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SFÎNTUL MUCENIC FANURIE 

27 august 

 

 

Troparul glas T, Podobie:Locuitor pustiului... 

Pre lauda celor din Rodos şi slava mucenicilor pre cel ce luminează pre cei credincioşi 

cu razele dumnezeieştilor minuni pre Fanuri e să-l cinstim credincioşii ca pre un mare 

nevoitor al Mântuitorului că izvorăşte tot harul celor ce din suflet strigă către el. Slavă 

lui Hristos celui ce te-a slăvit; slavă Celui ce te-a arătat minunat; slavă Celui ce lucrează 

prin tine tămăduiri tuturor. 

 

Alt tropar glas T, Podobie:Degrab ne întâmpină  pre noi... 

Ca o stea ai răsărit  în Biserica lui Hristos şi pe toţi i-ai luminat, în chip minunat 

arătându-te, slăvite Fanurie. Pentru aceasta izvorăşte harul minunilor tale celor ce îţi 

laudă,mucenice nevoinţele rugându-te Domnului pentru sufletele noastre. 
 

 

Condac glas T, Podobie:Fecioara, astăzi...  

Ai izbăvit pe preoţi din robia celui fără de Dumnezeu şi le-ai dezlegat legăturile cu 

dumnezeiască putere cugetătorule de Dumnezeu ai ruşinat cu cuget curat a tiranilor 

îndrăznire ai veselit cetele îngereşti Mare Mucenice. Pentru aceasta te cinstim 

dumnezeiescule ostaş Fanurie slăvite. 
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SFÎNTUL MUCENIC FANURIE 

27 august 

VECERNIA MICĂ 

 
Stihirile de la Doamne strigat-am glas T,  Podobie: Când de pre lemn m o 

r t . . . 

Când sfântă biserica ta , care sub pământ era  ascunsă , nouă s-a arătat , atunci lumii 

s-a făcut cunoscută pătimirea ta cu care te-ai nevoit Mucenice Fanurie şi ai biruit pre 

vrăjmaşul cel viclean; pentru aceasta şi prin minunile străine şi prin folosinţele tale cele 

multe ,  te-ai arătat mare între mucenicii lui Hristos . 

Când cinstită icoana ta  a  arătat tuturor chipul ostenelilor tale atunci toţi s-au 

spăimântat de bunătăţile tale slăvind pre Hristos ; astfel cei ce le-au văzut pre acestea pe 

care nu le ştiau mai înainte , Fanurie mucenice , sfântă biserică ţi-au înălţat dobândind 
din belşug darurile ocrotirii tale. 

Când pe preoţii cei robiţi i-ai i izbăvit cu mijlocirea ta Sfinte atunci s-a răspândit 

pretutindeni darul cel dumnezeiesc al minunilor tale şi toată lumea te-a  avut de atunci  

pre tine fierbinte folositor Mucenice Fanurie; pentru aceasta izbăveşte totdeauna din 

necazuri , de trei ori fericite , pre cei ce te fericesc după adevăr. 

Ostrovul cel slăvit al Rodosului întru tine se laudă şi se bucură Mucenice Fanurie , 

că pre tine te-a aflat dumnezeiasc ocrotitor şi fierbinte mijlocitor către Domnul şi toată 

Biserica te laudă pre tine căci împarţi daruri la toată lumea şi le împlineşti cererile celor 

ce te laudă  pre tine. 

Slavă... glas T  

Lupta nevoinţelor săvârşind şi zdrobind meşteşugirile nevăzutului vrăjmaş , 

necunoscut ai fost Bisericii dar cunoscut lui Dumnezeu, Celui ce luminat te-a slăvit pre 

tine, Mare Mucenice Fanurie. Însă în zilele din urmă fiind cunoscut marginilor izvorăşti 

râuri de minuni arătând îndrăznirea  ta către Hristos ca unul ce te-ai luptat bine şi după 

lege tuturor dăruieşti prin rugăciunile tale curăţire de greşeale şi mare  milă . 

Şi acum... glas leghetos T  

De toate primejdile păzeşte pre robii tăi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare ca 

să te slăvim pre tine nădejdea sufletelor noastre . 
 

Stihirile Stihoavnei glas  T, Podobie: Casa  Efratului... 
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Mare te-ai arătat cu ale tale nevoinţe minunat scoţându-i din primejdii pre cei ce te 
cheamă Sfinte Fanurie.    Stih - Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi Dumnezeul lui Israil. 

