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rânduiala melodică a paraclisului

celui întru sfinţi părintele nostru

nectarie de pentapolis
făcătorul de minuni

De este preot, zice:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Iar de nu este preot, zice:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, 
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

miluiește-ne pe noi.
Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru 
adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Şi să nu intri la 
judecată cu robul Tău, că nu se va îndreptăţi înaintea Ta 
tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul meu, smerit-a 
la pământ viaţa mea, aşezatu-m-a întru întunerece ca pe 
morţii veacului. Mâhnitu-s-a întru mine duhul meu şi 
întru mine inima mea s-a tulburat. Adusu-mi-am aminte 
de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile Tale, 
la facerile mâinilor Tale am cugetat. Tins-am către Tine 
mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ţie. 
Degrabă auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul meu: nu întoarce 
faţa Ta de la mine, şi mă voi asemăna celor ce se pogoară în 
groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila Ta, că spre Tine am 
nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea în care voi merge, că la 
Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, 
Doamne, la Tine am scăpat. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu 
eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la 
pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei 
via, întru dreptatea Ta vei scoate din necaz sufletul meu; şi 
întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei, şi vei pierde pe toţi 

cei ce necăjesc  sufletul meu, că eu  sunt robul Tău.
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apoi cântăm:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă;
bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

cu Stihurile acestea:
Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui.

Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele 
Domnului i-am înfrânt pe ei.

De la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunat 
întru ochii noştri.

iar apoi troparele, glasul al 4-lea, asemenea cu:
„Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce...“ (Ὁ ὑψωθείς)

La cel slăvit cu negrăitele daruri
să alergăm toţi cu credinţă şi nădejde

şi să-i cădem rugându-ne, din suflet strigând: 
Sfinte al nostru Nectarie,΄ apărarea şi pacea

tuturor creştinilor,΄ izbăveşte, Părinte,
din tot necazul, boala şi dureri΄ pe cei ce scapă

sub acoperirea ta.
Slavă...

Viaţă curată petrecând, Cuvioase,
şi fără pată ajungând al tău suflet

a lui Hristos smerenie te-a împodobit,
pentru aceea şi pe noi΄ izbăveşte-ne, Sfinte,

de tot întunericul΄ şi căderea cumplită
şi-al nostru suflet umple-l de virtuţi

cu a ta rugă, Părinte Nectarie.
Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu, asemenea;

Nu contenim, de-Dumnezeu-Născătoare,
să cuvântăm mereu puterile tale;
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că înaintea lui Hristos de n-ai fi stat solind,
cine ne-ar fi izbăvit΄ dintr’atâtea primejdii?
Sau cine ne-ar fi păzit΄ slobozi până acuma?

De lângă tine nu ne vom depărta,
că din necazuri mântui pe robii tăi.

apoi Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea 
îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de 
fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte, că fărădelegea 
mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie 
unuia am greşit şi ce este viclean înaintea Ta am făcut, ca să Te 
îndreptăţeşti întru cuvintele Tale şi să biruieşti când Te vei judeca 
Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut 
maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse 
ale înţelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă 
voi curăţi, spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele 
smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile 
mele şterge. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh 
drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la 
faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria 
mântuirii Tale şi cu duh povăţuitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe 
cei fărădelege căile Tale şi cei necinstitori la Tine se vor întoarce. 
Izbăveşte-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii 
mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele 
mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit 
jertfă, aş fi dat: arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, 
duhul zdrobit, inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va 
defăima. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului şi să se 

zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa 
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci  

vor pune  pe altarul Tău 
viţei.
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canonul
Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmos: „Apa trecându-o ca pe uscat“ 
(Ὑγρὰν διοδεύσας)

Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Rănit de năvala celui viclean, 
către al tău sprijin

cu credinţă mă-ndrept, strigând:
Împacă-mi viaţa, Ierarhe,

tămăduindu-mi şi trupul, şi sufletul.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Ún mare sfinţenie petrecând, 
sfinţeşti totdeauna΄ şi de rele îi izbăveşti

pe cei ce se-apropie cu râvnă 
de racla moaştelor tale, Nectarie.

