele
Domnului. (de 3 ori)
Doamne, miluiește! (de 3 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila
Ta. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi
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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-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-măvei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor
oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile 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 mie 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-seva 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 Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi
arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău
viţei.
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Condacul 1
ntregitorului de neam, fericitului şi marelui
I
arhistrateg al lui Hristos, sfântului şi mucenicului apărător al Răsăritului creştin, fala Basarabilor şi pacea Bisericii; veniţi iubitorilor de prăznuire, pe Domnul Ţării Româneşti cu cântări
sfinte şi alese stihiri să-l fericim. Că sufletul pentru credinţă şi ţară şi-a pus şi ca o făclie nestinsă
pentru pace s-a aprins. Acestuia laudele noastre
şi prinosul de recunoştinţă să ne stea zălog, cu
cântare: Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Icosul 1
in tinereţile tale ţi-ai închinat viaţa slujirii
D
şi ocrotirii neamului celui românesc atât
de încercat. Dorul de ţară cu rugăciuni stropite
cu lacrimi de nădejde la umbra sfintelor icoane
din Muntele Maicii Domnului l-ai potolit. Iar
amarul potir al pribegiei şi înstrăinării de ţară cu
stihuri din Psaltire l-ai răcorit. Bărbăteşte răbdând şi vitejeşte luptând, te fericim cu laude ca
acestea:
Bucură-te, fala Basarabilor după înrudire,
Bucură-te, piatra credinţei după vieţuire,
Bucură-te, cel ce pentru dragostea de ţară te-ai
înstrăinat,
Bucură-te, cel ce în Muntele Maicii Domnului
te-ai închinat,
Bucură-te, că dorul nu te-a biruit,
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Bucură-te, cel ce cu nădejdea în Dumnezeu teai întărit,
Bucură-te, cel ce stihirile Psaltirii te-au răcorit,
Bucură-te, că laudele noastre îţi stau zălog,
Bucură-te, Mihaile, fericite, voievod!
Condacul al 2-lea
elui ce cu numele arhistrategului ceresc nuC
mit şi cu puterea din „Cine este ca Dumnezeu” pecetluit, fiul lui Pătraşcu cel Bun după trup

şi în neamul Basarabilor născut. Buna ta maică,
cu dragoste te creşte ca pe un izbăvitor al ţării
de nădejde şi poporului celui credincios apărător.
Însemnându-te vrednic domnitor şi lui Mircea
cel Bătrân următor. Pentru dumnezeiasca rânduială slavă şi lui Dumnezeu cântare: Aliluia!
Icosul al 2-lea
a într-un alt Egipt purtându-te, maica ta,
C
apărându-te de uneltirile şi vitregiile necredinciosului Socol. Te-a încredinţat spre îndrumare prea iubitului tău unchi Epirotul Iani, care
în palatele Vlahernei te-a crescut de Dumnezeu
alesule. Urmaşii Basarabilor bine te-au primit şi
cinste domnească ţi-au dat, întărindu-te cu laudele acestea:
Bucură-te, domn şi lui Pătraşcu fiu,
Bucură-te, cel crescut în cetatea marelui Constantin,
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Bucură-te, din Calinichia Doamna vlăstar,
Bucură-te, cu Mircea Voievod de un neam,
Bucură-te, de neamul românesc cinstit,
Bucură-te, de întreaga creştinătate iubit,
Bucură-te, tinere şi viteazule,
Bucură-te, împărătescule rod.
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 3-lea
um voi cânta cântarea Domnului în pământ
C
străin, Preabunule Doamne? Şi cum voi putea uita neamul românesc şi ţara şi moartea tată-

