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VIAÞA
SFÂNTULUI CUVIOS
GRIGORIE DECAPOLITUL
(20 noiembrie)

Acest Sfânt sa născut şi a
crescut în sudestul Asiei Mici,
în Irinopole, una din cele zece
cetăţi din Decapole, în Isauria,
din părinţi dreptcredincioşi,
Serghie şi Maria, pe vremea
luptătorilor împotriva sfintelor
icoane, sub domnia lui Leon
Armeanul (813820). A fost dat
la carte din fragedă vârstă şi,
având aplecare spre cele dum
nezeieşti şi învăţând bine, citea
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pe la biserici. Deci, dacă a ajuns
la vârsta tinereţii, părinţii se
pregăteau săl însoare, dar el sa
despărţit de cele lumeşti, mer
gând la o mănăstire, unde se
afla egumen Sfântul Simeon
Mărturisitorul, unchiul său după
mamă, care ia fost lui adevărat
părinte duhovnicesc. În acea
mănăstire a vieţuit fericitul
Grigorie vreme de 14 ani, pecet
luinduşi viaţa cu tot folosul
duhovnicesc al nevoinţelor că
lugăreşti şi după ce sa pregătit
cu sârguinţă a început a umbla
din loc în loc, prin mijlocul cre
dincioşilor din sate şi din oraşe,
îmbărbătândui spre mărturisi
rea dreptei credinţe în lupta
pentru sfintele icoane.
Lungă şi plină de primejdii a
fost călătoria aceasta a Sfântului
4

Grigorie, întru care sa arătat şi
mare făcător de minuni, că a tre
cut prin Efes, Enos, Hrisopole,
Corint, ajungând până la Roma,
unde a zăbovit mai multă
vreme. A mers, apoi, în Siracuza
Siciliei şi a ajuns, de asemenea,
şi la biserica Sfântului Mina din
Tesalonic, unde a primit şi darul
preoţiei. Mergând către Bizanţ,
a ajuns în cele din urmă la mun
tele Olimp. Şi mulţime multă de
eretici a adus la calea credinţei
şi a fost creştinilor de mare
folos. Deci, urcânduse în munte
şi îmbolnăvinduse, a înţeles că i
sa apropiat sfârşitul. A plecat
atunci la Constantinopol, unde
se afla unchiul său, Simeon,
închis în temniţă pentru sfintele
icoane, şi, închinânduse lui, sa
săvârşit cu pace, în anul 842.
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Trupul lui na putrezit însă, ci sa
dovedit purtător de mari daruri
şi sa păstrat în cinste, multă
vreme în mănăstirea unde se
sfârşise. Iar în anul 1497, Banul
Barbu Craiovescu, rezidind din
temelie mănăstirea Bistriţa, din
judeţul Vâlcea, a adus cu multă
cheltuială, moaştele Sfântului
Grigorie Decapolitul şi lea aşe
zat la această mănăstire, unde se
află şi astăzi, fiind făcătoare de
minuni, atât pentru bolile tru
peşti, cât şi pentru cele sufleteşti
ale celor ce vin cu credinţă. Racla
de argint în care odihnesc ele astăzi
este dăruită în 1656 de domnitorul
Constantin Şerban (16541658).
Pentru rugăciunile Cuviosului
Tău Grigorie Decapolitul, Hristoase
Dumnezeule, miluieştene pe noi.
Amin.
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ACATISTUL
SFÂNTULUI CUVIOS
GRIGORIE DECAPOLITUL
(20 noiembrie)

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,
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diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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).
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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, curãþeºte
pãcatele noastre. Stãpâne, iartã
fãrãdelegile 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
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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 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,
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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
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
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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
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.
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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.
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.
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Doamne, miluieşte (de 12 ori)
Slavă..., Şi acum...
Veniţi să ne închinăm 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,
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
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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
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.
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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.
Slavă..., Şi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă
Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori).
