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LA VECERNIA MARE 

La Doamne strigat-am, stihirile pe 8, glasul al 4-lea: 

Sfinte Ierarhe Luca, lauda pământului Crimeii, întărirea Bisericii Ortodoxe, 

jertfă sfântă a credinţei, podoaba cinstită şi purtătoare de sfinţenie a 

mărturisitorilor, doctor blând şi milostiv, roagă-te să ne izbăvim noi cei ce cinstim 

sfânta pomenirea ta de boli şi de nevoi. (de două ori) 

Propovăduitor sfinţit şi ierarh bineplăcut ai fost, Sfinte Luca, arhipăstor 

adevărat al turmei din Crimeea, temei al buneicuviinţe, stâlp şi întărire a Bisericii, 

a ierarhilor blândeţe şi izvor de tămăduiri. Pentru aceasta, te fericim cu cântări 

duhovniceşti şi slăvim dumnezeiasca ta pomenire. 

Dumnezeiescul glasul auzindu-l, fericite Luca, crucea ta ţi-ai luat şi ai urmat 

lui Hristos şi arzând de dragostea Lui te-ai arătat propovăduitor neînfricat şi ierarh 

de Dumnezeu înţelepţit. Pentru aceasta, şi sălaşurile raiului ai primit de la Hristos, 

pentru Care te-ai ostenit, Căruia roagă-te să mântuiască şi să lumineze sufletele 

noastre. 

Alte stihiri, glasul al 8-lea: 

Cu laude cinstim pomenirea ta cea luminoasă, Sfinte Ierarhe Luca, şi se umplu 

de bucurie toţi fiii dreptslăvitori ai pământului nostru, căci tu adevărul ai iubit şi 

multe fapte neînfricate ale arhipăstorii tale mărturisitoare te-au arătat a fi de 

Dumnezeu înţelepţit, iar acum vezi faţă către faţă desăvârşita frumuseţea a 

Împărăţiei cereşti, preadăruitule. (de două ori) 

De Dumnezeu înţelepţite ierarhe Luca, părintele nostru, suflet milostiv având, 

şi luminând prin dreapta slăvire şi prin înţelepciune, prin dragoste nefăţarnică şi 

inimă neînfricată, te-ai asemănat Apostolului Luca, în prigoniri cu răbdare ai stat, 

în nevoi şi necazuri, în neîncetate strâmtorări mereu ai umblat, acum însă ai primit 

de la Dumnezeu locaşul şi desfătarea cea neschimbată şi fără de întristare. 

Ierarhe al lui Hristos, Sfinte Luca, multe necazuri ai îndurat, închis fiind în temniţe, 

de boli şi necazuri împresurat. Frigul iernii l-ai împrăştiat prin dumnezeiasca 

fericire, iar acum te bucuri de Lumina cea neapusă a lui Hristos, Căruia roagă-te să 

dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă. 
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Slavă…, glasul al 8-lea: 

Sfinte părinte Luca, ierarhe preaminunate, slujitor al Tainelor dumnezeieşti şi 

lucrător al viei lui Hristos, întărire a credinţei şi stâlp neclintit al Bisericii 

Ortodoxe, izvor plin de tămăduiri şi cald întâistătător al turmei din Crimeea, roagă-

te să se mântuiască sufletele noastre. 

Şi acum…, Dogmatica gl. 8: Împăratul cerurilor… 

Intrare. Prochimenul zilei. Paremii 

De la Pilde citire: 

Pomenirea dreptului cu laude şi binecuvântarea Domnului peste capul lui. Fericit este omul 

care a aflat înţelepciunea şi muritorul care a cunoscut priceperea; că mai bună este îndeletnicirea 

cu acestea decât vistieriile de aur şi de argint. Şi mai scumpă este decât pietrele cele de mult preţ; 

şi tot ce este de preţ nu este vrednic de ea. Pentru că lungimea de zile şi anii vieţii sunt în dreapta 

ei, şi în stânga ei bogăţie şi mărire. Că din gura ei iese dreptatea; legea şi mila pe limbă le poartă. 

