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VIAŢA SFÂNTULUI IERARH
VISARION
ARHIEPISCOPUL LARISEI

(15 septembrie)
Sfântul Ierarh Visarion sa
născut în anul 1490 în satul Pili
din Tesalia Greciei, ca fiu al unor
părinţi dreptcredincioşi, Sotirie
şi Maria, care iau dat o bună
creştere, sădindui în suflet cu
vântul Evangheliei lui Hristos.
La vârsta de 10 ani a plecat la
Trikala, unde a intrat sub povaţa
arhiepiscopului Marcu al Lari
sei (14991527, cu reşedinţa la
Trikala), care la dat la învăţă
tură şi la primit ca ucenic. A
primit tunderea în monahism la
vârsta de 16 ani, dânduise nu
mele de Visarion, în amintirea
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Sfântului Visarion I, fost arhi
episcop al Larisei (14901499). Ca
monah, tânărul Visarion vieţuia
în deplină smerenie, ascultare şi
neagonisire, fiind stăruitor în
rugăciuni, privegheri şi postiri.
La vârsta de 26 de ani a fost hiro
tonit diacon şi, la scurt timp,
preot, iar în anul 1517 a fost
hirotonit episcop al Elasonului.
Însă poporul acelei cetăţi, din
pricina mândriei, nu la primit
ca episcop, pentru că în trecut
cetatea lor era cinstită cu rang
de Arhiepiscopie. De aceea, locui
torii cetăţii au mers cu îndrăz
neală şi, pentru daruri, au luat
un alt arhiereu, după vrerea lor.
Atunci, smeritul ierarh Visarion
a rămas, vreme de 4 ani, săl
ajute pe dascălul său, arhiepis
copul Marcu, în greaua slujire
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pe care o avea sub stăpânirea
otomană, întărind poporul în
dreapta credinţă şi arătând
multă milostivire către cei să
raci. În anul 1521 a fost pus epis
cop al cetăţii Stagon (astăzi Ka
lambaka). Şi, păstorind în epis
copia aceea 6 ani, multe supărări
şi prigoniri a suferit, cu înde
lungărăbdare, de la un preot
nevrednic, numit Dometie, carel
clevetea neîncetat. Iar după ce
arhiepiscopul Marcu a trecut la
cele veşnice, în anul 1527, atunci,
cu alegerea şi cu cererea episco
pilor, şi a clericilor acelei eparhii,
precum şi a tot poporul drept
credincios, Sfântul Visarion a
fost rânduit în scaunul Larisei
de către patriarhul Ieremia I al
Constantinopolului (15221545).
Cât a cârmuit această eparhie, a
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săvârşit cele plăcute lui Dum
nezeu: răscumpăra pe cei robiţi
şi ajutora cu daruri pe cei săraci
şi lipsiţi. Totodată, sa arătat pur
tător de grijă pentru bunăstarea
păstoriţilor, străduinduse să se
deschidă drumuri între Tesalia
şi Epir şi să se zidească poduri
peste ape. Astfel, a făcut poduri
mari peste râurile Aheloos şi
Pinios, peste care mai înainte
nimeni nu putea trece.
Sfântul a ctitorit mai multe
mănăstiri, cea mai cunoscută
fiind cea închinată Schimbării la
Faţă a Mântuitorului, numită
Dusicon, aproape de satul natal,
la care a avut ajutor întru toate
pe fratele lui, Ignatie episcopul.
În acest chip, bine şi cu bucu
rie dumnezeiască chivernisin
duşi turma sa duhovnicească,
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fiind în vârstă de doar 50 de ani,
sa mutat la Domnul, în ziua de
13 septembrie 1540, iar prăznui
rea lui se face la 15 septembrie,
din pricina praznicului Înălţării
Sfintei Cruci.
Moaştele Sfântului Visarion
sau arătat făcătoare de minuni.
Capul său se păstrează până astăzi
în Mănăstirea zidită de el la Dusi
con. În secolele al XVIIlea şi al
XVIIIlea, în vremea unor epi
demii de ciumă, moaştele Sfân
tului au fost aduse de două ori în
Ţara Românească, potolind ciuma.
De aceea, românii au arătat
mare evlavie faţă de acest Sfânt
făcător de minuni, închinândui
cu recunoştinţă mai multe bise
rici în Bucureşti şi în ţară.
Pentru ale lui sfinte rugă
ciuni, Hristoase Dumnezeule,
miluieştene pe noi. Amin.
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ACATISTUL SFÂNTULUI
IERARH VISARION
ARHIEPISCOPUL LARISEI