ªi îndatã se cântã,
pe glasul al 3-lea:
Dumnezeu este Domnul ºi
S-a arãtat nouã, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele
Domnului (de trei ori).
Troparul Cuviosului,
glasul al 3-lea:
Chip teai făcut înfrânării şi
prin dumnezeiescul Duh pe toţi
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iai luminat; alergarea dreptei
credinţe ai săvârşito şi cu învă
ţăturile lumea ai luminat şi ai
mustrat cugetele celor rău credin
cioşi. Părinte Cuvioase Grigorie,
roagăte lui Hristos Dumnezeu
să ne dăruiască nouă mare milă
(de două ori).
Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,
acelaºi glas:
Pe tine, ceea ce ai mijlocit
mântuirea neamului nostru, te lă
udăm, Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară. Căci, cu trupul cel luat
din tine, Fiul tău şi Dumnezeul
nostru, prin Cruce primind
pătimire, nea mântuit pe noi
din stricăciune, ca un iubitor de
oameni.
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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
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
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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
bucuria 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 drep19

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 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 şi icoasele
Condacul 1
Apărătorul şi folositorul nos
tru cel fierbinte, după datorie
mulţumiri aducem ţie, Sfinte,
noi cei izbăviţi din nevoi prin
rugăciunile tale. Deci, ca unul ce
ai îndrăzneală către Domnul,
din toate primejdiile izbăveştene
pe noi, ca săţi cântăm ţie: Bu
curăte, Sfinte Cuvioase Părinte
Grigorie!
Icosul 1
Alegând să vieţuieşti înge
reşte pe pământ, Părinte, ca să
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te bucuri cu îngerii în ceruri, ai
părăsit toate cele veselitoare ale
lumii şi, hrănindute cu dumne
zeiasca dragoste, ai alergat la
limanul cel de mântuire al
sihăstriei; pentru care noi minu
nândune, zicem ţie:
Bucurăte, cel ce din pruncie
ai luat Crucea lui Hristos;
Bucurăte, cel ce pentru dra
gostea Lui ai uitat dorul părinţilor;
Bucurăte, cel ce ai ales vie
ţuirea în feciorie;
Bucurăte, cel ce ţiai logodit
ţie curăţia;
Bucurăte, cel ce nu teai
amăgit ca Adam prin lăcomie;
Bucurăte, cel ce prin postire
ai domolit pornirile trupului;
Bucurăte, cel ce ai dobândit
în inimă frica de Dumnezeu ;
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Bucurăte, cel ce din aceasta
ai născut duh de mântuire;
Bucurăte, cel ce prin rugă
ciune ai înfrânat patimile;
Bucurăte, cel ce prin înfrâ
nare ai făcut sufletul roditor;
Bucurăte, cel ce în el ai cres
cut seminţele dreptei credinţe;
Bucurăte, cel ce din acestea
odrăsleşti nouă roadele tămă
duirilor;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 2
Fugind de grijile lumeşti şi
tăinuindute de slujitorii tăi, ai
alergat la Cuviosul Simeon
Mărturisitorul, care ţia fost ca
un părinte şi tea învăţat vieţui
rea sihăstrească; aşa teai făcut
monah iscusit, lăudând mereu
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pe Dumnezeu şi cântânduI
neîncetat: Aliluia!
