„Poate că aceştia sunt ultimii ani
în care putem continua
să răspândim liberi cuvântul.“
Părintele Serafim Rose

Acatistul şi
Paraclisul
Sfinţilor Trei noi Ierarhi
Fotie cel Mare,
Grigorie Palama şi
Marcu Evghenicul

(† Prima Duminică din luna Noiembrie)

„Binecuvântez pe toţi clericii şi mirenii care luptă
împotriva ecumenismului“
(Patriarhul Nicolae al VI lea al Alexandriei (1968-1986)

Acatistul
Sfinţilor Trei noi Ierarhi:

Fotie cel Mare, Grigorie Palama
şi Marcu Eugenicul
(† Prima Duminică din luna Noiembrie)

RUGĂCIUNE

înainte de citirea cărţilor
Doamne Iisuse Hristoase, deschide urechile mele şi ochii inimii
mele ca să ascult cuvintele Tale şi să le pricep şi să fac voia Ta.
Că nemrnic sunt pe pământ, să nu ascunzi de mine poruncile Tale,
ci descoperă ochii mei şi voi înţelege minunile din legea Ta,
Că spre Tine nădăjduiesc Dumnezeul meu. Ca Tu să luminezi mintea
mea. Că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
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ACATISTUL
Sfinţilor Trei noi Ierarhi
Fotie cel Mare, Grigorie Palama şi
Marcu Eugenicul
Rugăciunile începătoare
De este preot începe aşa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.
De nu este preot se zice:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretu
tindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule
de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de
toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi (de trei ori).
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păca
tele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi
vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de trei ori).
Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie
împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pă-mânt. Pâinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă gre
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şelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
De este mirean zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Amin.
De este preot zice: Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în ve-cii vecilor. Amin.
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca
unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă…

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te
mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi
acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu
eşti Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor
Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum…, al Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbă
vim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Crezul
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi
al pământului, al tuturor celor văzuteşi nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel
de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a po
gorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria
şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi
S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade
de-a dreapta Tatălui;
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Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui împă
răţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl
purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,
Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum…

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi
Dumnezeul nostru. (cu trei închinăciuni)
Psalmul 142
Doamne auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru
adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta. Şi să nu intri la judecată
cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a gonit
vrăjmaşul sufletul meu, împilat-a la pământ vieaţa mea. Aşezatu-m’a
întru întuneric ca pre morţii veacului, şi s’a mâhnit întru mine duhul
meu. Întru mine s’a tulburat inima mea, adusu-mi-am aminte de zilele
cele din început; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor
tale am gândit. Tins-am către tine mâinile mele; sufletul meu ca
nişte pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă Doamne, slăbit-a duhul
mie. Să nu întorci faţa ta de la mine şi mă voiu asemăna celor ce se
pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila ta, că spre tine am
nădăjduit. Arată mie Doamne calea, în care voiu merge; că la tine am
ridicat sufletul meu. Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Doamne că la tine
am scăpat; învaţă-mă să fac voea ta, că tu eşti Dumnezeul meu. Duhul
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tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept; pentru numele tău
Doamne mă vei viea întru dreptatea ta. Scoate-vei din necaz sufletul
meu, şi întru mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei. Şi vei pierde pre toţi
cei ce năcăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă.
Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfinţilor Ierarhi,
Pentru mărturisirea dumnezeieştii credinţe mari lucrători
v-a aflat pe voi Biserica, Sfinţilor Părinţi, Marcu, Fotie şi Grigorie
prealăudaţilor, căci prin păzirea dumnezeieştilor Părinţi aţi zdrobit
eresurile întunecatului Apus. Pentru aceasta pe Hristos Dumnezeu
rugaţi-L să dăruiască râvnă celor ce urmează cinstita voastră vieţuire.
(de două ori)
Slavă… Şi acum…

Condacul Sfinţilor Ierarhi,
Ca nişte învăţători de fapte bune, treime de Ierarhi preacinstită,
cu laude şi cu cântări Biserica vă preaslăveşte. Cu rugăciunile voastre
dăruiţi, celor ce caută spre voi cu dreaptă credinţă, îndreptare de
fapte bune şi izbăvire de vrăjmaşi, ca cei ce sunteţi nebiruiţi.
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă… Şi acum…

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Şi după
mulţimea îndurărilor Tale şterge fă
ră
de
le
gea mea. Mai vârtos
mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că
fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să te
îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că
iată, întru fărădelegi m’am zămislit şi întru păcate m’a născut maica
mea. Că, iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţe
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lepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voiu curăţa;
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi. Auzului meu
vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce
faţa ta către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă
curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru
cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa ta şi Duhul tău cel
Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pre cei fărădelege căile Tale şi
cei necredincioşi la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuri
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va ve
sti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă, aş fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duh umilit, inimă înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta
Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei voi jertfa
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău
viţei.
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Condacele şi icoasele
Condacul întâi

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi, o, iubitorilor de mu-

cenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe
cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul,
să-l cinstim cu laude zicând:
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!
Icosul întâi
Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule
Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un
luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, cel scris în cartea vieţii cea din ceruri;
Bucură-te, luceafăr între sfinţi luminător;
Bucură-te, că îngerilor cu vieţuirea le-ai urmat;
Bucură-te, cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat;
Bucură-te, cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit;
Bucură-te, că înţelept luminător te-ai arătat;
Bucură-te, lauda cuvioasei tale maici;
Bucură-te, rod al sfintei rugăciuni,
Bucură-te, că iubitor al vieţii monahiceşti te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce te-ai sfinţit prin propovăduirea cuvântului;
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!
Condacul al 2 lea
Ca un nou apostol te-a trimis pe tine Dumnezeu, om ceresc
şi înger pământesc, căci împletind întreit sfânta cântare, ai
făcut pe oameni împreună cu îngerii să-I cânte lui Dumnezeu:
Aliluia!
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Icosul al 2 lea