Tânăr fiind la trup zdrobeşti prin nevoinţă pre începătorul cel vechi al răutăţii de 

Dumnezeu cugetătorule Sfinte Fanurie. 
 

Stih - Prin sfinţii care sunt pre pământul Lui , minunat a făcut Domnul toate voile 

Sale întrânşii. 

De mânie îi izbăveşti , de necaz şi vătămare pre cei ce săvârşesc cu credinţă sfântă 

pomenirea ta minunate Fanurie. 

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh… 

Fire în trei lumini Părinte Fiule şi Duhule Sfinte poporului tău dăruieşte-i milele tale 
cele bogate pentru rugăciunile Sfântului Fanurie . 

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.A min. 

Cuvântul a strălucit cu chipul nostru din curatele tale sângiuri de Dumnezeu 

Născătoare şi a dezlegat înşelăciunea Preacurată Fecioară. 
 

 

 

SFÎNTUL MUCENIC FANURIE 

27 august 

VECERNIA MARE 

Stihirile de la Doamne strigat-am...,glas T  
Podobie: O, preaslăvită minune... 
 

O, prea slăvită minune, ca o minunată lumină vestitul Fanurie celor de pre pământ 

cu prea bună însemnare se face , căci prin luptele nevoinţelor sale în chip nearătat a 

zdrobit pre vrăjmaşul şi marginilor lumii s-a făcut cunoscut prin arătarea dumnezeieştii 

sale biserici. Pentru aceasta prăznuim sfântă pomenirea lui , pre Mântuitorul lăudând, 

Cel ce luminat l-a prea slăvit pre el. 
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Cinste tăriei tale înţelepte căci ai săvârşit luptele mai presus de fire şi mare   te-ai 

arătat între nevoitori Fanurie apoi fiind ascuns în pământ te-ai descoperit  Bisericii lui 

Hristos ca un soare nou arătat întru cele de sus , după voia lui Dumnezeu şi cu razele 

minunilor luminezi mucenice pre toţi cei ce aleargă la grabnic ajutorul tău. 

Lăudăm nevoinţa ta slăvite Fanurie , nevoitorule al lui Hristos , căci după lege ai 

săvârşit a ta nevoinţă şi iarăşi te-ai făcut cunoscut nouă tuturor prin cinstită icoana ta 

care în chip preaslăvit s-a arătat spre a noastră veselie , a celor care strigăm: Fanurie , 

lauda mucenicilor  bucură-te  înfrumuseţarea şi cinstea tuturor celor din Rodos şi 

întărirea Bisericii noastre . 
 

Alte stihiri glas leghetos T, _Podobie: Ca pe un viteaz... _ 
 

Ca unul ce te-ai nevoit cu tărie pentru dumnezeiasca iubire în anii nearătaţi 

purtătorule de chinuri Fanurie, te-ai învrednicit strălucitei slave şi partea cereştilor 

bunătăţi ai luat rămânând multă vreme neştiut de noi dar făcându-te cunoscut în anii din 

urmă mucenice , Biserica lui Hristos ai uimit-o prin harul tău. 

Biserica ta cea sfântă în Rodos ascunsă prin dumnezeiasca însemnare au aflat-o şi s-

au umplut de bucurie credincioşii chemarea ta cunoscându-o şi luminate luptele tale pe 

care nu le ştiau mai înainte şi te-au lăudat ca pe un mucenic slăvit al Domnului săvârşind 

cu bucurie praznicul tău cel strălucit întru totul. 

Cu tinereţea trupului ai zdrobit pe balaurul cel începător al răutăţii mucenice 

Fanurie şi prin dumnezeiescul Duh fiind slăvit te-ai arătat credincioşilor prea fierbinte 

ocrotitor pe cei robiţi izbăvindu-i cu mijlocirea ta arătând cele ascunse celor ce se 

apropie de tine şi-mplinind rugăciunile celor ce cer ajutorul tău cel grabnic. 
 

Slavă... glas T  

Arătatute-ai Bisericii stea nou arătată încă şi nouă arătându-te purtătorule de 

chinuri Fanurie şi prin arătarea ta bogăţia darurilor celor întru tine ascunse cu adevărat 

o arăţi celor ce laudă pomenirea ta cea cu totul lăudată şi cu un glas strigăm ţie: Bucură-

te prea minunat ostaş al lui Hristos care ai dus cu nevoinţă lupta bunei credinţe; Bucură-

te cel ce te-ai desfătat întru lumina Domnului şi purtând nume potrivit arăţi cunoaşterea 

celor nearătate; Bucură-te strălucirea celor din Rodos luminarea mucenicilor şi al 

tuturor credincioşilor mijlocitor către Domnul. Căruia roagă-te  ru gămu-te  pentru 

sufletele noastre. 

