
SLUJBA SFÂNTULUI IOANICHIE CEL MARE CE SE
PRĂZNUIEȘTE ÎN ZIUA A PATRA A LUNII

NOEMNBRIE

VECERNIA

ale cuvoisului Ioanichie


Podobia:” Ca pre un viteaz între mucenici…”

  Cu      să       ge ți    le      pos    ti         rei        ai      ră    nit     pe  vrăj     ma
 șul,          și        ta   be    re le     lui le-ai pier dut. Pen  tru a        ce   ea     ai
 lu      at      da   ru ri le bi   ru     in ței  de      la       în suși Hri stos,    ca     re
   le te-a în  tă     rit  pe   ti       ne      cu tă   ri              e          I        oa     ni  chi    e
  fe  ri   ci     te.         Pe     ca  re   le       roa   gă-L să mân   tu      ia   as  că din stri
   că     ciu ne și  din   pri     me  ej dii       pe     cei   ce să vâr șesc cu  cre    din
ță  po      me   ni   rea      ta      cea   pu ru     rea cin sti           i         tă.



  Su in   du  te     la       ve     de rea cea mai     î  na        al  tă prea   fe ri
   ci      te,        toa  te      ce       le      pă mân tești și tre    că      toa        a re       în
 trup    fi      ind le-ai tre      cut       cu ve  de  rea; și    ai    a      les   vi  e  țu
    i   rea     fă  ră  de      ma     te   ri    e    pe pă mânt, pu                ru     rea  fe   ri
  ci      te       I       oa      ni  chi e,    po  vă țu      in    du     te     cu dum ne     ze
   ies   cul Duh pă rin   te,        te-ai    fă      cu   ut   po vă țu  i       tor    și      în
 drep tă tor, și      pil dă si   haș tri  i   lor     lă    u      dat în tru cre  di     i n
ță.


   Lu       mi    nân du te cu stră   lu      ci     i    ri       le      ce   le dum ne ze  iești
    a        le      da   ru ri lor Du  hu    lui          gân    di      to       ru  le de Dum ne
   zeu, Cu  vi       oa  se     I        oa      ni  chi e,     te-ai      a      ră      tat  lu mi nă



 tor mar gi ni  lor       lu      mii,        go   nind    du    re     e   ri  le   ră      u       tă
ți      lor,        și      în      tu     ne ri   cul pa   ti mi lor,     cu     ru      gă    ciu  ni le
   ta     le și     tă  mă     du   ind tot    fe    e  lul de boa          a             le
și     scă  pând de pri me  ej  dii,     pe     cei   ce   să    vâr șesc cu cre din  ță
    po     me    ni   rea a   ta,      cea    pu    ru    rea     fe   ri   ci          i         tă.

Stihirile mucenicilor


Podobia :”Când de pe lemn…”

  Din    che       ma rea cea  în   to   oc mai cu    nu     me     le  îm  bo    gă ți  in
      du      u        te,         din     pur     ta     rea     de   gri  jă   a  Lui Dum ne   zeu
   o       ai      în      tă     rit   pe  a ceas   ta     cu    fap te    le     fe    ri   ci    te     Ni
  ca  an  dre, și    o  ai   a        de         ve       e       rit.      Că prin   răb    da rea
   ta      ai       bi     ru      it     a du na  rea   vrăj  ma șir lor și      cea        ta



  bar            ba         ri         i       lor.       Pen    tru      a    cea               sta     lu  ând
  cu nu   na bi  ru     in ței          cu  cre din ță        a  ai   stri         i       gat:
 Mă    ri          i       re  pu  te      rii       Ta  a   le  ce   lei   ne   bi ru   i                    i
 te       Iu   bi      to        ru  le de   oa            a     meni.


     A      le     tă  mă    du      i     ri  lor  mi    i  ruri  cu     bu        ne       mi     rez
     me,          as  tăzi   no     uă ne     iz      vo    răști mu ce       ni     i  ce  Ni
     can     dre,        în   tru dum ne    ze    ia  as  că    po    me  ni        rea       a
   ta, și     în     de     păr  tezi  în țe       lep      te      cea   ța     ne    ca   zu ri
 lor și       pa   ti  mi  le       ce   e  le  tru  pești, și        u          um   pli     cu  bo
    ga      te        da      ruri      a     du    na     rea tu tu ror ce   lor ce  stri     gă



   Lui   Hri   stos:       Tu    ești    mi  rul cel  ne    de șer tat     și    i   prea mi  ro
   si      tor,          pe       ca    re-l   re    verși   ce   lor ce te   la     u dă  pe  ti           i
        ne.

