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Prefață 

 

Sfântul Ierarh Nectarie (născut în Silivria Traciei de Est la 

1 octombrie 1846 -  de Sfinții Arhangheli, 8 noiembrie 1920 în 

insula Eghina) este unul dintre cei mai mari sfinți ai secolului al 

XX-lea. Ierarh, erudit teolog, scriitor, predicator neobosit, a atins 

și atinge nenumărate suflete, îndrumându-le spre mântuire. Ma-

re făcător de minuni, prieten al tuturor celor aflați în necazuri și 

dureri, ajută grabnic în situații care par fără ieșire.1 

Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie a avut loc la 

data de 3 septembrie 1953 și este sărbătorită începând din anul 

1961.2 An de an, slujbele de pe 2 și 3 septembrie transformă insu-

la Eghina într-un adevărat stup duhovnicesc, unde roiesc mii de 

credincioși din toate părțile Greciei și din alte țări, pentru a se 

bucura de mireasma și de dulcile daruri ale marelui Ierarh. 

Slujba mutării moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie din 

Eghina a fost scrisă în limba greacă de părintele Gherasim 

Mikraghiannanitul (1905-1991),3 călugăr de la Schitul Sfintei Ana 

-Mică- din Sfântul Munte Athos, încredințat cu slujba de „imno-

graf al Marii Biserici a lui Hristos”, și recunoscut astăzi ca cel mai 

de seamă imnograf grec de după Căderea Constantinopolului. 

Marele poet mărturisea că lucrarea sa imnografică urma trei 

pași: pe cel al documentării cu privire la Sfântul despre care 

                                                           
1
 Vezi Ευάγγελοσ Λέκκοσ, Ἅγιοσ Νεκτάριοσ ὁ θαυματουργόσ. Βίοσ καί Νέοσ Παρακλητι-
κόσ Κανών, seria Ἅγιοι καί Ἑορτέσ nr. 18.  
2
 Vezi Γεράςιμοσ Μικραγιαννανίτησ, Ἀκολουθίαι καὶ βίοσ τοῦ ἐν ἁγίοισ πατρὸσ ἡμῶν 

Νεκταρίου, Ἐπιςκόπου  Πενταπόλεωσ τοῦ Θαυματουργοῦ, επιμ. Συμεών Κουτςάσ 
(Αθήνα, ά.χ.), 10, 18. 
3
 Ibidem, 77-102. 
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urma să scrie, pe cel al rugăciunii și pe cel al scrierii. Lucrarea 

imnografului o privea ca pe o înaltă îndeletnicire plină de har: 

„Am pe Sfânt în față. De aceea nu doresc să vorbesc cu nimeni. 

Imnografia, această lucrare duhovnicească, este unire a sufletu-

lui cu Dumnezeu, este o rugăciune minunată, este o ridicare a 

minții, este o vedere tainică ce nu se tâlcuiește și nu poate fi ex-

primată prin cuvinte. Imnografia este cea mai înaltă filozofie. Nu 

poate fi dezvăluită prin cuvintele noastre. Trebuie trăită pentru a 

fi simțită”.4 

Cartea de față este un prinos de laudă către marele făcător 

de minuni Sfântul Ierah Nectarie și are la bază frumoasa 

traducere a textului liturgic grecesc al părintelui Gherasim 

Mikraghiannanitul în limba română, de către Laura Enache. 

