ACATIST ÎN CINSTEA ICOANEI MAICII DOMNULUI „A
PĂTIMIRILOR” („STRASTNAIA”)
Rugăciunile începătoare:
De este preot: Binecuvântat este
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Iar de nu este preot: Pentru rugăciunile
Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştene pe noi! Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate
Ceresc,
Mângâietorule,
Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti
şi pe 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
3 ori)
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi! Doamne, curăţeşte păcatele noastre!
Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru Sfânt Numele Tău!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facăse Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o
nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean! Amin!
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un
răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieştene pe noi!

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh!
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 şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul
Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu
eşti mântuirea neamului creştinesc!
Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al
tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-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 pogorât 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, 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. Şi
iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie 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 spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! (o închinăciune)
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! (o
închinăciune)
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! (o
închinăciune)
Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă,
întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept
înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutum-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima
mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetatam la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit.
Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzimă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă

asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi
este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu!
Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu
eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz
sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc
sufletul meu, că eu sunt robul Tău!
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Aliluia! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru
Numele Domnului! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi,
nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea
nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi?
Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.
Psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale,
şterge fărădelegea 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, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale
şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a
născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale
Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei
şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-sevor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile
mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nul lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte!
Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Bucurase-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti
lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine,
Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci
vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe Altarul Tău
viţei.

Condacul 1:
Celei alese, dintre toate fiicele neamurilor,
binecuvântatei
Fecioarei
Maria
Născătoarei de Dumnezeu, Îi aducem
închinare smerită în faţa Preacuratului Ei
Chip. Primeşte, O, Preanevinovată şi
rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi, care
cinstesc Patimile ce le-a îndurat pe Cruce
Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi cu
umilinţă strigăm Ţie: Bucură-te, Mireasă
Pururea Fecioară!
Icosul 1:
Îngerii au stat înaintea Fiului Tău şi
Dumnezeului nostru, Care era ţinut în
braţele Tale şi I-au arătat semnul Crucii,
iar noi cu frică ne închinăm Patimilor
Fiului Tău şi strigăm:
Bucură-te, Mirarea Îngerilor!
Bucură-te, Slujitoarea Tainelor
Dumnezeieşti!
Bucură-te, că Duhul Sfânt a pogorât peste Tine şi Puterea Celui PreaÎnalt Te-a umbrit!
Bucură-te, că Cel născut din Tine este Fiul lui Dumnezeu!
Bucură-te, că sămânţa feciorească a Ta a zdrobit capul diavolului ascuns în şarpe!
Bucură-te, că prin Tine iadul s-a întristat şi moartea s-a omorât!
Bucură-te, Pântecele Dumnezeieştii Întrupări!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 2-lea:
Preanevinovata a văzut că Domnul a venit pe pământ, din milă, să pătimească pentru
păcatele celor care vor crede în El şi vor striga către Dânsul: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Preacurata a înţeles cuvintele Dreptului Simeon: „Prin sufletul Tău va trece sabie, ca să
se descopere gândul multor inimi”. De aceea, cu umilinţă strigăm Ţie:
Bucură-te, cee ce eşti mai strălucită decît Heruvimii!
Bucură-te, ceea ce ai îndurat toate scârbele de la Irod şi iudei!
Bucură-te, că prin naşterea Ta cea preacurată, ai primit îndoială de la Iosif!
Bucură-te, că în ieslea necuvântătoarelor, pe Dumnezeu L-ai pus şi L-ai înfăşat!
Bucură-te, că Tu cu Fiul Tău şi Dumnezeu n-aţi avut unde să plecaţi capul!
Bucură-te, că prin Tine omul se face Dumnezeu, ca Dumnezeu pe Adam să-l
izbăvească!
Bucură-te, că prin Tine s- a înălţat firea omenească!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!