Icosul 2
Cunoscând semeţia răucre
dinciosului egumen, cu îndrăz
neală lai înfruntat în sobor,
mustrândul; iar el, trufaşul,
mâniinduse, a poruncit să te
bată fără milă; tu însă, primind
mulţimea loviturilor ca pe o
rouă cerească, Iai mulţumit lui
Dumnezeu; pentru care noi,
lăudând râvna ta cea dumneze
iască, grăim aşa:
Bucurăte, cel ce ai descope
rit rătăcirile necredincioşilor;
Bucurăte, cel ce ai fugit de
locuirea cu ei;
Bucurăte, cel ce ai suferit ca
Apostolii pentru dreapta credinţă;
Bucurăte, apărător al învăţă
turilor soborniceşti şi apostoleşti;
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Bucurăte, locuitor ales al
pustiei;
Bucurăte, râvnitor al vieţii
îngereşti;
Bucurăte, cel ce prin lacrimi
ai stins focul păcatului;
Bucurăte, cel ce prin trezvie
ai adormit năvălirea patimilor;
Bucurăte, cel ce prin smerenie
ai smerit răutatea vrăjmaşului;
Bucurăte, cel ce nu teai amă
git de nălucirile lui;
Bucurăte, pom răsădit lângă
izvorul apei vieţii;
Bucurăte, cel ce, prin lucrarea
cuvântului, teai arătat roditor;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 3
Puterea Celui Preaînalt sa
pogorât, prin rugăciunile tale
25

cele bineprimite, când diavolii
care te supărau şi îndemnau spre
păcatul trupesc au fost alungaţi,
prin venirea Preacuratei Maici a
lui Dumnezeu, care sa arătat în
chipul maicii tale; aşa, scăpând
de încercări, ai cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3
Având dorire să vezi pe fra
tele tău cel după trup, lai trimis
la el pe ucenicul tău; iar tu ai
fost cuprins de lumină cerească
şi bună mireasmă multe zile,
până ce sa întors ucenicul; atunci
teai deşteptat, iar el înţelegând
acea taină preamărită, a lăudat pe
Dumnezeu şi a grăit către tine:
Bucurăte, văzător al cereşti
lor descoperiri;
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Bucurăte, locaş de necu
prinsă lumină;
Bucurăte, floare din văile
sihăstriei;
Bucurăte, cel ce ai primit de
sus vindecare;
Bucurăte, cel ce prin aceasta
ai scăpat de patimi;
Bucurăte, cel ce, răstignindute
lumii, teai adus jertfă Domnului;
Bucurăte, cel ce prin multe os
teneli ai stins cărbunii patimilor;
Bucurăte, cel ce din cer ai
primit har în chipul focului;
Bucurăte, cel ce ai fost pildă
tuturor spre mântuire;
Bucurăte, cel ce pe mulţi iai
adus Domnului mântuiţi;
Bucurăte, cel râvnitor în
pustniceştile strădanii;
Bucurăte, cel ce ai strălucit
mai mult decât soarele;
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Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 4
Vifor de gânduri îndoielnice
având Cuviosul Grigorie pentru
vedenia de care a fost învredni
cit mai multe zile, la chemat pe
unchiul şi părintele său, Cuviosul
Simeon; de la care luând bună
încredinţare că vedenia aceea
na fost înşelătoare, ci îngerească,
a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Auzitai glas din cer strigân
dute ca pe patriarhul Avraam:
Ieşi din pământul tău şi din
rudenia ta şi mergi în pământul
în care vei putea sluji lui Dum
nezeu! Şi, îndată, ai ascultat
28

dumnezeiasca poruncă; pentru
aceea îţi grăim:
Bucurăte, cel ce teai asemă
nat lui Avraam cu credinţa;
Bucurăte, cel ce, asemenea
lui, ai părăsit patria şi neamul;
Bucurăte, cu Isaac împreu
nămoştenitorule;
Bucurăte, cu Iacov minte
văzătoare de Dumnezeu;