lui meu? Cu blândeţea lui David mă voi îmbrăca,
cu înţelepciunea lui Solomon mă voi într-arma
şi cu binecuvântarea lui Dumnezeu mă voi acoperi, cântându-I neîncetat, îngerescul: Aliluia!
Icosul al 3-lea
u s-au bucurat duşmanii ţării şi nici nemulţuN
mitorii agareni de întoarcerea ta. Tu întărindu-te cu puterea credinţei în biruitoarea Cruce,
cum odinioară împăratul Constantin, ai învins pe
Alexandru cel Rău, vrăjmaşul ţării şi prigonitorul
poporului. Căci el prinzându-te spre moarte te-a
dat. Dar rugându-te Sfântului Nicolae, îngenuncheat în faţa icoanei din Albă Postăvari ai scăpat
nevătămat. Pentru o credinţă atât de mare te lăudăm, Sfinte, cu laude ca acestea:
Bucură-te, izbăvitor al neamului românesc,
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Bucură-te, aspru judecător al celor ce asupresc,
Bucură-te, al Crucii smerit închinător,
Bucură-te, la Mihai Vodă mare ctitor,
Bucură-te, cel ce prin credinţă te-a izbăvit de rău,
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea l-ai învins pe călău,
Bucură-te, că Dumnezeu te-a izbăvit de eşafod.
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 4-lea
ihai, stăpân al Severinului şi Mare Ban al
M
Craiovei, te-ai ridicat cu bărbăţie împotriva
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi ai ţării, pe care i-ai

biruit cu credinţa şi dreptatea, cu dragostea de
neam şi jertfirea. Iar pe agareni cu înţelepciunea
îmblânzindu-i, Dumnezeu te-a înălţat vrednic
domnitor al Ţării Româneşti şi izbăvitor al Răsăritului Ortodox, pentru care cinste cânţi neîncetat cu sfinţii: Aliluia!
Icosul al 4-lea
titorii falnice se înalţă astăzi bisericile şi mânăstirile ce numele îţi poartă. Dar cea mai falC
nică este Biserica Sfântului Nicolae, ce odinioară

pe dealul ce numele-ţi purta se înălţa ca mărturie
a făgăduinţei tale pentru izbăvirea de moarte. Astăzi sfânta ctitorie a ta scăpând de furtuna vitregiilor odihneşte cu strălucirea icoana bărbătescului
tău chip şi frumuseţea Doamnei Stanca. Iară noi
smeriţii slujitori te purtăm în neîncetate rugăciuni,
cu laude ca acestea:
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Bucură-te, al făgăduinţelor împlinitor,
Bucură-te, de sfinte biserici şi mânăstiri ctitor,
Bucură-te, falnică ctitorie la Mihai Vodă,
Bucură-te, îţi cântă la Severin şi Calafat,
Bucură-te, îţi înălţăm în Braşov şi în Banat,
Bucură-te, Făgăraşul şi cu Sibiul îţi cântă,
Bucură-te, mânăstirea Clococioc şi cu monahii
laudă,
Bucură-te, la Alba Iulia ctitor şi unificator.
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 5-lea
a Simon Petru în Muntele cel Sfânt al Maicii
L
Domnului ctitorie ai înălţat şi sub icoana cea
votivă cu litere greceşti ai însemnat că „aceasta

ridicat-am din cenuşă”. Iar de la Bari, din cetate,
odorul sfânt, mâna celui de la Mira, în mănuşă
de mărgean în ţară o ai adus. Rugă sfântă pentru
pace, biruinţă şi credinţă celor ce o vor săruta,
şoptind serafimicul: Aliluia!
Icosul al 5-lea
e Dunăre şi la Călugăreni, pe Câmpia de la
P
Turda şi-n cetatea la Bălgrad, mâna Sfântului Nicolae cu credinţă o ai purtat. Şi ca domn