Condacul al 3-lea:
Fiind întărită cu putere de sus, ai suferit toată scârba şi întristarea, cuprinzând cu
dragoste pe Fiul Tău. Cu Arhanghelii ai strigat Lui: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Avînd Sfânta Ta Icoană, din localitatea Otcenaşovca, numită “Pătimitoarea”, ca pe un
crin binemirositor şi ca pe o comoară de mult preţ, noi smeriţi ne închinăm Ţie, strigând:
Bucură-te, Ocrotitoarea ţinutului Podoliei!
Bucură-te, ceea ce ai binevoit ca Icoana Ta să fie pictată şi adusă acolo!
Bucură-te, că ai insuflat ctitorului să zugrăvească Icoana Ta la Muntele Athos!
Bucură-te, că eşti Zid nesurpat pentru cei credincioşi!
Bucură-te, monahilor Ajutătoare pentru mântuire!
Bucură-te, Rugătoare neobosită pentru toată lumea!
Bucură-te, Ceea ce ne călăuzeşti spre îndreptare şi pocăinţă!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 4-lea:
Fiind înconjuraţi de viforul păcatelor şi cuprinşi de somnul nepăsării, cădem către
Icoana Ta cea sfântă, îţi mulţumim că ne-ai vizitat cu milostivire prin Icoana Ta, în locul
acesta şi-I cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4 –lea:
Primind dreptmăritorii creştini din Otcenaşovca mare binecuvântare de la Muntele
Athos, au dobândit prin Icoana „Pătimitoarea” ajutor de la Însăşi Stăpâna Cerului şi a
pământului. Pentru aceasta, întîmpinând-o în slăvitul Oraş Odesa, cu bucurie au strigat:
Bucură-te, că ai dăruit binecuvântarea Ta localităţii Otcenaşovca!
Bucură-te, înţelepţirea binecredincioşilor ctitori!
Bucură-te, glas Dumnezeiesc al Sfintei Treimi!
Bucură-te, amintirea Patimilor lui Hristos!
Bucură-te, Ceea ce pe Fiul Tău L-ai îngropat, cu suferinţă!
Bucură-te, încredinţarea învierii tuturor!
Bucură-te, Cedru înalt al nemuririi noastre!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 5-lea:
Steaua cea Dumnezeiască îţi arăta calea Ţie şi Pruncului Tău Preacurat. Iar noi, cu
mintea împreună cu Iosif, ne închinăm, cântând Domnului Celui Născut şi Ţie: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Vezi, Preanevinovată, părerea de rău a noastră faţă de păcat şi că nu avem altă ajutătoare
şi mijlocitoare, afară de Tine, Ceea ce ai primit Harul de a te ruga pentru noi! De aceea,
cu credinţă, strigăm:
Bucură-te, bucuria şi mântuirea noastră!
Bucură-te, Ceea ce cu rugăciunile Tale, ne izbăveşti pe noi de focul gheenei!

Bucură-te, Rugătoare pentru toată lumea la Crucea lui Hristos!
Bucură-te, Ceea ce alungi de la oameni patimile!
Bucură-te, Ceea ce luminezi pe toată lumea cu lumina preacuratului Tău suflet!
Bucură-te, Ceea ce uimeşti pe Îngeri prin sfinţenia Ta!
Bucură-te, că demonii se cutremură la auzul Preacuratului Tău nume!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 6-lea:
Aflându-te lângă Crucea Fiului Tău şi
Dumnezeului nostru, prin sufletul Tău
a trecut sabie, văzând cum pe Golgota
L-au răstignit pe Dătătorul de Viaţă
între 2 tâlhari şi cum ostaşii L-au
dezbrăcat de haine, iar pentru
cămaşa Lui au aruncat sorţi.
Atunci, cei care au rămas
credincioşi au cântat: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Strălucind ca o lumânare
lângă Crucea Fiului Tău,
arzând cu iubirea Ta de
mamă, ai zis: “Deşi Te văd
suferind pe Cruce, totuşi
Te ştiu pe Tine a fi născut
mai înainte de luceafăr”.
Vezi, Preacurată, cum îţi
cântă Ţie toată făptura:
Bucură-te, că ai fost cu sufletul şi
cu trupul lângă Crucea Fiului şi Făcătorului Tău!
Bucură-te, că nu te-ai despărţit de Domnul până în ceasul morţii Lui!
Bucură-te, că aflându-te lângă Cruce ai zis: “Tot pămîântul să plângă amarnic, căci pe
Dătătorul de viaţă Îl vedem mort”!
Bucură-te Dătătoarea bucuriei noastre veşnice!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Icosul al 7-lea:
Celor care doresc să preaslăvească Patimile Fiului Tău, ajută-le Stăpână şi nu-i lăsa pe
toţi care se roagă în faţa Icoanei Tale, cântând din adâncul sufletului: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Ai arătat lumii o nouă milă, Stăpână, că din Icoana Ta, numită “Pătimitoarea”, din
localitatea Otcenaşovca, izvorăşte Mir, de mult preţ, prin care se tămăduiesc toţi care se
roagă fierbinte, cântând Ţie:
Bucură-te, Mijlocitoarea şi Scăparea noastră!

