Primul ACATIST al
Sfantului Nectarie Taumaturgul
9 NOIEMBRIE

Rugaciunile Incepatoare:
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! (de 3 ori)
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti,
Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi
de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! (de 3 ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta
faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste (de 3 ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in
cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile
noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel
rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale
tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta
rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Doamne, miluieste-ne pe noi, ca in Tine am nadajduit, nu Te mania pe noi foarte, nici pomeni
faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca
Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau
chemam.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Usa milostivirii deschide-ne-o noua binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu
pierim cei ce nadajduim in tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului
crestinesc.
SIMBOLUL CREDINTEI (CREZUL):
Cred intr-Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor
si nevazutelor.
Si intr-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai
inainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu
facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a
noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si
S-a facut Om. Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pilat din Pont, a patimit si S-a ingropat. Si a
inviat a treia zi dupa Scripturi si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va sa vina
cu slava, sa judece viii si mortii, a carui Imparatie nu va avea sfarsit.
Si in Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, Acela ce impreuna cu Tatal
si cu Fiul este inchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Si intr-una Sfanta Soborniceasca si apostoleasca Biserica. Marturisesc un botez intru iertarea
pacatelor. Astept invierea mortilor si viata veacului ce va sa fie. Amin !
Doamne miluieste (de 3 ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu,
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos, Imparatul nostru Dumnezeu,
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Insusi Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru.
PSALMUL 142 :
1. Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, in credinciosia Ta, auzi-ma, in dreptatea
Ta.
2. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta.
3. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in
intuneric, ca mortii cei din veacuri.
4. S-a mahnit in mine duhul meu, in mine inima mea s-a tulburat.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mainilor Tale m-am gandit.
6. Intins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu, ca un pamant insetosat.

7. Degraba auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma
aseman celor ce se coboara in mormant.
8. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la
Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scoate-ma de la vrajmasii mei, Doamne ! La Tine am scapat,
10. Invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun ma va povatui la
pamantul dreptatii.
11. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. In dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.
12. Si in mila Ta vei sfarsi pe vrajmasii mei si vei pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu
sunt robul Tau.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru. (de 3 ori)
Tropar:
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Nu vom tacea, Nascatoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednicii. Ca de n-ai
fi statut tu inainte, rugandu-te, cine ne-ar fi izbavit pe noi din atatea nevoi ? Sau cine ne-ar fi pazit
pana acum slobozi ? Nu ne vom departa de la tine, Stapana, ca tu izbavesti pe robii tai pururea din
toate nevoile.
Doamne miluieste (de 3 ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Psalmul 50 :
1. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta,
2. Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.
3. Mai tare ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste.
4. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu este tot timpul inaintea mea.
5. Tie Unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu in cuvintele Tale si
biruitor cand vei judeca Tu.
6. Ca iata in faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.
7. Ca iata adevarul ai iubit, cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale Mi-ai aratat mie.
8. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati, spala-ma-vei si mai tare decat zapada ma voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Intoarce fata Ta de la pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le.
11. Inima curata zideste in mine, Dumnezeule, si Duh drept innoieste in cele dinlauntru ale mele.
12. Nu ma indeparta de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.
13. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale, si cu Duh stapanitor ma intareste.
14. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.
15. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va
limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.
17. Ca de-ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fa bine, Doamne, in bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau
vitei.
Condacele si Icoasele:
Condacul 1
Pe steaua cea noua si stralucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este al Bisericii nou zid de aparare, cu
bucurie în inimi sa îl laudam. Caci slavit fiind de lucrarea Duhului, izvoraste tamaduiri si har bogat.
Pentru aceea îi strigam: bucura-te, Parinte Nectarie!
Icosul 1
În lume ai trait arhiereule a lui Hristos, Nectarie, dar ducând viata neprihanita, ai fost om purtator al
bucuriilor celor ceresti, ca unul care te-ai aratat drept, cuvios, de Dumnezeu inspirat si în toate
daruit. Pentru aceasta si de la noi auzi unele ca acestea:
Bucura-te, cel prin care se înalta cei credinciosi,
Bucura-te, cel prin care sunt risipiti cei dusmanosi,
Bucura-te, vas aurit al întelepciunii,
Bucura-te, cel prin care se învinge rautatea lumii,
Bucura-te, locas al sfinteniei si al lucrarii ceresti,
Bucura-te, carte dumnezeiasca a noii cetati îngeresti,
Bucura-te, cel care pe deplin sfînt te-ai aratat,
Bucura-te, cel care de cele materiale te-ai lepadat,
Bucura-te, a credintei rasplata stralucitoare,
Bucura-te, mijlocitor al Harului cucernic si tare,
Bucura-te, cel prin care Biserica se slaveste,