Bucurăte, cel ce teai arătat
nou Iov cu răbdarea;
Bucurăte, nou Moise cu
nerăutatea;
Bucurăte, nou David cu
blândeţea;
Bucurăte, cel ce ai râvnit
credinţa lui Iosif;
Bucurăte, cel ce pentru ade
văr teai aprins cu râvnă ca Ilie;
29

Bucurăte, cel ce ai mustrat
păcatul cu îndrăzneală ca Bote
zătorul;
Bucurăte, bărbat al doririlor
duhovniceşti;
Bucurăte, văzător al celor
viitoare;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 5
Stea nerătăcită, multlumi
noasă şi povăţuită de Duhul
Sfânt teai arătat în pustietăţi şi
în oraşe, strălucind cu minunile,
izgonind diavolii şi tămăduind
bolile; pentru aceea, vestinduse
tuturor minunile tale, cu mulţumi
re cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5
Văzând popoarele faptele
tale cele bune şi viaţa ta înge
30

rească, au alergat la tine cu cre
dinţă, ca la un trimis al lui
Dumnezeu, deoarece mulţi au
primit răspuns cererilor lor; cu
aceştia şi noi, împărtăşindune
de binefacerile tale, preamărim
pe Tatăl ceresc şi ţie, cu mulţu
mire, îţi cântăm:
Bucurăte, părinte milostiv,
asemenea Sfântului Nicolae;
Bucurăte, povăţuitor blând
şi fără răutate;
Bucurăte, cel ce ai vădit
avuţia cea nedreaptă a lui
Mercurie;
Bucurăte, izbăvitorul din
mare al călugărului ceţi slujea;
Bucurăte, cel ce la Roma ai
făcut multe minuni;
Bucurăte, cel ce ai fugit de
lauda oamenilor;
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Bucurăte, cel ce în Sicilia ai
izgonit pe balaurul care te ame
ninţa;
Bucurăte, cel ce ai îndemnat
la pocăinţă pe o desfrânată;
Bucurăte, cel ce prin rugă
ciune ai îmblânzit oameni răi;
Bucurăte, cel ce ai trecut
nevăzut prin oastea saracinilor;
Bucurăte, cel ce ai vindecat
mâna uscată a păgânului;
Bucurăte, cel ce prin rugăciu
nile tale sa tămăduit îndrăcitul;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 6
Cuvioase Părinte Grigorie,
fiind purtător de Dumnezeu şi
propovăduitor al dreptei cre
dinţe, ai învăţat a te închina
Treimii în Unime şi Unimii în
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Treime. Şi, făcândute vas ales
ca marele Pavel, teai aprins de
râvnă şi ai mărturisit pentru
sfintele icoane cu gând de
mucenicie; dar Dumnezeu tea
ocrotit în viaţa aceasta, spre
folosul dreptslăvitorilor, care
împreună Îi cântă Lui: Aliluia!
Icosul 6
Strălucind în propovăduire
ca un al doilea Pavel în Tesalo
nic, vieţuiai în multe lipsuri; dar
Dumnezeu purtând grijă de
tine, te hrănea prin cinstita
femeie, ca pe Ilie prin corbi şi ca
pe Daniel în groapa leilor prin
îngeri; iar noi, auzind despre
credinţa ta în Dumnezeu, în
Care ai nădăjduit, grăim aşa:
Bucurăte, cel ce în multă lipsă
fiind, nu ai încetat nevoinţele;
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Bucurăte, cel ce pentru Hristos
ai răbdat multe suferinţe;
Bucurăte, cel ce ai izbăvit pe o
săracă prin izvorârea de smoală;
Bucurăte, cel ce ai vădit pe cel
ce a furat din milostenia săracilor;
Bucurăte, tămăduirea celui
nebun şi îndrăcit;
Bucurăte, cel ce ai vădit pe
călugărul prefăcut;
Bucurăte, cel ce ai risipit
vicleşugurile diavolilor;
Bucurăte, cel ce în toate iai
ruşinat pe ei;
Bucurăte, cel ce ai vestit moar
tea stâlpnicului şi a celor doi fraţi;
Bucurăte, cel ce ai îndemnat
pe un un bătrân săşi pregăteas
că mormântul;
Bucurăte, cel ce ai înfruntat
