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ACATISTUL SFANTULUI GRIGORIE 
TEOLOGUL 

(25 ianuarie) 

 

 
  

 
 Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condacul 1 

  

Pe marele Ierarh si aparator al Sfintei Treimi, veniti toti cu duhovnicesti laude sa-

l fericim si din izvorul invataturilor lui luand cuvinte de lauda, sa-i cantam asa: 

Bucurate, Cuvantatorule de Dumnezeu Grigorie! 

  

Icosul 1 

  

Astazi darul cel in trei lumini al Prea Sfintei Treimi sa ne lumineze pe noi, 

vrednice cantari de lauda sa aducem la pomenirea slavitului, indreptatorului si 

invatatorului dreptei credinte, zicand: 

Bucura-te, tainuitorul Sfintei Treimi; 

Bucura-te slujitorul cerescului Imparat 

Bucura-te, intarirea pravoslavei; 

Bucura-te,   steaua   Bisericii   prea luminata; 

Bucura-te, luceafar ceresc stralucitor; 

Bucura-te, impartitor de Mir duhovnicesc; 

Bucura-te, luminatorul cel din Treime al Arhiereilor; 

Bucura-te,  prieten iubit  al marelui Vasile; 

Bucura-te, odrasla sfanta, din slaviti parinti nascut; 

Bucura-te, credincioasa sluga a lui Hristos; 

Bucura-te, odor sfant si prea frumos; 

Bucura-te, ca Sfanta Treime lacas in inima ta a facut; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu Grigorie! 

  

Condacul 2 
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Catre tine alergand popoarele si din invataturile tale cunoscand adevarata cale 

catre cer, aseaza in lumina Sfintei Treimi pe cei ce cu frica si dragoste curata 

canta: Aliluia! 

  

Icosul 2 

  

Curatenia si infranarea iubind, asa cum ai vazut in vedenie ca cele doua fecioare 

cinstite s-au numit pe ele, si de la acelea ai invatat viata cea fara de prihana, 

pentru care noi te cinstim asa: 

Bucura-te, pastor al fecioriei; 

Bucura-te, iubitor al infranarii; 

Bucura-te, cinstitor al pustniciei; 

Bucura-te, indemnator al milosteniei; 

Bucura-te, cel ce cu sabia infranarii tai patimile; 

Bucura-te, ca pe oile tale la pasunea cea a faptelor bune le-ai povatuit; 

Bucura-te, ca din intunericul iadului le-ai mantuit; 

Bucura-te, ca din izvorul ostenelilor tale turma ta o ai adapat; 

Bucura-te, ca pilda te-ai facut prin lumina faptelor bune; 

Bucura-te, ca smerenia lui Hristos ai urmat; 

Bucura-te, ca sarcina cea usoara a lui Hristos tu intai ai purtat; 

Bucura-te, ca apoi altora o ai aratat; 

Bucura-te, ca prin sudorile si ostenelile tale Biserica lui Hristos ai curatat; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 3 

  

Bland fiind la obicei din pruncie, batran s-a aratat, departandu-se de la 

privelistile si petrecerile desertaciunilor lumesti, si bunacuviinta de la maica sa 

invatandu-se, in Biserica lui Dumnezeu ziua si noaptea slavoslovea cantand: 

Aliluia! 

  

Icosul 3 

  

Plin fiind de darul Sfantului Duh ai gonit eresul cel viclean al lui Machedonie, 

hulitorul  Sfantului  Duh, si rusinat   l-ai departat de la Biserica, iar pe cei 

dreptcredinciosi intarindu-i, pe cei rataciti intorcandu-i, i-ai sfintit cu pecetea 

Duhului Sfant, iar ei fiind luminati cantau: 

Bucura-te, pastorul cel bun; 
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Bucura-te, gonitorul eresurilor; 

Bucura-te, ca ai rusinat pe Machedonie; 

Bucura-te, ca ai sfaramat trambita eresurilor lui; 

Bucura-te, cale neratacita celor drept-credinciosi; 

Bucura-te, luminat propovaduitor al sfintei credinte; 

Bucura-te, cu Marele Vasile impreuna lucrator;                                

