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VIAÞA SFÂNTULUI
IERARH NICOLAE,
ARHIEPISCOPUL
MIRELOR LICHIEI
(6 decembrie)

Sfântul Nicolae sa născut pe
vremea împăraţilor Diocleţian
(284305) şi Maximian (286305)
în cetatea Patara din Asia Mică.
Părinţii săi, Teofan şi Nona, au
murit în timpul unei molime, pe
când Sfântul era mic de ani, şi,
de aceea, a fost crescut de un
unchi, care purta tot numele de
Nicolae şi era episcop al acelei
cetăţi. Acesta la învăţat bunele
deprinderi creştine şi dreapta
credinţă, iar la vârsta potrivită
la rânduit între clericii Bisericii,
apoi la hirotonit preot. Sfântul
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strălucea prin înfrânare, rugă
ciune, milostenie, dreptate şi
râvnă înţeleaptă pentru cele
sfinte. De aceea, pentru nespu
sele lui virtuţi a fost ales şi hiro
tonit episcop al cetăţii Mira, din
Lichia. Fiind om cu frica lui
Dumnezeu şi propovăduind cu
îndrăzneală dreapta credinţă, a
fost prins de maimarii păgâni
ai cetăţii şi, dândul la chinuri,
lau închis în temniţă împreună
cu alţi creştini. Dar, de vreme ce
Sfântul Constantin cel Mare
(306337), din voia lui Dumnezeu,
a ajuns împărat al romanilor, cei
care erau închişi au fost eliberaţi
şi, împreună cu ei, a fost eliberat
şi Sfântul Ierarh Nicolae. Mergând
el la Mira, sa arătat multmilos
tiv către cei săraci şi apărător al
celor nedreptăţiţi. Când sa întru
nit cel dintâi Sinod Ecumenic de
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la Niceea, în anul 325, a luat parte
şi Sfântul Nicolae, care la mus
trat pe Arie pentru rătăcirea sa.
Apoi, i sa dat marelui ierarh
darul facerii de minuni. El a eli
berat din temniţă trei oameni
nevinovaţi, care lau chemat în
ajutor pe Sfântul, cerândui ca,
precum a izbăvit pe cei din
Lichia, aşa săi izbăvească şi pe
ei. De aceea, Sfântul Ierarh
Nicolae, ca unul care era grab
nic ajutător, i sa arătat în vis
împăratului Constantin şi epar
hului Avlavie. Pe acesta din
urmă la şi mustrat pentru
nedreptatea făcută celor trei
oameni în faţa împăratului, iar
pe împărat la înştiinţat cu deamă
nuntul, arătândui că cei trei erau
nevinovaţi, fiind învinuiţi din
invidie. Astfel, Sfântul Nicolae
ia izbăvit de la moarte. Pe lângă
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aceasta, a făcut şi alte multe
minuni. Păstorind dumnezeieşte
dreptcredinciosul popor, a ajuns
la adânci bătrâneţi şi sa mutat
către Domnul, pe la anul 345,
neuitând nici după moarte
turma sa, ci dând în toate zilele
cu îndestulare binefaceri celor
lipsiţi şi izbăvindui de tot felul
de primejdii şi de nevoi.
Moaştele Sfântului Ierarh
Nicolae, care sau arătat izvorâ
toare de mir, au săvârşit multe
minuni la Mira Lichiei. Ele se află
astăzi la Bari, în sudul Italiei,
unde au fost aduse la 9 mai 1087,
ca să nu cadă în mâinile păgânilor.
Pentru rugăciunile Sfântului
Ierarh Nicolae, Hristoase Dum
nezeule, miluieştene pe noi.
Amin.
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ACATISTUL SFÂNTULUI
IERARH NICOLAE,
ARHIEPISCOPUL
MIRELOR LICHIEI
(6 decembrie)

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:
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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 puru-rea 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 ispitã, ci ne
izbãveºte de cel viclean.
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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,
ca unui Stãpân, noi, pãcãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.
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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
nevoi, cã tu eºti mântuirea neamului creºtinesc.
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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.
ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit ºi S-a îngropat;
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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.
Doamne miluieşte (de 12 ori)
Slavă..., Şi acum...
Veniţi să ne închinăm Împăra
tului nostru Dumnezeu.
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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
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
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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.
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.
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Slavă..., Şi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă
Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori).