pe cel care nu îngropase mortul
găsit pe cale;
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Bucurăte, cel ce trezeşti la
rugăciune mintea celor leneşi;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 7
Vrând odinioară să mergi în
părţile slovenilor spre a vieţui
acolo în mai multă linişte, mer
gând puţin pe cale, teai întors
degrabă, fiindcă ai văzut urgia
lui Dumnezeu ce avea să vină
asupra lor peste puţin timp; iar
ucenicul tău, spăimântânduse
de înaintecunoaşterea ta, a cân
tat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7
Dumnezeu a arătat prin tine
minune preamărită cu boierul
cel închis în temniţă, că, prin
darul lui Dumnezeu, ai cunos
cut hotărârea dată pentru pier
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zarea lui; drept aceea, asemă
nândute Sfântului Nicolae, în
dată ai alergat cu multe rugă
minţi la maimarele cetăţii şi lai
izbăvit din moarte; iar el, adu
cânduţi mulţumire, a grăit către
tine:
Bucurăte, izbăvitor al celor
osândiţi pe nedrept;
Bucurăte, ajutător al celor
din primejdii;
Bucurăte, liman celor învă
luiţi de marea acestei vieţi;
Bucurăte, cel ce şi acum
izbăveşti pe cei care cheamă
numele tău;
Bucurăte, cel ce ai cunoscut
venirea ucenicului tău;
Bucurăte, cel ce ai scăpat pe
cel muşcat de viperă;
Bucurăte, cel ce ai păzit o
fecioară de durerile ochilor;
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Bucurăte, cel ce ai tămăduit pe
suferinzii ce sau atins de patul tău;
Bucurăte, cel ce ai izbăvit pe
bolnavii de friguri care sau atins
de rasa ta;
Bucurăte, cel ce ai vindecat
o femeie ce avea dureri de cap;
Bucurăte, cel ce lai izgonit
pe diavolul dintrun călugăr;
Bucurăte, îţi spunem şi noi,
cei ajutaţi de tine;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 8
Cu toate că ai vieţuit cu
oamenii pe pământ, fericite
Părinte Grigorie, ţiai înălţat
mintea mereu la cele cereşti,
minunând pe îngeri şi pe
oameni cu răbdarea ta; pentru
aceasta, luând de la Dumnezeu
ca răsplată viaţa veşnică,
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împreună cu îngerii, Îi cânţi
neîncetat: Aliluia!
Icosul 8
Cu trupul ai fost întru cei de
jos ca un om, iar cu mintea nu
teai dezlipit de cele de sus; pen
tru aceasta, ucenicul tău, de mai
multe ori, a văzut foc ieşind din
gura ta, care ţia luminat faţa
mai mult decât soarele, şi sa
spăimântat; de aceea, ferindute
de laudele oamenilor, iai po
runcit ca până la sfârşitul vieţii
tale să păzească taina; deci acum,
şi noi împreună cu el, grăim ţie:
Bucurăte, cel ce ţiai îndrep
tat dorirea spre cele de sus;
Bucurăte, cel ce lucrarea ta
ai făcuto pentru Dumnezeu
Bucurăte, cel a cărui rugă
ciune a fost ca o sabie;
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Bucurăte, cel ce ai tăiat spi
nii păcatului;
Bucurăte, cel ce, în trup fiind,
ai auzit cântare îngerească;
Bucurăte, cel ce, prin curăţia
minţii, teai învrednicit de ve
deri dumnezeieşti;
Bucurăte, cel ce mereu ţiai în
dreptat voinţa spre Dumnezeu;
Bucurăte, cel ce trupul ţi lai
făcut locaş Preasfintei Treimi;
Bucurăte, cel ce ai însoţit pe
ucenicul tău, Ioan, în chip nevăzut;
Bucurăte, cel ce în vremea ru
găciunii te arătai şi unchiului tău;
Bucurăte, cel ce ai izbăvit pe
stâlpnicul ispitit;
Bucurăte, grăim ţie şi noi,