Deci, ascultaţi-mă pe mine, o, fiilor, că lucruri de cinste vă voi grăi; şi fericit este omul care va 

păzi căile mele. Că ieşirile mele sunt ieşiri de viaţă, şi vrerea se găteşte de la Domnul. Pentru 

aceasta vă rog pe voi şi pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor. Că eu, înţelepciunea, am tocmit 

sfatul şi ştiinţa, şi gândul eu l-am chemat. Al meu este sfatul şi statornicia, a mea este priceperea 

şi a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar ce mă caută vor afla Har. Înţelegeţi, 

dar, cei fără de răutate chibzuiala, şi cei neînvăţaţi puneţi la inimă. Ascultaţi-mă pe mine că iarăşi 

lucruri măreţe vă voi grăi. Şi voi scoate din buzele mele cele drepte; că gâtlejul meu va învăţa 

adevărul şi buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii 

mele, nimic nu este într-însele strâmb, nimic încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înţeleg, şi 

netede pentru cei ce află cunoştinţă. Că vă învăţ pe voi adevărul, ca nădejdea voastră să fie în 

Domnul şi să vă umpleţi de Duh. 

Din Înţelepciunea lui Solomon citire: 

Cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are 

grijă de ei. Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea 

strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său; asemenea unui scut, îi va acoperi. 

El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor Sale ca să răsplătească 

vrăjmaşilor. Din dreptate El Îşi va face platoşă şi din judecata cea nefăţarnică Îşi va face coif. Din 

sfinţenia Sa va face pavăză nebiruită; Iar din cumplita Sa mânie va face sabie ascuţită şi lumea va 

porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte. Săgeţile fulgerului Său vor porni bine 

îndreptate şi vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia Lui, ca o 

praştie, va azvârli noian de grindină; apele mării se vor întărâta asupra lor şi râurile îi vor îneca 
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vijelios. Duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor şi ca viscolul îi va vântura. Astfel 

fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici. 

Ascultaţi deci, regilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi, care judecaţi marginile pământului. 

Băgaţi în urechi, voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu mulţimea popoarelor 

voastre. Pricepeţi că stăpânirea vi s a dat de la Domnul şi puterea de la Cel Prea Înalt, Care va 

cerceta faptele voastre şi va pune la încercare gândurile voastre. 

Din Înţelepciunea lui Solomon citire: 

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor 

fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. 

Şi plecarea lor dintre noi o pedepsire, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor ei au 

îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi, fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată 

vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa 

i-a lămurit şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte 

scântei ce se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi 

Domnul va împărăţi întru ei în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în 

Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El în iubire căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui. 

LA LITIE 

Stihira, glasul al 6-lea: 

Astăzi tot neamul iubitor de Hristos s-a adunat prin darul Dumnezeiescului 

Duh, pe Mântuitorul tuturor slăvindu-L. Să cântăm cântare nouă cei ce cinstim 

pomenirea luminătorului şi propovăduitorului Luca, şi către el să strigăm: ca unul 

care ai îndrăzneală către Împăratul Slavei, roagă-te să se izbăvească de tot răul cei 

ce te măresc pe tine. 

A strălucit viaţa ta cu lumina virtuţilor, luminând pe credincioşi şi împrăştiind 

întunecimea necuviinţei, soare luminos cu adevărat te-ai arătat, ierarhe Luca 

preafericite, şi acum te-ai sălăşluit acolo unde străluceşte Lumina cea neînserată, şi 

fiu al Luminii te-ai făcut prin darul Duhului Sfânt, prin aceasta, mărturisitorule, 

prăznuirea ta cea purtătoare de lumină săvârşindu-se cu sârguinţă, pentru care, cu 

dragoste te cinstim. 