Stihirile samoglasnice ale Litiei glas T  
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Se veseleşte întru Domnul Rodosul de harul tău şi toată cetatea şi tot locul de fierbinte 

ocrotirea ta Mare Mucenice  Fanurie căci te arăţi cu adevărat mare întru minuni şi mai 

mare întru folosinţe ca un strălucit luptător al lui Hristos căci pre cei robiţi îi izbăveşti 
sârguieşti la cei din ispite şi tuturor le plineşti cererile cele spre mântuire ci ca unul ce ai 

îndrăzneală nu înceta a te ruga să se dăruiască nouă mântuire pace  şi mare milă. 

Împăratului a toate ostăşind cu armele luminii ai biruit pre începătorul întunericului 

purtătorule de chinuri Fanurie şi răbdând felurite dureri tuturor te-ai arătat preaviteaz 

întărindu-te cu focul iubiri  lui Hristos şi netemându-te de năvălirea fiarelor şi suferind 

înteţirea chinurilor tuturor ai arătat puterea dreptei credinţe ci ca unul nebiruit în lupte 

roagă-te pentru cei ce te cinstesc pre tine.  

Întărit nemişcat pe temelia credinţei nici decum nu te-ai clintit de suflările  cele 

potrivnice şi sfărâmi cu piatra cea mare peste Piatra vieţii toată mintea cea înălţată 

trecând cu vederea  vremea tinereţi şi trupul zdrobindu-ţi ai dezbrăcat veşmântul vieţii 

şi ai îmbrăcat în chip proorocesc îmbrăcămintea nestricăciunii şi haina mântuirii 

Fanurie prin care fiind împodobit luminat şi încuviinţat cu diadema de luptător roagă-te 

pentru noi frumuseţea mucenicilor.  

Cu bărbătesc cuget te-ai gătit spre luptele cele  muceniceşti purtătorule de chinuri 

Fanurie şi întru acestea bine nevoindu-te începătoriile celor potrivnici le-ai robit şi te-ai 

învrednicit de multe răsplătiri de la Dumnezeu. Pentru aceasta lucrând cu puterile  

minuniilor pretutindenea grăbeşti fiind chemat şi izbăvind pre preoţii cei robiţi cu 

cercetarea ta cea înfricoşătoare i-ai spăimântat cu pedepsele pre cei ce îi robeau nu 

înceta dăruind ajutorul tău la bună vreme şi în necazuri celor ce vin către mijlocirea ta . 
 

Slavă... glas T  

Chemarea ta cea cu nume potrivit ai arătat-o adevărată prin fapte Mare Mucenice 

Fanurie că arătându-te nouă cel mai înainte ascuns tuturor ai arătat strălucirea 

darurilor mucenice eşti şi lucrările minunatei tale folosinţe ca un slăvit nevoitor al lui 

Hristos. Pentru aceasta prăznuind fericită nevoinţa ta şi aflarea luminatei icoanei tale  

vestim ajutorul tău cel către noi şi cu un glas strigăm ţie: Roagă-te Cuvântului 

purtătorule de nevoinţe ca să aflăm milă în ziua Judecăţii. 
 

Şi acum... glas leghetos T  

De toate primejdile păzeşte pre robii tăi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare ca 

să te slăvim pre tine nădejdea sufletelor noastre . 
Stihirile stihoavnei … glas T - Podobie:Bucură-te cămara... 
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Bucură-te nevoitorule al lui Hristos cel ce ai zdrobit meşteşugirile vrăjmaşilor 

luptându-i pe ei mucenice cu al tău suflet viteaz şi cu toate armele dreptei credinţe; cel ce 

ca unul fără de trup nu ai ţinut seama de durerile trupului pentru iubirea Celui ce te-a 

întărit luminat cugetând cu îndrăzneală L-ai slăvit pe Acesta; floarea cea prea 

înmiresmată slăvite Fanurie care răspândeşti în lume cea prea bună mireasma ta. Pre 

Hristos Îl roagă sufletelor noastre să dea mare mila  Sa. 

    Stih - Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi Dumnezeul lui Israil. 

