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ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE4

Condacul 1re steaua cea nou-răsărită a ortodocşilor,
pe al Bisericii nou zid de apărare 
să-l lăudăm întru a inimii veselie, 

căci fiind proslăvit prin lucrarea Duhului, 
izvorăşte bogat harul vindecărilor 

celor ce-i strigă lui: 
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Icosul 1Arătatu-te-ai în lume om cugetător de cele 
cereşti, Ierarhe al lui Hristos, Nectarie (de 3 

ori)*, 
căci viaţă cuvioasă petrecând, 

cuvios fără prihană şi 
de-Dumnezeu-insuflat ai fost, 
pentru aceasta auzi de la noi:

* Citeţul răspunde de fiecare dată: Sfinte Părinte Nectarie, soleşte lui 
Dumnezeu pentru noi!
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bucură-te, prin care se înalţă credincioşii; 
     Bucură-te, prin care se înspăimântă 

vrăjmaşii.

Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii;
Bucură-te, prin care se biruieşte răutatea lumii.

Bucură-te, casă preasfântă a dumnezeieştii 
lucrări;

Bucură-te, carte de Dumnezeu scrisă a înnoitei 
vieţuiri.

Bucură-te, că deopotrivă cu sfinţii te-ai arătat;
Bucură-te, că înţelepţeşte de materie te-ai 

lepădat.

Bucură-te, al credinţei semn de biruinţă 
strălucit;

Bucură-te, al harului organ preacinstit.

Bucură-te, prin care Biserica dănţuieşte;
Bucură-te, prin care insula Eghina se veseleşte.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,



ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE6

Condacul al 2-lea

bine pătrunzând cu ochiul minţii, 
încă de tânăr, raza dumnezeiască 

şi prin aceasta luminându-ţi-se sufletul, 
ales-ai, Cuvioase, 

a umbla în lumina dumnezeieştilor porunci, 
din tinereţe cântând lui Hristos: 

Aliluia!

Icosul al 2-lea

călăuzit de dumnezeiasca frică, 
mers-ai în cetatea lui Constantin, 

de-Dumnezeu-cugetătorule, 
şi cugetând la cele înalte, 

plin de chibzuinţă dumnezeiască te-ai arătat, 
veselind prin cuvintele tale 

pe cei ce-ţi strigă unele ca acestea:
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bucură-te, viţă a veşniciei;
     Bucură-te, nectar al ambroziei.

Bucură-te, al Mântuitorului slujitor luminat;
Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime ai 

urmat.

Bucură-te, piatra cea nou-cioplită a zidirii 
înţelegătoare;

Bucură-te, cunună nou-împletită a Bisericii 
drept-slăvitoare.

Bucură-te, că te-ai arătat ca un trandafir 
proaspăt înflorit;

Bucură-te, că te-ai făcut dar de Dumnezeu 
primit.

Bucură-te, stea a credinţei norodului;
Bucură-te, făclie a slavei Ziditorului.

Bucură-te, vistierie a purtărilor cereşti;
Bucură-te, chip al virtuţilor îngereşti.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 3-lea

dorit-ai în tot chipul slava înţelepciunii 
şi pe aceasta din pruncie căutând-o, 

rugatu-te-ai lui Hristos cu lacrimi fierbinţi 
şi dorinţa, Nectarie, plinindu-ţi, 

ai strigat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

era întru veselie sufletul tău cel curat, 
ca oarecând al marilor Părinţi 

Vasilie şi Grigorie, 
prin dobândirea înţelepciunii în Atena, 

Nectarie, 
pentru aceasta, de darurile tale îndulcindu-ne, 

îţi strigăm:
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bucură-te, fiu al luminii neînserate;
    Bucură-te, vlăstar al evlaviei nestricate.

Bucură-te, cel mai presus de amăgirea 
pământească;

Bucură-te, cel îndumnezeit prin părtăşie 
cerească.

Bucură-te, minte de Dumnezeu purtătoare, 
plină de înţelesuri dumnezeieşti;

Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, 
aprinzând focul cugetării creştineşti.

Bucură-te, cel ce viaţă fără de prihană ai trăit;
Bucură-te, cel ce rătăcirea lui Veliar ai risipit.

Bucură-te, că dragostea lui Hristos întru tine ai 
primit;

Bucură-te, că prin tine bunătatea a înflorit.