ªi îndatã se cântã,
pe glasul al 4-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 4-lea:
Îndreptător credinţei şi chip
blândeţilor, învăţător înfrânării
tea arătat pe tine, turmei tale,
adevărul lucrurilor. Pentru aceas
ta ai câştigat cu smerenia cele
înalte, cu sărăcia cele bogate.
Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe
Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre (de două ori).
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Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,
acelaºi glas:
Taina cea din veac ascunsã ºi de
îngeri neºtiutã, prin tine, Nãscãtoare de Dumnezeu, celor de pe
pãmânt s-a arãtat, Dumnezeu
întrupându-Se întru unire neamestecatã ºi Crucea de bunãvoie
pentru noi luând, prin care înviind pe cel întâi-zidit, a mântuit
din moarte sufletele noastre.
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
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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
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
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faþa Ta ºi Duhul Tãu cel Sfânt
nu-L lua de la mine. Dã-mi mie
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 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.
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Condacele şi Icoasele
Condacul 1:
Cel ce verşi mir de mult preţ
la toată lumea, şi mie, celui
nevrednic şi mai mult decât toţi
păcătos, dăruieştemi ca săţi
aduc ţie cântare, Părinte Nicolae.
Tu, ca unul ce ai îndrăznire
către Dumnezeu, izbăveştemă
din toate necazurile ca săţi
cânt: Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Icosul 1:
Arătatuteai în vis împăra
tului celui cinstitor de Dumnezeu
şi pentru moartea voievozilor
acelora lai îngrozit pe el şi
degrab ascultând de porunca ta,
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Sfinte Nicolae, a poruncit ca săi
elibereze. Pentru aceea, ei au
fost cuprinşi de bucurie şi de
frică, iar eu cu ei grăiesc ţie:
Bucurăte, cap sfinţit;
Bucurăte, cel ce ai sfărâmat
capul cel diavolesc prin rugă
ciunile tale;
Bucurăte, slujitor al Împăra
tului tuturor;
Bucurăte, ajutător al celor
credincioşi;
Bucurăte, întărire a Orto
doxiei;
Bucurăte, pierzător al celor
fără de lege;
Bucurăte, cel ce eşti insuflat
cu suflarea Duhului Sfânt;
Bucurăte, cel ce ai risipit
viforul mulţimii zeilor;
Bucurăte, cel ce eşti dim
preună vorbitor cu îngerii;
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Bucurăte, izgonitor al de
monilor;
Bucurăte, glas al dumneze
ieştilor cuvinte;
Bucurăte, cel ce ai astupat
gurile ereticilor;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 2:
Pe pământ, al doilea Înainte
mergător teai arătat, Sfinte
Nicolae, spre mustrarea fărăde
legilor, că acela a mustrat pe
Irod, săvârşitorul fărădelegii,
iar tu ai ruşinat pe Arie cel orbit
cu eresul, şi toată lumea ai voit
să o cureţi de învăţăturile lui
cele nedrepte, şi turma ta să o
luminezi, ca un părinte şi învă
ţător. Pentru aceea, cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul 2:
Vrând dimineaţa Avlavie,
după porunca împăratului, să
scoată din temniţă pe cei legaţi,
spre a fi ucişi, tu, cu minunile
tale, mai înainte ai apucat prin
vis şi, îngrozindul pe el, ai zis:
„Nimic să nu faci bărbaţilor
acestora, că nevinovaţi sunt
spre tăiere”. Pentru aceea şi noi
grăim ţie, Nicolae mărite:
Bucurăte, mare făcător de
minuni;
Bucurăte, grabnic ajutător;
Bucurăte, cald folositor;
Bucurăte, cercetător al celor
necăjiţi;
Bucurăte, liman lin al celor
înviforaţi;
Bucurăte, mângâiere a celor
ce plâng;
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Bucurăte, hrănitor al celor
flămânzi;
Bucurăte, povăţuitor al celor
orbi;
Bucurăte, bogăţia săracilor;
Bucurăte, toiag tare al bătrâ
neţilor;
Bucurăte, cununa Bisericii;
Bucurăte, părinte al săraci
lor şi bun dăruitor;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 3:
Am auzit, Sfinte Nicolae, de
minunile tale şi mam înspăi
mântat, că, de bucurie şi de frică
fiind cuprins, ce am a răspunde
nu mă pricep. Ci tu, prin rugă
ciunile tale cele treze, luminea
zămi mintea, ca să cânt lui
Dumnezeu dimpreună cu tine:
Aliluia!