(15 septembrie)
Preotul, dupã ce îºi pune epitrahilul ºi felonul, deschide dvera
ºi dã obiºnuita binecuvântare
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
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:
Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.
Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le plineºti, Vistierul bunãtãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte 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).
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curãþeºte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrã9

delegile noastre. Sfinte, cerceteazã ºi vindecã neputinþele
noastre, pentru numele Tãu.
Doamne, miluieºte (de trei
ori), Slavã..., ªi acum...
Tatãl nostru Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu,
vie Împãrãþia 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, precum
ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi
nu ne duce pe noi în 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.
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Dacã nu va fi preot de faþã,
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se zic troparele de umilinþã:
Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
miluieºte-ne pe noi, cã, nepricepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
ca unui Stãpân, noi, pãcãtoºii
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 fãrãdelegile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
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noºtri, cã Tu eºti Dumnezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi - lucrul mâinilor Tale,
ºi numele Tãu chemãm.
ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o
nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dumnezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
nevoi, cã tu eºti mântuirea neamului creºtinesc.
SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,
Tatãl Atotþiitorul, Fãcãtorul cerului 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
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nãscut, mai înainte de toþi vecii.
Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat, nãscut, nu fãcut; Cel
de o fiinþã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ceruri ºi S-a întrupat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om.
ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit ºi S-a îngropat;
ªi a înviat a treia zi, dupã
Scripturi;
ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Tatãlui;
ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.
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ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din
Tatãl purcede, Cel ce, împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul, este închinat
ºi slãvit, Care a grãit prin proroci.
Întru una, sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã Bisericã.
Mãrturisesc un botez spre iertarea pãcatelor.
Aºtept învierea morþilor.
ªi viaþa veacului ce va sã fie.
Amin.
Doamne, miluieºte (de 12 ori).
Slavã..., ªi acum...
Veniþi sã ne închinãm Împãratului nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la Hristos, Împãratul nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã
cãdem la Însuºi Hristos, Împãratul ºi Dumnezeul nostru.
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Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea
mea, ascultã cererea mea, întru
adevãrul Tãu; auzi-mã, întru
dreptatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu robul Tãu, cã nimeni 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 cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine ºi
inima mea încremenitã înlãuntrul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor 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 întoarce
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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 nãdejdea.
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 povãþuiascã la pãmântul dreptãþii.
Pentru numele Tãu, Doamne,
dãruieºte-mi viaþã. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãjmaºii mei ºi pierde
pe toþi cei ce necãjesc sufletul
meu, cã eu sunt robul Tãu.
Slavã..., ªi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavã
Þie, Dumnezeule! (de trei ori).
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ªi se cântã, pe glasul al 8-lea:
Dumnezeu este Domnul ºi S-a
arãtat nouã, bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).
Troparul Sfântului, glasul al 8-lea:
Întru răbdarea ta ţiai agoni
sit plata ta, Părinte Ierarhe, în
tru rugăciuni neîncetat stăru
ind, pe săraci iubind şi pe aceia
îndestulândui; deci, roagăte
lui HristosDumnezeu, Visari
oane milostive, fericite, să mân
tuiască sufletele noastre (de
două ori).
Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,
acelaºi glas:
Cel ce pentru noi Te-ai nãscut din Fecioara ºi rãstignire ai
rãbdat, Bunule, Care cu moartea
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pe moarte ai prãdat ºi Învierea
ai arãtat ca un Dumnezeu, nu
trece cu vederea pe cei pe care
i-ai zidit cu mâna Ta; aratã iubirea Ta de oameni, Milostive, primeºte pe Nãscãtoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a nãscut pe
Tine, care se roagã pentru noi, ºi
mântuieºte, Mântuitorul nostru,
pe poporul cel deznãdãjduit.
Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...
Psalmul 50
Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea îndurãrilor Tale, ºterge fãrãdelegea 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
pururea. Þie unuia am greºit ºi
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rãu înaintea Ta am fãcut, aºa încât drept eºti Tu întru cuvintele
Tale ºi biruitor când vei 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 smerite. Întoarce faþa
Ta de cãtre pãcatele mele ºi toate
fãrãdelegile mele ºterge-le. Inimã curatã zideºte întru mine,
Dumnezeule, 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 bucu19