Slavă…, glasul al 8-lea: 

Împodobit cu virtuţi duhovniceşti, ierarhe mărturisitorule Luca, te-a 

preaslăvit pe tine Domnul Dumnezeu prin viaţa ta şi prin darul vindecării de boli. 
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Izbăveşte-ne, acum, fericite, cu rugăciunile tale, de toată căderea în păcat, pe noi 

cei care prăznuim sfânta ta pomenire şi cu frică şi dragoste cădem la racla ta şi cu 

evlavie sărutăm chipul icoanei tale; nu înceta să te rogi pentru poporul 

dreptcredincios, ca Milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 

Şi acum…, a Născătoarei: 

Fecioară nenuntită, care pe Dumnezeu în chip de negrăit L-ai zămislit cu trup, 

Maica Dumnezeului Celui Preaînalt, primeşte rugăciunile robilor tăi, Preacurată, 

Ceea ce dăruieşti tuturor curăţire de greşeli. Şi acum, primind rugăciunile noastre, 

roagă-te să ne mântuim noi toţi. 

LA STIHOAVNĂ 

Stihira, glasul 1: 

Lauda pământului Crimeii şi întărire a oraşului Simferopol, scut şi biruinţă 

împotriva vrăjmaşilor, şi nouă tuturor ajutor şi mijlocitor, şi rugător pentru 

sufletele noastre. 

Stih: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. 

Crugul ceresc se împodobeşte cu stele, iar mintea ta, ierarhe Luca, a strălucit 

prin luminare dumnezeiască, multe virtuţi adunând. Prin aceasta, prin graiurile 

tale cele de Dumnezeu cuvântătoare ce se revarsă ca o apă de viaţă dătătoare a 

Duhului, ai umplut inimile noastre, păcatele le-ai topit şi din adâncul deznădejdii 

ne-ai ridicat, preaînţelepte, vestind prin aceasta milostivirea lui Dumnezeu. 

Stih: Auziţi acestea toate neamurile, înţelegeţi toţi cei ce locuiţi în lume. 

Veniţi toate popoarele să ne bucurăm şi să ne veselim astăzi, în această 

cinstită zi a proslăvirii marelui sfânt ierah Luca, slavă şi laudă aducând lui 

Dumnezeu, Care ne-a dăruit nouă pe acest mare mijlocitor şi rugător. 

Slavă…, glasul al 6-lea: 

Se cuvine să prăznuim astăzi sărbătoare duhovnicească cu adevărat, aducând 

în această sfântă biserică slavă şi laudă lui Dumnezeu; toţi să ne bucurăm şi să ne 

veselim duhovniceşte, văzând pe ierarhul nostru, Sfântul Luca, aflându-se în mare 
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slavă la Dumnezeu şi prin cinstitele sale moaşte luminând pe cei credincioşi. 

Pentru aceasta, bucură-te toată mulţimea dreptslăvitorilor, că ne-a dăruit nouă 

Dumnezeu un astfel de mijlocitor şi rugător înaintea Lui. 

Şi acum…, a Născătoarei: 

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit nouă pe 

Rodul Vieţii; ţie ne rugăm, roagă-te, Stăpână, împreună cu ierarhul Luca, să se 

miluiască sufletele noastre. 

La binecuvântarea pâinilor, se pune troparul sfântului (de două ori) şi al Născătoarei (o 

dată). 

Troparul, glasul 1: 

Propovăduitor al căii celei mântuitoare, mărturisitor şi arhipăstor al 

pământului Crimeii, credincios păstrător al predaniei Sfinţilor Părinţi, stâlp 

neclintit şi povăţuitor al dreptei credinţe, Sfinte Ierarhe Luca, doctorule înţelepţit 

de Dumnezeu, roagă-L neîncetat pe Hristos Mântuitorul, să dăruiască creştinilor 

dreptslăvitori credinţă neclintită, mântuire şi mare milă. 

