Acatistul Icoanei Maicii Domnului Chezașa celor
păcătoși
(7 martie, 29 mai și în joia de după Duminica Tuturor Sfinților)
Tropar, glas 4:
Toată deznădejdea este alungata, frica si
disperarea dispar, păcătoșii își găsesc
mângâierea în durerea inimii lor, iar
dragostea cerească îi luminează cu lumină,
căci acum Maica Domnului ne întinde o
mână mântuitoare și ne vorbește din
icoana ei cea mai curată, spunând: ”Eu
sunt Chezașă celor păcătoși dinaintea
Fiului meu, care m-a încredințat că îi va
auzi pe ei, iar cei ce îmi vor aduce bucurie
prin ascultarea lor vor primi bucurie
veşnică prin mine”. Oamenii împovărați
cu multe păcate cad la picioarele icoanei
Tale,
Preasfânta
Născătoare
de
Dumnezeu, strigând către Mijlocitoarea
lumii: Chezașa celor păcătosi, roagă-te cu
rugăciuni materne Mântuitorului tuturor,
astfel încât iertarea divină să ne acopere
păcatele și deschide-ne ușile luminoase ale
Raiului, căci Tu ești mijlocirea și
mântuirea neamului creștin.
Condac, voce 1:
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, esti acoperământ cinstit si mai înaltă
decât mintea noastra a păcătosilor, în Tine ne punem încrederea ca ne
dăruiești har și vindecare; roagă-te la Fiul Tău să primim milă Lui în Ziua
Judecății.
Condacul 1:
Aleasa a Atotputernicului Dumnezeu, Maica Domnului, la rugăciunile tale se
pleacă cu mila Fiul Tău spre noi să ne salveze; îti aducem cântare de
mulțumire Tie, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru apariția
icoanelor Tale minunate și miraculoase. Iar tu, care ai mijlocire la Dumnezeu

pentru noi, te rugăm să ne salvezi de ispite și să ne dai mântuirea veșnică, si
noi, cântând, strigăm către Tine: Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care
întinzi mâinile pentru noi în rugăciune către Dumnezeu!
Icos 1:
Chipurile îngerilor Îți slujesc cu evlavie, Maica Domnului, căci L-ai născut pe
Împăratul Îngerilor, Hristos Dumnezeul nostru. Noi, păcătoșii, îi imităm cu
îndrăzneală și Te lăudăm cu o voce umilă, plângând către Tine:
Bucură-te, cea Binecuvântată, Domnul este cu Tine;
Bucură-te, Preafericită între femei, Fecioară Preacurată;
Bucură-te, fiica Tatălui Ceresc;
Bucură-te, Maica Fiului Veșnic;
Bucură-te, vas al Duhului Sfânt;
Bucură-te, căci de tine îngerii și oamenii se miră neincetat;
Bucură-te, mai cinstită decat Heruvimii;
Bucură-te, cea mai slăvita fără de asemănare decât Serafimi;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 2:
Vezi, Prea-Milostiva Născătoare de Dumnezeu viața, noastră pământească
îndurerată, plină de slăbiciune și de boală, si binecuvântează-ne cu
mângâiere, cu bucurie și cu mântuire, și izbăveste-ne de toate necazurile și
nenorocirile pe noi cei ce alergăm la sfânta Ta icoană, iar lui Dumnezeu Ii
strigăm: Aliluia!
Icos 2:
Preasfânta Fecioară, îti multumim că Te-ai învrednicit să preaslăvesti sfânta
Ta icoană”Chezașa păcătoșilor” cu multe minuni, noi Te cheamăm într-un
cântec:
Bucură-te, Mila Milostivă întru Hristos;
Bucură-te, vistierie inepuizabilă a harului Divin;
Bucură-te, că favoarea lui Dumnezeu vine asupra noastră prin Tine;
Bucură-te, că prin tine preoții sunt îndrăzneți față de Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce primești rugăciunile tuturor creștinilor;
Bucură-te, căci nu respingi rugăciunea celor mai disperați si mai păcătoși;
Bucură-te, căci prin mijlocirea Ta sperăm să fim mântuiți;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale vom primi si noi Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!