ria mântuirii Tale ºi cu duh stãpânitor mã întãreºte. Învãþa-voi
pe cei fãrã de lege cãile Tale, ºi cei
necredincioºi la Tine se vor întoarce. Izbãveºte-mã de vãrsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea 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 bunãvoirea Ta, Sionului, ºi
sã se zideascã zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptãþii, prinosul ºi arderile de
tot; atunci vor pune pe altarul
Tãu viþei.
20

Condacele ºi icoasele
Condacul 1
Ca pe un ocrotitor al celor din
necazuri te lăudăm pe tine,
Părinte, cel mare între ierarhi,
ctitor preaslăvit al Mănăstirii
Dusicon, cel ce lui Dumnezeu iai
bineplăcut în chip desăvârşit,
aprins fiind de dragoste pentru
turma ta. Pentru aceea strigăm:
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Icosul 1
Cu bucurie şi cu frică slăvim
viaţa ta cea strălucită, Părinte,
cel ce ai urcat pe tronul arhie
resc al Sfântului Ahile al Larisei
şi, mergând pe urmele lui, teai
făcut deopotrivă cu el întru
21

sfinţenie, pentru care te cinstim
acum, grăind:
Bucurăte, cel mare între
ierarhi;
Bucurăte, stâlp şi întărire a
dreptei credinţe;
Bucurăte, păstorul Trikalei;
Bucurăte, păzitor neînfricat
al cetăţii Larisa;
Bucurăte, următor al Sfin
ţilor doctori fără de arginţi;
Bucurăte, fântână a dragostei
de Dumnezeu şi de semeni;
Bucurăte, făclie mult lumi
nată a binefacerilor;
Bucurăte, izvor nesecat al
milosteniei;
Bucurăte, om al veacului
viitor;
Bucurăte, preafierbinte sluji
tor al lui Hristos;
Bucurăte, slavă şi strălucire a
monahilor;
22

Bucurăte, acoperământ al
tuturor credincioşilor;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 2
De viaţa ta cea sfântă sa
mirat cetatea Pili, în care teai
născut tu, cel ce, ca un fiu bun
cu bunăcuviinţă ai crescut şi,
având dascăli binecredincioşi,
ai căutat desăvârşirea şi ai ur
mato întru Hristos, strigând lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2
Ca să sporeşti în cunoaşterea
poruncilor Domnului, spre
desăvârşire, ai mers din copi
lărie la preaînţeleptul arhiepis
cop Marcu şi aceluia bun ucenic
teai arătat, ascultândul întru
23

toate cu credincioșie, pentru
care grăim ţie:
Bucurăte, lucrător al brazdei
sufletului;
Bucurăte, cel ce ai veselit
inima părinţilor tăi;
Bucurăte, iubitor al învăţătu
rilor sfinte;
Bucurăte, lucrător al nevoin
ţei sufleteşti;
Bucurăte, cel ce aveai ascul
tare desăvârşită;
Bucurăte, cel ce primeai
mustrările cu bunăcuviinţă;
Bucurăte, vlăstar de Dum
nezeu sădit al cetăţii Pili;
Bucurăte, miel fără răutate şi
păstor al celor nedreptăţiţi;
Bucurăte, hrănitor al celor
străini şi liman al celor din
primejdii;
Bucurăte, stea prealuminată
a Ortodoxiei;
24