Alt tropar, glasul al 3-lea: 

Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine Luca, harul Duhului celui Sfânt,  

în vremuri de necazuri şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele 

ca un păstor le-ai călăuzit, părinte cinstite, pildă fiind monahilor şi mirenilor, 

roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. 

*** 

LA UTRENIE 

La Dumnezeu este Domnul, troparul ierarhului (de două ori)  

Slavă…, şi acum…, a Născătoarei:  

Gavriil zicând ție, Fecioară: Bucură-te!, împreună cu glasul S-a întrupat 

stăpânul tuturor întru tine, chivotul sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-

ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a 
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sălășluit în tine; slavă Celui ce a ieșit din tine; slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi, 

prin nașterea ta. 

După catisma întâi, se pune sedealna întâi, glasul al 3-lea: 

Nou luminător al Bisericii lui Hristos şi rugător preacald eşti, Sfinte Ierarhe 

Luca, care şi după adormirea ta ne cercetezi nedepărtându-te de noi. Pentru 

aceasta, cădem către tine, sfinte bineplăcut al lui Dumnezeu, să te rogi pentru noi 

cei ce cu dragoste cinstim pomenirea ta, ca să ne izbăvim de tot necazul şi nevoia şi 

să dobândim mântuire cu rugăciunile tale. 

Slavă…, şi acum…, a Născătoarei: 

Stăpână de Dumnezeu fericită, ceea ce eşti sfinţilor desfătare, drepţilor 

întărire şi credincioşilor laudă, apără-ne de nevoi şi de necazuri şi de păcatele cele 

grele prin mijlocirea şi rugăciunile tale. 

A doua sedealnă se pune din slujba de obşte. 

Polieleul şi Mărimurile: 

Mărimu-te pe tine, mărturisitorule al lui Hristos, Sfinte Ierarhe Luca, părintele 

nostru, şi cinstim sfântă pomenirea ta, căci tu te rogi pentru noi lui Hristos 

Dumnezeul nostru. 

Stihuri: Auziţi acestea toate neamurile… 

După polieleu, se pune sedealna a treia, glasul al 4-lea: 

Preacinstită şi prealuminată pomenirea ta, Sfinte Ierarhe Luca, ne umple pe 

toţi de bucurie şi veselie duhovnicească, pentru aceasta s-au adunat toţi oamenii 

purtători ai numelui lui Hristos, care cu dragoste laudă ostenelile tale întru 

păstorire şi răbdarea ta în propovăduire, milostivirea către cei în suferinţă şi 

tămăduirea bolilor de boli, vrednicie prin care te-a proslăvit pe tine Dumnezeu. Pe 

Acela roagă-L să mântuiască pe toţi cei care cu dragoste te cinstim. 

Slavă…, şi acum…, a Născătoarei: 

Sub acoperământul tău scăpăm, Preacurată Fecioară: du rugăciunea ta pentru 

noi către Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca să mântuiască pe robii tăi. 
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Antifonul 1 al glasului al 4-lea 

Prochimenul, glasul 1: 

Gura mea va grăi înțelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. 

Stih: Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume. 

Evanghelia de la Ioan: Eu sunt uşa… 

După psalmul 50, stihira, glasul al 6-lea: 

Pe tine mijlocitor şi rugător bineprimit te avem, Sfinte Ierarhe Luca, părintele 

nostru, căci tu te rogi pentru toţi credincioşii dreptmăritori, ca să ne izbăvim de 

toate bolile sufleteşti şi trupeşti, de necazuri şi nevoi, şi de toată ispitirea 

vrăjmaşului. Pentru aceasta, preaslăvim sfântă şi cinstită pomenirea ta, şi te 

chemăm: nu înceta să te rogi pentru sufletele noastre. 