Bucură-te, apărare nou-înălţată a credincioşilor;
Bucură-te, săgeată nimerită împotriva 

vrăjmaşilor.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 4-lea

Γocul râvnei întru tine arzând, 
dorit-ai, de-Dumnezeu-cugetătorule, 

viaţa cuvioşilor Părinţi cea întocmai cu a 
îngerilor, de aceea în Hios cu cinste ai îmbrăcat 

cerescul chip al monahilor, 
dezgolind pe vrăjmaşul 
şi Domnului cântându-I: 

Aliluia!

Icosul al 4-lea

Σlasul rugăciunii tale ascultatu-l-a 
Stăpânul cel dintru înălţime, 

strigând tu către Dânsul din toată inima ta, 
şi a poruncit mării, 

şi viforul, Cuvioase, în adiere l-a prefăcut, 
iară toţi cei izbăviţi, minunându-se, 

cu credinţă strigau:



11FĂCĂTORUL DE MINUNI

bucură-te, al lui Dumnezeu dumnezeiesc 
slujitor;

     Bucură-te, izvor nesecat al minunilor.

Bucură-te, al Bisericii nou-luminat luminător;
Bucură-te, că eşti de-o cinste tuturor sfinţilor.

Bucură-te, vas de mare preţ al darurilor cereşti;
Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuţi 

îngereşti.

Bucură-te, cel ce zbuciumul mării îl linişteşti;
Bucură-te, că tot răul prin cuvânt îl stăvileşti.

Bucură-te, noule ales al lui Hristos;
Bucură-te, al purtărilor alese săditor cuvios.

Bucură-te, iubitorule al vieţii duhovniceşti;
Bucură-te, împărţitorule al bucuriei cereşti.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 5-lea

hristos te-a arătat, preacinstite Părinte, 
prin viaţă sfântă 

asemenea sfinţilor celor de demult, 
pecetluindu-ţi limpede faptele tale 

şi slăvindu-te cu minuni, 
căci din primejdii izbăveşti 

pe cei care strigă: 
Aliluia!

Icosul al 5-lea

ierarh de-Dumnezeu-cugetător, 
prin alegere cu judecată dumnezeiască, 
te-ai arătat cu adevărat în ţara Egiptului, 
şi păstor îndumnezeit al Pentapolisului, 

arzând pentru toţi, ca oarecând marele Pavel; 
pentru aceasta, 

de vieţuirea ta minunându-se credincioşii, 
strigau:
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bucură-te, că prin felul vieţuirii tale te-ai 
îndumnezeit;

Bucură-te, cela ce eşti al evlaviei chip.

Bucură-te, cel asemenea cuvioşilor;
Bucură-te, podoabă a preoţilor.

Bucură-te, sălaş al blândeţii şi vistierie a iubirii;
Bucură-te, izvor al liniştii şi dăruitor al milei;

Bucură-te, că te-ai arătat Bisericii strălucire;
Bucură-te, că eşti a credincioşilor îndrăznire.

Bucură-te, icoană a celei mai bune vieţuiri;
Bucură-te, chip al adevăratei îndumnezeirii.

Bucură-te, canon al arhieriei;
Bucură-te, făclie a teologiei;

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 6-lea

În toată Biserica Egiptului 
ca o podoabă ai fost văzut 

şi adevărat lucrător al Evangheliei. 
De aceea cetele credincioşilor, 

dumnezeiesc povăţuitor dobândindu-te, 
au deprins cele mai bune, 

strigând împreună cu tine Domnului: 
Aliluia!

Icosul al 6-lea

Jăratec ai fost, aprinzând tot pământul, 
asemenea unui nou apostol, 

strălucind inimile credincioşilor 
cu lumina dumnezeieştilor învăţături 

şi cu razele vieţii tale, Cuvioase. 
Pentru aceasta, prin strălucirea ta 

fiind şi noi călăuziţi la lumină, 
strigăm:
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bucură-te, luminător al Bisericii Domnului;
     Bucură-te, trâmbiţa cea tare a adevărului.

Bucură-te, cel ce ai dobândit râvna apostolilor;
Bucură-te, cel ce ai primit harul vindecărilor.

Bucură-te, al graiurilor vieţii îndumnezeit 
vorbitor;

Bucură-te, al cuvântului harului înţelept 
tâlcuitor.

Bucură-te, cela ce curăţeşti ale sufletelor doriri;
Bucură-te, cela ce îndreptezi ale inimilor 

porniri.

Bucură-te, al credincioşilor mare învăţător;
Bucură-te, întru taina lui Hristos adânc 

povăţuitor.