Bucurăte, lauda dascălilor şi
a părinţilor tăi;
Bucurăte, săvârşitor al lucrării
celei bune;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 3
Având, ca pe un dar dum
nezeiesc, viaţa cea plină de vir
tuţi a povăţuitorului tău, lumi
nător mare teai arătat credin
cioşilor, întru tot fericite; că, stăru
ind necontenit întru luareaminte
şi vieţuind în ascultare deplină,
teai făcut locaş al curăţiei şi din
tot sufletul cântai lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 3
Nefiind primit ca păstor
duhovnicesc de răzvrătitorii din
ţinutul Elasonului, nicidecum
25

nu teai întristat, cugetătorule
de Dumnezeu. Ocara ca pe mă
rire socotindo, teai suit la înăl
ţimea negrăită a smereniei, pen
tru care te fericim şi toţi cu cre
dinţă strigăm:
Bucurăte, cel plin de strălu
cire nematerialnică;
Bucurăte, cel ce ai gustat pâi
nea cerească a ascultării;
Bucurăte, sălaş desăvârşit al
nepătimirii;
Bucurăte, vas preabun al
smereniei;
Bucurăte, gură de Dumnezeu
luminată a înaltelor învăţături;
Bucurăte, suflet de Dumnezeu
mişcat spre dorirea cea duhov
nicească;
Bucurăte, cel ce teai ostenit
întru lucrarea minţii;
26

Bucurăte, cel ce ai dus viaţă
fără de pată;
Bucurăte, preacinstită mireas
mă a curăţiei;
Bucurăte, vlăstar plăcut al
cuviinţei;
Bucurăte, izvor viu al minu
nilor;
Bucurăte, limba bunelor glă
suiri;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 4
Urmând înţeleptului Marcu,
dascălul tău, aveai inima fier
binte spre săvârşirea faptelor
bune şi spre nevoinţă; pentru
aceea, teai arătat bun hrănitor
săracilor, mare doctor bolnavi
lor şi tuturor slujitor, pentru care,
credincioşii lăudau pe Dum
nezeu, cântând: Aliluia!
27

Icosul 4
Strălucitai cu virtuţile do
bândite întru osteneală, Părinte,
pentru care ai fost rânduit ierarh
al cetăţii Stagon. Cu blândeţe ai
răbdat mânia prigonitorilor tăi
şi pe toţi iai iertat, Ierarhe. Deci,
lăudând a ta blândeţe şi neţi
nere în minte a răului, strigăm:
Bucurăte, pavăză duhovni
cească a eparhiei tale;
Bucurăte, candelă a luminii
neînserate;
Bucurăte, pildă a tuturor vir
tuţilor;
Bucurăte, adeverire prin
fapte a lucrării lăuntrice;
Bucurăte, cel ce ai răbdat
ocările lui Dometie;
Bucurăte, cel ce ai iertat rău
tăţile lui;
Bucurăte, lucrător al blândeţii;
28