Nou luminător lumii eşti dumnezeiescule Fotie, că înce-

pând cercetarea şi prigonirea credincioşilor, mai întâi lucrătorii
fărădelegii au bătut păstorii, ca mai apoi cu lesnire să risipească
turma, dar tu biruindu-i cu tărie, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, păzitor neostenit al turmei tale;
Bucură-te, rugător fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, neînfricat mărturisitor al dreptăţii;
Bucură-te, nebiruit mustrător al nedreptăţii;
Bucură-te, că pe cei dreptslăvitori i-ai întărit;
Bucură-te, că pe eretici i-ai afurisit;
Bucură-te, lauda ortodocşilor;
Bucură-te, rană nevindecată a catolicilor;
Bucură-te, iscusit tâlcuitor al Scripturilor;
Bucură-te, propovăduitor al predaniile Părinţilor
Bucură-te, a rău-credincioşilor netăcută dojană;
Bucură-te, cel cu mare bărbăţie în prigoană;
Bucura-te, Sfinte Fotie, de Dumnezeu-cuvântătorule, Prea-fericite!
Condacul al 3 lea

Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima

monahicească, şi în slăbiciunea trupului, te-ai supus pe tine la
nevoinţe, Grigorie fericite, strigând Celui ce te întărea pe tine:
Aliluia!
Icosul al 3 lea
Strălucind cu isihia şi cu nevoinţa stăruitoare, în toate faptele şi vieţuirea ta şi, prin rugăciunea minţii, te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumina dumnezeiască şi luminând pe cei ce strigă către tine:
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Bucură-te, candelă a isihiei;
Bucură-te, pildă a înfrânării;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii minţii;
Bucură-te, comoară a vieţuirii adevărate;
Bucură-te, vas de mare preţ al suflării Mântuitorului;
Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului;
Bucură-te, că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii;
Bucură-te, că vezi slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi lumina cea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce vezi pe Dumnezeu şi eşti văzut de El;
Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneştile învăţături;
Bucură-te, cel ce ai alungat grozave ameninţări;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, propovăduitorule al Adevărului!
Condacul al 4 lea
Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi
scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui
Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia!
Icosul al 4 lea

De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de

toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe
Dumnezeu, şi pe tine te lăudau zicând:
Bucură-te, vas de mult preţ al lui Hristos;
Bucură-te, ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios;
Bucură-te, cel ce prin cuvinte ai grăit luminos;
Bucură-te, cel ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor;
Bucură-te, că te-ai făcut următor Apostolilor;
Bucură-te, cel ce neîmblânzit ai asuprit pe draci;
Bucură-te, cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci;
Bucură-te, că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat;
12
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Bucură-te, că şi astăzi stai împotriva ierarhilor eretici;
Bucură-te, pavăză a adevărului întărită de Dumnezeu;
Bucură-te, ruşinare a ritorilor rău-credincioşi;
Bucură-te, slavă a cuvântătorilor de Dumnezeu;
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!
Condacul al 5 lea
Ai fost ridicat în scaunul patriarhiei prin descoperire de
sus, şi fiind pus ca o lumină în sfeşnic, ca un soare ai luminat
deopotrivă Răsăritul şi Apusul, slăvind pe Hristos cu cântarea:
Aliluia!
Icosul al 5 lea
Se spăimântează şi tremură mincinoasa învăţătura latinească, dimpreună cu tatăl lor Satana, la pomenirea cinstitului tău
nume, când cu multa putere se întindea pe tot pământul erezia
lor, iar tu ca o lumina ai alungat întunericul, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, bucuria ortodocşilor;
Bucură-te, ierarh preabun al lui Hristos;
Bucură-te, că buzele tuturor pomeneau al tău nume;
Bucură-te, mare păstor şi întâistătător al Bisericii;
Bucură-te, că ai spăimântat pe papa cel eretic;
Bucură-te, lumină ce alungi întunericul minciunii;
Bucură-te, că l-ai îngrozit pe tatăl ereziarhilor, Satana;
Bucură-te, că te-ai ostăşit până la sânge;
Bucură-te, că ierarhii râvnitori iau aminte la jertfa ta;
Bucură-te, că nu ai căutat scaune mărite;
Bucură-te, cel ce nu te-ai socotit vrednic de slujirea arhierească;
Bucură-te, al arhiereilor dreptar şi al poporului luminător,
Bucura-te, Sfinte Fotie, de Dumnezeu-cuvântătorule, Prea-fericite!
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Condacul al 6 lea

Propovăduitor al luminii dumnezeieşti, cu cuvinte dumne-

zeieşti ai devenit, ca unul ce ai fost părtaş al acesteia încă din
viaţa aceasta, şi ai întunecat cu strălucirea cuvintelor pe cei care
împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toţi trezindu-i la adevăr,
Grigorie, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6 lea
Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înţelepciunii celei de negrăit, ai învăţat că fiinţa lui Dumnezeu este de
neîmpărtăşit, dar lucrarea lui Dumnezeu se împărtăşeşte celor
ortodocşi:
Bucură-te, mare arătător al celor sfinte;
Bucură-te, dumnezeiescule arătător de Dumnezeu;
Bucură-te, tâlcuitorule al strălucirii celei de sus;
Bucură-te, strălucitule scriitor al tainei îndumnezeirii;
Bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al trezviei minţii;
Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru nerătăcite;
Bucură-te, că te-ai umplut de daruri dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce alungi întunecarea patimilor;
Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, izvor de învăţături dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, propovăduitorule al Adevărului!
Condacul al 7 lea

Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un

fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede
numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură
Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia!
14