Bucură-te nevoitorule al lui Hristos înfrumuseţarea cinstit-a mucenicilor cel ce de 

mult te-ai nevoit cu tărie şi ai fost cunoscut prin dumnezeiasca voie până la margini căci 

aflându-se în chip slăvit prea cinstită icoana ta care arată felurimea muncirilor te-ai 

făcut sfinte Fanurie între mucenici slăvit; Pentru aceasta    lăudându-te al Domnului 

viteaz ostaş luptător purtător de biruinţă astăzi toţi strigăm ţie pre Hris tos Îl roagă 

sufletelor noastre să dea mare mila Sa. 

 

Stih - Prin sfinţii care sunt pre pământul Lui , minunat a făcut Domnul toate voile 

Sale întrânşii. 

Bucură-te nevoitorule al lui Hristos neclintit apărător al Bisericii şi slava ostrovului 

Rodos şi ocrotitor luminat şi mijlocitorul nostru către Hristos ajutorul celor ce pătimesc 

slobozirea celor ce sunt robiţi grabnică arătare a lucrurilor celor ascunse al celor din boli 

şi din necazuri grabnică tămăduire şi izvoruul care revarsă harul minunilor spre veselia  

tuturor mare mucenice Fanurie pre Hristos Îl roagă sufletelor noastre să dea ma re mila 

Sa. 
 

Slavă... glas T  

Purtând platoşa tainică a credinţei ai biruit Fanurie pre  tiranul cel viclean căci în 

felurite chinuri te-ai făcut ca un fără de trup pe toate putându-le întru Hristos Cel ce te 

întărea  pre tine şi prin neputinţa firii ridicând luminat semn de biruinţă te-ai 

învrednicit în chip strălucit de răsplătirile chemării celei de sus şi acum cu îngerii 

dănţuind  împreună roagă-te fericite pentru sufletele noastre. 
 

Şi acum... glas T  

Stăpână Împărăteasă primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte de toată nevoia 
şi necazul. 
 

 

SFÎNTUL MUCENIC FANURIE 
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27 august 

UTRENIA 

Sedealna glas  T ,Podobie: Mormântul Tău...  

Ca pre un tânăr nevoitor te lăudăm mucenice căci cu tărie te-ai nevoit cu mulţi ani 

mai-nainte prin dumnezeiasca râvnă şi de curând te-ai făcut lumii cunoscut dăruind 

Fanurie prin rugăciunile tale har şi milă celor ce îţi săvârşesc pomenirea strălucirea 

mucenicilor. 

Slavă... Şi acum..., a Născătoarei, asemenea  

Ceea ce ai născut cu trup pre Stăpânul a toate şi îndrăzneală mare către El ai 

Prealăudată Născătoare de Dumnezeu deci roagă-L neîncetat să ne dăruiască nouă 

iertare de păcate şi-ndreptare vieţii celor ce cântăm cu credinţă negrăită slava ta. 
 

Sedealna glas T,_ Podobie: Pentru mărtrisirea...  

Focul netrupesc purtând preafericite de focul cel firesc nu ţi-a fost frică ci în el ai 

rămas nears şi năvălirea fiarelor supunând te-ai slăvit mai presus de fire Fanurie 

Mucenice slăvite roagă pre Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. 

Slavă... Şi acum..., a Născătoarei, asemenea  

Munte sfânt şi acoperit umbrit de Duhul proorocilor te-ai arătat Preacurată şi din 

tine S-a arătat Dumnezeu întrupat răsplătind cu izbăvirea pre cei ce strigă: Bucură-te 

Stăpână curăţirea celor căzuţi şi cetatea de scăpare cea întărită a tuturor. 
 

Mărimurile glas T  

Stih - Dumnezeu este scăparea noastră şi puterea , ajutor întru necazurile cele ce ne-au aflat 

pre noi foarte. 

Mărimu-te pre tine răbdătorule de chinuri Sfinte Mare Mucenice Fanurie şi 

lăudăm cinstitele tale chinuri pre care le-ai răbdat pentru Hristos. 

Stih - Vărsat-au sângele lor ca  apa împrejurul Ierusalimului. 

Stih - Veniţi toţi iubitorilor de mucenici să lăudăm pre purtătorul de chinuri 

Fanurie zicând: Pre cel ce s-a  arătat în chip minunat. 

Stih - Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua. 

Stih - Socotiţi suntem ca nişte oi de junghiere. 

Stih -Trecut-am prin foc şi prin apă dar ne-ai scos pre noi la odihnă. 
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Stih- Sfinţilor celor de pre pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile Sale 

întrâşi. 
 

Sedealna după polieleu glas  T ,Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif... 