cei izbăviţi de necazuri;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
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Condacul 9
Toate părţile Bizanţului, din
Decapole până la Roma, de la
Răsărit la Apus, propovăduiesc
lucrarea ta minunată, prin care
pe mulţi iai izbăvit de dureri şi
din necazuri, vrednicule de minu
ne; deci şi noi, împreună cu ei,
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9
Ritorii cei mult bârfitori, care
se fălesc cu filosofia cea deşartă,
nu pricep cum tu, fiind în trup
muritor, ai biruit firea, vieţuind
prin harul lui Dumnezeu ca un
fără de trup; iar noi, aducând mul
ţumire Celui ce tea mărit în viaţă
şi după moarte, cântăm ţie aşa:
Bucurăte, cel ce prin străda
nie ai dobândit înţelepciunea
cea de sus;
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Bucurăte, cel ce ai defăimat
înţelepciunea cea deşartă;
Bucurăte, cel dulce la cu
vânt şi mângâietor în învăţături;
Bucurăte, cel nevoitor pen
tru Biserica lui Hristos;
Bucurăte, cel ce pentru aceas
ta, de multe ori, teai primejduit;
Bucurăte, cel ce teai jertfit
pentru Hristos;
Bucurăte, cel ce teai aprins
ca focul de dragostea Lui;
Bucurăte, cel ce ai ţinut în
viaţă dreapta credinţă;
Bucurăte, mărturisitor al lui
Hristos;
Bucurăte, apărător al sfinte
lor icoane;
Bucurăte, izbăvitor al multor
oameni din rătăcirea idolească;
Bucurăte, cel ce ai fost urmă
tor al Sfinţilor Apostoli;
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Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 10
În viaţa ta nai răsplătit rău
pentru rău ci, voind a te asemă
na Stăpânului Hristos, ai iubit
nerăutatea, pacea şi dragostea;
teai rugat pentru cei ce teau
năpăstuit şi teau bătut, precum
Domnul pentru cei ce Lau răs
tignit şi precum întâiul mucenic
Ştefan pentru cei ce lau ucis cu
pietre; iar acum, bucurândute,
cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10
Ca un zid nebiruit împotriva
patimilor şi vas al curăţiei, teai
arătat, Părinte Cuvioase. Cu pri
vegherea izgonind somnul lene
virii, teai făcut locaş Duhului
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Sfânt şi nici în somn nau putut
diavolii să te înşele cu năluciri;
pentru aceasta, noi lăudândute,
îţi cântăm:
Bucurăte, cel ce ai fugit de
poftele cele necurate;
Bucurăte, păzitor ales al
fecioriei;
Bucurăte, purtător al semne
lor lui Hristos în trup, ca şi Pavel
Apostolul;
Bucurăte, propovăduitor al
dreptei credinţe;
Bucurăte, cel ce eşti numit
cu numele privegherii;
Bucurăte, cel ce teai sălăşluit
în cămara de mire a lui Hristos;
Bucurăte, slujitor al Maicii
Domnului;
Bucurăte, apărător al cinsti
tei sale icoane;
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Bucurăte, cel ales de Hristos
în treapta preoţiei;
Bucurăte, cel ce ai adus
Sfânta Jertfă cu inimă curată;
Bucurăte, cel ce pe mulţi iai
ridicat din căderi sufleteşti;
Bucurăte, cel ce eşti pildă de
vieţuire pentru noi;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 11
Dumnezeu, Împăratul împă
raţilor, vrând să te cheme la Sine
ca săţi răsplătească pentru mul
tele tale osteneli cu bogate daruri,
a îngăduit să pătimeşti de o
boală cumplită; din care izbă
vindute prin rugăciune, ai cerut
să pătimeşti de idropică, prin
care răbdarea ta mai mult sa
cunoscut; iar tu ai lăudat pe
Dumnezeu, cântând: Aliluia!