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Icosul 3:
Arhanghelii cu îngerii se
minunează, părinte, de credinţa
ta cea tare către Dumnezeu,
apostolii şi prorocii se laudă cu
tine, oamenii cei dreptcredin
cioşi spre tine au nădejde. Pentru
aceasta şi eu, deşi sunt nevred
nic, grăiesc ţie, Sfinte Nicolae:
Bucurăte, cel ce eşti împreu
nălocuitor cu îngerii;
Bucurăte, cel ce aduci întris
tare diavolilor;
Bucurăte, cel ce eşti slujitor
asemenea lui Grigorie Teologul
în preoţie;
Bucurăte, cu Ioan Gură de
Aur dimpreună vorbitor;
Bucurăte, prieten al marelui
Vasile;
Bucurăte, că dimpreună cu
aceştia tai eresurile;
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Bucurăte, cel ce porţi o cre
dinţă cu ei;
Bucurăte, cel ce faci minuni
spre împăcare;
Bucurăte, că tu izbăveşti
lumea de mulţimea zeilor;
Bucurăte, cel ce ai vorbit
mai dinainte despre cinstirea
Născătoarei de Dumnezeu în
Biserică;
Bucurăte, că, ruşinând pe
Arie înşelătorul, la sobor, lai
învins;
Bucurăte, cel ce pe fecioare
le acelea leai oprit de la păcat,
prin milostenia ta;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 4:
O, mare făcătorule de minuni
Nicolae, deşi pe fecioarele ace
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lea voia tatăl lor să le dea la des
frânare, din pricina sărăciei, tu,
părinte, mai înainte apucând,
aur din destul tatălui lor ai dat.
Pentru aceea, nepricepând ei de
unde se făcea aceasta, minunân
duse, au cântat lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 4:
Ca să arăţi a ta mare milosti
vire către cei săraci, întru tot fe
ricite, iai dat bătrânului noap
tea, întru ascuns, trei legături de
galbeni, izbăvindul pe el şi pe
fetele lui de căderea în păcat.
Pentru aceea, auzi de la toţi:
Bucurăte, vistierie a milei
lui Dumnezeu;
Bucurăte, cel ce ai primit mai
înainte înştiinţare de la Domnul;
Bucurăte, dătător al bunătă
ţilor lui Dumnezeu;
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Bucurăte, hrană şi bucurie a
celor ce aleargă la tine;
Bucurăte, pâine neîmpuţi
nată pentru cei lipsiţi;
Bucurăte, bogăţie de Dum
nezeu dăruită celor ce vieţuiesc
în lipsă pe pământ;
Bucurăte, ridicare grabnică
a săracilor;
Bucurăte, limpede cugetare
a celor necăjiţi;
Bucurăte, cel ce eşti blând
ascultător celor neputincioşi;
Bucurăte, dulceaţă a toată
lumea;
Bucurăte, cel ce ai îndrumat
spre nuntă legiuită pe cele trei
fete;
Bucurăte, izbăvitorul neca
zurilor mele, prin rugăciunile tale;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
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Condacul 5:
Către biserica ta mergând
oarecând Vasile, sârguinduse
săţi aducă dar, a fost răpit de aga
reni şi dat lui Amira, stăpânului
lor, spre slujbă. Iar părinţii lui,
deşi erau întristaţi, nau încetat
a îndrepta către tine rugăciuni
şi, trecând ziua praznicului tău,
spre seară, lai pus pe el înaintea
lor; deci, văzând ei această mi
nune, înălţau lui Dumnezeu
cântarea de bucurie: Aliluia!