    A    vând  în  drăz nea  lă     că   tre   Hri  stos,       cel  ce  sin  gur   ești
    mă    rit    în tru sfin ții    Săi,        pe  A       ce   la roa            gă -L  sfin ți  te
  mu   ce      ni         ce       Ni     can dre,      pen   tru    cei      ce    să vâr șesc cu
   dra    gos  te  sfân tă   po me  ni    rea         ta, și    la     u  dă  is     pră       ă
     vi       le     ta     le,           ca      să     ne          fa          a cem păr tași bu    nă     tă
ți   lor      ce  lor ne gră       i         te, și      mă   ri        rii   ce  lei   ne  stri că
    cioa     se  cu    ru   gă  ciu   u     ni le   ta                a                    le.



SLAVA VECERNIEI


    Să     vâr șind    ca  lea cea si     hăs   trea    as   că   cu   cu ge et băr bă    ă
   tesc,           ai  tre cu       u       ut   cu     o         o       sâr             di        i            e
   ne     vo      in ța    cea   grea              a      a        bu     nă       tă          ă ți 
     i        i    lor,         o       mo rând săl     bă     ti      ci    rea  pa            a        ti
            mi              i   lor; și                       ai    pă          zit     pe      cel du pă
 chip                ne    vă              ă        tă                  ă   mat, și      fă   cân du te
   pă      zi      tor     că      mă rii Du hu   u    lui          ai     vă  zut  mai  în na in
   te      ce   le     de   de   par              te           ca și     câ  ând a    ar    fi
    de             e                fa      a ță. și  te -ai  a       ră     tat      fă      că
   to       or de  mi       nuni       pur    tă       to  ru le de Dum ne         zeu       pă
   rin te    le     no       tru     I        oa              a           ni              chi            i



    e, și      a        cu    um     stai     î        na      in tea sca u  nu lui ce
  lui     dum ne     ze         iesc și    te      ro ogi    ne      în              ce
   tat.




Aceași slava, aranjată pe glasul al 6-lea

      Să      vâr șind       ca            a    lea     cea    si      i    hăs   trea          as
   că           cu        cu          get    băr            bă    ă          tesc,         ai      tre   cut
    cu      o       sâr di  e    ne     vo     in ța    bu     nă         tă ți   i lor,     o  mo

       rând săl     bă      ti      ci   rea    pa   a      a       ti               mi                 lor; și
   ai       pă      zit   pe     cel du pă chip ne    vă   tă        mat, și       fă     câ    ân
    du             u            te        pă   zi     tor     că   mă                  rii    Du              u



    hu                u   lui,        ai   vă     zut  mai    î   în  na          in                       te
     ce       le    de                 e      de      e       pa        ar       te    e,       ca și   câ       â
  ând ar  fi        de        fa               a ță. Și    te-ai     a      ră     ă   tat     fă   că
    to        or    de       e       mi       nuni,      pur    tă       to   ru le                    de    Du
    u    um     ne               zeu        pă   rin    te      le     nos                     tru
    I       i     oa      ni             chi                   e,            iar    a        cum              stai    î
 na      in  tea  sca  u   nu lui  ce               lui    dum  ne      ze          e   ie         e
    esc, și     te     ro gi     ne       e        în             ce                   tat          să      se
 mân tu    ias                        că            su  fle te        e       le   noa                     stre
     e                   e.



STIHIRILE DE LA STIHOAVNĂ


Podobia:” Ceea ce ești bucuria…”



    Cu  frum  se țea  în  frâ      nă   rii      îm    po do bin du -ți   su   fle   tul,

te-ai    lo      go    dit  cu  da rul    cu ră ți    ei    fe ri    ci    te,         și     năs  când

  fiu    bu      nă    tă ți     le      I   oa  ni  chi  e    cu vi   oa   se,         ai       in

  Trat  în   că     ma  ra Lui Hri stos  ca   un     mi  re prea  fru    mos.

