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VIAÞA
SFÂNTULUI IERARH

NECTARIE DE LA EGHINA

(9 noiembrie)

Sfântul Nectarie sa născut la
1 octombrie 1846, în Silivria, un
orăşel din provincia Tracia (astăzi
în Turcia). Părinţii săi au fost
oameni săraci, dar foarte evla
vioşi. Din botez a primit numele
de Anastasie, bucurânduse din
pruncie de o aleasă creştere în
credinţa creştinească. După pri
mii ani de şcoală, Anastasie a
mers la Constantinopol, unde a
învăţat teologia şi  a citit scrierile
Sfinţilor Părinţi, dar a şi muncit
din greu pentru aşi câştiga cele
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de trebuinţă. La vârsta de 20 de
ani, povăţuit de Duhul Sfânt, sa
îndreptat spre insula Hios, unde
va fi învăţător, apoi, simţind che
marea lui Hristos, a intrat în
nevoinţa monahală, luând chipul
îngeresc al călugăriei la 7 noiem
brie 1876, sub numele de Lazăr,
primind povăţuire duhovniceas
că de la Sfântul Cuvios Pahomie
Hiotul (†1905). După câteva luni
a fost hirotonit diacon, prilej cu
care a primit numele de Nectarie,
pe care avea săl poarte toată
viaţa.

După ce şia terminat studii
le teologice, în anul 1886, Sfân
tul Nectarie a mers la Alexan
dria Egiptului, unde a fost hiro
tonit preot, iar după câteva luni
a fost ridicat la treapta de arhi
mandrit. La 15 ianuarie 1889,
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patriarhul Sofronie la hirotonit
mitropolit de Pentapole. Vreme
de mai mulţi ani, evlaviosul
mitropolit a slujit în oraşul
Cairo şi a predicat în biserica
Sfântul Nicolae din capitala
Egiptului, devenind un iscusit
slujitor şi povăţuitor de suflete,
fiind dăruit de Dumnezeu cu
multă răbdare, smerenie şi blân
deţe. De aceea, era mult căutat
de credincioşi şi iubit de toţi.
Văzând diavolul că nul poate
birui cu mândria şi cu iubirea de
sine, a încercat săl lovească pe
fericitul ierarh Nectarie cu o altă
armă, tot aşa de primejdioasă,
anume cu invidia celorlalţi
ierarhi şi slujitori ai Patriarhiei
Alexandriei, aceştia vorbindul
de rău către patriarh, cum că
unelteşte săi ia locul. Acest
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lucru a făcut ca, la 3 mai 1890, să
fie eliberat din responsabilităţile
pe care le avea, permiţânduise
să slujească mai departe în bise
rica Sfântul Nicolae. După mai
puţin de două luni însă, primeş
te de la patriarh o scrisoare prin
care i se cere să părăsească
Egiptul. Cerânduşi iertare de la
toţi, cu toate că nu greşise nimă
nui cu nimic, dovedind o adân
că smerenie, Sfântul se supuse,
dând slavă lui Dumnezeu că şi
cu el sa împlinit cuvântul lui
Iisus Hristos, Mântuitorul nos
tru, Care zice: „Fericiţi veţi fi,
când vă vor ocărî şi vă vor prigoni,
şi, minţind, vor zice tot cuvântul
rău împotriva voastră, din pricina
Mea” (Matei 5, 11). Sa retras la
Atena, în luna august a anului
1890, sărac, defăimat de ai săi şi
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nebăgat în seamă, având toată
nădejdea numai în Dumnezeu
şi în ocrotirea Maicii Domnului.
Aici a fost câţiva ani predicator,
profesor, apoi şi director al şco
lii teologice Rizarion, până în
anul 1894, reuşind să formeze
duhovniceşte mulţi tineri iubi
tori de Hristos în vederea slujirii
preoţeşti. În taina inimii sale,
fericitul ierarh Nectarie era un
adevărat isihast şi un mare lu
crător al rugăciunii lui Iisus, care
îi dădea multă pace, bucurie,
blândeţe şi îndelungă răbdare. 