CANOANELE 

Canonul Născătoarei de Dumnezeu cu irmosul pe 6 şi al Sfântului pe 8 glasul al 8-lea 

Cântarea 1 

Scaunul arhieresc din oraşul Simferopol l-ai împodobit luminat, vieţuind acolo 

ca un înger, prin viaţa ta sfântă şi prin dumnezeiasca învăţătură popor mult ai 

luminat, pentru care toţi aduc slavă lui Dumnezeu şi cântă lauda Lui. 

Atotţiitorului şi Dumnezeu roagă-te pentru noi, Sfinte Ierarhe Luca, să ne 

dăruiască nouă curăţire de păcate, ca împreună cu tine slavă să aducem 

minunatului Dumnezeu şi să cântăm laudă Lui. 

Prin pomenirea ta te arăţi turmei din Crimeea mărturisitor al lui Hristos, stâlp 

neclintit şi zid nebiruit, bolnavilor mângâiere şi păcătoşilor ajutător. Lui Dumnezeu 

să-I aducem slavă şi să cântăm lauda Lui. 

A Născătoarei: 

Celor ce te cheamă le eşti acoperământ şi scăpare mântuitoare, Născătoare de 

Dumnezeu Preacurată, pentru aceasta din tot sufletul te chemăm pe tine cu 

căldură: Stăpână, mântuieşte-ne şi învaţă-ne să aducem slavă minunatului 

Dumnezeu şi să cântăm laudă Lui. 
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Cântarea a 3-a 

Ai revărsat, ierarhe, râuri de învăţătură binecuvântată şi ai potolit tot sufletul 

binecinstitor, pe mulţi i-ai vindecat şi pentru toţi cu sârguinţă te-ai rugat, ca să 

coboare roua bunătăţii Iubitorului de oameni. 

Prin ostenelile tale, ca un bun păstor, Sfinte Luca, ai arătat oamenilor calea 

către Împărăţia cerurilor şi pentru biruinţele tale ai fost încununat de Dumnezeu 

cu slavă în ceruri, pe Care roagă-L să ne trimită şi nouă roua bunătăţii Sale, ca un 

Iubitor de oameni. 

Când prin îngăduinţa lui Dumnezeu au venit peste tine deportarea în Siberia, 

temniţele şi multe alte necazuri, atunci prin bărbătească răbdare pe toate le-ai 

biruit, propovăduindu-L pe Hristos, şi rugându-L pe El ca să trimită tuturor roua 

bunătăţii Sale, ca un Iubitor de oameni 

A Născătoarei: 

Vrednică eşti să te fericim, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, şi prin cântări să 

te preaslăvim pe tine, după cum ne-a învăţat marele arhanghel, şi Mireasă a lui 

Dumnezeu să te numim; bucură-te, dar, căci Domnul este cu tine; bucură-te, 

bucuria îngerilor şi a tuturor oamenilor. 

Sedealna, glasul al 8-lea: 

Având privirea inimii îndreptată către Dumnezeu, ierarhe, te-ai făcut după 

chipul lui Dumnezeu şi turma din Crimeea ai păstorit-o în chip preaslăvit, alungând 

cu sabia Cuvântului lui Dumnezeu adunarea celor fără de Dumnezeu, pentru care, 

ierarhe fericite, după adormirea ta, ai moştenit, după cuviinţă, fericirea. Pentru 

aceasta, strigăm ţie: roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate 

celor ce prăznuiesc cinstită pomenirea ta. 

Slavă…, şi acum…, a Născătoarei: 

Pe tine credincioşii te avem zid şi liman, adăpostire şi nădejde, acoperământ şi 

apărătoare caldă, către tine alergând, strigăm cu sârguinţă şi te chemăm cu 

credinţă: miluieşte-ne şi ne izbăveşte de păcate, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce 

nădăjduim întru tine. 

 

 



10 
 

Cântarea a 4-a 

Prin cinstitul Tău Sânge ai alcătuit Biserica Ta, Hristoase, pe fiii ei i-ai întărit şi 

i-ai îndreptat pe calea păcii; pe această cale ai dorit şi tu să ajungi la Fiul lui 

Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Luca, părintele nostru, preacuvioasa ta mână pentru 

turmă ridicând. 