Bărbăteşte mărturisind pentru slava lui Hristos multă vreme ai rămas sub obrocul 

tăcerii dar te-ai făcut cunoscut în Rodos prin semn dumnezeiesc de unde arătându-te 

tuturor marginilor prin multe minuni mucenice totdeauna aperi Biserica în împresurări 

şi necazuri. Pentru aceasta te lăudăm pre tine purtătorule de chinuri Fanurie. 

Slavă... Şi acum..., a Născătoarei, asemenea  

Aducând celor de pre pământ cu trup pre Dumnezeu Cel netrupesc Curată ca să 

mântuiască pre Adam cel căzut prin înşelăciunea ucigaşului de oameni cu adevărat te-ai 

arătat scaun în chipul focului purtând în braţele tale pre Cel ce poartă toate şi pântecele 
tău cel curat s-a cunoscut mai desfătat decât cerurile. Ci, o , Stăpână cereştii slave pre noi 
ne învredniceşte. 
 

Prochimen glas leghetos T  

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi Dumnezeul lui Israil. (de trei ori) 

Stih - Sfinţilor celor de pre pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile 

Sale întrâşi. 
 

Slavă... glas T  

Pentru rugăciunile purtătorului tău de chinuri Fanurie, Milostive curăţeşte mulţimea 

greşealelor noastre. 

Şi acum... glas T  

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive curăţeşte mulţimea 

greşealelor noastre. 
 

Stihira glas T  

Stih - Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor 

Tale curăţeşte fărădelegile noastre. 

Zdrobind la arătare pre vrăjmaşul prin înfruntarea luptei în chip strălucit te-ai 
slăvit  în cer nevoitorule Fanurie. Pentru aceasta şi tot pământul cunoscând slava ta pre 
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care mai înainte nu o ştia prin arătarea cinstitei icoanei tale luminat te laudă săvârşind 

sfântă pomenirea ta întru care dăruieşte daruri de mântuire celor credincioşi prin 

rugăciunile tale cele către Hristos. 
 

Sedealna după cântarea a III-a a Canonului glas T,  

Podobie: Pre Cuvântul ... 

Alergarea muceniciei bine săvârşindu-o şi prin cugetări pre Hristos slăvindu-L cu 

îndrăzneală te-ai învrednicit în chip luminat de cereştile daruri şi ca un mijlocitor către 

Dumnezeu dai totdeauna ajutor credincioşilor purtătorule de chinuri Fanurie celor ce 

aleargă la acoperământul tău. 
 

Slavă...Şi acum ... a Născătoarei, asemenea  

Pre Cuvântul cel mai presus de Dumnezeire cu trup născându-L Fecioară ai dezlegat 

blestemul cel vechi şi ai revărsat nedeşertat izvor de milostivire celor ce se închină cu 

evlavie înfricoşătoarei naşterii tale Fecioară şi te mărturisesc Preacurată adevărată 

Născătoare de Dumnezeu. 
 

Luminânda glas T, Podobie: Cu ucenicii să ne suim... 

Muceniceşte te-ai luptat cu inimă vitează şi ai zdrobit îndrăzneala cea nebunească a 

vrăjmaşului în chinurile cele de multe feluri vorbind cu bărbăţie Mare Mucenice slăvite 

şi luminat te-ai împodobit cu cununile biruinţei de la Hristos Căruia roagă-te rugămu-te 

pentru cei ce te cinstesc. 
 

Slavă... Şi acum..., a Născătoarei, asemenea  

Cu trup ai născut pre Cuvântul Cel mai presus de dumnezeire în chip nemaiauzit 

Preacurată pre Cel ce este în sânurile cele de sus şi s-a sălăşluit în pântecele tău din mila 
cea nespusă spre înnoirea lumii şi zidirea din nou a tuturor celor ce se închină cu evlavie 

purtării tale în pântece şi te laudă Stăpână ca pre Maica lui Dumnezeu. 
 

Stihirile laudelor, glas T, Podobie: Ceea ce eşti bucuria... 

Pre Mucenicul cel nou arătat Fanurie ce de demult pentru Domnul s-a nevoit cu tărie 

şi în vremea dinainte era neştiut dar mai apoi în insula Rodos din iconomie prin minune 

s-a arătat iubitorilor de mucenici să-l cinstim.  
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În chip asemenea numelui tuturor străluceşte lumina ta Sfinte căci răsărindu-ne nouă 

noaptea ispitelor, primejdiilor şi a necazurilor alungi şi luminată ocrotirea ta dăruieşti şi 

te rogi lui Dumnezeu pentru noi.  