Bucura-te, pom inflorit in casa Domnului; 

Bucura-te, al eresurilor surpator; 

Bucura-te, al Darurilor lui Hristos impartitor; 

Bucura-te, al credinciosilor aparator; 

Bucura-te, al tuturor cald folositor; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 4 

  

Iubitorul de oameni Iisus, care a imbracat cu putere de sus pe Apostolii Sai in 

Ierusalim, ti-a dat tie putere tare asupra duhurilor si eresurilor ca sa le gonesti si 

Biserica Sa cea sfanta si ca o mireasa impodobita sa o aduci Lui, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 4 

  

Vifor mare si strain eres avand Apolinarie, care rau intelegea intruparea 

Domnului, pe toti tragandu-i la pieire, l-ai gonit departe de turma ta, si dogma 

intruparii Cuvantului lui Dumnezeu intarind-o propovaduia-I pe Cel nascut din 

Fecioara, iar pe tine cinstindu-te zicem: 

Bucura-te, luminatorul nostru; 

Bucura-te, raza mantuirii noastre; 

Bucura-te, pazitor al dreptei credinte; 

Bucura-te, sfesnic cu lumina de aur; 

Bucura-te, podoaba Arhiereilor; 

Bucura-te, a Bisericii bucurie si pace; 

Bucura-te, piatra nesfaramata; 

Bucura-te, turn neclintit al Bisericii; 

Bucura-te, cetate tare impotriva vrajmasilor; 

Bucura-te, arma asupra patimilor; 

Bucura-te minte cinstita; 

Bucura-te, vas curat al darurilor Domnului;                  

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 
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Condacul 5 

  

Vazand vicleanul vrajmas odihna Bisericii a izvorat asupra ta ispite, necazuri si 

izgoniri, iar tu cu darul lui Hristos ai vadit mestesugirile celui mester in rautate, si 

ca un biruitor cantai: Aliluia! 

  

Icosul 5 

  

Intelegand poporul de ducerea ta de la dansii, au ridicat glasuri de plangeri 

zicand: O! Parinte! Ducandu-te de la noi, duci cu tine si Sfanta-Treime si va iesi 

din Cetate binecuvantarea. Si socotindu-se ei sarmani, ziceau asa: 

Bucura-te, hranitorul saracilor; 

Bucura-te, slujitorul bolnavilor; 

Bucura-te, odihna strainilor; 

Bucura-te, mangaierea batranilor; 

Bucura-te, ajutorul necajitilor; 

Bucura-te, izbavitorul napastuitilor; 

Bucura-te, viteazule biruitor; 

Bucura-te, curatitorul eresurilor; 

Bucura-te, al plevelor eresuri curatitor;                                                                               

Bucura-te, arzator cu duhul in slujba lui Dumnezeu; 

Bucura-te, scara care ne sui pe toti la ceruri; 

Bucura-te, cel ce cu parinteasca dragoste ai deschis mila la toti cei ce au venit la 

tine; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 6 

  

Minunat intre Ierarhi te-ai aratat, ca gura ta ca o prastie a gonit toate eresurile si 

toate mestesugirile viclene le-ai smuls din inimile credinciosilor, pentru aceasta 

Biserica impreuna cu dansii canta: Aliluia! 

  

Icosul 6 

  

Ritorii cei prea intelepti n-au putut sta impotriva cuvintelor tale celor arzatoare, 

cand ai aratat in Biserica taina intruparii Fiului lui Dumnezeu, iar noi bucurandu-

ne cantam: 
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Bucura-te, cap sfintit; 

Bucura-te, minte zburatoare in sferele ceresti; 

Bucura-te, ochi neadormit; 

Bucura-te, ostas nebiruit; 

Bucura-te, vorbitorule cu ingerii; 

Bucura-te, petrecatorule cu Apostolii; 

Bucura-te, dantuitorule cu Mucenicii; 

Bucura-te, lucrator cu Marturisitorii; 

Bucura-te, al pocaitilor mantuitor; 

Bucura-te, al gresitilor indreptator; 

Bucura-te, hranitor duhovnicesc; 

Bucura-te, ostenitor netrupesc; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 7 

  

Dumnezeiasca vestire a cuvintelor tale a inconjurat pamantul ca un fulger 

invatand pe toti, Treimii intru unime si unimii intru Treime sa ne inchinam 

cantand: Aliluia! 