Dragostea nu cade niciodată, grăieşte Duhul Sfânt prin gura Apostolului Pavel. 

Şi dragostea ta, plăcutule al lui Hristos, s-a revărsat ziua şi noaptea prin vindecările 

tale şi s-a vădit prin milostivirea ta, neîncetat hrănind pe văduve, orfani şi pe cei 

neputincioşi. 

Prin învăţătură, ai întărit turma ta în credinţă şi prin faptele tale, Sfinte Luca, 

ai fost Bisericii mărturisitor şi învăţător. 

A Născătoarei: 

Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, tu eşti a noastră întărire; cu rugăciunile 

tale şi ale Sfântului Ierarh Luca, să ne izbăvim de patimi şi de necazuri, de toate 

relele întâmplările şi nevoile, şi Mântuitorului Hristos să-i strigăm: Slavă puterii 

Tale, Doamne. 

Cântarea a 5-a 

Unime necreată ai theologhisit a fi Sfânta Treime, Dumnezeul nostru, iar firea 

omenească din suflet şi trup sfinţit alcătuită, prin cuvântul tău îndumnezeitor ne-

ai învăţat. 

Cu minte curată şi prin scrieri duhovniceşti ai zidit sufleteşte, de Dumnezeu 

grăitorule Luca, chip de îndrumare fiind turmei celei încredinţate ţie de 

Dumnezeu, prin viaţă şi prin cuvânt, prin dragoste, credinţă şi curăţie. 

Prin vederea lui Dumnezeu şi prin binecuvântarea arhierească, darul meu îl 

îndrept către tine şi laud ostenelile tale, Sfinte Ierarhe Luca; nu îl îndepărta, ci îl 

primeşte pe el şi roagă pe Hristos Domnul, să mă izbăvească de şederea cea dea 

stânga şi să mă învrednicească de Împărăţia Sa cea cerească. 

A Născătoarei: 

Una curată, de Dumnezeu Născătoare, nu trece cu vederea cererea robilor tăi, 

ci primeşte aceste rugăciuni pentru plăcutul tău, ierarhul Luca, şi le du înaintea 

tronul Fiului tău, ca să mântuiască sufletele noastre. 
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Cântarea a 6-a 

Sărăcia ai ales, preabogatule, împărţind celor săraci toate ale tale, hrănit-ai pe 

orfani şi pe văduve, râvnitor făcându-te Mântuitorului Hristos, mult-Milostivul. 

Învăţător al vieţii duhovniceşti ai fost, fericite, pentru întreaga ta patrie, şi 

împodobindu-te prin bunăcuviinţă mândria o ai distrus, cu sabia duhovnicească 

veghind şi întărind turma ta. 

În ogorul dumnezeiesc te-ai nevoit, arhiereule sfinte, fii nouă povăţuitor întru 

rugăciuni şi fă cu dreptate să stăpânească cuvântul adevărului, Biserica Ortodoxă o 

îngrădeşte, ţara noastră o păzeşte, credinţa în noi o întăreşte, ca să-L slăvim pe 

Hristos în veci. 

A Născătoarei: 

Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fecioară Marie, pe tine te lăudăm şi cu credinţă 

ne rugăm: primeşte rugăciunile noastre şi împlineşte cererile noastre. 

Condacul, glasul 1 

Arătatu-te-ai ca o stea prealuminoasă, ierarhe, strălucind prin virtuţi, iar 

sufletul asemenea îngerilor l-ai făcut, pentru care cu sfinţenie ai fost cinstit în 

surghiunurile tale, de la cei fără de Dumnezeu mult ai suferit, dar ai rămas neclintit 

în credinţă şi cu meşteşugul de doctor pe mulţi i-ai vindecat. Pentru aceasta, 

cinstitul tău trup, în chip minunat din adâncul pământului ivit, Dumnezeu l-a 

preaslăvit acum, iar noi toţi cei credincioşi strigăm ţie: bucură-te, părinte ierarhe 

Luca, a pământului Crimeii laudă şi întărire. 