Tânărul Cezar Florin Cocuz, protopsaltul Mănăstirii Sfinții Trei 

Ierarhi din Iași, a împletit versul poetic și melosul bizantin cu 

multă râvnă și dragoste, în zile și nopți de veghe la candela tradi-

ției.5 Cântările zugrăvesc pe graiul psaltic românesc chipul blând 

                                                           
4
 Αρχιμανδρίτησ Γεώργιοσ Χρυςόςτομοσ, “Ἕνασ ὑμνωδόσ ἀπό τόν Ἄθωνα. Γέροντασ Γε-

ράςιμοσ Μικραγιαννανίτησ”, Πεμπτουςία 17 (2005), 86-97: 91. Αρχιμ. Γεώργιοσ Χρυ-
ςόςτομοσ, Ὁ ὑμνογράφοσ Γεράςιμοσ Μοναχὸσ Μικραγιαννανίτησ καί οἱ ἀκολουθίεσ του 
ςέ ἁγίουσ τῆσ Θεςςαλονίκησ. Σ.υμβολή ςτή μελέτη τοῦ βίου καί τοῦ ἔργου του 
(Θεςςαλονίκη: Οργανιςμόσ Πολιτιςτικήσ Πρωτεύουςασ τησ Ευρώπησ Θεςςαλονίκη 
1997, 1995), 197-324. Id., Τό ἔργον τοῦ ὑμνογράφου Γεραςίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανί-
του. Εὑρετήρια (Θεςςαλονίκη: Οργανιςμόσ Πολιτιςτικήσ Πρωτεύουςασ τησ Ευρώπησ 
Θεςςαλονίκη 1997, 1997), 29, 41-42. 
5
 După indicația autorului, sursele sale de inspirație au fost următoarele: 
 Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, Slujba Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Ve-
cernia și Utrenia Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica (pentru Stihirile idiomele) 
 Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, Vol. I-II (pentru Sedelne) 
 Nectarie Protopsaltul, Stihirarul (pentru Stihiri după podobii) 
 Theodor V. Stupcanu, Anastasimatar (pentru Stihiri după podobii) 
 Anton Pann, Noul Doxastar, Vol. I-II (pentru Slave) 
 Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări bisericești (pentru Stihiri după podobii). 



 

Slujba mutării moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie 7 
 

și luminos al Sfântului Nectarie, care ne învață că „fericirea, adi-

că bucuria interioară, izvorăște din smerenie”.6 

Sfântul Nectarie iubea muzica psaltică și condeiul lui in-

spirat ne-a lăsat multe pagini preafrumoase de imnografie, mai 

ales pentru Maica Domnului.7 Desigur, Sfântul se va bucura de 

fiecare suflet ce-i va cânta dragostea, durerea și bucuria sa, ve-

nindu-i degrabă în ajutor și îndrumându-l pe calea pocăinței, a 

luminii, a fericirii veșnice prin îndumnezeire. 

 

 

                                             Conf. Univ. Dr. Maria Alexandru, 

Tesalonic, de sărbătoarea Sf. Nicolae Cabasila, 

                                                             20 iunie 2013. 

 

                                                                                                                                                   
Pentru rolul primordial al tradiției în compoziția și cercetarea muzicii byzantine, 
vezi Γρηγόριοσ Στάθησ, “Ἡ βυζαντινὴ μουςικὴ ςτὴ λατρεία καὶ ςτὴν ἐπιςτήμη (Εἰςα-
γωγικὴ Τετραλογία), Βυζαντινά 4 (1972), 389-438: mai ales 438. 
6
 Citat al Sfântului Nectarie, cules dintr-un calendar grecesc cu cuvinte de folos pen-

tru toate zilele anului. 
7
 Vezi Ἅγιοσ Νεκτάριοσ, Μητροπολίτησ Πενταπόλεωσ, Θεοτοκάριον, ἤτοι ᾠδαὶ καὶ 
ὕμνοι πρὸσ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ Ἀειπάρθετον Μαρία (Αθήνα: Βιβλιοπολείον 
Νεκτάριοσ Παναγόπουλοσ, ά.χ.). Αχιλλέασ Χαλδαιάκησ, Ὁ Ἅγιοσ Νεκτάριοσ καὶ ἡ ἀγά-
πη του γιὰ τὴν ποίηςη καὶ τὴν μουςική. Εἰςαγωγικὸ ςχεδίαςμα ςτὴν ποιητική – μουςικὴ 
διάςταςη τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ὑμνολογικὰ Κείμενα (Θεςςαλονίκη: 
Οργανιςμόσ Πολιτιςτικήσ Πρωτεύουςασ τησ Ευρώπησ Θεςςαλονίκη 1997, 1995), καὶ 
Μελέτεσ 5 (Αθήνα: Αρμόσ, 1998). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea mutării moaștelor Sfântului Nectarie  
în insula Eghina, 3 septembrie 2011. 



 

 

Slujba mutării moaștelor 

Sfântului Ierarh Nectarie 

din Eghina 

(3 septembrie) 

 

 

 

Textul liturgic 

 

 

 

 

Traducere din limba greacă 

Laura Enache 



 

Stea nouă și între Sfinți strălucită, lauda cea mai mare 
a ortodocșilor, Părinte înțelepte, primește prinosul laudelor 
noastre, căci mai înainte, îndrăznind, lăudam plecarea ta la 
Dumnezeu, iar acum, cântând pomenirea mutării dumneze-
ieștilor tale moaște, cerem fierbintele tău ajutor. 

 

Adormirea Sfântului Ierarh Nectarie, 
Episcopul Pentapolei. 

Frescă din Biserica Sfânta Treime din Eghina 



 

 
 

 

 

 
 În ziua a treia a lunii septembrie săvârșim pomenirea 

mutării cinstitelor moaște ale Celui între Sfinți Părintele 

nostru Nectarie, Episcopul Pentapolei, făcătorul de minuni. 