Acatistul Sfinţilor Trei noi Ierarhi

Icosul al 7 lea

Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţi-

lor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi:
Bucură-te, aur preastrălucit;
Bucură-te, că în foc te-ai lămurit;
Bucură-te, că mărturisind te-ai mântuit;
Bucură-te, că pe demoni i-ai asuprit;
Bucură-te, credincios apărător al adevăratei credinţei
Bucură-te, păstrător al Sfintei Tradiţii;
Bucură-te, tâlcuitor iscusit al Scripturilor;
Bucură-te, luminos povăţuitor al mulţimilor;
Bucură-te, ocrotitor al celor prigoniţi pentru credinţă;
Bucură-te, cel ce ne îndemni să nu ascundem adevărul;
Bucură-te, că prin viaţa ta ne eşti îndreptar de sfinţenie;
Bucură-te, călăuză a celor ce vor să-l cunoască pe Dumnezeu;
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!
Condacul al 8 lea
Învăţătură străină de adevărata credinţă, în acele vremi papa al Romei ridicând, se sârguia a o răspândi în tot pământul; iar
tu degrab cu limba ta cea de ritor iscusită, pretutindeni trimisai învăţături cu însemnări din Sfânta Scriptura, iar osteneala
ta văzând-o dreptcredincioşii, pe Dumnezeu îl lăudau zicând:
Aliluia!
Icosul al 8 lea
Cu mare râvnă ai lepădat meşteşugita şi vicleana dogmă
prin care Duhul purcede şi de la Fiul, asemănându-te Apostolului Pavel care anatemei a dat pe cei ce răstălmăcesc Credinţa
Ortodoxă, la fel şi tu sub greu blestem i-ai aruncat, iar pentru
aceasta credincioşii bucurându-se îţi cântă:
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Bucură-te, că învăţătura străină nu ai primit-o;
Bucură-te, că pe ticălosul papa de eres l-ai vădit;
Bucură-te, că potrivnic te-ai făcut relelor nădăjduiri;
Bucură-te, fiule al lui Dumnezeu după har;
Bucură-te, râvnitorule al dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, căci cu Pavel Apostolul te-ai asemănat;
Bucură-te, căci cu greu blestem pe latinii eretici i-ai împovărat;
Bucură-te, cel ce ai răbdat fără tulburare nedreapta caterisire;
Bucură-te, că Domnul Hristos pentru aceasta te-a încununat;
Bucură-te, că ai trimis pretutindeni dogma adevăratei credinţe;
Bucură-te, cel a cărui învăţătură a fost lăudată de sfinţi;
Bucură-te, alăută binecuvântată a Bisericii;
Bucura-te, Sfinte Fotie, de Dumnezeu-cuvântătorule, Prea-fericite!
Condacul al 9 lea
Râuri din pântecele tale curg, prin tainica revărsare din cer,
cum a spus Mântuitorul, Părinte Cuvioase Grigorie, adăpând
inimile însetate cu apa vieţii, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9 lea
Cu uşurinţă, Părinte, ai îndurat feluritele încercări, pentru
mărturisirea cea bună, şi precum aurul în foc încercat fiind,
tuturor ai strălucit urcând spre cele mai bune pe cei care cu
evlavie îţi strigă ţie acestea:
Bucură-te, piatră a bărbăţiei celei bune;
Bucură-te, stâncă a răbdării;
Bucură-te, cel ce nu te înfricoşezi de a ispitelor năvală;
Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor;
Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios;
Bucură-te, că ai îndurat necazurile cu bucurie;
Bucură-te, ca Domnului te-ai înfăţişat cu slavă;
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Acatistul Sfinţilor Trei noi Ierarhi

Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce dai credincioşilor cele mântuitoare;
Bucură-te, al sufletelor iconom dumnezeiesc;
Bucură-te, prieten preaîndumnezeit al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, propovăduitorule al Adevărului!
Condacul al 10 lea
În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi, de a ta venire
toţi s-au bucurat, care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare
de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau,
slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!
Icosul al 10 lea

Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde

erai întemniţat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare, lăudându-te
aşa:
Bucură-te, cunună a Bisericii dreptslăvitoare;
Bucură-te, cel ce prin viaţă feciorelnică te-ai curăţit;
Bucură-te, cel ce prin nevoinţe te-ai luminat;
Bucură-te, că prin mărturisire te-ai desăvârşit;
Bucură-te, că prin isihie cu mintea L-ai văzut pe Dumnezeu;
Bucură-te că inima prin rugăciune ţi-ai sfinţit;
Bucură-te, că de glasul conştiinţei ai ascultat;
Bucură-te, că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat;
Bucură-te, că sufletul cu necredincioşii nu ţi l-ai întinat;
Bucură-te, cel ce ne îndemni să urmăm pildele tale;
Bucură-te, că părinţii aghioriţi păstrează învăţăturile tale,
Bucură-te, că prin ajutorul tău ei dau mărturia cea bună;
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!
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Condacul al 11 lea

Apropiindu-se vremea şi sfârşitul veacurilor, mândrul Ve-

liar cu paşi repezi venea ca un leu ca să-i înghită pe toţi aleşii lui
Dumnezeu; dar tu, sfinte, l-ai biruit şi-ntru toate neputincios
l-ai vădit, lăudând pe Dumnezeu, Cel ce te întărea cu cântarea:
Aliluia!
Icosul al 11 lea
Până la sfârşit toate pătimirile şi ispitele le-ai răbdat şintru toate vesel arătându-te, al tău cinstit suflet în mâna lui
Hristos l-ai dat, pentru care pătimit-ai până la sânge, iar Duhul
Sfânt umbrindu-te, ne învaţă a grai aşa:
Bucură-te, că vicleşugurile diavolului cu rugăciunea le-ai risipit;
Bucură-te, supătorule al mândriei latineşti;
Bucură-te, rană nevindecată a slujitorilor diavoleşti;
Bucură-te, vădire a înşelăciunilor;
Bucură-te, că prigonirile cele cumplite cu vitejie le-ai răbdat;
Bucură-te, că mai înainte ai cunoscut al tău sfârşit mucenicesc;
Bucură-te, că nicidecum de cumplita moarte nu te-ai spăimântat;
Bucură-te, că te-ai odihnit după multe osteneli;
Bucură-te, că ai trecut la locaşurile sfinţilor;
Bucură-te, că acolo de Domnul şi de sfinţi eşti întâmpinat;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de-a dreapta Domnului a şedea;
Bucură-te, cunună a soborului sfinţilor ierarhi;
Bucura-te, Sfinte Fotie, de Dumnezeu-cuvântătorule, Prea-fericite!
Condacul al 12 lea
Har dumnezeiesc cere şi mântuirea sufletelor, Grigorie, înţelepte ierarhe, pentru cei ce vin la tine cu evlavie şi cinstesc
luptele tale cele strălucite, căci ca un slujitor luminat străluceşti
celor ce strigă: Aliluia!
18