Bucură-te, cela ce multe ispite ai îndurat;
Bucură-te, că sufletele la Hristos le-ai 

îndrumat.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 7-lea

Laudă a ierarhilor şi înţelept între dascăli,
ca un cunoscător al tainei smereniei, 

arătatu-te-ai, Sfinte, 
de aceea ca pe o moştenire părintească 

lăsat-ai Bisericii
 scrierile tale de Dumnezeu insuflate, 

de care cu credinţă desfătându-ne, 
strigăm Celui ce te-a slăvit: 

Aliluia!

Icosul al 7-lea

mireasmă a dreptăţii, nectar al virtuţii 
şi rouă dumnezeiască fiind, 

răcoritu-ne-ai la vreme de arşită 
din norul cel duhovnicesc, 
prin dumnezeiască ploaie 
veselind sufletele noastre 
şi ridicându-le să-ţi strige:
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bucură-te, rouă a veseliei;
     Bucură-te, adiere a veşniciei.

Bucură-te, cela ce izvorăşti apele harului;
Bucură-te, cel ce zdrobeşti gura balaurului.

Bucură-te, primăvara sfinţeniei în iarna 
înţelegătoare;

Bucură-te, lumină nou-răsărită în bezna 
înfricoşătoare.

Bucură-te, cel ce încurci cugetele celor rău-
credincioşi;

Bucură-te, cel ce desfătezi inimile celor 
credincioşi.

Bucură-te, sprijinire a ortodocşilor;
Bucură-te, sfărâmare a ereziilor.

Bucură-te, căderea defăimătorilor;
Bucură-te, vindecarea bolnavilor.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 8-lea

noi şi străine minuni 
izvorăşte racla cu moaştele tale, Părinte, 

izbăvindu-i pe cei ce se află-n dureri. 
De aceea la sfântă mănăstirea ta alergând, 

mulţimi de pretutindeni 
dobândesc vindecare şi izbăvire, 

strigând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

ostrovul Eghina 
are dumnezeiasca ta mănăstire 
ca liman netulburat de furtuni 

şi întru aceasta înţelept călăuzitor 
te-ai făcut monahiilor, 

căci înţelepţeşte 
pe acestea la Hristos îndrumându-le, 

strigă ţie:



19FĂCĂTORUL DE MINUNI

bucură-te, minte pătrunsă de nevoinţă;
     Bucură-te, că eşti diamant în stăruinţă.

Bucură-te, chip însufleţit al smereniei;
Bucură-te, vistierie dumnezeiască a curăţiei.

Bucură-te, comoară a virtuţilor şi oglindă a 
nepătimirii;

Bucură-te, cămară a înfrânării şi făclie a 
neprihănirii.

Bucură-te, că întru Dumnezeu întocmeşti 
mănăstirea ta;

Bucură-te, că dăruieşti tuturor sprijinirea ta.

Bucură-te, al Eghinei strălucit apărător;
Bucură-te, al credincioşilor grabnic ajutător.

Bucură-te, că pe mulţi din primejdii i-ai răpit;
Bucură-te, că sprânceana vrăjmaşului ai strivit.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 9-lea

rlină de dumnezeiesc har 
şi de mireasmă cerească 

este racla cu moaştele tale, 
prin care nu doar mănăstirea ta, 

ci şi toată Eghina se veseleşte 
şi toţi se sfinţesc prin harul lor, 

strigând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Râuri dumnezeieşti de tămăduiri 
izvorăsc pururi cinstitele tale moaşte 

prin bogată revărsare cerească 
şi spală întinăciunea bolilor; 

de aceea de slava pe care ai aflat-o 
minunându-ne, strigăm:
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bucură-te, râul tămăduirilor;
    Bucură-te, dezlegarea suferinţelor.

Bucură-te, că pretutindeni ajungi când eşti 
chemat;

Bucură-te, că în vis şi aievea către toţi te-ai arătat.

Bucură-te, izvor multcurgător al iubirii 
părinteşti;

Bucură-te, strugure preadulce al veseliei 
sufleteşti.

Bucură-te, că a cancerului suferinţă o opreşti;
Bucură-te, că a diavolilor îndrăzneală o 

risipeşti.

Bucură-te, că înţelepciunea lumească ai 
îngenuncheat;

Bucură-te, că pe credincioşi întru una i-ai 
adunat.

Bucură-te, prin care slujitorii celor sfinte se 
împodobesc;

Bucură-te, prin care grăitorii celor nebuneşti se 
biruiesc.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 10-lea

sprijin şi ocrotire tot credinciosul te numeşte, 
primind ajutor de la tine; 

că cine, chemându-te cu evlavie, 
nu a luat harul tău, Părinte? 