  

Icosul 7 

  

Dorind intelepciunea cea de sus, Cel Atotputernic ti-a dat cununa darurilor si 

frumusetea cuvintelor ti-a adaugat. Deci, noi luand din cuvintele tale aducem tie 

aceasta cantare: 

Bucura-te, soare luminos; 

Bucura-te, vazator al tainelor lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca impreuna cu Mucenicii ai marturisit;                                             

Bucura-te, ca impreuna cu Cuviosii pe Hristos ai marit; 

Bucura-te, ca cele sapte soboare cu cuvintele tale s-au intarit; 

Bucura-te, sabie de foc care tai eresurile; 

Bucura-te, bisturiu care curati ranile nevindecate; 

Bucura-te, chezasul pacatosilor spre mantuire; 

Bucura-te, ca din raza Sfantului Duh ai luat lumina; 

Bucura-te, ca in cetatea Arhiereilor luminezi ca un luceafar; 

Bucura-te, prietenul cel bun al Marelui Vasile; 

Bucura-te, ca amandoi adanci invataturi ati lasat in lume; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu Grigorie! 
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Condacul 8 

  

Toata cantarea ce se aduce pomenirii tale nu poate aduce multumirea cuvenita 

pentru cele multe si frumoase osteneli cu care ai impodobit Biserica, iar turmei 

tale mantuire ai lasat, pentru care iti cantam: Aliluia! 

  

Icosul 8 

  

Bogat fiind de intelepciune si frumos graitor, ai varsat pe pamant samanta cea 

buna a Sfintelor Scripturi, pentru aceasta noi cinstim pomenirea ta zicand: 

Bucura-te, prea intelepte; Bucura-te, preafericite; 

Bucura-te, Arhiereule cinstite; 

Bucura-te, podoaba Bisericii; 

Bucura-te, gura cereasca; 

Bucura-te, minte apostoleasca; 

Bucura-te, odrasla sfanta; 

Bucura-te, sluga credincioasa a lui Hristos; 

Bucura-te, vazator al tainelor dumnezeiesti; 

Bucura-te, teologule prea dulce; 

Bucura-te, mijlocitor catre Dumnezeu; 

Bucura-te, parintele Bisericii; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 9 

  

Cu totul fiind unit cu raza Duhului, tu sfintite parinte afara de lume ai vietuit, si 

acum intru slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh luminat fiind, veselindu-ne 

cantare iti aducem: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Sfarsindu-ti calatoria vietii in multe osteneli si necazuri, te-ai mutat catre 

Domnul. Deci, ca un prieten al Sfintei Treimi, fa rugaciune penrtu noi care iti 

cantam: 

Bucura-te, ca mare dogmatic ai fost pentru Sfanta Treime;                       

Bucura-te, cel ce ai invatat ca Duhul de la Tatal purcede; 
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Bucura-te, ca impreuna cu Tatal si cu Fiul, o Treime singura stapanitoare ai 

aratat; 

Bucura-te, lucrator al tainei Mantuitorului; 

Bucura-te, cantator al slujbei Bisericii; 

Bucura-te, catre popor frumos graitor; 

Bucura-te, primitorul Sfantului Duh; 

Bucura-te ca ai invatat intocmirea fiintei si a firii; 

Bucura-te ca teolog al Treimii te-i aratat; 

Bucura-te, cel ce prin cuvintele tale, izvor si dulceata Bisericii ai ramas; 

Bucura-te, cel ce cu osardie sufletul tau ti-ai pus pentru noi 

Bucura-te, ca pe cel rau l-ai surpat; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 10 

    

"Cuvantul lui Dumnezeu cel slavit de ingerestile cantari pentru noi a saraci bine a 

voit", a spus marele Ierarh popoarelor, "si Fiul cel nascut din Fecioara, ne-a 

invatat a canta: Aliluia!" 