Acatistul Sfinţilor Trei noi Ierarhi

Icosul al 12 lea

Cântând suferinţele tale şi dumnezeieştile lupte, pe care le-

ai săvârşit pentru Biserică, ceata bine-credincioşilor totdeauna
te laudă pe tine, Grigorie, şi cu gură mulţumitoare strigă către
tine neîncetat unele ca acestea:
Bucură-te, tărie a Bisericii;
Bucură-te, ritorul bunei cinstiri de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care ai ruşinat pe batjocoritorul Achindin;
Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălăşluieşti, ca unul
ce le-ai urmat în toate;
Bucură-te, părtaş al strălucirii izvorâte din Dumnezeu;
Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului;
Bucură-te, al Ortodoxiei atlet de Dumnezeu cuvântător;
Bucură-te, dulceaţă a sufletului meu;
Bucură-te, dumnezeiesc sprijin al tuturor ortodocşilor;
Bucură-te, strălucire a Bisericii tale celei cinstite;
Bucură-te, dulce strălucire a poporului credincios;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, propovăduitorule al Adevărului!
Condacul al 13 lea
O, întru tot lăudaţilor şi mult pătimitorilor Părinţi, primiţi
de la noi aceste smerite laude şi mijlociţi la scaunul Sfintei
Treimi curmarea prigonirilor, dând tărie, iertare şi milă celor
prigoniţi pentru dreapta credinţă, ca să Îi cântăm lui Dumnezeu
cântarea: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori.
Apoi se zice Icosul întâi: Următor îngerilor te-ai arătat … şi
Condacul întâi: Pe alesul şi marele mărturisitor …
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Rugăciune

Sfinţilor ierarhi prealăudaţi ai Sfintei Biserici, primiţi pu-

ţina noastră rugăciune şi veniţi în ajutorul nostru. Credem lui
Hristos, sfinţilor, că pentru rugăciunile voastre putem dobândi
răspuns la cererile noastre. Pentru aceea vă rugăm: aveţi grijă
de toţi credincioşii şi ne întăriţi în dreapta credinţă. Feriţi-ne pe
noi, sfinţilor, de toată erezia ecumenistă şi dezbinarea, de toată
înşelarea şi minciuna. Aveţi grijă de preoţii Sfintei Biserici, întărindu-i în lucrarea lor şi acoperindu-i prin rugăciunile voastre.
Păziţi-i pe toţi cei din cinul monahal, sprijinindu-i în
vremea mărturisirii dreptei credinţe. Aveţi grijă, robilor ai lui
Dumnezeu, de toţi patriarhii şi ierarhii ortodocşi. Nu-i lăsaţi
să se îndepărteze de adevăr şi le fiţi lor pavăză în vremurile de
cumpănă.
Mijlociţi pentru cei râvnitori, ca să le lumineze Dumnezeu
minţile şi să priceapă adâncul învăţăturilor Sfintei Scripturi şi
ale Sfinţilor Părinţi. Voi care aţi stat împotriva rău-credincioşilor
izbăviţi-ne din ghearele tuturor rătăcirilor. Arătaţi acum nouă
şi păstorilor noştri grabnicul vostru ajutor, iar în vremurile din
urmă arătaţi-vă dascăli ai iubitorilor de adevăr.
Sfinţilor ierarhi, mustraţi pe cei vătămaţi de întunerecul
ereziilor şi ai ecumenismului paneretic şi fiţi celor însetaţi de
adevăr cărare spre poarta Bisericii. Nu încetaţi a vă ruga pentru
cei care stau departe de Biserică, să primească şi aceştia lumina
cunoaşterii adevăratului Dumnezeu. Staţi împotriva bisericilor
mincinoase şi chemaţi-i în Biserica lui Hristos pe cei pe care
diavolul îi ţine în legăturile sale.
Ca pentru rugăciunile voastre totdeauna fiind păziţi, pe
voi, Sfinţilor Trei noi Ierarhi, să vă lăudăm în toate zilele vieţii
noastre, iar Dumnezeului celui în Treime lăudat, mulţumiri să
Îi aducem, cântându-I cântarea de biruinţă: Aliluia.
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Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de
Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii
şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără
stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
De este preot:

Se rosteşte ectenia întreită, după care se face otpustul mic.
De nu este preot se zice:
Slavă… şi acum, Doamne miluieşte ( de trei ori);

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

21

PARACLISUL
Sfinţilor Trei noi Ierarhi:

Fotie cel Mare, Grigorie Palama
şi Marcu Eugenicul
(† Prima Duminică din luna Noiembrie)

Rugăciunile începătoare
De este preot începe aşa:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.
De nu este preot se zice:
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc…Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…
Doamne miluieşte... Slavă… Şi acum…
Tatăl nostru…Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum…Veniţi
să ne închinăm (de 3 ori)
Psalmul 142
Doamne auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru
adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta. Şi să nu intri la judecată
cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a gonit
vrăjmaşul sufletul meu, împilat-a la pământ vieaţa mea. Aşezatu-m’a
întru întuneric ca pre morţii veacului, şi s’a mâhnit întru mine duhul
meu. Întru mine s’a tulburat inima mea, adusu-mi-am aminte de zilele
cele din început; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor
tale am gândit. Tins-am către tine mâinile mele; sufletul meu ca
nişte pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă Doamne, slăbit-a duhul
mie. Să nu întorci faţa ta de la mine şi mă voiu asemăna celor ce se
pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila ta, că spre tine am
nădăjduit. Arată mie Doamne calea, în care voiu merge; că la tine am
ridicat sufletul meu. Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Doamne că la tine
am scăpat; învaţă-mă să fac voea ta, că tu eşti Dumnezeul meu. Duhul
tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept; pentru numele tău
Doamne mă vei viea întru dreptatea ta. Scoate-vei din necaz sufletul
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meu, şi întru mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei. Şi vei pierde pre toţi
cei ce năcăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.
Slavă… Şi acum…
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeule (de trei ori);
Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori)