Slavă...

Luând tu puterea să faci minuni,
vindecă, Părinte,΄ neputinţele tuturor

şi toată durerea cea cumplită
a celor care îţi cer ajutorul tău.

 Şi acum...

Ca Maica-nduratului Dumnezeu,
buna mea Stăpână,΄ către mine să te înduri

şi mă izbăveşte de mânia
şi vătămarea vrăjmaşului nevăzut.
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Cântarea a 3-a

Irmos: „Cela ce ai făcut“ 
(Οὐρανίας ἁψῖδος)

Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

De cumplitele chinuri,΄ de întristări şi nevoi
şi de pierzătoarea ispită΄ şi năvălirile
rău-voitorului΄ nevătămaţi îi păzeşte,

de-Hristos-slăvitule,΄ pe cei ce te laudă.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Úmbelşugat izvorăşte΄ din racla ta pururea
tuturor nectarul cel tainic΄ şi harul Duhului

de la Hristos Dumnezeu,΄ care alungă, Părinte,
răutatea patimii΄ şi scârba din suflete.

Slavă...

Petrecându-mi viaţa΄ în strâmtorări şi nevoi
şi în osteneli fără număr,΄ Sfinte, la tine scap,

tu cercetează-mă΄ cu ocrotirea ta caldă
şi din tot necazul meu΄ te rog, izbăveşte-mă.

Şi acum...

Eşti a lumii scăpare΄ şi neclintit sprijinul
celor ce aleargă, Fecioară,΄ la ocrotirea ta,

te rog, Stăpâna mea,΄ de uneltirea vicleană
pe noi toţi păzeşte-ne΄ şi ne acoperă.

Păzeşte-i de tot necazul şi strâmtorarea
pe cei care te cinstesc΄ şi cer mijlocirea ta,

de-Dumnezeu-purtătorule, Sfinte΄ Ierarhe Nectarie.
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Caută cu milostivire,
de-Dumnezeu-Născătoare prealăudată,

spre necazul meu cel cumplit al trupului
şi vindecă durerea΄ sufletului meu.

Preotul zice ectenia:

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule…,
și pomenește pe cei pentru care se face paraclisul.

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori);
Ecfonisul: Că milostiv și iubitor de oameni…

Dacă nu este preot, se zice îndată

Sedealna, glasul al 2-lea, asemenea cu:
 „Rugătoare fierbinte“

(Πρεσβεία θερμή)

Prin Duhul cel Sfânt΄ izvor al vindecărilor
se-arată acum΄ a ta raclă, Nectarie,

căci boala grea o vindecă
sănătate grabnică dându-le

celor ce se apropie de ea
întru credinţă fierbinte şi dragoste.

Cântarea a 4-a

Irmos: „Auzit-am, Doamne“  (Εἰσακήκοα, Κύριε)
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Ierarhe Nectarie,
necuprinşi  îi arată pe cinstitorii tăi

de ispitele vrăjmaşului
şi de amăgirea răutăţii lui.
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Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Pe cei care la racla ta
cu credinţă aleargă de pretutindenea

vindecare dăruieşte-le
risipind, Părinte, întristarea lor.

Slavă...

Úntărire dă trupului
şi curat ne păzeşte, Ierarhe, sufletul

şi iertarea făr’delegilor
dăruieşte celor ce te laudă.

Şi acum...

Preacurată, îndreaptă-mă
întru pocăinţă pe calea Raiului

şi-ale patimilor tresăltări
cu desăvârşire nimiceşte-le.