Căci tuturor grabnic plineşti cererile, 
când strigă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Şi celor de aproape, şi celor de departe 
grabnic te arăţi ajutându-le. 

De aceea, în toată zidirea
a ieşit vestea minunilor tale celor multe, 

căci izbăveşti, Sfinte, 
pe cei din primejdii 

şi aperi pe cei care strigă:
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bucură-te, că prin minuni mare eşti între 
Părinţi;

     Bucură-te, căci cu slavă dăruit eşti între sfinţi.

Bucură-te, că pe cele de demult ni le-ai 
încredinţat;

Bucură-te, cel cu Părinţii deopotrivă încununat.

Bucură-te, biruinţă a credinţei, zid de apărare al 
creştinilor;

Bucură-te, arătare a harului, nedumerire a 
necinstitorilor.

Bucură-te, că slava adevărului o vădeşti;
Bucură-te, că gura fărădelegii o zdrobeşti.

Bucură-te, a credincioşilor bucurie şi întărire;
Bucură-te, a sufletelor clătinate sprijinire.

Bucură-te, prin care Hristos S-a proslăvit;
Bucură-te, prin care diavolul s-a ruşinat. 

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 11-lea

tot imnul de mulţămire îţi aducem, Părinte, noi 
cei izbăviţi sub acoperământul tău, 

că în toată nevoia ne scapi 
de întristările ce vin asupra noastră; 
pentru aceasta ajutorul tău îl vestim, 

lui Hristos strigându-i: 
Aliluia!

Icosul al 11-lea

tinând făclia minunilor tale aprinsă, 
ars-ai uscătura turbării drăceşti 
şi, grabnic ajutând credincioşii, 
stingi văpaia cumplitelor boli, 

vindecând pe cei suferinzi, 
care strigă către tine 

cu străpungere:
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bucură-te, întremarea bolnavilor;
     Bucură-te, slobozirea îndrăciţilor.

Bucură-te, că pe cei de friguri chinuiţi i-ai 
vindecat;

Bucură-te, că pe cei de trândăvie cuprinşi i-ai 
îndreptat.

Bucură-te, că apă ai adus fântânii secate;
Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina cu 

rugăciuni neîncetate.

Bucură-te, că prin tine mila lui Dumnezeu se 
arată;

Bucură-te, cel ce seceta ai oprit şi-ai dat ploaie 
bogată.

Bucură-te, izvor de-har-izvorâtor;
Bucură-te, făclie ce luminezi tuturor.

Bucură-te, al mănăstirii tale împodobitor;
Bucură-te, al celor ce-ţi cântă ajutător.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 12-lea

uşă deschisă prin care bogat se revarsă 
harul Mângâietorului

 este racla cu moaştele tale; 
pentru aceasta, ca un şuvoi pururi-curgător, 

fără încetare izvorăşte tămăduiri 
şi adapă, Nectarie, cu râuri dumnezeieşti 

pe cei ce strigă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Viersuind dimpreună cu cereştile cete 
cântarea întreit-sfântă 

lui Dumnezeu celui în Treime slăvit, 
caută din înălţime către noi 

şi împlineşte, Preasfinte, 
cererile celor ce cu credinţă aleargă la tine 

şi nu încetează să-ţi strige:
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bucură-te, vlăstarul Silivriei;
     Bucură-te, podoaba Bisericii.

Bucură-te, a Eghinei lauda cea mare;
Bucură-te, a lumii întregi înfrumuseţare.

Bucură-te, chip şi pildă de cucernic ierarh;
Bucură-te, acoperământ şi scăpare pentru orice 

monah.

Bucură-te, a Bisericii stea nou-răsărită;
Bucură-te, a dreptei-credinţe tărie de 

Dumnezeu dăruită.

Bucură-te, prin care de patimi mă voi curăţa;
Bucură-te, prin care de Dumnezeu mă voi 

apropia.

Bucură-te, ocrotitor întru toate al 
credincioşilor;

Bucură-te, şi al meu solitor către Ziditor.

Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!,
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Condacul al 13-lea

zic ţie, o, de-Dumnezeu-grăitorule Părinte, 
strălucirea ortodocşilor, 

Ierarhe al lui Hristos Nectarie! (de 3 ori)* 
Stând înaintea tronului lui Dumnezeu, 

cere pentru noi iertarea greşalelor 
şi dumnezeiasca înfiere, 

ca să strigăm Mântuitorului: 
Aliluia! 

* Citeţul răspunde de fiecare dată: Sfinte Părinte Nectarie, soleşte lui 
Dumnezeu pentru noi!
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