Dorind să se retragă la mai
multă linişte, a construit între
anii 19041907, cu ajutorul mul
tor credincioşi şi ucenici, o fru
moasă mănăstire de călugăriţe
în insula Eghina, din apropierea
Atenei, rânduind aici viaţă de
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obşte, după tradiţia Sfinţilor
Părinţi. Apoi sa retras în aceas
tă mănăstire şi a dus o viaţă
înaltă de smerenie şi slujire, de
dăruire totală şi rugăciune
neadormită, arzând cu duhul
pentru Hristos, Mântuitorul
lumii şi pentru toţi care veneau
şi îi cereau binecuvântare, rugă
ciune şi cuvânt de folos sufle
tesc. Aici la avut ucenic şi pe
Sfântul Cuvios Sava cel Nou
(†1948), mare nevoitor al veacu
lui al XXlea, adormit întru
Domnul în insula Kalimnos. 

Numeroşi săraci şi bolnavi,
lipsiţi de orice ajutor, veneau la
Sfântul Nectarie ca la părintele lor
sufletesc; de aceea, el a dat porun
că maicilor ce se nevoiau acolo să
împartă la cei lipsiţi orice fel de
hrană şi chiar să nu păstreze
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nimic pentru ele, deoarece Dum
nezeu, prin mila Sa, îi hrănea şi pe
unii şi pe alţii. Dar şi cei bolnavi se
vindecau prin rugăciunile ferici
tului Nectarie, pentru că se învred
nicise de darul facerii de minuni.

Întro vară, fiind mare secetă
în insula Eghina, prin rugăciunile
Sfântului Nectarie a venit ploaie
din belşug şi au rodit ţarinile,
încât toţi sau îndestulat de hrană.
De aceea, toţi – mireni şi călugări,
săraci şi bogaţi –, cinsteau pe
Sfântul Nectarie, ca pe un păstor
şi vas ales al Duhului Sfânt şi
urmau întru toate cuvântul lui. El
lucra la grădina mănăstirii, îmbră
cat întro haină simplă, încât toţi
primeau folos sufletesc din tăce
rea şi smerenia lui. Sfântul
Nectarie a alcătuit multe scrieri,
împotrivinduse influenţelor pline
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de rătăcire venite din Apus, care
asaltau ţările ortodoxe.

Pentru toate acestea, diavolul,
nerăbdând nevoinţa Sfântului,
până la sfârşitul vieţii sale a
ridicat împotriva lui multe
calomnii şi vorbe rele din partea
unor clerici şi mireni, care, din
pricina invidiei, îl cleveteau,
atât pe el, cât şi mănăstirea lui.
Dar fericitul Nectarie le răbda
pe toate, în numele lui Hristos,
Care locuia în inima sa. 

Simţinduşi sfârşitul aproape,
Sfântul Nectarie a descoperit
ucenicilor săi că în curând va
pleca la Hristos. Apoi, îmbolnă
vinduse, a răbdat cu tărie toată
boala şi ispita, iar după aproape
două luni de suferinţă, şia dat
sufletul cu pace în mâinile lui
Hristos, la 8 noiembrie 1920. A
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fost înmormântat în biserica
zidită de el, făcând multe minuni
şi dând vindecare celor bolnavi,
care alergau cu credinţă la ajuto
rul lui. Trecând mai bine de 20
de ani, trupul său a fost aflat în
mormânt întreg şi nestricat, răs
pândind bună mireasmă. La 3
septembrie 1953, sfintele sale
moaşte au fost aşezate în biserica
mănăstirii din Eghina, spre cin
stire, iar în anul 1961 a fost trecut
în rândul Sfinţilor, cu zi de prăz
nuire la 9 noiembrie. Părţi din
moaştele sale se află acum şi în
România, la Mănăstirea RaduVodă
din Bucureşti şi în alte sfinte
locaşuri.

Pentru rugăciunile Sfântului
Ierarh Nectarie, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieştene pe noi. Amin.
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ACATISTUL
SFÂNTULUI IERARH

NECTARIE DE LA EGHINA

(9 noiembrie)

Preotul, dupã ce îºi pune epi-
trahilul ºi felonul, deschide
dvera ºi dã obiºnuita binecu-
vântare din faþa Sfintei Mese,
zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacã nu este preot de faþã, în

locul binecuvântãrii de mai sus,
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diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:

Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.

Împãrate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le
plineºti, Vis tierul bunã tãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curã -
þeºte pe noi de toatã întinãciunea
ºi mântuieºte, Bunule, sufletele
noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte,
miluieºte-ne pe noi (de trei ori).
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Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfântului Duh. ªi acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.

Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curã þeºte
pãcatele noastre. Stãpâne, iartã
fãrãdelegile noastre. Sfinte,
cerceteazã ºi vindecã ne pu tinþele
noastre, pentru numele Tãu.

Doamne, miluieºte (de trei ori),
Slavã..., ªi acum...

Tatãl nostru Care eºti în
ceruri, sfinþeascã-se numele
Tãu, vie Împã rãþia Ta, facã-se
voia Ta precum în cer aºa ºi pe
pãmânt. Pâinea noastrã cea spre
fiinþã dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne
iartã nouã greºelile noastre, pre-
cum ºi noi iertãm greºiþilor
noºtri. ªi nu ne duce pe noi în
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ispitã, ci ne izbãveºte de cel
viclean.

Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi

puterea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacã nu va fi preot de faþã,

diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de
umilinþã:

Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
mi lu ieºte-ne pe noi, cã, nepri-
cepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
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ca unui Stãpân, noi, pã cãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.

Slavã...,
Doamne, miluieºte-ne pe noi,

cã întru Tine am nãdãjduit; nu
Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrã de le gile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dum nezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi — lucrul mâinilor Tale,
ºi nu mele Tãu chemãm.

ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o

nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dum nezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
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nevoi, cã tu eºti mântuirea nea-
mului creºtinesc.

SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,

Tatãl Atot þiitorul, Fãcãtorul ce -
rului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.

ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai îna inte de toþi vecii.
Luminã din Lu minã, Dumnezeu
adevãrat din Dum nezeu ade vã -
rat, nãscut, nu fãcut; Cel de o
fiin þã cu Tatãl, prin Care toate
s-au fãcut.

Care pentru noi oa menii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ce ruri ºi S-a întru-
pat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om. 
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ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pã -
timit ºi S-a în gro pat; 

ªi a înviat a treia zi, dupã
Scrip turi; 

ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Ta tãlui; 

ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.

ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din Tatãl
pur cede, Cel ce, împreunã cu
Tatãl ºi cu Fiul, este închinat ºi
slãvit, Care a grãit prin proroci.

Întru una, sfân tã, sobor-
niceascã ºi apostoleascã Bi se ricã.

Mãrtu ri sesc un botez spre ier -
 ta rea pã catelor. 

Aºtept învierea mor  þilor. 
ªi viaþa veacului ce va sã fie.

Amin.
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Doamne miluieşte (de 12 ori)
Slavă..., Şi acum...

Veniţi să ne închi năm Împăra
tului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Hristos, Împăratul
nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Însuşi Hristos, Împă
ratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea mea,

as cultã cererea mea, întru ade-
vãrul Tãu; auzi-mã, întru drep-
tatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu
robul Tãu, cã ni meni din cei vii
nu-i drept înaintea Ta. Vrãjmaºul
prigoneºte sufletul meu ºi viaþa
mea o calcã în picioare; fãcutu-m-a
sã locuiesc în întuneric ca morþii
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cei din veac. Mâhnit e duhul în
mine ºi inima mea încremenitã
în lãuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult;
cugetat-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâi nilor Tale m-am
gândit. Întins-am cãtre Tine
mâinile mele, sufletul meu  însetat
de Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi în toarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa mila
Ta cã la Tine mi-e nãdej dea.
Aratã-mi calea pe care voi merge,
cã la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapã-mã de vrãjmaºii mei, cã la
Tine alerg, Doamne. Învaþã-mã sã
fac voia Ta, cã Tu eºti Dumnezeul
meu. Duhul Tãu cel bun sã mã
po vã þuiascã la pãmântul dreptãþii.
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Pentru numele Tãu, Doamne, dã -
ru ieºte-mi viaþã. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu.
Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãj-
maºii mei ºi pierde pe toþi cei ce
necãjesc sufletul meu, cã eu sunt
robul Tãu.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă
Ţie, Dumnezeule! (de trei ori).

ªi îndatã se cântã,
pe glasul I: 

Dumnezeu este Domnul ºi
S-a arãtat nouã, bine este cuvân-
tat Cel ce vine întru numele
Domnului (de trei ori).