Condacul 3:
Puterea Ta binecuvântată umbrește pe toată lumea, Preafericită Născătoare
de Dumnezeu, având credință în Tine că esti Chezașa păcătoșilor, a celor care
aleargă și se închină sfintei Tale icoane: numai Tu ne poti oferi darul de a
împlini grabnic orice cerere bună și ne dai milă nouă păcătosilor și ne
mântuiesti, căci numai Tu poti ajuta cu adevărat pe toată lumea, Maica
Domnului, iar noi Ii cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.
Icos 3:
Având iubire maternă Tu, Maica
Domnului cea atotputernică, îi
chemi pe cei mai disperați păcătoși
la mântuire, spunând: „Eu sunt
Chezașa celor păcătoși dinaintea
Fiului meu, care m-a încredințat că
îi va auzi pe ei, iar cei ce îmi vor
aduce bucurie prin ascultarea
lor vor primi bucurie veşnică prin
mine.”
Pentru
aceasta,
noi,
păcătoșii, către Tine, ca si
Mărturisitoare a noastra, Te lăudăm
cu bucurie:
Bucură-te, mijlocitoare harnică,
dăruită nouă de către Dumnezeu;
Bucură-te, Binecuvântatul nostru
Ghid către Patria Cerească;
Bucură-te, cea ce îi câștigi la mântuire pe cei pierduti;
Bucură-te, primindu-i pe cei neajutorați în mâna Ta atotputernică;
Bucură-te, alungând necontenit descurajarea;
Bucură-te, cea ce esti plină de Har;
Bucură-te, dând cuvântul înțelepciunii celor care cer;
Bucură-te, aducând sănătatea mintii celor bolnavi psihic;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 4:
O femeie care suferea grav de ulcer s-a rugat la Icoana ta si, crezând în puterea
Ta de vindecare, Maica Domnului, s-a făcut bine prin Harul tau, pocăindu-se
si rugându-se cu lacrimi pentru iertarea necredinței. Iar noi Ii mulțumim lui
Dumnezeu si îi strigăm mereu: Aliluia.

Icos 4:
Domnul aude mijlocirea Ta pentru noi și împlinește cererile Tale, Regină a
Cerului. Iar noi, păcătoșii, stiind că esti Mijlocitoarea si Chezașa noastră, Îți
cerem și ne rugăm: Doamnă, auzi grabnic rugăciunile noastre, alunga toate
durerile, adu-ne bucurie și îndeplinește cererile tuturor celor care Ti roagă si
care cu bucurie îti cântă întotdeauna Tie:
Bucură-te, ducând rugăciunile credincioșilor către Fiul Tău și către
Dumnezeu;
Bucură-te, rugându-te mereu pentru noi la Tronul Fiului Tău;
Bucură-te, Chezasa păcătoșilor;
Bucură-te, Căutătoarea celor pierduți;
Bucură-te, dând credincioșilor o bucurie neașteptată;
Bucură-te, căci împlinesti grabnic cererile noastre;
Bucură-te, cea întotdeauna milostivă pentru noi;
Bucură-te, organizând viața noastră bună;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 5:
Ca o stea strălucitoare care luminează întreaga lume, Doamna Lumii, ne-ai
dat icoana Ta cinstită „Chezașa celor păcătoși” iar noi către Tine, adevărata
Născătoare de Dumnezeu și Fecioară, ne plecăm zicând: Doamnă, primeste
rugăciunile noastre și izbăvește-i pe robii Tău de orice nevoie și durere,
lăudându-Te și lăudându-L pe Dumnezeu: Aliluia.
Icos 5:
Un om cuvios s-a umplut de mare frică în noaptea Învierii lui Hristos, când a
văzut sub icoana Ta ”Chezașa celor păcătosi” o lumină strălucind cu lumina
Cerească și coborand ca picături de ploaie, dând pace și lucind cu scântei de
trăsnet. Văzând aceasta ca semn al îndurării Tale, cu lacrimi de tandrețe și
mulțumire îti cântăm cu bucurie Ție, Preafericita Născătoare de Dumnezeu:
Bucură-te, cea ce ai ținut în Tine focul Divin fără să arzi și prin Tine păcatele
noastre sunt mistuite;
Bucură-te, cea ce ai purtat Lumina de neatins, iar prin Tine sufletele noastre
sunt luminate;
Bucură-te, ducându-ne cu mâna Ta spre mântuire la Dumnezeu;
Bucură-te, deschizând intrarea în Împărăția Cerurilor și pentru noi,
păcătoșii;
Bucură-te, că despici ca fulgerul întunericul păcatelor noastre;
Bucură-te, căci ne alini aducând mireasma dulce în inimile noastre;