al biruinţei neîncetat din Psaltire stihuri sfinte
ai înălţat, rugându-te pentru ţară şi a neamului
biruinţă sub sceptrul Preasfintei Treimi. Astăzi,
poporul nostru ca pe un purtător de biruinţă cu
laude smerite te cinsteşte:
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Bucură-te, viteazule credincios,
Bucură-te, al sfinţilor cinstitor,
Bucură-te, al Prea Sfintei Treimi închinător,
Bucură-te, neîncetat al Psaltirii rostitor,
Bucură-te, la Simon Petru mare ctitor,
Bucură-te, cu Sfântul Dimitrie al mândriei surpător,
Bucură-te, cu Sfântul Gheorghe de biruinţă,
purtător,
Bucură-te, cel în credinţă aducător de rod,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 6-lea
rumul spre culmi, falnic te-a purtat prin
D
Argeşul nemuritorilor Basarabi. Şi aici cu
evlavie la mormintele strămoşilor din Biserica

Domnească îngenunchind le-ai sărutat cu evlavie, rugându-te pentru pacea ţării ai întărit da
niile. Iar în cetatea de la Alba cu Sfinţii Voievozi,
ocrotitorii tăi, ca un izbăvitor intrând, ai cântat
cântare de biruinţă: Aliluia!
Icosul al 6-lea
a un purtător de biruinţă ai mustrat pe vrăjC
maşii neamului, pe Bathori cu dragostea
de ţară şi adevărata credinţă l-ai mustrat, iar pe

Basta vărsătorul de sânge, ca pe un alt Irod cu
semnul Sfintei Cruci l-ai însemnat şi poporul lui
Dumnezeu, binecuvântându-l cu libertate şi pace
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l-ai îmbrăţişat. Iar noi ca pe un Înaintemergător
de ţară întregitor şi iubitor de pace, te lăudăm cu
cântări ca acestea:
Bucură-te, Sfinte şi liberatorule,
Bucură-te, voinicule şi biruitorule,
Bucură-te, al strămoşilor cinstitor,
Bucură-te, al tuturor românilor ocrotitor,
Bucură-te, cu Sfinţii Voievozi învingător,
Bucură-te, cel ce pe Bathori credinţa adevărată
l-ai învăţat,
Bucură-te, că acestuia iubirea de neam i-ai arătat,
Bucură-te, cel ce ai mustrat pe Basta ca pe un alt
Irod,
Bucură-te, cel ce pe vrăjmaşi i-ai prins ca-ntr-un
năvod,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 7-lea
reutăţile războiului şi sărăcia poporului teG
au împiedicat să întăreşti cetăţi şi să zideşti
biserici. Rugându-te neîncetat, crezând şi nădăjduind în dumnezeiasca purtare de grijă şi milostivire, ţi-ai continuat lucrarea ziditoare de ţară şi
biserici sfinte, întărindu-te cu îngerescul: Aliluia!
Icosul al 7-lea
ând slavă lui Dumnezeu şi mulţumind penD
tru toate ai întărit credinţa şi biserica cu noua
Mitropolie de la Alba Iulie, zidind locaş cu hra17

mul Sfinţilor Voievozi spre a ta pomenire. Pe
aceasta ai întărit-o cu danii şi adaose purtânduţi rugăciunile şi amintirea peste veacuri. Iar pe
Ioan, egumen din Prislop, sfânt mărturisitor, l-ai
întărit mitropolit fiind prohirisit cu rugăciunile
sfinţilor vlădici Luca şi Eftimie, Dionisie şi Meletie. Şi noi cu aceştia laude îţi cântăm:
Bucură-te, cu Sfinţii Voievozi slujitor,
Bucură-te, mare ctitor şi unificator,
Bucură-te, cu Ioan de la Prislop mărturisitor,
Bucură-te, cu Luca împreună lucrător,
Bucură-te, cu Chir Eftimie cel prea cinstit,
Bucură-te, cu Chir Meletie al Mirelor,
Bucură-te, cu Dionisie Rally de neam Paleolog,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 8-lea
a un voievod (dumnezeiesc) în vremuri de
C
cumpănă, ca un astru ceresc pe bolta înstelată a marelui neam ai traversat peste timp, co-