Troparul Sfântului, 
glasul I:

Pe cel născut în Silivria şi
ocrotitorul Eghinei, pe cel ce sa
arătat în vremurile din urmă

21



prieten adevărat al virtuţii, pe
Sfântul Nectarie săl cinstim cei
credincioşi ca pe un dumnezeiesc
slujitor al lui Hristos, că izvo
răşte bogate vindecări celor ce
strigă cu evlavie: Slavă lui
Hristos, Celui ce tea preaslăvit!
Slavă Celui ce minunat tea
arătat! Slavă Celui ce lucrează
prin tine tuturor tămăduiri! (de
două ori).

Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,

acelaºi glas:

Gavriil zicând ţie, Fecioară,
bucurăte, împreună cu glasul
Sa întrupat Stăpânul tuturor,
dintru tine, chivotul cel sfânt,
precum a zis dreptul David.
Arătatuteai mai desfătată decât
cerurile, ceea ce ai purtat pe
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Făcătorul tău. Slavă Celui ce Sa
sălăşluit întru tine! Slavă Celui
ce Sa născut din tine! Slavă
Celui ce nea mântuit pe noi
prin naşterea ta.

Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...

Psalmul 50:

Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea în durãrilor Tale, ºterge
fãrã de legea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pu rurea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa
încât drept eºti Tu întru cuvin-
tele Tale ºi biruitor când vei
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judeca Tu. Cã, iatã, întru
fãrãdelegi m-am zãmislit, ºi în
pãcate m-a nãscut maica mea.
Cã, iatã, adevãrul ai iubit; cele
nearãtate ºi cele ascunse ale
înþelepciunii Tale mi-ai arãtat
mie. Stropi-mã-vei cu isop ºi mã
voi curãþi; spãla-mã-vei ºi mai
mult decât zãpada mã voi albi.
Auzului meu vei da bucurie ºi
veselie; bucura-se-vor oasele
cele sme rite. Întoarce faþa Ta de
cãtre pãcatele mele ºi toate
fãrãdelegile mele ºter ge-le.
Inimã curatã zideºte întru mine,
Dum nezeule, ºi duh drept
înnoieºte întru cele dinlãuntru
ale mele. Nu mã lepãda de la
faþa Ta ºi Duhul Tãu cel Sfânt
nu-L lua de la mine. Dã-mi
iarãºi bucuria mântuirii Tale ºi
cu duh stãpânitor mã întãreºte.
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Învãþa-voi pe cei fãrã de lege
cãile Tale, ºi cei necredincioºi la
Tine se vor întoarce. Izbãveºte-mã
de vãrsarea de sânge, Dumne-
zeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de drep-
tatea Ta. Doamne, buzele mele
vei deschide ºi gura mea va vesti
lauda Ta. Cã de-ai fi voit jertfã,
Þi-aº fi dat; arderile-de-tot nu le
vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu:
duhul umilit; inima înfrântã ºi
smeritã Dumnezeu nu o va
urgisi. Fã bine, Doamne, întru
bunã voirea Ta, Sionului, ºi sã se
zideascã zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptãþii,
pri nosul ºi arderile-de-tot; atunci
vor pune pe altarul Tãu viþei.
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Condacele şi icoasele

Condacul 1

Pe steaua nou luminătoare a
Ortodoxiei şi pe al Bisericii nou
zid de apărare, săl cinstim cu
bucurie din inimă, că slăvit fiind
de lucrarea Duhului, izvorăşte
har bogat de tămăduiri celor ce
strigă lui: Bucurăte, Sfinte
Părinte Nectarie!

Icosul 1
Om cugetător de cele cereşti

teai arătat în lume, Ierarhe al
lui Hristos, Nectarie, că, ducând
viaţă plină de virtuţi, teai arătat
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întru toate cuvios, fără de
prihană şi de Dumnezeu însu
flat; pentru care auzi de la noi
unele ce acestea:

Bucurăte, cel prin care cre
dincioşii sunt înălţaţi;

Bucurăte, cel prin care vrăj
maşii sunt alungaţi;

Bucurăte, potir de aur al
înţelepciunii;

Bucurăte, cel prin care este
biruită răutatea lumii;

Bucurăte, locaş al sfinţeniei
şi al lucrării cereşti;

Bucurăte, carte scrisă de
Dumnezeu, a vieţuirii îngereşti;

Bucurăte, cel ce Sfinţilor
întru totul teai asemănat;

Bucurăte, cel ce de cele ma
teriale teai lepădat;

Bucurăte, a credinţei biruin
ţă strălucitoare;
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Bucurăte, mijlocitor al haru
lui cu îmbelşugare;

Bucurăte, cel prin care Bise
rica se slăveşte;