Cântarea a 5-a

Irmos: „Luminează-ne pe noi“ (Φώτισον ἡμᾶς)
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Cald apărător΄ te-a aflat toată Biserica
pentru aceasta pururi prin harul tău 
se izbăveşte΄ de întristare şi patimă.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Viaţă paşnică΄ a petrece-nvredniceşte-ne,
păziţi de uneltirea celui viclean,

căci plin de pace΄ eşti, Ierarhe Nectarie.
Slavă...
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Mare apărător΄ dobândindu-te, Nectarie,
lumea întreagă cu tine se laudă

primind degrabă΄ cu bunătate ajutorul tău.
Şi acum...

Fără de bărbat΄ ai născut Nădejdea tuturor, 
pentru aceasta păzeşte-ne pe toţi 

de vătămarea΄ răutăţii vrăjmaşului.

Cântarea a 6-a

Irmos: „Rugăciune voi vărsa către Domnul“ (Τὴν δέησιν)
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Durerile΄ din ale noastre suflete
şi din trupuri uşurează-le, Sfinte,
celor ce-ţi cerem a ta rugăciune,
de bucurie umplându-ne inima,

şi-alungă grabnic de la noi
toată negura grea a mâhnirilor.

Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Roagă-L΄ pe milostivul Dumnezeu
pentru toţi cei ce aleargă la tine
să-i izbăvească din toată ispita

şi de sminteli, şi de cursa pizmaşului,
de relele împrejurări

şi din toată nevoia, Nectarie.
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Slavă...

Părinte,΄ cercetează pururea
pe cei care îţi cinstesc pomenirea
şi, ca un bun, ocroteşte-i cu harul
cel revărsat din cinstită icoana ta,

dar şi din chivotul sfinţit
cu slăvitele moaşte, Nectarie.

Şi acum...

Ceea ce΄ ai născut din Duhul Sfânt
pe Hristos, iubitorul de oameni,
cu ocrotirea ta grabnic ne scapă
de tirania vicleană a celui rău

şi întăreşte-mi sufletul
să sporească-n lucrarea virtuţilor.

Păzeşte-i de tot necazul şi strâmtorarea
pe cei care te cinstesc΄ şi cer mijlocirea ta,

de-Dumnezeu-purtătorule, Sfinte 
Ierarhe Nectarie.

Curată,
care prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit

L-ai născut în zilele din urmă,
nu înceta rugându-L,

ca una ce ai îndrăznire de maică.

Preotul zice ectenia mică și pomenește iarăși
ca după cântarea a 3-a;

apoi
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Condacul glasul al 2-lea:
 „Păzitoarea creştinilor“ (Προστασία τῶν Χριστιανῶν)
Úndreptare a celor căzuţi făcându-te, 

şi-ntărire, şi sprijin celor ce se clatină, 
prin harul cel dat ţie de Hristos Dumnezeu,

ci tu totdeauna şi pe noi΄ ne arată mai presus 
de ispite, Nectarie.΄ Cere, dar, de la Domnul 
iertare şi izbăvire΄  de ale noastre făr’delegi, 

mântuindu-ne sufletul.

Prochimen, glasul al 4-lea

Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate 
şi cuvioşii tăi se vor bucura.

Stih: Răsădit în casa Domnului, în curţile casei 
Dumnezeului nostru va înflori.

evanghelia
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire.

(X, 9 - 16)

zis-a Domnul: „Eu sunt uşa. De va intra 
cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra 
şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine 

decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu 
am venit ca viaţă să aibă, şi din belşug să aibă. 
Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi 
pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel 
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care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui 
vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul 
le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, 
pentru că este plătit şi nu are grija de oi. Eu sunt 
Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale 
Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte 
Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun 

pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din 
staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să 

le aduc şi vor auzi glasul Meu şi 
va fi o turmă şi un 

păstor. ‘‘

Slavă..., glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, 
curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 
Milostive, curăţeşte mulţimea 

greşalelor noastre.