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Icosul 11
Făclie primitoare de lumină
înţelegătoare te cunoaştem pe
tine, Părinte Grigorie, că, râv
nind virtuţile Cuvioşilor celor
mai dinainte, teai aprins de dum
nezeiescul foc, pe care Domnul a
venit săl arunce pe pământ şi ai
ars toată materia poftitoare de
cele de jos; şi iai povăţuit către
cunoaşterea lui Dumnezeu pe
cei ce au năzuit către tine; pentru
care grăim aşa:
Bucurăte, cel ce teai făcut
următor marelui Antonie;
Bucurăte, cel ce cunoşti gân
durile, ca marele Eftimie;
Bucurăte, cel ce ţiai stăpâ
nit firea, ca Sava cel Sfinţit;
Bucurăte, învăţător al pustiei,
ca marele Teodosie;
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Bucurăte, cel ce ai iubit tăce
rea, ca marele Arsenie;
Bucurăte, cel ce îndrepţi spre
pocăinţă, ca Efrem Sirul;
Bucurăte, cel ce teai arătat
în răbdare ca un stâlp neclintit;
Bucurăte, cel asemenea cu
Sfinţii Maxim şi Teodor Studitul;
Bucurăte, cel ce ai împletit
blândeţea cu nerăutatea;
Bucurăte, comoară a toată
fapta bună;
Bucurăte, cel ce teai adus ca
o bună mireasmă lui Hristos;
Bucurăte, locuitor al cerului
în ceata Cuvioşilor;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 12
Unchiul şi părintele tău
aflânduse închis pentru mărtu
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risirea sfintele icoane, dorind să
te vadă mai înainte de a trece tu
din viaţa aceasta, tea chemat la
el; iar tu, fericite Grigorie, deşi
erai cuprins de boală, ai mers cu
multă osteneală, şi, îmbrăţişân
duvă duhovniceşte, vaţi des
părţit cu bucurie; iar după păti
mirea unui an deplin în cumpli
tă boală, ai adormit în Domnul,
cântând: Aliluia!
Icosul 12
Cântând adormirea ta, te
lăudăm, că bine teai nevoit;
alergarea ai săvârşit, credinţa ai
păzit, pentru care nea rămas
mărturie cinstitul tău trup, cel
ce prin harul lui Dumnezeu se
păzeşte întreg şi nestricat; de
aceea îţi cântăm cu credinţă:
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Bucurăte, cel ce ai fost înger
în trup;
Bucurăte, Cuvioase Grigorie,
bucuria Sfinţilor;
Bucurăte, vorbitor cu Apos
tolii şi cu Mucenicii;
Bucurăte, locuitor cu Drepţii
şi Cuvioşii;
Bucurăte, cel ce teai născut
în Decapole;
Bucurăte, cel ce locuieşti în
Ierusalimul cel de Sus;
Bucurăte, comoară nepre
ţuită a Valahiei;
Bucurăte, cel ce păzeşti ţara
noastră de primejdii ;
Bucurăte, lauda Mănăstirii
Bistriţa;
Bucurăte, podoabă a cleru
lui bisericesc;
Bucurăte, mângâiere a celor
deznădăjduiţi;
48

Bucurăte, ajutor al celor ne
căjiţi;
Bucurăte, Sfinte Cuvioase
Părinte Grigorie!