Bucurăte, cel prin care insula
Eghina se veseleşte;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 2
Cu ochiul cugetului încă din

pruncie ai privit cereasca rază a
credinţei curate, de la care lumi
nânduţi sufletul cu strălucirea
dumnezeieştilor virtuţi, Sfinte
Nectarie, cu bucurie ai alergat
către Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 2
Venitai în cetatea lui

Constantin, călăuzindute, ca
un înţelept, cu frica de
Dumnezeu şi învăţând cele spre
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desăvârşire, teai arătat plin de
cugetare dumnezeiască, vese
lindui prin cuvintele tale pe cei
ce strigă ţie unele ca acestea:

Bucurăte, nestricată mlădiţă
a veşniciei;

Bucurăte, nectar al curăţiei;
Bucurăte, cel ce de Mântui

torul neai fost trimis vindecă
tor luminat;

Bucurăte, cel ce Părinţilor
din vechime leai urmat;

Bucurăte, piatră nouă a
zidirii cugetătoare;

Bucurăte, cunună nou împle
tită a Bisericii dreptslăvitoare;

Bucurăte, cel ce teai arătat
ca un trandafir de curând înflorit;

Bucurăte, cel ce de la Dum
nezeu neai fost dăruit;

Bucurăte, stea nouă a cre
dinţei Domnului;
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Bucurăte, cel ce străluceşti
în slava Ziditorului;

Bucurăte, vistierie a vieţuirii
cereşti;

Bucurăte, sălaş al slăvitelor
virtuţi îngereşti;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 3
Slava înţelepciunii în tot

chipul dorindo şi căutândo
din pruncie, cu lacrimi fierbinţi
teai rugat lui Hristos săţi îm
plineşti dorirea cea preabună,
pe care dobândindo, Sfinte
Nectarie, cu credinţă strigai:
Aliluia!

Icosul 3
Înţelepţeşte sufletul ţiai vese

lit cu dobândirea învăţăturilor,
precum Sfinţii Vasile şi Grigorie,
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Părinţii cei de demult, în Atena
ucenicind, Sfinte Nectarie; pen
tru aceasta, de darurile tale
îndulcindune, strigăm ţie:

Bucurăte, fiu al luminii
cereşti;

Bucurăte, vlăstar al evlaviei
îngereşti;

Bucurăte, cel ce de tulburarea
lumii teai depărtat;

Bucurăte, cel ce ai urmat
îndumnezeirea neîncetat;

Bucurăte, minte purtătoare
de Dumnezeu, plină de înţe
lesuri sfinte;

Bucurăte, cărbune al dum
nezeiescului Duh, aprins de
râvnă fierbinte;

Bucurăte, cel ce viaţă nepri
hănită ai trăit;

Bucurăte, cel ce înşelăciunea
lui Veliar ai risipit;
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Bucurăte, cel ce ai deschis
uşa sufletului iubirii lui Hristos;

Bucurăte, cel întru care a în
florit săvârşirea binelui luminos;

Bucurăte, sprijin tare al cre
dincioşilor;

Bucurăte, săgeată îndreptată
împotriva vrăjmaşilor;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 4
Cu dumnezeiască râvnă

dorind să urmezi viaţa Cuvio
şilor Părinţi cea asemenea înge
rilor, de Dumnezeu înţelepţite,
în Hios ai îmbrăcat cu cinste
cereasca schimă a monahilor şi
pe vrăjmaşul lai dezbrăcat de
putere, pentru care pururea
cântai Domnului: Aliluia!
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Icosul 4
Din înălţime ţia ascultat

ruga Stăpânul tuturor, când ai
strigat către El din inimă şi a
poruncit mării şi a preschimbat
viforul în adiere, iar toţi cei
izbăviţi, minunânduse, Cuvioa
se, cu credinţă strigau ţie:

Bucurăte, cel ce de la
Dumnezeu neai fost trimis
vindecător;

Bucurăte, izvor nesecat al
minunilor;

Bucurăte, al Bisericii nou
luminător preastrălucit;

Bucurăte, cel ce împreună
cu toţi Sfinţii eşti cinstit;

Bucurăte, vas nepreţuit al
darurilor cereşti;

Bucurăte, grădină înflorită a
fericitelor virtuţi creştineşti;
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Bucurăte, cel ce furtuna mării
ai liniştito;

Bucurăte, cel ce şi năvala
patimilor ai potolito;

Bucurăte, noule ales al lui
Hristos;

Bucurăte, al virtuţilor grădi
nar cuvios;

Bucurăte, iubitor de viaţă
călugărească;

Bucurăte, cel ce ai fost
răsplătit cu bucuria cerească;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 5
Minunat teai arătat în zilele

din urmă prin viaţă sfântă,
Ierarhe, viaţa Sfinţilor celor de
demult vădindo limpede prin
purtările tale şi, slăvit fiind
prin minuni, din primejdii îi
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izbăveşti pe cei ce strigă:
Aliluia!