Bucura-te, cel prin care insula Eghina se veseleste,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 2-lea
Întelepciune având, Cuvioase, înca din tinerete ti-ai luminat sufletul cu raza cea dumnezeiasca si ai
urmat stralucirii poruncilor celor sfinte. De aceea, în virtuti înaintând, de mic copil ai cântat lui
Hristos: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Mergând în orasul Sfântului Constantin, te-ai aratat îndrumator cu frica de Dumnezeu, si hranindute din întelepciunea cea dumnezeiasca, pe cele sfinte le-ai cercetat si le-ai aparat. De aceea, cei pe
care cu cuvântul tau i-ai umplut de bucurie sfânta îti striga astazi unele ca acestea:
Bucura-te, vita a vesniciei,
Bucura-te, nectar al ambroziei,
Bucura-te, ca de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecator luminat,
Bucura-te, ca Parintilor celor din vechime ai urmat,
Bucura-te, piatra cea noua a zidirii cugetatoare,
Bucura-te, cununa nou împletita a Bisericii drept maritoare,
Bucura-te, cel ce te-ai aratat ca un trandafir proaspat înflorit,
Bucura-te, cel ce de la Dumnezeu ai fost daruit,
Bucura-te, steaua cea noua a credintei poporului,
Bucura-te, cel ce stralucesti în slava Creatorului,
Bucura-te, bunule chivernisitor al poruncilor ceresti,
Bucura-te, chip al slavitelor virtuti îngeresti,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 3-lea
Slavita întelepciune ai cautat-o si ti-ai dorit-o din tineretile tale si pe Hristos l-ai rugat cu lacrimi
fierbinti ca sa te împodobeasca cu înalta ei frumusete. De aceea Nectarie, cu credinta si plecaciune
strigi catre Domnul: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Sufletul tau s-a bucurat, ca mai demult al marilor Parinti Vasile si Grigorie, caci te-ai dus la Atena
sa dobândesti învatatura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îti cântam si noi unele ca acestea:
Bucura-te, fiu al luminii celei ceresti,
Bucura-te, vlastar al evlaviei celei îngeresti,
Bucura-te, cel ce ai fugit de amagirile lumesti,
Bucura-te, ca cele spre îndumnezeire n-ai încetat sa doresti,
Bucura-te, minte purtatoare de Dumnezeu, plina de întelesuri divine,
Bucura-te, carbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetarii crestine,
Bucura-te, cel ce viata fara de pata ai trait,
Bucura-te, cel ce înselaciunea lui Veliar ai zdrobit,
Bucura-te, cel ce ai deschis usa sufletului spre iubirea lui Hristos,
Bucura-te, cel în care a înflorit savârsirea binelui luminos,
Bucura-te, cel care esti sprijin tare al celor credinciosi,