Condacul 13
O, Sfinte Cuvioase Părinte
Grigorie, slujitor al lui Hristos şi
ajutător al tuturor celor din
nevoi, primind acum aceste
laude de la noi, smeriţii, mijlo
ceşte către Dumnezeu să ne
izbăvească de toată primejdia şi
neputinţa, precum şi de veşni
cele chinuri, ca împreună cu
tine, să ne învrednicim de bucu
ria cea veşnică, şi săI cântăm
neîncetat: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei
ori. Şi iarăşi se zice Icosul 1, după
care rostim:
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Rugăciune
O, Sfinte Cuvioase Părinte
Grigorie, cel ce din pruncie ai
simţit dragostea Domnului, pă
răsind toate deşertăciunile lumii,
tu ai lăsat pe părinţii trupeşti şi
cu credinţă ai urmat Lui. Pe El
Lai iubit mai mult decât toate
bunătăţile cele trecătoare ale
lumii acesteia. Că, luminându
ţise ochii sufletului, Iai slujit
cu toată curăţia, ca un înger în
trup. Drept aceea, Hristos tea
preamărit cu darul facerii de
minuni în viaţă şi după trecerea
din viaţa aceasta. Aşa îi cinsteşte
Dumnezeu pe cei ceI slujesc cu
credinţă şi Îl slăvesc prin faptele
lor. După multe osteneli săvâr
şite în viaţă, ai aflat milă de la
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Dumnezeu şi cu harul Lui teai
sfinţit, iar acum vieţuieşti în lumi
na cea neînserată a Preasfintei
Treimi, cu cetele Cuvioşilor măr
turisitori. Rugămute dar, Sfinte
al lui Dumnezeu, primeşte aces
te rugăciuni de la noi, nevredni
cii, care nădăjduim în ajutorul
tău. Sfintele tale moaşte, care cu
darul lui Dumnezeu revarsă
pentru credincioşi mireasmă şi
putere de vindecare a bolilor,
sunt odor de mare preţ pentru
noi. Deci, avândute bun mijlo
citor la Milostivul Dumnezeu,
aducem ţie această puţină rugă
ciune ca să ne fii totdeauna folo
sitor şi rugător către Domnul şi
mai ales să aflăm milă în ziua
judecăţii. Şi aşa, să ne învredni
cim de nespusele bunătăţi, să
vieţuim în lumina cea neînsera
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tă şi veşnică a lui Dumnezeu,
slăvind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, Treimea Cea de o
fiinţă şi nedespărţită, acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Rugăciune
(în faţa raclei cu sfintele moaşte
ale Sfântului Grigorie Decapolitul)

O, Sfinte Cuvioase Părinte
Grigorie, cel ce în viaţă, după
Evanghelie, ai fost lumină lumii;
iar după moarte, prin aducerea
sfintelor tale moaşte, din purta
rea de grijă a lui Dumnezeu, ai
fost dat păzitor acestei ţări creş
tine; ştim că, vieţuind încă în trup,
teai făcut locaş al Preasfintei
Treimi. Cortul tău cel pămân
tesc, plin de harul Duhului Sfânt,
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ni lai lăsat nouă ca mărturie a
vieţuirii tale în Dumnezeu şi
mângâiere pentru sufletele încer
cate de necazuri. Iar în cer, unde
teai mutat, te rogi neîncetat
împreună cu Preacurata Maică a
lui Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii
pentru întărirea Sfintei Biserici,
a slujitorilor ei, a conducătorilor
noştri şi pentru sănătatea şi
mântuirea tuturor dreptcredin
cioşilor creştini. Cu umilinţă
îngenunchem lângă sfintele tale
moaşte şi le sărutăm cu dragos
te, rugândute: Întăreşte şi
păzeşte sfânta ta mănăstire care
te are apărător şi sfântul locaş
pe care ţi lai ales ca sălaş pe
pământ; păzeşte şi Ţara noastră
cu darul cel dat ţie de la
Dumnezeu, pe Care Lai slujit
cu credinţă şi jertfelnicie în viaţa
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pământească. Nu trece cu vede
rea pe cei ce nădăjduiesc spre
ajutorul tău şi cu credinţă
căzând se închină şi sărută sfin
tele tale moaşte. Ajutăi să li se
împlinească cererile cele de
folos; să fie păziţi de supărarea
duhurilor necurate şi să fie izbă
viţi de orice boală, ca împreună
să slăvim pe Dumnezeu Cel în
Treime: Tatăl şi Fiul şi Sfântul
Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Apoi se cântă Condacul 1, în
timpul căruia preotul cădeşte.
După citirea Acatistului,
rostim rugăciunea:
Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fericim pe tine, Nãscãtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericitã
ºi preanevinovatã ºi Maica
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Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heruvimii ºi mai slãvitã, fãrã de asemãnare, decât Serafimii, care,
fãrã stricãciune, pe DumnezeuCuvântul ai nãscut, pe tine, cea
cu adevãrat Nãscãtoare de
Dumnezeu, te mãrim.
Dacã este preot, acesta rosteºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.
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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