     Ri       di      cat  fi  ind în mun   te     le    pust  ni   ci  ei      cel gân    di
 tor,         în     to   oc mai    ca  Mo i  si, ai   in    trat în  no   rul    dum  ne     ze
     ie  e ști      ne  pă ti miri, și       în      vă țân     du     te  du hov    ni    ceș
  te           ce   le mai   dum  ne ze iești,   le       giu   iești,   în       ve       eți      și



  po    vă țu iești   că     tre     pă   mân   tul    vi       e ții    ce el   îm     bu     nă

   tă țit.

  Stea  de Dum ne    ze      eu      lu   mi   na a tă,        pe     ti     ne  te cu noa ștem
   pă       rin te   I        oa  ni chi e,        ca       re stră lu      ceș te    lu            mea
   cu     gân   di   toa        re   le       ra           ze și    pie     erzi     în    tu  ne   ri
 cul          re         e      le  lor  tul    bu    rări a  le   dra  ci lor;    pen   tru      a
   cea    as       ta      cu     cre    di    in ță ser băm fe      ri     ci     te,        po  me ni

  rea    ta     cea     pur   tă      toa re de lu       mi   i    i   nă.



SLAVA STIHOAVNEI


   Ră     nin du ți    se      cu           u            ge       e      tul          de   dra gos
   tea    Lui     Hri      stos,      te-ai   su it      în    mu           un    te                î
             în nalt,     prea  cu  vi       oa           se pă ri    in      te      I       oa      ni
          chi                     e; și       ai       lu      at    mul te  fe       lu        uri de
     da                       ruri,          a       tă         mă        du          i          tot   fe       e
    e         e            lu  ul   de      boa             a   le; și       a      cum   î           în   ce
  e   ruri          te    ro    gi    cu   fier    bin țea       lă Lui  Dum          ne
   zeu         ca       să se  mân  tu          ia  scă  ă toți      cei   ce cu dra gos te   prăz
  nu        iesc    dum  ne     ze          ia           a    as că       a                     dor
         mi      rea     ta.



UTRENIA Troparul Cuviosului Ioanichie cel Mare



  Cu        cur    ge   ri    le      la   cri mi lor     ta   le    ne     ro     di rea pus ti   u lui
      o            ai       lu      crat și     cu     sus    pi  nu ri   le      ce    le   din a dânc
  spre   în      su      ti       te       os te  ne    eli   o    ai       fă     cu   ut ro  di    i    toa
      a        re și   te-ai   fă     cut    lu     mi     nă     to    or     lu    mii     stră
   lu    cind cu mi nu   ni      le      I   oa      ni   chi e    pă   rin  te   le    e   no         os
     tru        roa gă   te  Lui   Hris    tos Dum ne zeu   să  mân  tu     ias  că   su  fle
te  le          noa               stre.



Condacul cuviosului


Podobia:” Apărătoare Doamnă…”

   Stea   prea  lu      mi    noa să te-ai  a       ră       tat   pe         pă  mânt    lu  mi
  nând în    lu      me, și       pe  cei  ce    sunt    în     ne     gu ra  pa   ti    mi lor
  stră     lu     ci     i    in  du-i, și       doc tor    prea  ta    a    re  fi    i     ind  ce
  lor bol navi;       ci       ca      ce   la ce   ai  lu  at     dar   de tă  mă        du  iri,
  ce   lor  ce      te  ru găm  pe      ti   ne         dă  ne toa  tă    vin de ca   rea   ca
    să   stri găm ți       e:         Bu cu ră te prea cu     vi      oa        se  pă   rin  te      I
   oa    ni chi        e.



STIHIRILE LAUDELELOR


Podobia :”Bucură-te cămara…”

   Bu        u     cu ră te căci     cu dum ne     ze    ias   ca  lu  mi    i  nă ai fost stră
      lu     cit        când cu  cu      ră ți    ia min ții  ai pri vit și       a        ră    tat
  ai des lu șit,         din    ce  le     tre         că toa a re         pe   ce    le      veș  nic
 stă  tă    toa       re;      a       tun    cea     pă  rin te     I        oa       ni  chi  e,   pri
     mi    ind  foc   în   tru   i      ni    ma    ta,           ca     un      ce   erb te-ai a
prins   de    dum ne  ze      ia  sca dra go ste, și       ui      tân du-ți  tru        pul
și      sân ge    le,      te-ai în    trar   mat   cu     bu cu  ri      i   e,        că     tre  os
    te      ne   li  le pust   ni       ci     ei,    prin  ca   re   pa   ti   mi   le tru pești le-ai
   su    pu  us   su  fle tu  lui tău. și        a      cum   te   roa           gă  să    se     dă
   ru      ias   că   lu mii pa   ce și      su       fle      te lor noas tre ma  re   mi
    i       lă      ă.