Icosul 5:
Mergând fiul lui Agricola să
dea un pahar lui Amira a stat
înaintea lui cu frică. Iar tu,
părinte, rugat fiind de părinţii
lui, lai izbăvit pe el din mâinile
lui Amira în acel ceas. Pentru
aceea, cu ei grăim ţie, Sfinte
Nicolae, ca unui bun păstor:
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Bucurăte, ierarh al Domnului;
Bucurăte, luminată propo
văduire a creştinătăţii;
Bucurăte, cel ce porţi nume
de biruinţă;
Bucurăte, stârpire a patimi
lor celor neroditoare;
Bucurăte, aducere de roadă
a pomilor duhovniceşti;
Bucurăte, îndreptătorul drept
credincioşilor;
Bucurăte, prădarea păgână
tăţii;
Bucurăte, doctor fără de plată;
Bucurăte, că în dar luând, în
dar împarţi tămăduiri;
Bucurăte, al celor neputin
cioşi bun păstor;
Bucurăte, cel ce izgoneşti din
tre noi pe slujitorii diavoleşti;
Bucurăte, desfătare a toată
lumea;
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Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 6:
Minunată sa arătat naşterea
ta, sfinţite Nicolae, credincios
fiind tu pe pământ din vremea
naşterii tale, că ai supt numai din
sânul drept şi de la pieptul maicii
tale teai cunoscut făcător de mi
nuni. Pentru aceea şi acum cu tine
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 6:
De împresurările diavoleşti
izbăveşte pe oameni, Părinte,
prin rugăciunile tale, cel ce cu
râurile sudorilor tale ai stins
mulţimea zeilor păgâni. Pentru
aceea şi acum dăruieşte vinde
cări neputinţelor mele, ierarhe,
ca să te laud pe tine, zicând:
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Bucurăte, Nicolae, întru tot
cinstite;
Bucurăte, făcătorule de mi
nuni;
Bucurăte, ierarhe;
Bucurăte, preacuvioase;
Bucurăte, întru tot fericite;
Bucurăte, cel ce eşti cu nume
mare;
Bucurăte, preamărite;
Bucurăte, hrănitor al posti
torilor;
Bucurăte, învăţător al înfrâ
nării;
Bucurăte, îndreptare a celor
rătăciţi;
Bucurăte, că altceva nu ştim
să grăim fără numai: „Bucurăte”;
Bucurăte, că prin tine ne
îndestulăm de lumină;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
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Condacul 7:
Având vicleană cunoştinţă,
Arie a început a învăţa eresurile
cele fără de Dumnezeu şi a
intrat în turma ta ca un lup,
vrând ca o fiară să o apuce. Dar
tu, prealăudate, degrab aler
gând către Stăpânul, prin rugă
ciunile tale ai izgonit toată
nebunia lui şi ca pe o fiară cum
plită lai surpat. Pentru aceea,
cu tine, Sfinte Nicolae, cânt lui
Dumnezeu, Celui ce ţia dat
această putere: Aliluia!
Icosul 7:
Mai înainte împotrivindute
eresului lui Arie, cel de trei ori
blestemat, ai ruşinat învăţătura
lui cea fără de Dumnezeu şi,
surpândul ca pe un al doilea
Iuda, lai lăsat. Pentru aceea şi
noi grăim ţie neîncetat:
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Bucurăte, întâistătător pe
scaunul Mirelor;
Bucurăte, mare ierarh al
Lichiei;
Bucurăte, cale nerătăcită a
celor ce înoată pe mare;
Bucurăte, timpan care dai
sunet de dumnezeiască glăsuire;
Bucurăte, chimval bine ră
sunător;
Bucurăte, trâmbiţă a Sfintei
Treimi;
Bucurăte, că ai stricat trâm
biţa eresurilor lui Arie;
Bucurăte, zicea ţie Constantin;
Bucurăte, a grăit ţie Avlavie;
Bucurăte, a spus ţie tatăl cu
fetele;
Bucurăte, au rostit Agricola
cu Vasile;
Bucurăte, că prin tine, de
mânia potopului izbăvindune,
pace cu Dumnezeu aflăm;
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Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 8:
Minune dumnezeiască teai
arătat, fericite, celor ce alergau
la biserica ta, de Dumnezeu
purtătorule, de multe feluri de
necazuri şi năvăliri izbăvindui,
părinte, pe cei ce, după Dum
nezeu, spre tine cu credinţă şiau
pus nădejdea, cântând: Aliluia!