borând în Moldova Voievodului Ştefan cel Mare
şi Sfânt. În Moldova intrând te-ai închinat în
Suceava, cetatea sfântului Ioan, apoi în nemuritoarea cetate a Neamţului, te-ai închinat icoanei
Maicii Domnului şi-n Bistriţa la Sfânta Ana ai
cântat lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul al 8-lea
mormintele Muşatinilor ai urcat
Sărutând
în eterna Putnă şi te-ai închinat lui Ştefan
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Domn Prea Sfânt, făgăduindu-i că vei împlini
testamentul cel de veacuri al Unirii. Aşa că Ţara
Românească, Moldova şi Ardealul, fiicele mari ale
înţelepciunii să fie o singură ţară a iubirii şi păcii
sfinte. Iar românii ca un alt Israel să trăiască în
pace, dragoste frăţească şi libertate bucurându-se
de mila lui Dumnezeu şi binecuvântarea Maicii
Domnului, fericindu-şi sfinţii cu stihuri ca acestea:
Bucură-te, Mihaile cu Ştefan Domn şi Sfânt,
Bucură-te, cu Bogdan întâiul domn,
Bucură-te, cu Alexandru cel prea bun,
Bucură-te, cu vlădica Iosif întâiul sfinţit,
Bucură-te, cu Teoctist cel ce pe Ştefan a pomăduit,
Bucură-te, în cetatea Neamţ închinător,
Bucură-te, cu Putna şi Suceava Bucovinei,
Bucură-te, cu Muşatinii domn biruitor,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 9-lea
i aprins în candelă la Putna credinţa şi draA
gostea de neam, pentru Moldova lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt şi a urmaşilor lui din neam în

neam. Aici ai întărit poporul asuprit de domniile trecătoare şi-ai aşezat predania Bisericii după
sfintele canoane, învăţându-l că tot bunul creştin,
trebuie să se grijească, şi pentru cele sfinte, rugându-se lui Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!
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Icosul al 9-lea
recum odinioară la Niceea cu Sfântul Spiridon
P
şi Nicolae, aşa şi-n Iaşul din Moldova ai adunat
mărit sobor. Aici ai învăţat pe vlădici, pe preoţi şi

monahi, dreptele dogme, şi cum să păzească pravila
şi sfintele porunci cele de demult. Predania a fost întărită cu binecuvântarea episcopilor bisericilor mari:
Chir Dionisie de Târnovo şi Teofan de Vodena, de
Gherman din Cezareea lui Filip şi Efrem de la Hebron. Iar noi pentru o cinste ca aceasta te fericim:
Bucură-te, Mihaile, cu Împăratul Constantin,
Bucură-te, cu Efrem cel din Hebron,
Bucură-te, al Huşilor întemeietor,
Bucură-te, cu Atanasie Crimca ales păstor,
Bucură-te, cu Maletie al Mirelor,
Bucură-te, cu Filotei al Huşilor,
Bucură-te, cu cinstitorii tăi, episcopii Ioan şi Teodor,
Bucură-te, cu toţi cei adunaţi în Iaşi la sinod,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 10-lea
ici înţelepţii lumii şi nici puternicii ei nu vor
N
putea cuprinde în istorie şi în cuvinte chipul
vieţii tale Fericite. Nici jertfa şi vieţuirea sfân-

tă a maicii tale, despota din Cozia, nu vor preţui.
Nici nestinsa rugăciune şi însoţire a doamnei tale
Stanca nu vor grăi şi pribegia vlăstarelor domneşti
Nicolae şi Florica cine le vor vesti şi lumii întregi
vor spune. Dumnezeu v-a preamărit şi luminători
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nestinşi în conştiinţa neamului v-a aşezat împlinind cântarea voastră: Aliluia!
Icosul al 10-lea
itorii cei meşteri la cuvânt nu vor putea mărR
turisi lumii întregi mucenicescul tău sfârşit
şi bărbăteasca-ţi tărie. Cine va putea dezlega