Bucurăte, cel ce ai slujit celor
neputincioşi cu iubire de frate;
Bucurăte, cel ce ai spălat hai
nele săracilor;
Bucurăte, cel ce cu dragoste
iai cercetat pe cei bolnavi;
Bucurăte, cel ce arăţi vie
Evanghelia lui Hristos;
Bucurăte, cel ce auzi lauda
poporului tău;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 5
Ca o chemare dumnezeiască
sa arătat tuturor numele tău, de
o cinstire cu al Cuvioşilor de
demult, că, părăsind cele ale
lumii ca pe unele ce sunt stri
căcioase, ai dobândit mulţime
de daruri dumnezeieşti, căutând
sporirea sufletului, nu a trupului,
şi strigând lui Hristos: Aliluia!
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Icosul 5
Ierarh al Larisei fiind ales prin
Duhul Sfânt, teai arătat ca un
luceafăr luminător, că ai ajuns la
vrednicia arhierească prin voia
tuturor de obşte şi ai călăuzit
dumnezeieşte pe poporul tău,
careţi strigă ţie cu dreaptă
credinţă:
Bucurăte, slava arhiereilor;
Bucurăte, toiagul arhipăsto
rilor;
Bucurăte, cel ce ai urmat viaţa
Sfântului Ierarh Ahile al Larisei;
Bucurăte, cel ce teai asemă
nat Sfântului Icumenie, episco
pul Trikalei;
Bucurăte, ales moştenitor al
celui dintâi Sfânt Ierarh Visarion;
Bucurăte, rod duhovnicesc al
fericitului Marcu;
Bucurăte, cel ce, fiind mai
întâi ucenic, ai ajuns bun păstor;
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Bucurăte, cel ce ai ajuns la
limanul smereniei;
Bucurăte, urmarea Păstorului
Celui bun;
Bucurăte, cinstită icoană a
Domnului;
Bucurăte, cel prin care cre
dincioşii se laudă;
Bucurăte, cel prin care mo
nahii se întăresc;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 6
Pe tine te lăudăm ca pe un nou
Avraam primitor de oaspeţi şi
ca pe un nou Iov îndurător către
cei săraci. Arătatuteai grabnic
pedepsitor al celor ce nedreptă
ţesc şi ajutător al celor nedrep
tăţiţi, milostiv faţă de cei suferinzi
şi părinte al orfanilor, pentru
care cântăm lui Hristos: Aliluia!
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Icosul 6
Întărind turma ta cu faptele şi
cuvintele tale, nu încetai a fi das
căl poporului, ci te arătai dezră
dăcinător al patimilor sufleteşti şi
săditor al bunelor deprinderi
creştine; pentru aceea, te mărim
şi cântăm în chip strălucit unele
ca acestea:
Bucurăte, vistierie a dragos
tei dumnezeieşti;
Bucurăte, grabnică vindecare
a celor ce pătimesc;
Bucurăte, cel de un obicei cu
Părinţii cei de demult;
Bucurăte, cel ce pe calea lor
ai mers prin frumoase nevoinţe;
Bucurăte, floare a Raiului
celui de taină;
Bucurăte, înger pământesc prin
lucrarea rugăciunii neîncetate;
Bucurăte, pildă preasfinţită a
ierarhilor;
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Bucurăte, casă de Hristos
zidită a faptelor bune;
Bucurăte, slăvit întâistătător
al Larisei;
Bucurăte, părtaş al strălucirii
celei neîncetate;
Bucurăte, simţământ binefă
cător al milei;
Bucurăte, cunună strălucită a
smereniei;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 7
Mitropolia ta, Părinte, sa
arătat tuturor, cu adevărat, ca o
maică iubitoare, hrănitoare şi
milostivă; că, îndurător fiind, ai
răscumpărat de la agareni pe cei
robiţi, care, bucurânduse pen
tru izbăvire, strigau Împăra
tului Hristos: Aliluia!
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Icosul 7
Insuflat de dumnezeiescul
Duh fiind, te sârguiai în tot
chipul a alina turma ta, Părinte,
necruţândute în multe osteneli.
Ai dat poporului pildă de fapte
bune, iar noi, minunândune de
măreţia lucrărilor tale, strigăm:
Bucurăte, întăritor al popo
rului tău;
Bucurăte, lucrător pentru
unitatea celor de o credinţă;
Bucurăte, cel ce ai deschis noi
drumuri;
Bucurăte, cel ce ai ridicat pod
peste râul cel greu de trecut;
Bucurăte, cel ce şi curgerea
veacului de acum neai învăţat
cum să o trecem;
Bucurăte, cel împodobit cu
veşmântul arhieriei în chip
vrednic;
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Bucurăte, cel ce ai făcut să
răsară zorile mângâierii în vreme
de robie;
Bucurăte, cel ce ai zidit slă
vită mănăstire;
Bucurăte, cel dintâi între