 

LA VECERNIA MICĂ 

 

 La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 4, glasul 

al 6-lea: 

 

Săvârșind petrecerea cu dumnezeiască cuviință, de 

fericirea cerească ai fost învrednicit, iar nouă, Ierarhe, ne-

ai dat cinstitele tale moaște ca un izvor de tămăduiri, a că-

ror mutare din mormânt lăudând-o, Nectarie, făcătorule de 

minuni, cu strălucire o prăznuim. 

Mutarea sfintelor tale moaște aflând-o prilej de dum-

nezeiască sărbătoare și de bucurie cerească, Ierarhe Necta-

rie, cântare de laudă cântăm Domnului, Celui ce cu îmbel-

șugare pe tine te-a slăvit cu multe minuni și Care te-a dăru-

it nouă fierbinte ocrotitor. 
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Crini ai câmpului s-au arătat tuturor sfintele tale 

moaște, trimițându-ne nouă bună mireasmă cerească, de 

Dumnezeu purtătorule Nectarie, când a fost deschis mor-

mântul tău, și pururea risipesc răul miros al patimilor celor 

ce cu evlavie se apropie cu credință de sfintele tale moaște. 

Har îmbelșugat sălășluiește, Părinte, în cinstitele ta-

le moaște, prin puterea Duhului. Pentru aceea se bucură 

mănăstirea ta, Sfinte Nectarie, și insula Eghina propovădu-

iește grabnica ta ocrotire, prin care le dăruiești, Sfinte, ce-

lor din nevoi ajutorul tău cu milostivire. 

 

Slavă..., glasul al 4-lea: 

 

Petrecând în chip cuvenit sfinților, în cuvioșie și ade-

văr, pe Dumnezeu, Cel ce Se odihnește întru sfinții Săi, în 

vremurile cele din urmă, L-ai slăvit, Ierarhe Nectarie, de 

Care cu vrednicie ai fost slăvit și împreună cu sfinții cei din 

veac ai fost numărat, și curatele tale moaște, comoară a ha-

rului dumnezeiesc nouă s-au arătat, a căror mutare prăz-

nuind, Îl slăvim pe Hristos, Cel ce minunat a lucrat prin 

tine. 

 

Și acum..., a Născătoarei: 

 

Din multe feluri de primejdii, păzește pe robii tăi, bi-

necuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvim pe 

tine, nădejdea sufletelor noastre. 

 



 

Slujba mutării moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie 13 
 

LA STIHOAVNĂ 

Stihirile, glasul al 2-lea: 

Podobie: Casa Efratului... 
 

Mutarea cinstitelor tale moaște, Nectarie, prăznuind-

o acum, luăm cu toții darul Duhului Sfânt. 

Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvio-

sului Său. 

Cu moaștele tale îmbogățindu-se, ca o comoară de 

mult preț, Nectarie Părinte, mănăstirea ta se bucură. 

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul și do-

rește să păzească poruncile Lui. 

A Eghinei insulă har mărturisește, sfințită prin moaș-

tele tale, Nectarie Sfinte, făcătorule de minuni. 
 

Slavă..., a Sfintei Treimi: 
 

De raza Treimii, cea întreit strălucită, fiind luminat, 

strălucești, Nectarie, ca o stea cu lumină nouă. 

 

Și acum..., a Născătoarei: 
 

Luat-a Cuvântul din ale tale sângiuri firea muritori-

lor și a mântuit, Fecioară, pe tot omul cel căzut. 
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LA VECERNIA MARE 

 

După obișnuitul Psalm, se cântă: Fericit bărbatul... 

 

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6, glasul 

al 2-lea: 

Podobie: Când de pe lemn... 

 

Nectar al virtuților te-ai arătat prin curată viețuirea 

ta, în vremurile cele mai de pe urmă, Nectarie Sfinte, arhi-

ereul lui Hristos, și sfintele tale moaște, sfințite prin harul 

Duhului, s-au dăruit credincioșilor, a căror mutare din 

mormânt lăudându-o, pe Cel ce lucrează prin tine minuni, 

slăvindu-L, Îl cinstim. 

Când curatul tău mormânt a fost deschis, multă bună 

mireasmă tuturor a izvorât, atunci sfintele tale moaște, 

Sfinte, ca niște preaînmiresmate flori ale slavei viitoare, s-

au arătat strălucind har îmbelșugat. Pentru aceasta, la mu-

tarea lor, prăznuind sărbătoare sfântă, cu cântări te cin-

stim, Nectarie. 

Altă scăldătoare a Siloamului s-a arătat racla moaște-

lor tale, prin harul îmbelșugat al Duhului Sfânt, căci puru-

rea tămăduiește boli de nevindecat și izgonește necurate 

duhuri. Pentru aceea toată limba spune minunatele tale bi-

nefaceri, pe care tuturor le dăruiești, Nectarie. 