  

Icosul 10 

  

Sagetile ereticilor cele aprinse in chipul vapaii stinge-le cu sfintele tale rugaciuni, 

ca mantuiti fiind sa te cinstim cu laude ca acestea: 

Bucura-te, odor sfant al Bisericii; 

Bucura-te, tainuitorule de cele ceresti; 

Bucura-te, ca pomenirea ta este plina de veselie; 

Bucura-te, ca ai fost plin de dumnezeiesc dar; 

Bucura-te, ca indumnezeit te-ai facut; 

Bucura-te, ca infricosate taine Dumnezeu ti-a descoperit; 

Bucura-te,  caci  Cuvantul  Tatalui, Taina intruparii Sale ti-a descoperit; 

Bucura-te,ca teologia prin ingerul Sau te-a invatat; 

Bucura-te, ca podoaba Bisericii te-ai aratat; 

Bucura-te, ca acum slava lui Dumnezeu ai dobandit; 

Bucura-te, ca pamantul cel intelenit purtator de flori l-ai aratat; 

Bucura-te, ca dar sfintit din buzele tale ai varsat; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 11 
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Luminata avandu-ti mintea cu nemasurata pustie, curata de toata grija paman-

teasca o ai pazit, si strabatand adancurile Duhului intru veselie te bucuri acum 

cantand: Aliluia! 

  

Icosul 11 

  

Cu dumnezeiasca si mai presus de fire putere ai invatat Ierarhe Grigorie pe toti 

luminandu-ne si invatandu-ne a canta asa: 

Bucura-te, Grigorie podoaba Arhiereilor; 

Bucura-te, a Scripturii celei vechi limpede talcuitor; 

Bucura-te, al Testamentului Nou frumos graitor; 

Bucura-te, al Treimii aparator; 

Bucura-te, al Dogmelor descoperitor; 

Bucura-te, al dumnezeiestilor taine invatator; 

Bucura-te, al bolnavilor tamaduitor; 

Bucura-te, al scarbitilormangaietor; 

Bucura-te, al napastuitilor izbavitor; 

Bucura-te, al celor din ispite ajutor; 

Bucura-te, al celor din inchisori cercetator;    

Bucura-te, al celor gresiti lesne iertator; 

Condacul 12 

  

Laudam intelepciunea ta, cinstim ostenelile tale, cantam pomenirea ta, intru care 

Biserica cu cantari impodobindu-se, impreuna cu poporul cel luminat prin 

invataturile tale cu multumire canta lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 12 

  

Cu bucurie canta cetele ceresti intampinandu-te, primindu-te, si inchinandu-te, 

Sfintei Treimi: "intra intru bucuria Domnului tau ai auzit". Auzi-ne si pe noi care 

te rugam sa faci rugaciune pentru toata lumea, ca sa se pazeasca Biserica de 

nevoi si de eresuri, ca pazite fiind cu darul lui Dumnezeu sa-ti cantam tie: 

Bucura-te, singur pazitor al legilor tale; 

Bucura-te, zid de aparare al Bisericii; 

Bucura-te, liman lin celor invaluiti in necunostinta; 

Bucura-te, ca tuturor ai deschis usa mantuirii; 

Bucura-te, ca luminos ai aratat calea cea dreapta; 
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Bucura-te, ca ne duci de mana pe toti spre cer; 

Bucura-te, al nostru folositor; 

Bucura-te, grabnic ajutator; 

Bucura-te, ca tuturor te-ai acut ascultator, ca pe toate sa le dobandesti; 

Bucura-te, al oilor tale bun pastor; 

Bucura-te, al sufletelor noastre mantuitor, 

Bucura-te, al trupurilor noastre ajutator; 

Bucura-te, Cuvantatorule de Dumnezeu, Grigorie! 

  

Condacul 13 

  

O, preaintelepte Ierarhe Grigorie, primeste, aceasta putina rugaciune de 

multumire a noastra si o du la tronul dumnezeirii si cere de acolo pace lumii si 

unire Bisericii, ca paziti fiind in pace, cu multumire impreuna cu tine lui 

Dumnezeu sa-i cantam: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 

  

Apoi se zice inca o data Icosul 1 si Condacul 1. 
 
 