Tropar, glasul 5
Cel Ce Te-ai înălţat pe cruce…
Ca nişte prealuminoase făclii ale înţelepciunii ascunse în Dumnezeu şi apărători ai Ortodoxiei cele de Sus descoperite, podoaba
cea blagoslovită a Ierahilor, înnoirile semeţului eres aţi lepădat,
măriţilor Sfinţi Trei noi Ierarhi: Fotie cel Mare, Grigorie Palama şi
Marcu Evghenicul, cei ce sunteţi lumina Sfintelor Biserici; păziţi-le
pre dânsele de toată rătăcirea. (de două ori)
Slavă…, şi acum…

Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a vesti puterile
tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stătut înainte rugându-te pentru
noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit
până acum slobozi? De la tine, Stăpână, nu ne vom depărta că pe robii
tăi pururea izbăveşti din toate nevoile.
Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Şi după
mulţimea îndurărilor Tale şterge fă
ră
de
le
gea mea. Mai vârtos
mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că
fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să te
îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că
iată, întru fărădelegi m’am zămislit şi întru păcate m’a născut maica
mea. Că, iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţe
lepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voiu curăţa;
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi. Auzului meu
vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce
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faţa ta către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă
curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru
cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa ta şi Duhul tău cel
Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pre cei fărădelege căile Tale şi
cei necredincioşi la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuri
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va ve
sti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă, aş fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duh umilit, inimă înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta
Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei voi jertfa
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău
viţei.
Canon de pocăinţă împotriva ereziei,
apostaziei [şi ecumenismului] şi pentru împăcarea
Bisericii
(facere a Sfântului Ierarh Petru Movilă)
Cântarea 1, glasul al 8 lea

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scă-

pând israeliteanul striga: izbăvitorului şi Dumnezeului nostru
să-i cântăm.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tine, Hristoase Împărate, Care credinţa cea adevărată în
Tine ai pus-o ca piatră şi temelie de nezdruncinat a Bisericii Tale,
pe Tine Care ne-ai lăsat făgăduinţa că Biserica nu va fi biruită
de porţile iadului, răscumpărând-o cu cinstitul Tău sânge, Te
rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti
de acum, de strâmtorările apostaţilor [şi ecumeniştilor].
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

S-au deschis porţile iadului, buzele hulitoare de Dumnezeu,
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ca să înghită Sfânta Ta Biserică, dar Tu, adevăratule Împărat,
Hristoase, închide-le şi le pune stavilă cu puterea Ta cea dumnezeiască. Te rugăm cu inima frântă, izbăveşte Biserica de toate
strâmtorările, căci ai răscumpărat-o cu sângele Tău cel curat.
Slavă…

Tu eşti piatra cea din capul unghiului şi Capul Trupului Tău,
Capul Bisericii Tale, Hristoase, Împărate. Loveşte-i cu lemnul
Crucii Tale pe câinii care o tulbură şi o dezbină, iar ei dăruieşte-i
pace cu dumnezeiasca Ta putere, căci ai răscumpărat-o cu
sângele Tău cel curat.
Şi acum…, a Născătoarei:

Pe tine, Maică binecuvântată, pântece care L-ai purtat pe
Dumnezeu, chezăşie şi acoperământ al neamului creştinesc, te
rugăm din inimă: ocroteşte turma Fiului tău, care este tulburată
de lupii cei fioroşi, şi izbăveşte-o de năvala lor ucigătoare de
suflet, căci Fiul tău şi Dumnezeul nostru a răscumpărat-o cu
sângele său cel curat.
Cântarea a 3 a
Doamne, cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi
ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta,
că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule,
Iubitorule de oameni.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Mântuitorule şi Iubitorule de oameni, Cel ca vezi pri-

gonirea Bisericii Tale de către duşmanii cei vicleni, milostiveşteTe şi ascultă rugăciunea noastră şi, milostiv fiind, izbăveşte-o
degrabă de toate necazurile şi scârbele, şi întăreşte-o în pace
adâncă pe piatra mărturisirii adevărate, ca să Te slăvim cu toţii
într-un gând pe Tine; Cel ce eşti Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl
şi cu Duhul.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

S-au sculat lupi grei, Doamne, speriind şi împrăştiind fără
milă turma Ta de oi cuvântătoare şi încearcă să o înghită cu
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amăgirea cea diavolească; dar Tu, Hristoase, păstorule cel bune
care Ţi-ai dar viaţa pentru noi slobozeşte-ne de fiarele acestea
şi izbăveşte-ne degrabă, ca să Te slăvim cu toţii într-un gând pe
Tine; Cel ce eşti Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.
Slavă…

S-au sfătuit apostaţii şi păgânii să dărâme Biserica Ta, Hristoase, cu amăgirile cuvintelor mincinoase, dar noi cu lacrimi
ne rugăm Ţie: adunările acestora împrăştie-le, precum de
demult ai împrăştiat adunătura de neamuri la zidirea turnului
şi nimiceşte-le, ca să Te slăvim cu toţii într-un gând, pe Tine,
Cel ce eşti Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.
Şi acum…, a Născătoarei:

Marie, Născătoare de Dumnezeu, care L-ai născut pe Mân-

tuitorul şi Izbăvitorul lumii, cu rugăciunile tale scapă Biserica
Fiului Tău de toate nenorocirile, necazurile şi vicleşugurile
schismatice, ca să-L slăvim cu toţii într-un gând pe Hristos, Cel
ce este Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.
Sedealna, glasul al 8 lea

Ca nişte învăţători de fapte bune, treime de Ierarhi preacinstită, cu laude şi cu cântări Biserica vă preaslăveşte. Cu
rugăciunile voastre dăruiţi celor ce caută spre voi cu dreaptă
credinţă, îndreptare de fapte bune şi izbăvire de vrăjmaşi, cei ce
sunteţi nebiruiţi.
Slavă… Şi acum… a Născătoarei:

Îmi aduc aminte de judecată şi mă tem, că am făcut lucruri

vrednice de ruşine, eu, smeritul, dar mă rog Născătoare de
Dumnezeu, prealăudată: Mai înainte de a ajunge la porţile
morţii, întoarce-mă şi mă îndreptează pe cale pocăinţei; pentru
ca, închinându-mă cu mulţumire, să laud puterea ta cea ne
măsurată şi dumnezeiasca sprijinire. Preasfântă mireasă a lui
Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să-mi dăruiască
curăţie de păcate şi mare milă.
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Cântarea a 4-a

Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, înţeles-am lucru-

rile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să izbăveşti Biserica Ta de amăgirea duşmanului, Stăpâne

Hristoase, Ţi-ai vărsat fără cruţare sângele, iar acum, Iubitor de
oameni fiind, Te rugăm s-o izbăveşti de toate ereziile nou urzite
şi de amăgirile schismatice şi să o păstrezi nestricată.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fără milă şi-au ascuţit trădătorii dinţii şi precum fiarele au
căscat gurile ca să înghită Biserica Ta, Hristoase Împărate, dar
Tu sfărâmându-le dinţii amăgitori, păzind de ei nevătămată
turma Ta, ca un Iubitor de oameni.
Slavă…

Te rugăm cu râvnă, Mântuitorule, spre ruşinarea amăgi-

torilor duşmani să înţelepţeşti cu înţelepciunea Ta cea dumnezeiască inimile întâi-stătătorilor Bisericii şi cu luminarea cunoaşterii Tale sfinţeşte propovăduirea lor şi luminează-le mintea, ca
un Iubitor de oameni, spre întărirea credinţei celei întru Tine.
Şi acum…, a Născătoarei:

Stăpână Preacurată, mintea cea desfrânată a apostaţilor [şi
ecumeniştilor] tari la cerbice biruieşte-o cu puterea neadormită
a rugăciunilor tale şi adu-i în Biserica Ortodoxă, alungă degrabă
din inima lor bezna amăgirii, ca să slăvească dimpreună cu noi,
cu dreaptă credinţă pe Hristos, Iubitorul de oameni.
Cântarea a 5-a
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu
braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-o nouă iubitorule de oameni.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Hristoase, Iubitorule de oameni, dă ierarhilor Tăi şi tuturor

cârmuitorilor Bisericii Tale priceperea de a îndrepta cu dreptate
cuvântul adevărului Tău, Mântuitorule, şi toate ereziile şi apostaziile stârpeşte-le, Binefăcătorule multmilostiv.
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Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ne rugăm Ţie, Hristoase, dăruieşte Bisericii Tale darul de

a te slăvi în pace, în dreaptă credinţă, Iubitorule de oameni;
şi scoţând-o degrabă din răutăţile şi prigoanele dăunătoare,
izbăveşte-o de toate nevoile care vin din partea apostaţilor
[şi ecumeniştilor] care au înconjurat-o, Binefăcătorule multmilostiv.
Slavă…

Cu

de-a sila sfâşie apostaţii [şi ecumeniştii] amăgitori
haina Bisericii Tale, Hristoase, ţesută din înaltă cuvântatre de
Dumnezeu; dar Tu, Bunule, cu puterea Ta cea dumnezeiască,
grăbeşte-Te, şi scoate-o şi scap-o din cursele lor pierzătoare de
suflet, Binefăcătorule mult-milostive.
Şi acum…, a Născătoarei:

Viţei graşi au înconjurat Biserica Fiului tău, Născătoare
de Dumnezeu, şi ca s-o înghită şi-au căscat fălcile hulitoare,
răcnind ca nişte lei, dar tu, ajutătoare puternică creştinilor la
nevoie fiind, vino acum şi degrabă stârpeşte-i pe ei, rugândute cu sârguinţă pentru noi lui Hristos, Binefăcătorul cel multmilostiv.
Cântarea a 6-a
mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune
scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea
de iad s-a apropiat şi ca Iona strig: Dumnezeule din stricăciune
scoate-mă.

Rugăciune

Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Valurile mării amăgitoare s-au înălţat peste măsură spre

înecarea Bisericii Tale, Hristoase, dar acum Tu, precum de
demult sculându-Te ai oprit marea cea văzută, opreşte valurile
ei şi cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi izbăveşte Biserica Ta de
la înecul ducător la pierzanie.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Apostaţii

[şi ecumeniştii] şi-au încordat arcul şi au scos
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armele ca să-i omoare pe robii Tăi săraci şi sărmani care cred
cu dreptate în Tine, dar Tu, Hristoase, cu rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, fă ca armele acelora să intre în inimile lor şi arcurile
lor să se frângă, iar pe noi să nu ne rănească de loc.
Slavă…

Din adâncul inimii ne închinăm cu lacrimi Ţie, Hristoase
Împărate, rugându-ne cu râvnă: izbăveşte Biserica Ta de aceste
nenorociri şi de clevetirea grea a potrivnicilor şi păstrez-o nevătămată şi în adâncă pace, spulberând degrabă toate ereziile şi
apostaziile cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi.
Şi acum…, a Născătoarei:

Apostazia de trei ori afurisită, Preacurată, a stârnit uneltirile amăgitoare, voind să dărâme din temelie Biserica Fiului tău,
răscumpărată cu sângele Său cinstit, dar tu grăbeşte-te, adăpost al creştinilor, şi cu rugăciunile tale de Maică şi ale tuturor
Sfinţilor, roagă-te lui Hristos să stârpească uneltirile lor şi să
aducă pace în Biserică.
Condacul
Grăbeşte-Te să-i spulberi pe neaşteptate, Doamne Iisus
Hristoase, ca să nu robească prin învăţăturile lor, căci duşmanii
Te hulesc şi pe noi ne ameninţă; loveşte-i dar, cu Crucea Ta,
pe cei ce se luptă cu noi şi curmă degrabă urzelile lor, ca toţi
ce fac rău robilor Tăi să înţeleagă şi să cunoască aievea cât de
puternică este, prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
credinţa ortodocşilor, Unule, Iubitorule de oameni.