făcătorii de bine;
Bucurăte, împreună locuitor
cu toţi Drepţii;
Bucurăte, cel răsplătit cu feri
cirea cerească;
Bucurăte, mlădiţă bună şi
mult roditoare;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 8
În mijlocul tulburărilor lumii
cu înstrăinare ai vieţuit, ca un al
doilea Vasile cel Mare; că, înde
letnicindute cu faptele cele
strălucite, nu ai încetat a ţine
trezvia minţii, dumnezeiescule
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Părinte, prin care pururea înain
tând în cunoaşterea tainelor
cereşti, strigai lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 8
În muntele din preajma ce
tăţii Pili ai mers, cinstite Visa
rioane, şi ai întemeiat mănăstire
strălucită la locul numit Dusi
con. Pe aceasta ai arătato ca pe
un rai de taină, spre care cei ce
aleargă cu evlavie strigă ţie
acestea:
Bucurăte, prieten al liniştirii;
Bucurăte, râvnă a înfrânării;
Bucurăte, chivernisitor nea
dormit al ctitoriei tale;
Bucurăte, iconom preabun al
mănăstirilor tale;
Bucurăte, putere şi întărire a
celor evlavioşi;
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Bucurăte, ocrotitor şi sprijin
al tuturor credincioşilor;
Bucurăte, moştenitor al bună
tăţilor veşnice;
Bucurăte, bun călăuzitor al
obştilor monahale;
Bucurăte, dascăl al bunei
nevoinţe;
Bucurăte, mucenic prin do
rinţă;
Bucurăte, dătător de bunătăţi;
Bucurăte, ocrotitor al caselor
creştinilor;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 9
Pretutindeni vestită sa făcut
mănăstirea ta, Părinte, că tu, cu
înţelepciune, iai lăsat prin tes
tament rânduieli şi legiuiri, ca
să slujească lui Dumnezeu şi să
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poarte grijă de semeni. Pentru
aceasta, cei ce cu vrednicie se ne
voiesc în ea, cântă cu dragoste
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9
Prin dumnezeieştile tale cu
vinte povăţuind pe fiii tăi du
hovniceşti, ai trecut la veşnicele
locaşuri, iar ei, înconjurând cin
stitul tău trup, se tânguiau şi
ziceau: ,,Binecuvintează pe robii
tăi, Părinte!”, cântând ţie unele
ca acestea:
Bucurăte, bogăţia milostivirii;
Bucurăte, lauda păstorilor de
suflete;
Bucurăte, iubitor prafierbinte
al lui Dumnezeu;
Bucurăte, iscusit purtător de
grijă al credincioşilor;
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Bucurăte, înger ceresc arătat
pe pământ;
Bucurăte, pildă desăvârşită
de viaţă plăcută lui Dumnezeu;
Bucurăte, cel de ale cărui
osteneli toţi sau minunat;
Bucurăte, cel încununat cu
diadema nevoinţei;
Bucurăte, cel ce ai primit
puterea de a săvârşi minuni;
Bucurăte, cel ce ai dobândit
răsplata cuvenită Sfinţilor;
Bucurăte, cel prin care Bise
rica se împodobeşte;
Bucurăte, cel prin care obştea
ortodocşilor este ocrotită;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 10
Izbăveştei pe toţi cei ce cu
dragoste se închină moaştelor
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tale şi săvârşesc sfânta ta pome
nire, Ierarhe, cel ce slujeşti acum
lui Dumnezeu împreună cu
Îngerii cei fără de materie şi te
rogi pentru noi toţi, ca să fim
izbăviţi de osânda cea veşnică şi
să cântăm Mântuitorului: Aliluia!
Icosul 10
De mâinile necredincioşilor
fiind deschis mormântul tău, sau
aflat moaştele tale revărsând
bună mireasmă ca de trandafir,
iar trupul tău, fiind luat în
ascuns, cinstitul tău cap a rămas
mănăstirii tale ca mângâiere,
pentru care cu evlavie te lău
dăm, zicând:
Bucurăte, noianul minunilor,
vestit în toată Ortodoxia;
Bucurăte, vasul harismelor,
lucrătoare spre zidirea Bisericii;
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Bucurăte, alungare a bolilor
de tot felul;
Bucurăte, grabnică nimicire a
lăcustelor;
Bucurăte, cel ce prin moaş
tele tale săvârşeşti minuni;
Bucurăte, cel ce prin ele sfin
ţeşti pe cinstitorii lor;
Bucurăte, cel ce dăruieşti
tuturor vindecări;
Bucurăte, cel ce ai izbăvit
Ţara Românească de ciumă;
Bucurăte, cel al cărui cap a
fost cinstit de mulţimile celor
dreptcredincioşi;
Bucurăte, cel ce şi prin toia
gul tău ai săvârşit minuni;
Bucurăte, izvor de dumneze