Icosul 

Propovăduirea celor sfinte ai înlesnit-o, arătându-te pe tine semănător al 

duhovniceştilor virtuţi şi stârpitor al răutăţii, Ierarhe Luca prealăudate, ca un 

arhipăstor şi învăţător al vieţii, către ceruri te-ai îndreptat şi cunună neveştejită de 

la Domnul ai primit. Pentru aceasta, strigăm ţie: bucură-te, Părinte Ierarhe Luca, al 

pământului Crimeii laudă şi întărire. 

Cântarea a 7-a 

Cu untdelemnul dragostei ai fost uns, jugul lui Hristos l-ai primit pe umerii tăi 

şi ai urmat calea Lui, necazurile arhieriei suferind, cuvântul lui Dumnezeu l-ai 



12 
 

vestit, pentru care fiii tăi cei credincioşi preaslăvesc pe Cel Care toate le-a făcut, 

Domnului cântând: binecuvântat eşti în veci, Dumnezeul părinţilor noştri. 

Fost-ai păstor bun al turmei tale celei cuvântătoare, Sfinte Ierarhe Luca, 

sufletul tău fiind gata să-l pui pentru oile tale; arătatu-te-ai apărător nebiruit celor 

necăjiţi şi apărător neînfricat al dreptăţii, pe cei puternici ai acestei lumi cu 

dragoste i-ai vădit şi pe cei păstoriţi ai tăi părinteşte i-ai sfătuit şi îndreptat, pentru 

care cu credinţă să cântăm Domnului, Dumnezeul părinţilor noştri. 

Se bucură locuitorii oraşului Simferopol, văzând cum ai fost împodobit în 

haina luminoasă de arhiereu şi înaintea tronului harului lui Dumnezeu te-ai 

înfăţişat, rugându-te cu sârguinţă pentru turmă. Şi, ca şi apostol, te-ai făcut tuturor 

toate, pe toţi aducându-i către Dumnezeu şi împreună cu toţii ai cântat: 

binecuvântat eşti în veci, Dumnezeul părinţilor noştri. 

A Născătoarei: 

De bucurie dătătoare, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, cu credinţă te 

slăvim pe tine şi din suflet cântăm ţie: umple-ne de bucuria cea nezidită şi ne 

învredniceşte de Lumina cea neînserată, binecuvântată Fecioară Stăpână. 

Cântarea a 8-a 

Numele tău, Sfinte Ierarhe Luca, ca o mireasmă a raiului dumnezeiesc s-a 

întins pe faţa pământului nostru, înveselind inimile celor credincioşi şi chemându-

ne către bucurie vieţii duhovniceşti, ca să-L cântăm pe Făcătorul tuturor în veci. 

Acum Îl vezi pe Hristos Domnul nu ca în oglindă, nici ca în ghicitură, ci faţă 

către faţă, strigând în veci cu bucurie Preaslăvitului Făcător a toate. 

O, ierarhe de Dumnezeu înţelepţite, călătoria cea sfinţitoare ai săvârşit-o, 

viaţa ta cea sfântă cu sfinţenie săvârşind-o, bucurându-te şi cântând Celui care pe 

toate le sfinţeşte, Făcătorului a toate şi Dumnezeu în veci. 

A Născătoarei: 

Umblând pe căile dumnezeieştilor porunci ale Fiului tău, de Dumnezeu 

Născătoare, şi pe tine avându-te apărătoare şi mijlocitoare, tot neamul omenesc s-a 

ridicat prin Naşterea ta din căderea strămoşească şi de blestemul cel de demult s-a 

izbăvit. 
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Cântarea a 9-a 

Evanghelia lui Hristos propovăduind-o, ierarhe înţelepte, ai împlinit pe 

pământ lucrarea lui Dumnezeu, şi învrednicindu-te de primirea Sfintelor Taine ale 

lui Hristos, ai adormit întru Domnul. 