Ceea

ce eşti păzitoare creştinilor nebiruită şi rugătoare
neîncetată către Făcătorul, nu trece glasurile de rugăciune ale
păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru, care
cu credinţă strigăm către tine: grăbeşte spre rugăciune şi te
nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc
pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
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Prochimen, glasul al 4-lea
Minunat este Domnul întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
Stih: Sfinţilor celor ce sunt în pământul Lui, minunate a făcut
Domnul într-înşii toate voile Sale.

Evanghelia

Preotul: Înţelepciune, drepţi,
Din sfânta Evanghelie de la Ioan citire.
Ioan (15, 17 - 16, 2)

Aceasta poruncesc vouă, ca să vă iubiţi unul pre altul. De

vă urăşte pre voi lumea, ştiţi că pre mine mai întâi decât pre
voi m’a urât. De aţi fi din lume, lumea ar iubi pre al său, iar căci
din lume nu sunteţi, ci eu v’am ales pre voi din lume, pentru
aceasta urăşte pre voi lumea. Aduceţi-vă aminte de cuvântul
care am grăit vouă: nu este sluga mai mare decât domnul
său. De m’au gonit pre mine şi pre voi vă vor goni; de au păzit
cuvântul meu, şi al vostru vor păzi. Ci acestea toate vor face
vouă pentru numele meu, căci nu ştiu pre cela ce m’au trimes
pre mine. De n’aş fi venit şi aş fi grăit lor, păcat n’ar avea, iar
acum răspuns n’au pentru păcatul lor. Cela ce mă urăşte pre
mine, şi pre Tatăl meu urăşte. De n’aş fi făcut lucruri între ei,
care nimeni altul n’a făcut, păcat n’ar avea; iar acum au şi văzut
şi m’au urât şi pre mine şi pre Tatăl meu. Ci ca să se împlinescă
cuvântul cel scris în legea lor: m’au urât în zadar. Iar când va
veni Mângâietorul pre care eu voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, carele de la Tatăl purcede, acela va mărturisi
pentru mine. Încă şi voi mărturisiţi, că din început cu mine
sunteţi. Acestea am grăit vouă, ca să nu vă smintiţi. Scoate-văvor pre voi din sinagoguri; şi va veni vremea, ca tot cel ce va
ucide pre voi, să i se pară că aduce slujbă lui Dumnezeu.
Slavă Tatălui…
Pentru rugăciunile Sfinţilor Trei noi Ierarhi, Milostive, curăţeşte
mulţimea greşalelor noastre.
Şi acum…
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Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte
mulţimea greşalelor noastre.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea
îndurărilor Tale, curăţeşte mulţimea fărădelegilor mele.
Preotul: Mântuieşte Dumnezeule…

Cântarea a 7-a

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu

credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând: bine
eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeule şi Răscumpărătorule, Mire al Bisericii, Te chemăm cu stăruinţă: scapă Mireasa Ta din mâinile nelegiuiţilor,
care vor s-o nimicească, stârpeşte puterea amăgirii lor, ca
să putem cânta fără de încetare: „Tatăl nostru, Doamne, fii
binecuvântat”.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doamne, desfă degrabă legătura pestriţă a amăgirii, pe
care încearcă s-o ţeasă şarpele ispititor al Bisericii Tale şi rupe
mrejele lui, ca fiind izbăviţi de acestea, să strigăm într-un glas:
„Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvântat”.
Slavă…

Dă-ne răbdare bărbătească, Mântuitorule, care ne-ar scăpa
de la necaz şi nu ne duce peste puteri în ispită, ci izbăveşte-ne
de toate amăgirile viclene ale apostaţilor [şi ecumeniştilor] care
năvăleasc peste noi, ca mereu să strigăm în Ortodoxie: „Tatăl
nostru, Doamne, fii binecuvântat”.
Şi acum…, a Născătoarei:

Fă rugăciune către fiul Tău şi Dumnezeul nostru, Marie
mireasă de Dumnezeu Născătoare, ca ridicându-şi puterea Sa
dumnezeiască, să vină să scape Biserica Sa de nenoricirile pe
care ni le fac apostaţii [şi ecumeniştii] şi de ereziile păgâne şi
să izbăvească de amăgitori pe cei care-I cântă cu evlavie: „Tatăl
nostru, Doamne, fii binecuvântat”.
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Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului,
cântându-I şi preaînălţându-L întru toţii vecii.
Pe Împăratul ceresc, pe care îl laudă îngereştile cete, cântaţi-L şi
preaînălţaţi-L pe El întru toţi vecii.

Cântarea a 8-a

Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuinţă de ajutor de la

tine, Fecioară, pe cei care cântă şi te preaînalţă întru toţi vecii.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mântuieşte-ne pe noi, Hristoase, Iubitorule de oameni, care

ne pierdem în fiecare zi şi ne împuţinăm din pricina amăgelii
apostaziei [şi ecumenismului], precum l-ai scăpat pe Petru, care
se îneca în mare, întărind cu putere pe piatra adevăratei Tale
mărturisiri pe cei care cântă cu credinţă dreaptă: „Cântaţi toate
faptele Domnule Dumnezeu şi preamăriţi-L în veci”.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Latră la Biserica Ta, Hristoase, rânjind cu hulire ca leii cumpliţi copiii trădării în curtea lor de amăgire, vrând s-o fure fără
cruţare. Dar Tu, Doamne, Care Ţi-ai vărsat sângele pentru ea,
nu-i lăsa în mâinule duşmanilor pe cei care cântă cu credinţă:
„Cântaţi toate faptele Domnule Dumnezeu şi preamăriţi-L în
veci”.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Hristoase, Judecătorul veşnic, întăreşte-i în dreapta credinţă pe ierarhii Bisericii Tale şi apără Biserica neînfrântă de
porţile iadului, după făgăduinţa Ta, Doamne, şi izbăveşte-ne
de necazurile care ne apasă pe noi, cei ce cântăm cu credinţă:
„Cântaţi toate faptele Domnule Dumnezeu şi preamăriţi-L în
veci”.
Şi acum…, a Născătoarei:

De la tine primind trupul, Preacurată, S-a născut cel care prin
cuvânt dumnezeiesc le-a făcut pe toate; te rugăm, Preacurată,
din inimă: roagă-L să ne scape de amăgirea duşmănească şi să
izbăvească Biserica sa de necazul ce o apasă şi să-i mântuiască
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pe cei ce cântă cu credinţă: „Cântaţi toate faptele Domnule
Dumnezeu şi preamăriţi-L în veci”.
Cântarea a 9-a

Cu adevărat de Dumnezeu Născătoare, preacurată Fecioară,

toţi te mărturisim, cei izbăviţi prin tine, cu netrupeştile cete
slăvindu-te.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Turma Ta cea cuvântătoare, hăituită şi tulburată de lu-pii
cei lacomi, strigă cu glas tare: Ai milă, îndură-Te şi ne izbăveşte grabnic de cursele vrăjmaşului, ca să nu pierim, ci să Te
preamărim în veci pe Tine, Cel ce eşti singurul cap al celor
credincioşi.
Stih: Sfinţilor Trei noi Ierarhi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tremurând şi temându-ne cu frică mare, căci cunoaştem

păcatele noastre cele fără măsură, îngenunchem către Tine,
Doamne Iisuse Hristoase, şi Te rugăm: întăreşte-ne credinţa,
linişteşte Biserica şi izbăveşte-o grabnic de amăgirile trădării
apostaţilor [şi ecumeniştilor], ca să te preamărim în veci pe
Tine, Cel ce eşti singurul cap al celor credincioşi.

Spulberă,

Slavă…

Mântuitorule, amăgeala crâncenă a tuturor
ereziilor şi stârpeşte din rădăcină paguba apostaziei [şi ecumenismului], potoleşte sfâşierile bisericeşti, oile rătăcite adunăle şi du-le în turma Ta sfântă. Te rugăm, Hristoase Doamne, să
ne linişteşti şi pe noi în Ortodoxie, ca să Te preamărim în veci
pe Tine, Cel ce eşti singurul cap al celor credincioşi.
Şi acum…, a Născătoarei:

Roagă-te, Preacurată, Fiului şi Domnului tău să spulbere
toate păraiele amăgirii şi să le sece grabnic, iar pe cei rătăciţi să-i
îndrepte spre cunoaşterea adevărului, să liniştească Biserica Sa
şi pe noi toţi să ne întărească în credinţă cu dreptate. Stăpână
Fecioară, pe tine te rugăm, ca să te preamărim în veci cu credinţă
dreaptă, care eşti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
36

Paraclisul Sfinţilor Trei noi Ierarhi

Luminânda
Atingându-ne cu credinţă de sfinţitele voas
tre moaşte,
Sfinţilor Mucenici, pe amândouă părţile ne însănătoşim. Ci, o,
marilor mucenici, faceţi aducere aminte către Domnul, Căruia
staţi înainte, pentru noi cei ce săvârşim strălucita şi prealumi
nata voastră pomenire (de două ori).
Slavă… Şi acum…, a Născătoarei:

Mare şi preaslăvită taina a naşterii tale de Dumnezeu dăruită Doamnă şi Maica lui Dumnezeu, Fecioară, proorocii o au
propovăduit, apostolii o au învăţat, mucenici o au mărturisit şi
îngerii o laudă, iar oamenii se închină ei.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dum
nezeu, cea pururea fericită şi cu totul fără de prihană şi Maica
Dumnezeului nostru. Pe cea mai cinstită decât heruvimii şi
mai preaslăvită făr’ de-asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Rugăciune
pentru proslăvirea Sfinţilor Trei noi Ierarhi

Sfinţilor ierarhi prealăudaţi ai Sfintei Biserici, primiţi puţina
noastră rugăciune şi veniţi în ajutorul nostru. Credem lui Hristos,
sfinţilor, că pentru rugăciunile voastre putem dobândi răspuns la
cererile noastre. Pentru aceea vă rugăm: aveţi grijă de toţi credincioşii
şi ne întăriţi în dreapta credinţă. Feriţi-ne pe noi, sfinţilor, de toată
erezia ecumenistă şi dezbinarea, de toată înşelarea şi minciuna.
Aveţi grijă de preoţii Sfintei Biserici, întărindu-i în lucrarea lor şi
acoperindu-i prin rugăciunile voastre.
Păziţi-i pe toţi cei din cinul monahal, sprijinindu-i în vremea
mărturisirii dreptei credinţe. Aveţi grijă, robilor ai lui Dumnezeu, de
toţi patriarhii şi ierarhii ortodocşi. Nu-i lăsaţi să se îndepărteze de
adevăr şi le fiţi lor pavăză în vremurile de cumpănă.
37

Mijlociţi pentru cei râvnitori, ca să le lumineze Dumnezeu minţile
şi să priceapă adâncul învăţăturilor Sfintei Scripturi şi ale Sfinţilor
Părinţi. Voi care aţi stat împotriva rău-credincioşilor izbăviţi-ne din
ghearele tuturor rătăcirilor. Arătaţi acum nouă şi păstorilor noştri
grabnicul vostru ajutor, iar în vremurile din urmă arătaţi-vă dascăli
ai iubitorilor de adevăr.
Sfinţilor ierarhi, mustraţi pe cei vătămaţi de întunerecul ereziilor
şi ai ecumenismului paneretic şi fiţi celor însetaţi de adevăr cărare
spre poarta Bisericii. Nu încetaţi a vă ruga pentru cei care stau departe
de Biserică, să primească şi aceştia lumina cunoaşterii adevăratului
Dumnezeu. Staţi împotriva bisericilor mincinoase şi chemaţi-i în
Biserica lui Hristos pe cei pe care diavolul îi ţine în legăturile sale.
Ca pentru rugăciunile voastre totdeauna fiind păziţi, pe voi,
Sfinţilor Trei noi Ierarhi, să vă lăudăm în toate zilele vieţii noastre,
iar Dumnezeului celui în Treime lăudat, mulţumiri să Îi aducem,
cântându-I cântarea de biruinţă: Aliluia.
De nu este preot se zice:
Slavă… şi acum, Doamne miluieşte ( de trei ori);

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
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