uneltirile urâtorilor de Dumnezeu şi vrăjmaşi ai
ţării. Câmpia Turzii s-a întunecat cum de curând Golgota. Iar noi urmaşii tăi ceea ce nu vom
putea cuprinde cu mintea vom păstra în inimă şi
limba să rostească laudele acestea:
Bucură-te, Mihaile, fala voievozilor,
Bucură-te, cinstea mucenicilor,
Bucură-te, unirea românilor,
Bucură-te, tu cel ce pe ritori i-ai amuţit,
Bucură-te, cel ce pe înţelepţi i-ai amărât,
Bucură-te, cel ce de cinste ai fost lipsit,
Bucură-te, tu cel ce de pietre pomenit,
Bucură-te, tu cetăţean al cerescului norod,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 11-lea
ereştii arhangheli mucenicescul tău sfârşit
C
ţi-au vestit şi cei doi cerbi ce în luptă te însoţeau cu taină au plecat. Şi bravii tăi viteji în-

groziţi de o asemenea vedere s-au îndepărtat necunoscând rânduiala cea cu taină dumnezeiască
aleasă. Însă noi astăzi, cinstitorii mucenicescului
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sfârşit cu tine cântăm lui Dumnezeu Celui ce
frumos te-a încununat: Aliluia!
Icosul al 11-lea
ucenicescul tău trup a aşteptat tăinuit de
M
slava dumnezeiască acoperit, precum odinioară Chivotul Sfânt ascuns de Ieremia. Iar

prea frumosul tău cap, purtat peste munţi cu jale
într-o năframă românească şi-a găsit odihna în
Dealul strămoşilor. De aici revarsă raze sfinte
şi de binecuvântare peste cei ce îl cinstesc şi ca
sfânt îl pomenesc.
Bucură-te, Mihaile sfânt român şi mucenic,
Bucură-te, cinstea Mănăstirii Dealu,
Bucură-te, cu Ioan de la Prislop, alesul mitropolit,
Bucură-te, cu viteazul Novac, luptătorul iscusit,
Bucură-te, cu Stroe şi Radu Buzescu,
Bucură-te, sabia din inima maicii tale Teofana,
Bucură-te, pacea ţării peste veacuri,
Bucură-te, întregirea sfintelor hotare,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 12-lea
i avut rânduială dumnezeiască să uneşti ţara
A
în pace şi să păzeşti hotarele ei, iar dreapta
credinţă şi predania Bisericii să o întăreşti. Pen-

tru toate acestea vrăjmaşii ţării nu s-au bucurat
şi pe tine pierzaniei te-au dat, tăindu-ţi-se capul
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ca unui alt botezător. Pentru mucenicescul tău
sfârşit te lăudăm Sfinte cu tocmită cântare ca
marilor mucenici şi lui Dumnezeu un neîncetat:
Aliluia!
Icosul al 12-lea
-a cutremurat întregul Răsărit de vestea
S
morţii tale. Basta s-a omorât, viclenii s-au
amărât, agarenii s-au ruşinat. Teofana monahie

în Cozia s-a închis. Stanca Doamna de durere
în pribegie s-a stins. Ţara şi vitejii ei te-au plâns
nemângâiaţi. Din Ardeal şi pân’ la Dealu clopotele te strigau, Moldova şi toată ţara slavoslovii
îţi cântau.
Bucură-te, Mihaile, sfânt încununat frumos,
Bucură-te, domn român prea credincios,
Bucură-te, viteazule al lui Hristos,
Bucură-te, sfinte cap cu izvor de mântuire,
Bucură-te, Mihaile trup de strajă la hotare,
Bucură-te, sfânt martir a neamului ocrotire,
Bucură-te, Mihaile, viteazule neînfricat,
Bucură-te, şi primeşte ruga noastră de izvod,
Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
Condacul al 13-lea
, de trei ori fericite Mihaile, astăzi plecând
O
genunchii în faţa icoanei tale, har revarsăne din prea sfântu-ţi trup şi binecuvântează ţara