și stihira, glasul al 6-lea, asemenea cu:

„Toată nădejdea“
(Ὅλην ἀποθέμενοι)

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi 
după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.
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Astru arătatu-te-ai΄ pe bolta sfintei Biserici, 
strălucind prin viaţa ta

şi prin curăţia ei, Cuviosule,΄ şi cu strălucirile
înţelegătoare΄ ale harului în suflete

reverşi lumina ta, 
negura vrăjmaşului risipind

şi pâcla grea a bolilor
cu raza vindecărilor pururea.

De-aceea strigăm ţie:
De reaua uneltire şi nevoi

nu înceta izbăvindu-ne,΄ Părinte Nectarie.

Preotul zice rugăciunea:
Mântuiește, Dumnezeule, norodul Tău…

Strana: Doamne miluiește (de 12ori); apoi Ecfonisul: 
Cu mila și cu îndurările…

Cântarea a 7-a

Irmos: „Feciorii lui Israil strămutaţi din Iudeea“ 
(Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας)

Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

De dureri felurite,
de ispite, primejdii şi moarte năpraznică,

de toată răutatea΄celor cu purtări rele
totdeauna păzeşte-ne

pe toţi cei care te cinstim,΄ Nectarie fericite.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

vindecând totdeauna
toată boala cumplită, Sfinte Nectarie,
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celor ce cu credinţă΄ îţi cer a ta solire
şi se-nchină la racla ta,΄ te-ai arătat mângâietor

al sufletelor noastre.
Slavă...

Arătatu-te-ai, Sfinte,
preacinstită cunună şi dar Bisericii,

de-aceea credincioşii΄ aleargă cu nădejde
şi îţi cer mijlocirea ta΄ îndestulat culegând

roada dragostei tale.
Şi acum...

Preacurată Fecioară,
la poruncile Fiului tău îndreaptă-mă,

scoţând, Nevinovată,΄ din cursa făr’delegii 
întinata mea inimă,΄ ca, mântuit prin harul tău,

de-a pururi să te laud.

Cântarea a 8-a

Irmos: „Pe Împăratul ceresc“ (Τὸν βασιλέα)
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Râul răutăţii΄ ce-mi potopeşte, Sfinţite,
ale inimii brazde usucă-l΄ cu dumnezeiasca

putere-a rugăciunii.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Te ştim, Părinte,΄ vindecător suferinţei,
de aceea, chemând al tău nume,

ne izbăvim de chinuri,΄ dureri şi neputinţe.
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Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Curăţeşte΄ minţile noastre, Ierarhe,
să putem contempla strălucirea

care scânteiază΄ din ale tale scrieri.
Şi acum...

Vindecă, Pruncă,΄ sufletul meu ce boleşte
prin a şarpelui rea uneltire,΄ a nepătimirii

lumină strălucindu-mi.
Cântarea a 9-a

Irmos: „Adevărată de-Dumnezeu-Născătoare“ (Κυρίως Θεοτόκον)
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

Primejdiile vieţii΄ şi reaua mânie
a nevăzutului şarpe alungă-le

de la cei ce aleargă΄ sub acoperirea ta.
Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, solește pentru noi.

De chinul cel din suflet΄ şi-a trupului durere 
tămăduieşte-mă, Sfinte, cu harul tău

dat din belşug de Stăpânul΄ pentru iubirea ta.
Slavă...

Soleşte către Domnul΄ cel iubitor de oameni 
pentru toţi care îţi cântă cu dragoste

şi pentru ţara aceasta,΄ Sfinte Nectarie.
Şi acum...

Cântămu-ţi, Pruncă, harul,΄ că tu, ca o Maică, 
neîncetat ne acoperi cu dragoste

şi ne ajuţi ca o bună,΄ ne mângâi şi ne hrăneşti.
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Cuvine-se cu adevărat… și megalinariile 

Bucură-te, dascăl preaînţelept, 
sfeşnicul de aur

al Luminii celei dintâi,΄ reazemul credinţei,
izvor de bunătate,΄ bolnavilor tărie,

sprijinul tuturor.