Icosul 5
Ierarh de Dumnezeu cuge

tător, prin alegere de sus, teai
arătat cu adevărat în Egipt şi al
Pentapolei păstor ales, după
cuvântul marelui Pavel; pentru
aceasta, credincioşii se minunau
de vieţuirea ta, strigând:

Bucurăte, vieţuire înflăcărată;
Bucurăte, chip de evlavie

curată;
Bucurăte, cel asemenea Cu

vioşilor pustiei;
Bucurăte, podoabă nouă a

preoţiei;
Bucurăte, vas al blândeţii şi

comoară a iubirii;
Bucurăte, dătător al bucuriei

şi al milostivirii;
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Bucurăte, cel ce Bisericii teai
arătat strălucire;

Bucurăte, cel ce dai celor
binecredincioşi povăţuire;

Bucurăte, icoană a vieţuirii
celei de negrăit;

Bucurăte, cel ce în chip vădit
de îndumnezeire teai învrednicit;

Bucurăte, dreptar al vredni
ciei arhiereşti;

Bucurăte, cuvântător neîn
trecut de cele dumnezeieşti;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 6
Lucrător al Evangheliei lui

Hristos şi înfrumuseţare a
Bisericii Egiptului teai arătat,
Părinte; pentru aceasta, mulţi
mile credincioşilor dobândin
dute ca pe un îndrumător dum
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nezeiesc, învăţau de la tine cele
spre desăvârşire, strigând împre
ună cu tine Domnului: Aliluia!

Icosul 6
Strălucind în Elada ca un

Apostol, luminezi inimile cre
dincioşilor prin razele dumne
zeieştilor învăţături şi prin
strălucirea vieţii tale, Ierarhe;
iar, noi de lumina ta fiind
călăuziţi, strigăm:

Bucurăte, stea a Bisericii
Domnului;

Bucurăte, trâmbiţă a adevă
rului;

Bucurăte, cel ce ai dobândit
râvna Apostolilor;

Bucurăte, cel ce ai primit
darul vindecărilor;

Bucurăte, ritor îndumnezeit
al cuvintelor vieţii;
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Bucurăte, propovăduitor plin
de har, mai presus decât înţe
lepţii;

Bucurăte, cel ce scoţi sufle
tele din robia patimilor;

Bucurăte, cel ce potoleşti
pornirile rele ale inimilor;

Bucurăte, mare dascăl al
credincioşilor;

Bucurăte, învăţător de taină,
lui Hristos următor;

Bucurăte, cel ce multe ispite
ai îndurat;

Bucurăte, cel ce sufletele
spre Hristos leai îndreptat;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 7
Teai arătat mare între

Ierarhi şi între înţelepţii dascăli,
ca un învăţător de taină al
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smereniei şi ca un părinte
duhovnicesc al celor ce se
pregăteau pentru slujirea preo
ţească; pentru aceasta, Sfinte, ai
lăsat Bisericii dumnezeieştile
tale scrieri ca pe o moştenire, de
care desfătândune, strigăm
Celui ce tea slăvit: Aliluia!

Icosul 7
Nectar al dreptăţii şi rouă de

viaţă dumnezeiască, de Dumnezeu
cugetătorule, neai plouat nouă
în vreme de secetă, ca un nor
duhovnicesc, veselindune sufle
tele şi ridicândule să strige ţie:

Bucurăte, rouă a bucuriei;
Bucurăte, adiere a veşniciei;
Bucurăte, cel ce izvorăşti

apele harului;
Bucurăte, cel ce ai pecetluit

gura balaurului;
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Bucurăte, primăvară a sfin
ţeniei, ce alungi iarna din gând;

Bucurăte, strălucire care
luminezi întunericul cel adânc;

Bucurăte, cel ce tulburi gân
durile celor păcătoşi;

Bucurăte, cel ce veseleşti ini
mile celor credincioşi;

Bucurăte, sprijin al dreptslă
vitorilor;

Bucurăte, surpător al ere
ziilor;

Bucurăte, cădere a defăimă
torilor;

Bucurăte, vindecător al bol
navilor;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 8
Racla ta, Părinte, izvorăşte

minuni neobişnuite şi dă
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mângâiere celor aflaţi în dureri;
pentru aceasta, la sfântă mănă
stirea ta, de pretutindeni aler
gând cei credincioşi, primesc de
la tine vindecare şi izbăvire,
strigând: Aliluia!