Bucură-te, Ceea ce alungi de la noi toată scârba şi întristarea!
Bucură-te, binecuvântarea tuturor marginilor pământului!
Bucură-te, că ai purtat în pântece pe Mântuitorul celor robiţi!
Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 8-lea:
Străină şi preaslăvită Minune a milostivirii Tale celei bogate, ne arăţi nouă,
nevrednicilor, ce cu dragoste ne închinăm Icoanei Tale Sfinte şi strigăm: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Toate neamurile Te fericesc, văzându-Te
pe Tine, cum suferi şi Te rogi în timpul
Patimilor de pe Cruce ale Fiului Tău şi
strigi către Dânsul: “Din Coasta Ta,
străpunsă, Dulcele Meu Fiu, izvorăşte
nemurirea”. Pentru aceasta, cu umilinţă,
strigăm Ţie:
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti robilor Tăi
viaţă veşnică!
Bucură-te, că le pregăteşti locuinţe cereşti
celor care vieţuiesc binecredincios!
Bucură-te, Dătătoarea bucuriei veşnice
celor care Te cinstesc pe Tine!
Bucură-te, mântuirea şi apărătoarea
monahilor, care Ţie se roagă neîncetat!
Bucură-te, Ceea ce acoperi cu Harul Tău
tot universul!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 9-lea:
Suferind lângă Cruce şi strigând către Domnul răstignit: “Te duci de bună voie spre
pătimire, Fiul Meu, ca de patimi şi păcate să-l izbăveşti pe Adam şi pe cei născuţi din
Adam. Cu cei fărădelege Te-ai socotit, ca pe oameni să-i eliberezi de fărădelege şi să-i
mântuieşti pe toţi cei ce-Ţi cântă Ţie: Aliluia!”
Icosul al 9-lea:
Ritorii cei mult vorbitori nu pot să slăvească patimile Tale lângă Cruce. Tu, însă,
Preacurată, ai strigat dureros: “Fiule, primeşte Duhul Meu şi nu mă lăsa de una singură!”
Pentru aceasta, noi, nevrednicii, cu umilinţă, strigăm Ţie:
Bucură-te, că ajuţi în ceasul morţii pe cei credincioşi!
Bucură-te, că însoţeşti pe creştinii care trec vămile văzduhului!
Bucură-te, că ne eliberezi pe noi de robia diavolească!
Bucură-te, Ocrotitoarea creştinilor la Judecata Înfricoşătoare a Domnului!