Bucura-te, sageata de mult plâns al celor dusmanosi,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 4-lea
Avînd în tine râvna cea dumnezeiasca a Cuviosilor Parinti, fara încetare ti-ai dorit viata cea
îngereasca. De aceea ai intrat cu bucurie in Hios în cerescul cin monahal si pe vrasmasul l-ai lasat
pagubit, cântând neîncetat: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Strigat-ai catre Arhiereul cel dintru înaltime din toata inima ta, iar El a auzit rugaciunea ta. De
aceea degraba a linistit apele marii si furtuna a potolit. Vazând acestea, cei care prin rugaciunile tale
au fost salvati îti cânta cu multumire unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecator,
Bucura-te, izvor nesecat al minunilor,
Bucura-te, al Bisericii astru cel nou prealuminat,
Bucura-te, ca în rândul Tuturor Sfintilor ai intrat,
Bucura-te, vas nepretuit al darurilor ceresti,
Bucura-te, gradina înflorita a fericitelor virtuti îngeresti,
Bucura-te, cel ce furtuna marii o linistesti,
Bucura-te, ca strigatul hulitorilor îl potolesti,
Bucura-te, noule ales al lui Hristos,
Bucura-te, al virtutilor gradinar cuvios,
Bucura-te, iubitorule de viata duhovniceasca,
Bucura-te, cel ce ai fost rasplatit cu bucuria cereasca,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 5-lea
La fel ca Sfintii de demult, în aceste vremuri de pe urma te-ai aratat Ierarh Sfânt si vrednic de
cinstire. Caci viata ti-ai petrecut în acelasi chip cu ei si ai savârsit minuni, izbavindu-i din necazuri
pe cei care striga: Aliluia!
Icosul al 5-lea
În tara Egiptului, ca pastor al Pentapolisului, te-ai aratat cu adevarat Arhiereu întelept, ales si
luminat de Dumnezeu, alergând spre învatatura lui Hristos precum odinioara Pavel. De aceea si cei
credinciosi, cunoscând virtutile tale, cu glas de bucurie striga unele ca acestea:
Bucura-te, a cetatii marire,
Bucura-te, a evlaviei fire,
Bucura-te, cel asemenea Cuviosilor pustiei,
Bucura-te, podoaba cea noua a preotiei,
Bucura-te, vas al blândetii si tezaurul iubirii,
Bucura-te, datatorul pacii si izvorâtorul milei,
Bucura-te, ca Bisericii te-ai aratat stralucitor,
Bucura-te, ca celor cuviosi te arati îndrumator,
Bucura-te, chip al trairii celei neprihanite,
Bucura-te, candela a dumnezeirii primite,

Bucura-te, ca Arhiereu desavârsit celor înalte slujesti,
Bucura-te, cuvântator neîntrecut al celor dumnezeiesti,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 6-lea
Vazut-au crestinii din toata Biserica Egiptului ca esti un adevarat pastor al Evangheliei. Pentru
aceea, multimile credinciosilor ce ascultau cuvântul învataturii tale gândeau ca au dobândit un nou
Sfânt Parinte ce cu putere învata. Si împreuna cu tine nu încetau sa strige Domnului: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Mai apoi, Cuvioase, ai stralucit si în pamânt elen asemenea unui nou Apostol, luminând inimile
credinciosilor cu focul sfintelor învataturi si cu razele vietii tale. Pentru aceasta, fiind si noi
luminati de stralucirea ta, îti strigam unele ca acestea:
Bucura-te, luminator al Bisericii Domnului,
Bucura-te, trâmbita cea tare a adevarului,
Bucura-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor,
Bucura-te, izvorul harului si al vindecarilor,
Bucura-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vietii,
Bucura-te, ca pline de har sunt omiliile tale, înteleptule al cetatii,
Bucura-te, cel ce cureti sufletele de robia patimilor,
Bucura-te, ca potolesti pornirile inimilor,
Bucura-te, mare învatator al credinciosilor,
Bucura-te, ascet tare, lui Hristos urmator,
Bucura-te, ca multe ispite ai îndurat,
Bucura-te, ca sufletele spre Hristos le-ai îndreptat,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 7-lea
Mare între Ierarhi si întelept între învatatori, dar si smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi,
Cuvioase. Pentru aceea ai fost chemat sa fii parinte duhovnicesc al celor ce se pregateau pentru
slujirea preoteasca. Cu ei împreuna te slavim si strigam: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Caii dumnezeiesti si norului duhovnicesc ai urmat, cela ce esti nectar al dreptatii si fruct de viata
sfânta, iar pe noi, la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbavit. Pentru aceasta, sufletele noastre
se bucura când îti cânta tie unele ca acestea:
Bucura-te, carare a bucuriei,
Bucura-te, adiere a vesniciei,
Bucura-te, cel ce izvorasti apele harului,
Bucura-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului,
Bucura-te, primavara sfinteniei ce alungi iarna din gând,
Bucura-te, stralucire ce luminezi întunericul cel adânc,
Bucura-te, cel ce încurci gândurile celor pacatosi,
Bucura-te, cel ce bucuri inima celor credinciosi,