Icosul 8
Liman neînviforat ai arătat

în insula Eghina mănăstirea ta,
Părinte, şi teai făcut înţelept
povăţuitor al monahiilor celor
cu viaţă cinstită, cu pricepere
călăuzindule către Hristos,
pentru care ele cântau ţie:

Bucurăte, a minţii sfântă
lucrare;

Bucurăte, diamant plin de
răbdare;

Bucurăte, al smereniei chip
însufleţit;

Bucurăte, a curăţiei comoară
de negrăit;
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Bucurăte, vistierie a virtu
ţilor şi candelă a neprihănirii;

Bucurăte, locaş al înfrânării
şi oglindă a nepătimirii;

Bururăte, cel ce spre Dum
nezeu povăţuieşti mănăstirea ta;

Bucurăte, cel ce toată puterea
şi râvna ţiai pus pentru ea;

Bucurăte, al Eghinei stră
lucit veghetor;

Bucurăte, cel ce degrab le
dai credincioşilor ajutor;

Bucurăte, cel ce pe mulţi din
primejdii iai izbăvit;

Bucurăte, cel ce îngâmfarea
vrăjmaşului ai smerit;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 9
Plină este racla moaştelor

tale de har dumnezeiesc şi de
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mireasmă cerească, pentru care
nu doar mănăstirea ta, ci toată
Ortodoxia se veseleşte şi toţi se
sfinţesc prin harul acestora,
strigând: Aliluia!

Icosul 9
Râuri dumnezeieşti de tămă

duiri izvorăsc pururea cinstitele
tale moaşte, prin bogată dăruire
cerească şi spală întinăciunea
patimilor; pentru aceasta, minu
nândune de slava dăruită ţie,
grăim unele ca acestea:

Bucurăte, scăldătoare a vin
decărilor;

Bucurăte, dezlegare a sufe
rinţelor;

Bucurăte, cel ce pretutindeni,
fiind chemat, degrab alergi în
ajutor;
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Bucurăte, cel ce în vis sau
aievea te arăţi tuturor;

Bucurăte, fântână, care
părintească iubire izvorăşti;

Bucurăte, liman al bucuriei
sufleteşti;

Bucurăte, cel ce de îngrozito
rul cancer pe mulţi iai vindecat;

Bucurăte, cel ce demonilor
rană de mult plâns leai dat;

Bucurăte, cel ce deşertă
ciunea înţelepciunii lumeşti ai
îngenunchiat;

Bucurăte, cel ce în chip minu
nat pe credincioşi iai ajutat;

Bucurăte, podoabă de mult
preţ a Ierarhilor;

Bucurăte, cel ce luminezi
mintea neştiutorilor;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!
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Condacul 10
Acoperământ şi ocrotire teai

arătat tuturor credincioşilor
care au primit ajutor de la tine,
că nimeni, chemândute cu
evlavie, nu a fost lipsit de harul
tău, Părinte, cel ce grabnic
împlineşti cererile tuturor celor
ce cântă: Aliluia!

Icosul 10
În tot pământul a ieşit vestea

minunilor tale celor multe,
purtătorule de Dumnezeu, că te
arăţi şi celor de aproape şi celor
de departe, grabnic ajutândui,
Sfinte, îi izbăveşti pe cei din
primejdii şi stai alături celor ce
strigă ţie:

Bucurăte, cel ce mare ai fost
numit între Părinţi;
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Bucurăte, cel ce loc de cinste
ai între Sfinţi;

Bucurăte, cel ce la fel cu cei
de demult eşti lăudat;

Bucurăte, cel ce între Sfinţii
Părinţi ai fost încununat;

Bucurăte, biruinţă a credinţei
şi zid de apărare al creştinilor;