şi poporul ei. Revarsă, sfinte, har peste noi toţi şi
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păzeşte sfânta ta unire şi credinţa românilor. Să
trăim cu toţii în pace, sănătate şi belşug. Să te
pomenim de-a pururi în Sfintele Liturghii alături de sfinţii ţării, sfânt viteaz şi mucenic, într-o
împreună cântare lui Dumnezeu cel Sfânt: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori).
Apoi se zice iarăşi Icosul I şi la urmă Condacul I.

Mulţumim autorului, necunoscut de noi,
al acestui acatist.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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CONSTANTIN OPRIȘAN
ÎNDEMN
Să nu te-ntorci din cale când duhul rău te minte
Căci vei rămâne pururi în a Sodomei carceri
Prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte
Căci drumurile-n suflet nu suferă întoarceri.
Să te ridici mai tare din orice prăbușire,
Săgeți de foc să-ți fie cuvintele temute,
Voința ta credință, iar forța ta iubire,
Să-ți faci din geniu spadă și scutul din virtute.
Când ochiul nu mai vede și drumul pare-nchis,
Iar duhul îndoielii spre-ntoarceri te-mpinge,
Închide ochiul searbăd și aruncă-te-n abis,
Lovind cu pieptul moartea și sigur vei învinge.
Acesta fie semnul victoriei tale:
Când porți povară trupul, durere drept hotar,
Când lutul te constrânge, prin legi materiale,
Să-nvingi cu geniul liber, păcatul necesar.

A
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STRIGĂT
Dormiți cei din Sybaris! Grămezile de aur
V-asigură și somnul și pâinea îmbuibării.
În trândăvia voastră, nu știți că sub tezaur
O cârtiță vă sapă prăpastia pierzării.
V-ați pervertit ființa trăind din artificii,
Iar adevărul simplu îl vindeți la palavre,
Virtuțile înalte le-ați aruncat pe vicii,
Și colcăiți în patimi ca viermii în cadavre.
Prin somn zvârliți moneda, aproape e taraba;
Cu drojdia gândirii, pe teme răsuflate,
Telalii cugetării dau marfa pe degeaba:
Orice, oricum, oricând, căci asta-i libertate.
Vă dau, în loc de geniu, sofisma parazită,
Pe clarități banale cartezian vă poartă,
Vă fabrică din resturi licoarea otrăvită,
Minciună din știință, narcotice din artă.
Acoperiți cu grijă tot ce nu e plăcere,
Minciunile comode sunt vălul diafan,
Satana-i o legendă, iar spiritul părere,
Și vă cârpiți cu zdrențe infernul subteran.
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Fugiţi de adevăruri prin cotituri savante,
Îmbrăţişaţi minciuna fiindcă-mbracă fracul,
Vă lustruiți păcatul cu laurii lui Dante O, turmă sybarită, tu n-ai văzut pe Dracul.
Din moarte-ndrept spre tine, mulțime sodomită,
Apocaliptic strigăt pământul să-l inunde.
De nu percepi misterul cu mintea-ți adormită,
Săgeata vorbii mele în carne-ți va pătrunde.
La rădăcina vieții, sobolul se ascunde,
Și seva cu otravă și bale i-o-nvenină,
Iar noaptea sapă-n taina cotloanele afunde,
Să prăbușească totul în groază și-n ruină.
S-aveți armura gata când ceasul greu va bate,
Dușmanului să-i prindeți intenția și jocul:
Vă va lovi în suflet cu vicii și păcate,
Apoi vă va ucide cu fierul și cu focul.
A început în spirit o cruntă încleștare,
Armate nevăzute stau aspre față-n față.
Curând va-ncepe lupta și-n voi, în fiecare,
Și-o veți simți cumplită, în cugete și-n viață.

A
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