Pe duhovnicescul luminător,΄ tainica făclie
a Bisericii lui Hristos,΄ pe ocrotitorul

fierbinte a toată lumea,΄ să îl cinstim în imne
pe Sfântul Nectarie.

Bucură-te, râule ce reverşi΄ cu îmbelşugare 
îndulcirea cea de nectar΄ a darurilor tale
în Biserică, Părinte,΄ şi-n inimile noastre,

o, Ierarhule!

Nou luminător al Bisericii΄ te-ai arătat nouă
prin aleasă viaţa ta,΄ străluminând mintea
credincioşilor cu raza΄ cea înţelegătoare,

Sfinte Nectarie.

Bucură-te, minte ce străluceşti
raza luminoasă΄ a Treimii dumnezeieşti

prin cărţi insuflate
şi minunile tale΄ Nectarie slăvite,

cinstea Bisericii.
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Cu harul minunilor te-a slăvit
Cel pe care-n viaţă L-ai slujit cu adevărat,

de-aceea a ta raclă΄ izvorăşte, Părinte,
la toţi tămăduire΄ şi harul dragostei.

Bucură-te, sprijin şi ajutor,΄ şi vindecătorul
suferinţelor tuturor,΄ bucură-te, dulce

mângâiere a noastră,΄ temeiul bucuriei
şi al virtuţilor.

Toate mănăstirile ce cinstesc
ale tale moaşte şi al tău nume preaslăvit

păzeşte-le, Părinte,΄ dar şi ţara aceasta
şi pe toţi credincioşii΄ cu rugăciunea ta.

se cântă a hramului şi apoi a Maicii Domnului
Cu toate oştirile îngereşti,΄ cu Botezătorul

şi Apostolii lui Hristos,΄  cu a sfinţilor cete,
Preacurată Stăpână,΄ la Fiul tău soleşte

toţi să  ne mântuim.
Sfinte Dumnezeule, Preasfântă Treime,

Tatăl nostru,
Preotul: Că a Ta este Împărăţia; apoi

Troparul Sfântului
Glasul 1, asemenea cu: „Locuitor pustiului...“ 

(Τῆς ἐρήμου πολίτης)
Pe făptuitorul virtuţii şi-adâncul smereniei,

pe mintea cea preaînaltă,
pe văzătorul de Dumnezeu,

pe dascălul cel ales şi luminat
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şi preaînţelept între ierarhi,
pe Nectarie slăvitul,

pe făcătorul de minuni să-l cinstim strigând:
Slavă lui Hristos, Celui ce te-a slăvit!

Slavă Celui ce te-a făcut minunat!
Slavă Celui ce lucrează prin tine

tămăduiri  tuturor!

Preotul zice ectenia:
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule…,
Strana: Doamne miluiește (de 3 ori),

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea…,
Strana: Doamne miluiește (de 3 ori),

Încă ne rugăm să se păzească…,
Strana: Doamne miluiește (de 40 ori),

Auzi-ne, Dumnezeule…,
Strana: Doamne miluiește (de 3 ori),

iar preotul zice ecfonisul: Că milostiv;

apoi face otpustul mic, fără însă a zice: 
Pentru rugăciunile…; 

după care cântăm aceste tropare, glasul al 2-lea, asemenea cu:

„Când de pe lemn...“
(Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν)

Grabnic΄ ajutor şi păzitor
şi ocrotitor preafierbinte΄ fă-te, Nectarie,

celor care către tine vin cu dragoste
şi se-nchină la racla cea΄ cu sfintele moaşte,

cărora le-a dat Hristos΄ darul minunilor,
care ne-alungă durerea,

la toţi dăruindu-ne pacea
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şi de sus iertare a păcatelor.
apoi, pe același glas

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne 
izbăveşte pe noi  din toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o înalţ, Maica lui 
Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Şi preotul încheie zicând
Pentru rugăciunile…