Ţi-ai săvârşit nevoinţa Sfinte Fanurie arătându-ţi credinţa şi răbdând multele 

chinuri căci mai presus de foc trupul tău l-ai călit cu focul iubirii Stăpânului. Pentru 

aceasta cunună de la Hristos şi bogate răsplătiri ai primit.  

Precum pe preoţii Domnului mai-nainte legaţi i-ai izbăvit, înţelepte prin îndrăznirea 

către Stăpânul astfel izbăveşte-ne pre noi din nevoi şi din primejdii Fanurie cei ce venim 

la  acoperământul tău cel cinstit şi lăudăm nevoinţa ta. 
 

Slavă... glas T  

Prin muceniceştile nevoinţe l-ai slăvit pre Hristos de tine însuţi lepădându-te 

purtătorule de chinuri Fanurie şi de bună voie te-ai gătit spre lupta cea prin sânge şi 

moartea o ai arătat solitoarea nemuririi pentru viaţa tuturor. Pentru aceasta te-ai 

învrednicit de veşnicele daruri şi părtaş te-ai făcut nemuritoarelor răsplătiri şi te-ai dat 

Bisericii cald ocrotitor. Ci, o , frumuseţea mucenicilor nu înceta a-L îndupleca spre noi 

pre Hristos iubitorul de oameni. 

 

 

SFÎNTUL MUCENIC FANURIE 

27 august 

SFÂNTA LITURGHIE 

 

Fericirile glas leghetos T, stihirile din canonul Utreniei 

(cântarea a III-a şi cântarea a VI-a) 

Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui. 

Cântarea a III-a glas leghetos T,Irmos: Pre ai tăi cântăreţi... 

Chipurile nevoinţelor tale mucenice pe care cu tărie de demult le-ai răbdat din 

 cinstită icoana ta cunoscându-le cei bine credincioşi Fanurie au lăudat luptele tale cele 

luminate. 
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Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pre Dumnezeu. 

Trecând cu vederea vârsta tinereţii cu cuget tare ai săvârşit alergarea mucenicilor 

preaminunate Fanurie şi pre vrăjmaşul cel viclean l-ai rănit cu suliţa nevoinţei tale. 

Fericiţi făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 

Al Domnului mare purtător de chinuri ce vitejeşte de demult te-ai nevoit în 

vremurile mai de pe urmă Dumnezeu te-a făcut Fanurie cunoscut la toată lumea ca să te 

lăudăm în cântări acum. 

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate că acelora este Împărăţia cerurilor. 

Scaun prea luminat al Celui Preaînalt Fecioară bucuria cetelor îngereşti din 

necurăţia patimilor mele înalţă-mi cugetul şi cu lumina bunătăţii tale întreg luminează-l. 

Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi minţind vor grăi tot cuvântul rău 

împotriva voastră. 

 

Cântarea a VI-a glas leghetos T,Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu... 

Din sânurile pământului icoana ta cea sfântă a răsărit ca o prealuminoasă făclie 

Fanurie care mai întâi a fost nearătată şi mai pe urmă te-a făcut cunoscut la toată lumea. 

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri. 

Vestitori îndrăznirii tale celei către Domnul s-au arătat cei trei preoţi mai-nainte  

legaţi pe care Sfinte cu ajutorul tău i-ai izbăvit din amara robie. 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 
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Prin sfintele tale lupte şi prin Duhul Sfânt înţelepte dinţii leilor înţelegători i-ai 

zdrobit precum şi Daniil odinioară a încuiat gurile fiarelor sălbatice. 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor . Amin. 

Pre Făcătorul a toate fără stricăciune în pântece l-ai purtat Fecioară Preacurată mai 

presus de gând. Pentru aceasta din stricăciunea patimilor  izbăveşte-mă îndreptându-mă 

la viaţa nepătimaşă . 
 
 

Chinonic  

 

Întru  pomenire veşnică va fi dreptul . Aliluia. 

 

 

 

 

SFÎNTUL MUCENIC FANURIE 

27 august 

 

Irmos calofonic glas  3 

Fii  întru ajutor Bisericii , Miresei lui Hristos şi prin rugăciunile tale  linişteşte  

viforul cel sălbatec care se ridică  împotriva ei ca unul ce ai îndrăzneală către Stăpânul şi 

iubitorul de oameni , slăvite Fanurie. 

 

 

 

 

 

 

 

Virgil Ioan Nanu, 27 august 
 