Bucurăte, izvor al harului,
ruşinare a necredincioşilor;

Bucurăte, cel ce slava ade
vărului o descoperi;

Bucurăte, cel ce gura nele
giuiţilor o acoperi;

Bucurăte, bucurie şi putere
a credincioşilor;

Bucurăte, sprijin şi întărire a
sufletelor;

Bucurăte, cel prin care
Hristos a fost slăvit;

Bucurăte, cel prin care dia
volul a fost izgonit;
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Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 11
Cântare de mulţumire adu

cem ţie, Părinte, noi, cei izbăviţi
prin rugăciunile tale, că la
vreme de primejdie ne izbăveşti
de necazurile care vin asupra
noastră; pentru aceasta vestim
ajutorul tău, strigând lui
Hristos: Aliluia!

Icosul 11
Cu focul sfintelor tale mi

nuni arzi a diavolilor nepotolită
răutate şi, grabnic ajutând pe cei
credincioşi, stingi văpaia bolilor
celor cumplite, vindecând pe cei
ce pătimesc şi care strigă ţie cu
umilinţă:

Bucurăte, tămăduitor al bol
navilor;
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Bucurăte, izbăvitor al îndră
ciţilor;

Bucurăte, cel ce pe cei chi
nuiţi de friguri iai vindecat;

Bucurăte, cel ce pe slăbă
nogi iai îndreptat;

Bucurăte, cel ce ai înmulţit
apa fântânii secate;

Bucurăte, cel ce ai binecuvântat
Eghina prin rugăciuni neîncetate;

Bucurăte, cel prin care mila
lui Dumnezeu se arată;

Bucurăte, cel ce seceta ai
oprito şi ai dat ploaie bogată;

Bucurăte, izvor al harului
nesecat;

Bucurăte, făclie care pe toţi
iai luminat;

Bucurăte, împodobitor al
cinstitei tale mănăstiri;

Bucurăte, apărător al celor
care îţi aduc laude şi viersuiri;

48



Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!

Condacul 12
Harul Duhului Mângâietor

din belşug se revarsă din racla
cinstitelor tale moaşte care, ca
un izvor pururea curgător îm
part neîncetat vindecări, Părinte
Nectarie, şi adapă cu dumne
zeieşti ape pe cei ce strigă:
Aliluia!

Icosul 12
Cântând lui Dumnezeu cân

tarea cea întreit sfântă împreună
cu cetele îngerilor, priveşte din
ceruri spre noi şi împlineşte,
Părinte, cererile celor ce cu
credinţă aleargă la tine şi nu
contenesc a striga:

Bucurăte, fiu al Silivriei;
Bucurăte, slavă a Bisericii;
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Bucurăte, lauda cea mare a
Eghinei;

Bucurăte, înfrumuseţare a
Eladei;

Bucurăte, chip şi pildă a
cinstiţilor Ierarhi;

Bucurăte, pavăză şi scăpare
a evlavioşilor monahi;

Bucurăte, al Bisericii lucea
făr neapus;

Bucurăte, sprijin al dreptei
credinţe trimis de sus;

Bucurăte, cel prin care de
patimi ne curăţim;

Bucurăte, cel prin care cu
Dumnezeu ne unim;

Bucurăte, apărător neobosit
al credincioşilor;

Bucurăte, solitor al nostru
către Ziditorul tuturor;

Bucurăte, Sfinte Părinte
Nectarie!
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Condacul 13

O, preabunule Părinte, lumi
nătorul ortodocşilor, Ierarhe al
lui Hristos, Nectarie, stând
acum lângă tronul Stăpânului
Hristos, cere pentru noi iertare
de greşeli şi mântuire, ca săI
strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei
ori.

Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi
Condacul 1.

Dupã citirea Acatistului, ros-
tim rugãciunea:

Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fe ricim pe tine, Nãscãtoare de
Dum nezeu, cea pururea fericitã
ºi prea nevinovatã ºi Maica
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Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heruvimii
ºi mai slã vitã, fãrã de asemãnare,
decât Serafimii, care, fãrã stricã-
ciune, pe Dumnezeu-Cu vântul
ai nãscut, pe tine, cea cu ade-
vãrat Nãscãtoare de Dumnezeu,
te mãrim.

Dacã este preot, acesta ros-
teºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.

În lipsa preotului, dupã rugã-
ciunea cãtre Maica Domnului,
zicem:

Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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