Bucura-te, sprijin al dreptmaritorilor,
Bucura-te, nimicitorul ereziilor,
Bucura-te, caderea defaimatorilor,
Bucura-te, vindecatorul bolnavilor,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 8-lea
Din mila ta cea mare, Parinte, izvorasc minuni nemaivazute care ridica pe cei ce se afla în durere.
De aceea, fara încetare soseste la Sfânta ta Manastire multime de lume cerând vindecare si izbavire
din boli si cântându-ti ne-ncetat: Aliluia!
Icosul al 8-lea
În insula Eghina, Sfinte, Manastirea ta este liman izbavitor. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus
duhovniceste spre mântuire si le-ai îndreptat spre Hristos cu întelepciune. Pentru acestea, neîncetat
se vor ruga catre tine zicând:
Bucura-te, a mintii sfânta lucrare,
Bucura-te, ocean de rabdare,
Bucura-te, chip viu al smereniei,
Bucura-te, tezaur sfânt al curatiei,
Bucura-te, candela a puritatii si chivot al nepatimirii,
Bucura-te, locas al virtutilor si sanctuar al cumpatarii,
Bucura-te, ca spre Dumnezeu conduci Manastirea ta,
Bucura-te, ca toata puterea si râvna ti-ai pus pentru ea,
Bucura-te, al Eghinei stralucit veghetor,
Bucura-te, ca degrab’ credinciosilor le dai ajutor,
Bucura-te, ca pe multi din pericole i-ai salvat,
Bucura-te, ca pe amagitorul în prapastia cea adânca l-ai aruncat,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 9-lea
Sfintele tale Moaste sunt pline de har sfânt si de miros de buna mireasma duhovniceasca. Mirul ce
izvoraste din ele bine-înmiresmeaza nu doar Sfânta ta Manastire, ci si întreaga insula a Eghinei,
sfintindu-i pe aceia care nu înceteaza a striga catre tine: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Izvoratoare de har si de bogate daruri ceresti sunt Sfintele tale Moaste. Prin ele multime de bolnavi
sunt vindecati si cei slabanogi sunt îndreptati. De aceea si noi, împreuna cu dânsii, strigam unele ca
acestea:
Bucura-te, scaldatoarea vindecarilor,
Bucura-te, dezlegarea suferintelor,
Bucura-te, cel ce degraba alergi în ajutor,
Bucura-te, ca în vis sau în chip tainic te arati tuturor,
Bucura-te, fântâna ce parinteasca iubire izvorasti,

Bucura-te, liman al bucuriei sufletesti,
Bucura-te, ca de îngrozitorul cancer pe multi ai vindecat,
Bucura-te, ca demonilor rana de mult plâns ai dat,
Bucura-te, cel ce vanitatea întelepciunii lumesti ai îngenunchiat,
Bucura-te, ca în chip minunat pe credinciosi i-ai ajutat,
Bucura-te, podoaba de mult pret a Ierarhilor,
Bucura-te, cel ce luminezi mintea nestiutorilor,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 10-lea
Toti credinciosii care s-au îndulcit din hrana binefacerilor tale te numesc ajutor si acoperitor. Caci
dintre cei ce te-au chemat cu credinta, niciunul nu a ramas nemângâiat de harul tau. De aceea toti
cu bucurie cânta: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Vestea minunilor tale, purtatorule de Dumnezeu, s-a raspândit pretutindeni. Iar tu si pe cei de
departe degraba i-ai ajutat si din pericole sau din necazuri i-ai salvat. De aceea, catre tine alearga
zicând:
Bucura-te, ca Mare ai fost numit între Parinti,
Bucura-te, ca loc de cinste ai între Sfinti,
Bucura-te, ca la fel cu cei de demult esti laudat,
Bucura-te, ca între Sfintii Parinti ai fost încununat,
Bucura-te, triumf al credintei si zid de aparare crestinilor,
Bucura-te, izvor al Harului, rusinarea necredinciosilor,
Bucura-te, cel ce ne descoperi slava adevarului,
Bucura-te, cel ce pecetluiesti gura pacatosului,
Bucura-te, bucuria si puterea credinciosilor,
Bucura-te, sprijinul si întarirea sufletelor,
Bucura-te, cel prin care Hristos se slaveste,
Bucura-te, cel prin care diavolul se stârpeste,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 11-lea
Noi, cei izbaviti sub acoperamântul tau, Parinte, îti înaltam imnuri nenumarate de multumire. Caci
degraba ai venit în toate necazurile noastre sa ne alungi tristetea. De aceea, cu ajutorul tau, Îl
slavim pe Hristos strigând: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Cu flacarile minunilor tale ai ars zelul demonilor si ai venit cu osârdie în ajutorul credinciosilor. De
suferinte grele fiind ei cuprinsi, le-ai stins durerea lor si i-ai vindecat de multime de boli. Pentru
aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:
Bucura-te, vindecatorul bolnavilor,
Bucura-te, spaima demonilor,
Bucura-te, ca pe cei chinuiti de friguri i-ai vindecat,
Bucura-te, ca pe slabanogi i-ai îndreptat,