iască mireasmă;
Bucurăte, cel ce potoleşti tul
burarea inimii;
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Bucurăte, cel ce şi animalelor
ai dat tămăduiri;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 11
Din adâncul inimii toţi îţi adu
cem cântare, Părinte, că prin
moaştele tale teai arătat grabnic
vindecător al ciumei şi alungă
tor al lăcustelor şi izbăvitor la
vreme de foamete. Pentru aceasta,
cu credinţă strigăm: Aliluia!
Icosul 11
Racla moaştelor tale sa arătat
izvor de binecuvântări tuturor
credincioşilor, încât pe cei bol
navi îi vindecă şi grabnic dăru
ieşte ajutor; pentru aceasta, sub
acoperământul tău alergând,
grăim ţie:
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Bucurăte, vistierie a străluci
telor minuni;
Bucurăte, vas al înţelepciunii
lui Dumnezeu;
Bucurăte, cel ce păzeşti aşe
zământul mănăstirii tale;
Bucurăte, cel ce ai rânduit ca
femeile să nu intre acolo;
Bucurăte, cel ce ai pedepsit
îndrăzneala otomanilor;
Bucurăte, cel ce lai mustrat
pe preotul Clinovos, cel lipsit de
evlavie;
Bucurăte, cel ce ne păzeşti de
lucrarea viclenilor diavoli;
Bucurăte, cel ce ai adus bătăi
nevăzute asupra vrăjitoarei;
Bucurăte, cel ce iai dăruit ei
pocăinţă;
Bucurăte, cel ce ai alungat
seceta şi foametea;
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Bucurăte, cel ce ai scăpat
oraşul Bucureşti de ciumă;
Bucurăte, hrănitor al mulţi
milor;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 12
Cere de la Stăpânul, pentru
noi toţi, har şi mântuire sufle
tească, minunate Părinte Visa
rion, cel ce teai făcut înţelept
povăţuitor monahilor şi dum
nezeiesc ajutător credincioşilor,
ca, primind şi noi binefacerile
tale, săL lăudăm pe Hristos,
cântând: Aliluia!
Icosul 12
Cântând nevoinţele tale, te
înconjurăm ca pe un părinte
noi, fiii tăi, şi, slăvind pe Marele
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Dumnezeu Cel ce tea slăvit pe
tine, cerem rugăciunile tale, feri
cite, ca, fiind prin ele binecu
vântaţi, să te lăudăm cu bucurie,
zicând:
Bucurăte, sprijinitor al celor
ce te cheamă;
Bucurăte, zid de apărare al
poporului credincios;
Bucurăte, călăuzitor duhov
nicesc al călugărilor;
Bucurăte, învăţător preami
lostiv al poporului;
Bucurăte, ocrotitor al biseri
cilor închinate ţie;
Bucurăte, mijlocitor îmbel
şugat al dumnezeiescului har;
Bucurăte, cel ce ai unit fapta
bună cu trezvia minţii;
Bucurăte, cel ce teai ase
mănat Sfântului Vasile cel Mare;
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Bucurăte, cel luminat cu
lumina lui Hristos;
Bucurăte, cel cinstit cu stră
lucire în toată lumea ortodoxă;
Bucurăte, cel ce insufli tărie
celor robiţi de frică;
Bucurăte, bun călăuzitor pe
calea mântuirii;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe Visa
rion, de trei ori fericite!
Condacul 13
O, Sfinte şi slăvite Părinte
Visarion, milostive ierarhe şi
făcătorule de minuni, această
smerită cântare pe care cu
dragoste o aducem ţie primeşteo
şi roagăte Domnului pentru
mântuirea noastră, ca împreună
cu tine în veci săI cântăm:
Aliluia!
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Acest Condac se zice de trei ori,
după care se citeşte iarăşi Icosul 1.
Apoi se cântã Condacul 1, în
timpul cãruia preotul cãdeºte.
Dupã citirea Acatistului, rostim rugãciunea:
Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fericim pe tine, Nãscãtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericitã
ºi preanevinovatã ºi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti
mai cinstitã decât Heruvimii ºi
mai slãvitã, fãrã de asemãnare,
decât Serafimii, care, fãrã stricãciune, pe Dumnezeu-Cuvântul
ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu,
te mãrim.
Dacã este preot, acesta rosteºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul mic.
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În lipsa preotului, dupã rugãciunea cãtre Maica Domnului,
zicem:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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