  Bu   u    u     cu ră te,  că în  tru dum ne     ze     ieș      ti       le    su  i           i
șuri    ai        lo      cu     it       în      vâr fu ri        le   mun ți     lor,    prea sme rin
 du te   pă    rin  te      I oa   ni   chi  e,       de     si     il  ni  ci    le       ne    voi    a
      le        a      ces  tui trup sme rit; și       cu  stă   ru       in țe  le pri  ve
  ghe   ri lor,    cu    ru      gă    ciuni  de     toa    tă       zi     oa,        îm    pre     u
nân  du te cu  Dumne zeu,     te-ai   stră     lu      cit și   ai  lu   at  da rul pro
   fe ți             i      ei,          vă    zând pe   ce le   de      de  pa   ar te   ca      pe
ce    le    de      a    proa  pe, și    mai     na     in      te    spu nând cre din cio
și lor ce          le  ce  vor    să       fi   i   e.      Pen   tru      a     ceas ta    te mă rim
   pe    ti   i  ne      ca       pe    un    pro   fet  dum ne   ze     ie     esc.





 Bu   cu  ră te    că      a    ar  cu  ri   le și    să     ge     e ți        le    dra   ci
    lor          cu      tă       ri       e   le-ai sur pat prin ru     gă      ciu       ni      le      ta
  le           ce          le   îm  po     tri   i  vă.      Ai     câș     ti      gat bi  ru    i   in   ță
    a        su pra lor     vred      ni  cu  le        de    la   u dă.     Pen   tru     ca       a
   a     re Prea Bu      nul Pă      rin         te,          ca      o      răs    plă      ti   re ți-a
   dat    mi    nu  ni   le,    o    dih   nin  du   te     în  tru  sme re  ni  ia     i
  ni  mii    ta     a  le.     Pen   tru       a   ceas ta și     cin   sti  te  le   ta      le
moaș  te         iz    vo  răsc         mir   prea   mi   ro si tor,  căci    te -ai    a      ră
   tat    bu     nă     mi reaz    mă  Lui   Hri sto os   I         oa    ni   chi     e          pe
   ca   re   le     roa     gă-L     ca       să     tri     mi      tă     lu mii pa   ce și
   su        fle      te lor noas tre  ma   re    mi     i      lă      ă.



SLAVA LAUDELOR


  Cu       vi     oa          se     pă      rin      te      I        oa       ni          chi            i
    e              în tot  pă     mâ            â                   ân  tul           a         ie șit
   ves         tea      a     fa               a              ap      te       lor       ta                a    le.
   Pen   tru      a        cea     as     ta             în      ce                 e      ru               uri
   ai     a       fla   at  pla         a ta        os te      ne    e       e    li    lor        ta             a
   le,            ta                  a       be  re   le  dră  ce     e  ești ai  pier      dut           ce
    e      te      le     în      ge     re     ești     ai              a             juns,      a     că   ro
  ra       vi       a         a ță           fă     ră     pri    ha           nă       ai              u             ur




  mat ;      în    drăz ni i                re      a         vând   că     tre    Hri    to     os
    Du            um  ne      e  zeu         ce          re         e        pa              a    ce
     su      fle     te      lor noa            as     tre      e         e                           e.

Slujbă transcrisă și diortosită de psaltul Bogdan Marin, ucenic alprotopsaltului Mihail Bucă, după manuscrisul original al luiAlexandru Gheorghiță, protopsalt al Mitropoliei Moldovei șiSucevei între anii:1925-1945Conform manuscrisului, slujba a fost scrisă în anul1968 sidedicată unui om drag protopsaltului:“Toate aceste cantari, au fost compuse de mine in lunile Aprilie si Mai
1968 si doresc sa le inmanez personal, la Iasi preaiubitului Parinte
arhimandrit Ioanichie Gradinaru, Marele Eclesiarh al Sf. Mitropolii a
Moldovei, cu care am servit mai multi ani la acea Sfanta Mitropolie.
NOTA: Intre timp a decedat si compozitia nu i-am mai dat-o”

Alexandru Gheorghita
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