Roagă acum cu oştile cele de sus, plăcute a lui Dumnezeu, pe Iubitorul de 

oameni, să dăruiască iertare de păcate şi îndreptare vieţii celor care vin către 

mijlocirea ta. 

Şi după moarte, ca unul ce trăieşti, ai rămas cu noi prin harul lui Dumnezeu, 

Sfinte Ierarhe Luca, fiindu-ne nouă bun păstor, întărindu-ne să rămânem neclintiţi 

în credinţa ortodoxă şi povăţuindu-ne spre viaţa cea virtuoasă. 

A Născătoarei: 

Bucure-te, strigăm ţie, Curată, împreună cu arhanghelul, căci pe Împăratul 

Ceresc L-ai născut, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, şi ne rugăm ţie: izbăveşte-ne 

pe noi, robii tăi, de moartea cea veşnică. 

Luminânda: 

Ierarh şi mărturisitor te-ai arătat, Sfinte Luca preaslăvite, rănile patimilor lui 

Hristos purtând. Adormit-ai, dar cu duhul eşti viu, şi împărăţeşti alături de Hristos 

în Împărăţia cea neînserată, rugându-te de-a pururea Lui pentru cei ce cu dragoste 

şi credinţă te măresc. 

Slavă…, şi acum…, a Născătoarei: 

Mai înaltă decât cerurile fiind, nu ne lepăda pe noi cei de jos, ci fii cu noi 

totdeauna, slobozindu-ne de toate uneltirile ca văzând puternica ta apărare, 

Stăpână, nimeni să nu se ridice asupra noastră. 

LA LAUDE 

Stihira, glasul 1 

Veseleşte-te şi saltă pământule al Crimeii, căci ai moaştele ierarhului Luca, 

care stă acum înaintea Luminii celei neînserate – Hristos Domnul şi vede 

nemărginita lui bunătate, rugându-se să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare 

milă. (de două ori) 

Împodobeşte-te şi te bucură, oraşule Simferopol, veseliţi-vă toţi cei 

dreptslăvitori văzând cinstitele moaşte ale ierarhului Luca, care izvorăsc tămăduiri 
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tuturor celor cer vin cu credinţă şi laudă pe Hristos, Cel ce ne dă nouă pace şi mare 

milă. 

În biserica Sfintei Treimi, acolo unde odihnesc acum sfintele tale moaşte, 

tămăduiri primesc toţi oamenii care vin la racla ta cu credinţă, preafericite ierarhe 

Luca. Pentru aceasta, şi noi, te rugăm: roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. 

Slavă…, glasul al 8-lea: 

Sfinte părinte ierarhe Luca, tu după Evanghelie ai iubit pe Dumnezeu, jugul 

Lui dumnezeiesc pe umerii tăi ai luat şi ca pe o povară uşoară crucea mărturisirii ai 

purtat, şi bărbăteşte săvârşind arhipăstorirea ta, ai ajuns în Împărăţia cerurilor. 

Pentru aceasta, nu înceta să rogi lui Hristos să mântuiască sufletele noastre. 

Şi acum…, al Născătoarei: 

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi, şi ne izbăveşte pe noi dintru toată 

nevoia şi necazul. 

Doxologia mare 

LA LITURGHIE 

Fericirile se pun din canon, cântarea a 3-a şi a 6-a 

Prochimenul, glasul 1: 

Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. 

Stih: Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce vieţuiţi în lume 

Apostolul din Epistola către Evrei (la un ierarh).  

Evanghelia de la Matei (la un mărturisitor). 

Chinonicul: Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de vorbirea de rău el nu se 

va teme. 

 