Icosul 8:
Având îndrăznire către
Hristos, Sfinte Nicolae, turma
Lui o păzeşti de lupii cei văzuţi
şi nevăzuţi, iar de către cei ce
aleargă sub acoperământul tău
nu te întorci; pentru aceasta şi
nouă, celor ce suntem învăluiţi
de gânduri şi de lucrări viclene,
întindene mână de ajutor,
Părinte, ca să te lăudăm, zicând:
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Bucurăte, Nicolae prealău
date;
Bucurăte, întărirea Mirelor;
Bucurăte, podoaba Lichiei;
Bucurăte, cârmuitor bun;
Bucurăte, cel ce dimpreună
cu îngerii salţi;
Bucurăte, cel ce te veseleşti
cu Arhanghelii;
Bucurăte, că, fără materie,
cu Heruvimii slujeşti Făcătorului;
Bucurăte, cel ce pe lai sur
pat Arie, sluga diavolului;
Bucurăte, cel ce dăruieşti mir
cu bun miros;
Bucurăte, cel ce alungi miro
sul cel rău;
Bucurăte, albeală, care speli
patimile;
Bucurăte, roşeală, care aco
peri păcatele;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
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Condacul 9:
Nu ne pricepem de unde vom
începe aţi aduce laudă, Părinte.
Care cântare îţi vom cânta? Sau
cu ce cununi te vom încununa?
Că, de ne vom aduce aminte de
voievozi, ne minunăm; de Vasile,
ne mirăm; despre fecioarele ace
lea, nu ştim ce să grăim; pentru
aceasta, dimpreună cu tine lui
Dumnezeu, Cel ce ţia dat ţie
cele preamărite, laudă Îi adu
cem, cântând: Aliluia!
Icosul 9:
Văzând Stăpânul a toate
neamul omenesc pierzânduse
cu eresul nebuniei lui Arie, pe
tine tea dat mustrător rătăcirii
lui. Dar tu, Părinte, de la masa
învăţăturii dumnezeieşti, ca pe
un urât, lai lepădat, iar pe noi,
37

cu aluatul Ortodoxiei ne milu
ieşte, ca săţi cântăm:
Bucurăte, Sfinte Nicolae,
Israelul cel nou;
Bucurăte, sabie ascuţită, care
tai rătăcirea eresurilor;
Bucurăte, întărire a credin
cioşilor;
Bucurăte, surpare a celor
fără de lege;
Bucurăte, cel ce ai primit
Duhul Sfânt;
Bucurăte, cel ce îneci duhu
rile viclene în marea cea de foc;
Bucurăte, porumbelul Dom
nului;
Bucurăte, cursă prinzătoare
asupra celui viclean;
Bucurăte, cel ce dăruieşti
celor legaţi slobozire;
Bucurăte, cel ce ai legat ere
surile cele fără de Dumnezeu;
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Bucurăte, cel ce deschizi
gurile ortodocşilor;
Bucurăte, cel ce amuţeşti
limbile celor vicleni;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 10:
Auzitam pe Vasile acela
grăind şi înaintea tuturor spu
nând minunile tale, pe care leai
făcut cu el, părinte, şi minunân
dune, am preamărit puterea
cea dată ţie de Dumnezeu, că tu,
ca un bun păstor, degrab alergi
către cei ce te cheamă şi pentru
toţi te rogi lui Dumnezeu şi
Stăpânului, cântând: Aliluia!
Icosul 10:
Izbăveştene, părinte, cu rugă
ciunile tale, ca pe Vasile acela.
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Auzine, preacuvioase, precum
ai auzit pe voievozii cei legaţi.
Dăne mână de ajutor, Sfinte,
precum ai dat celor ce erau
învăluiţi în mare, ca să grăim ţie
acestea:
Bucurăte, al doilea Moise;
Bucurăte, lege duhovnicească;
Bucurăte, haina preoţiei;
Bucurăte, mai înainte arătă
tor al dreptăţii;
Bucurăte, mustrător al ne
dreptăţii;
Bucurăte, de Dumnezeu în
cununate ierarhe;
Bucurăte, cel ce opreşti guri
le celor hulitori de Dumnezeu;
Bucurăte, lumină aprinsă
din văpaia dumnezeiască;
Bucurăte, cel ce ai stins vicle
nia din văpaia diavolească;
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Bucurăte, cel ce eşti aur de
Dumnezeu lămurit;
Bucurăte, cel ce ai afundat
pe Satana, ca plumbul, în adânc;
Bucurăte, mărgăritar mult
luminos;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 11:
Tu eşti păstorul cel bun,
Sfinte Nicolae, că povăţuieşti
turma ta către păşunea cea
duhovnicească şi din izvorul
Raiului o adăpi pe ea. Pentru
aceea, împreună cu tine, cântă
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11:
Pom al Raiului fiind, fericite,
cel ce ai stâlpări de rugăciuni neîn