Bucura-te, cel ce ai înmultit apa fântânii secate,
Bucura-te, ca ai binecuvântat Eghina cu rugaciuni neîncetate,
Bucura-te, ca prin tine mila lui Dumnezeu se arata,
Bucura-te, cel ce seceta ai oprit si ai dat ploaie bogata,
Bucura-te, izvorul harului nesecat,
Bucura-te, stea care pe toti i-ai luminat,
Bucura-te, cel ce al Manastirii iscusit duhovnic te-ai aratat,
Bucura-te, ca de la monahii imnuri auzi neîncetat,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 12-lea
Prin Sfintele tale Moaste, Parinte, se revarsa cu bogatie harul Mângâietorului, care asemenea unui
izvor nesecat adapa sufletele chinuite si vindeca bolile trupesti ale celor ce striga neîncetat catre
Domnul: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Priveste dintru înaltime si înspre noi pacatosii, când împreuna cu Cetele Îngeresti cânti imnul
Treimii Celei Întreit Sfinte, si cu milostivirea ta cea mare nu înceta sa ne ajuti pe noi, care cu
credinta strigam catre tine unele ca acestea:
Bucura-te, fiu al Silivriei,
Bucura-te, slava Bisericii,
Bucura-te, mândria Eghinei,
Bucura-te, pazitorul Eladei,
Bucura-te, chip si model de cucernic Ierarh,
Bucura-te, pavaza si scapare pentru orice monah,
Bucura-te, Luceafarul cel nou al Bisericii,
Bucura-te, darul prin care se întaresc cucernicii,
Bucura-te, cel prin care patimile se curatesc,
Bucura-te, ca prin tine pe Dumnezeu Îl slavesc,
Bucura-te, aparator neobosit al credinciosilor,
Bucura-te, grabnic mijlocitor catre Creator,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul al 13-lea
O, Preabunule Parinte, luminatorul Ortodocsilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în fata
Tronului lui Dumnezeu, roaga-te neîncetat pentru iertarea pacatelor noastre si pentru întoarcerea
noastra spre înfierea harului. Caci neîncetat catre Mântuitorul strigam: Aliluia!
Acest condac se rosteste de trei ori.
Apoi se zice iarasi:
Icosul 1
În lume ai trait arhiereule a lui Hristos, Nectarie, dar ducând viata neprihanita, ai fost om purtator al
bucuriilor celor ceresti, ca unul care te-ai aratat drept, cuvios, de Dumnezeu inspirat si în toate
daruit. Pentru aceasta si de la noi auzi unele ca acestea:

Bucura-te, cel prin care se înalta cei credinciosi,
Bucura-te, cel prin care sunt risipiti cei dusmanosi,
Bucura-te, vas aurit al întelepciunii,
Bucura-te, cel prin care se învinge rautatea lumii,
Bucura-te, locas al sfinteniei si al lucrarii ceresti,
Bucura-te, carte dumnezeiasca a noii cetati îngeresti,
Bucura-te, cel care pe deplin sfînt te-ai aratat,
Bucura-te, cel care de cele materiale te-ai lepadat,
Bucura-te, a credintei rasplata stralucitoare,
Bucura-te, mijlocitor al Harului cucernic si tare,
Bucura-te, cel prin care Biserica se slaveste,
Bucura-te, cel prin care insula Eghina se veseleste,
Bucura-te, Parinte Nectarie!
Condacul 1
Pe steaua cea noua si stralucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este al Bisericii nou zid de aparare, cu
bucurie în inimi sa îl laudam. Caci slavit fiind de lucrarea Duhului, izvoraste tamaduiri si har bogat.
Pentru aceea îi strigam: bucura-te, Parinte Nectarie!

Si se face otpustul.