Bucură-te, Mijlocitoarea tuturor celor care-şi doresc sfârşit creştinesc!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 10-lea:
Cerându-ne nouă mântuire, Preacurată, Îţi întinzi mâinile către Fiul Tău Celui
Multmilostiv zicând: “Pe cei care cinstesc Patimile Tale, primeşte-i ca pe tâlharul cel
credincios şi-i mântuieşte pe toţi care-Ţi cântă Ţie: Aliluia!”
Icosul al 10-lea:
Zid nebiruit, lumii Scăpare, Comoară de milostivire, eşti Preacurată! Primeşte
rugăciunea robilor Tăi, ce se închină Cinstitului Tău chip şi cu umilinţă strigă Ţie:
Bucură-te sălaşul Înţelepciunii lui Dumnezeu!
Bucură-te, Fericită, Care pururea eşti lăudată!
Bucură-te, păcătoşilor şi smeriţilor Scăpare!
Bucură-te, Ocrotitoarea fecioarelor şi a sărmanelor!
Bucură-te, oamenilor puternică Ajutătoare!
Bucură-te, a arhiereilor tainică Înţelepţire!
Bucură-te, a preoţilor cucernici Îndrumătoare!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 11-lea:
Cântare de umilinţă şi laudă învredniceşte-ne să aducem înaintea Icoanei Tale, Mireasă
Dumnezeiască şi nu-ţi întoarce faţa Ta de la cei care Îi cântă lui Dumnezeu, în veci:
Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Ca un soare luminos a strălucit în Biserica din satul Otcenaşovca, Preacurată, Icoana Ta
“Pătimitoarea”, sfinţindu-i, mântuind-i şi ferindu-i din toate nevoile, pe cei care cântă
Ţie, cu dragoste:
Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos!
Bucură-te, Ocrotitoarea Mânăstirilor!
Bucură-te, Ajutătoare puternică în lupta cu patimile!
Bucură-te, Apărătoarea celor obijduiţi şi întristaţi!
Bucură-te, Bucuria săracilor şi neputincioşilor!
Bucură-te, Întărirea şi Tămăduitoarea celor bolnavi!
Bucură-te, Povăţuitoarea tinerilor!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 12-lea:
Harul Tău trimite-l nouă, Preabinecuvântată, celor care proslăvim Icoana Ta Sfântă şi
ne închinăm Preacuratelor Patimi ale Fiului Tău, cântând cu Credinţă: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Cântând neîncetat în faţa Icoanei Tale, Celei Sfinte, ne închinăm cu frică, sărutând chipul
Făcător-de-Minuni şi cu bucurie strigăm:

Bucură-te, Sfântă care eşti mai mare decât toţi Sfinţii!
Bucură-te, veşnica noastră Bucurie!
Bucură-te, Comoara noastră ce ne-ai dăruit învierea!
Bucură-te, că ne eliberezi din adâncul patimilor!
Bucură-te, aflarea celor pierduţi şi, a celor fără de
minte, înţelepţire!
Bucură-te, Ceea ce îndeplineşti rugăciunile
credincioşilor!
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc în Tine le dăruieşti
iertarea păcatelor!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):
O, Preacântată Maică, primeşte rugăciunea
nevrednicilor robilor Tăi şi caută spre cei care stau în
faţa Icoanei Tale şi se închină, cu sârguinţă,
Preacuratelor Patimi ale Fiului Tău, cerând izbăvire
din muncile veşnice şi strigând Ţie: Aliluia!
Icosul 1:
Îngerii au stat înaintea Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Care era ţinut în braţele Tale
şi I-au arătat semnul Crucii, iar noi cu frică ne închinăm Patimilor Fiului Tău şi strigăm:
Bucură-te, Mirarea Îngerilor!
Bucură-te, Slujitoarea Tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, că Duhul Sfânt a pogorât peste Tine şi Puterea Celui PreaÎnalt Te-a umbrit!
Bucură-te, că Cel născut din Tine este Fiul lui Dumnezeu!
Bucură-te, că sămânţa feciorească a Ta a zdrobit capul diavolului ascuns în şarpe!
Bucură-te, că prin Tine iadul s-a întristat şi moartea s-a omorât!
Bucură-te, Pântecele Dumnezeieştii Întrupări!
Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară!
Condacul 1:
Celei alese, dintre toate fiicele neamurilor, binecuvântatei Fecioarei Maria Născătoarei
de Dumnezeu, Îi aducem închinare smerită în faţa Preacuratului Ei Chip. Primeşte, O,
Preanevinovată şi rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi, care cinstesc Patimile ce le-a
îndurat pe Cruce Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi cu umilinţă strigăm Ţie: Bucură-te,
Mireasă Pururea Fecioară!
Şi apoi se face Otpustul:
Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri
şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Amin!