cetate către Dumnezeu, dăne
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nouă sub umbra acelora totdea
una a fi umbriţi, ca să grăim ţie:
Bucurăte, vieţuitor în loca
şul Celui Preaînalt;
Bucurăte, cel ce ai biruit
ispitele diavoleşti;
Bucurăte, păzitorul rându
ielii dumnezeieşti;
Bucurăte, arhipăstorule sfinte;
Bucurăte, că ai ruşinat bas
mul eresurilor lui Arie;
Bucurăte, îndreptător cre
dinţei popoarelor pământului;
Bucurăte, rană pentru mul
ţimea diavolilor;
Bucurăte, părinte şi învăţă
torule;
Bucurăte, că pe dascălul
eresurilor lai ruşinat;
Bucurăte, cel cei ai cinstit
cărunteţile, înfrumuseţândule
cu înţelepciune duhovnicească;
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Bucurăte, cel ce ai ruşinat
cărunteţile lui Arie cele urâte;
Bucurăte, că prin tine neam
învăţat a ne închina Ziditorului
Celui slăvit în Treime;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 12:
Înţelepciunea ta cea întru tot
cinstită pe Arie cel rătăcit la
ruşinat şi mintea ta a risipit
mulţimea zeilor. Povăţuieşte şi
sufletele noastre cele rătăcite şi
ne învaţă a cânta împreună cu
tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12:
Cu inima mam înspăimân
tat, cu sufletul mam tulburat,
cu limba nu ştiu ce să grăiesc,
fără numai acestea:
43

Bucurăte, cel ce eşti mai mare
între preoţi;
Bucurăte, cel ce eşti întâistă
tător pe scaunul Mirelor;
Bucurăte, împreunăşezător
pe scaun cu Apostolii;
Bucurăte, cel ce eşti lumină
înaltă;
Bucurăte, cel ce ai surpat
înălţările gândurilor diavoleşti
ale lui Arie cel bârfitor;
Bucurăte, rodire a dumne
zeiescului pom;
Bucurăte, cel ce ai tăiat
rădăcina eresurilor Satanei;
Bucurăte, pom sădit de
îngeri;
Bucurăte, cel ce ai încuiat pe
îngerul Satanei întru adânc;
Bucurăte, liman lin al celor
învăluiţi;
Bucurăte, bun cârmuitor al
corăbiei duhovniceşti;
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Bucurăte, că prin tine ne
învrednicim de viaţa cea fără de
sfârşit;
Bucurăte, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul 13:
O, preaminunate Părinte
Nicolae, plângem şi alergăm
către al tău sprijin, aducând ţie
acum această puţină rugăciune,
ca să ne izbăveşti de chinul cel
de veci prin rugăciunile tale,
ierarhe prealăudate, şi să ne
învredniceşti veşnicei Împărăţii,
ca dimpreună cu tine să cântăm
lui Dumnezeu: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei
ori. Şi se zic iarăşi Icosul 1 şi
Condacul 1.
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Rugăciune
O, preabunule părinte Nicolae,
păstor şi învăţător al celor ce
aleargă cu credinţă către a ta
ocrotire şi cu fierbinte rugăciu
ne te cheamă pe tine, sârguieşte
degrab a ne ajuta. Izbăveşte
turma lui Hristos de lupii ce o
răpesc pe ea şi toate părţile creş
tineşti le apără şi le păzeşte, prin
sfintele tale rugăciuni, de gâlce
vile lumeşti, de cutremur, de
venirea altor neamuri, de robie
şi de războiul cel dintre noi, de
foamete, de potop, de sabie, de
boală şi de moarte grabnică. Şi,
precum ai miluit pe cei trei băr
baţi care şedeau în temniţă şi
iai izbăvit pe ei de mânia împă
ratului şi de tăierea sabiei, aşa
ne miluieşte şi pe noi, cei ce cu
mintea, cu vorba şi cu fapta sun
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tem întru întunericul păcatelor
şi ne izbăveşte de mânia lui
Dumnezeu şi de chinul cel veş
nic ca, prin mijlocirea ta, Hristos
Domnul să ne dăruiască viaţă
liniştită şi fără de păcat în vea
cul acesta, iar în cel ce va să vină
să ne izbăvească de partea stării
dea stânga şi să ne învredni
cească de partea cea dea dreap
ta, împreună cu toţi sfinţii, în
vecii vecilor. Amin.
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 stricã47

ciune, 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 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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