Bucură-te, cu izvoarele minunilor Tale răspândite peste tot în lume;
Bucură-te, căci de icoana Ta toți oamenii se bucură;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 6:
Întreaga lume creștină îti propovăduiește milele și minunile Tale, Maica
Domnului cea slăvită, căci Dumnezeu ne-a dat multe icoane miraculoase,
printre care icoana Ta „Cezașa celor păcătoși” plină cu razele îndurării Tale și
făcând minuni, icoana ce strălucește la nesfârșit, luminând sufletele noastre
cu lumina Harului lui Dumnezeu pe care noi Il lăudăm: Aliluia.
Icos 6:
Pentru un timp, noaptea, în fata
icoanei Tale apăreau sclipiri de
lumină ca niste stele, aprinse de o
putere nevăzută, si toti oamenii
care veneau să se închine icoanei
vedeau aceasta mare minune,
slăvindu-Te pe Tine, Maica
Domnului ,și pe Fiul Tău; iar noi,
amintindu-ne de această viziune
minunată, cu tandrețe față de
Tine, te lăudăm:
Bucură-te, transformând durerile
noastre în bucurie;
Bucură-te, cea care îi încântă cu
nădejde neîndoielnică pe cei care
nu mai au nicio speranță;
Bucură-te, lumânare aprinsă
langă Tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, lampă, strălucind cu
ulei Divin;
Bucură-te, lumină strălucitoare
arătându-ne calea în viață;
Bucură-te, templu viu sfințindu-ne pe toți;
Bucură-te, dăruind o viată fără rusine celor care se încred în Tine;
Bucură-te, căci după moarte mijlocești pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!

Condacul 7:
Domnul îndelung răbdător si-a dezvăluit abisul dragostei Sale pentru
omenire alegându-te pe Tine, Preasfântă Fecioară, ca să fii Mama Lui, și te-a
arătat ca o sursă inepuizabilă a milelor Sale, căci tu îi aperi prin mijlocirea Ta
pe cei drepti la Judecata de Apoi, iar noi strigăm din tot sufletul Dumnezeului
celui Milostiv: Aliluia!
Icos 7:
Ne-ai arătat faptele Tale minunate în Preacurata Ta Mamă, Doamne, și ne-ai
dat icoana Sa minunată care străluceste mai mult decât razele soarelui, iar cei
care o văd pe Maica Domnului cu credință în inimă si cu dragoste strigă către
Ea:
Bucură-te, strălucind în Icoana în care sunt cuprinse toate durerile noastre;
Bucură-te, căci ne dai bucurie și mântuire;
Bucură-te, Sursă care dai viață, înviorându-ne pe toți;
Bucură-te, Floare nepieritoare parfumată;
Bucură-te, îndurerată de durerile noastre;
Bucură-te, vindecând durerilor noastre;
Bucură-te, vindecând bolilor noastre;
Bucură-te, grabnica eliberatoare din necazuri;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 8:
La cine vom recurge în durerile vieții noastre, dacă nu la Tine, Maica
Domnului, Chezașa Atot-Milostivă pentru noi păcătoșii! Nu ne respinge,
Maica Domnului, ci miluiește-ne pe noi, cei orfani și neputincioși, și
primește-ne sub acoperământul Tău vesnic, Protectoarea noastră, iar noi
strigăm cu bucurie în slava cerească Împăratului slavei Hristos: Aliluia.
Icos 8:
Esti mângâietoare pentru toți credincioșii care privesc la sfânta Ta icoană,
Chezașa păcătoșilor, în ea Te vedem cum cu mâna Ta îl ții pe Pruncul
Neprihănit, Domnul nostru Iisus Hristos, Care se închină lui Dumnezeu cu
glorie, si te rugăm, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: Stăpână, ajută-ne
având milă de noi, scoate-ne ca pierim în mulțime de păcate, nu te întoarce
de la slujitorii Tăi care strigă către Tine:
Bucură-te, Vindecătoarea noastră de bolile trupului;
Bucură-te, Mângâietoare în durerile sufletelor noastre;
Bucură-te, hrănind pe cei flămânzi;

Bucură-te, îmbrăcându-i pe cei goi;
Bucură-te, ocrotitoarea văduvelor;
Bucură-te, protectoarea orfanilor;
Bucură-te, mijlocitoarea celor persecutati și jigniti;
Bucură-te, grabnica Eliberatoare a celor suferinzi și captivi;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 9:
Toate cetele îngeresti îți aduc cântare Ție, Maica Domnului, căci Tu esti
Chezașa tuturor celor care cad la Tine și îți cer ajutorul și mângâierea, dând
mijlocirea Ta fermă și puternică tuturor celor păcătoși, făcându-i drepți si
veseli, mântuindu-i de necazuri și potolind toate durerile lor. Iar noi ne
bucurăm si ne rugăm cu credintă Tie si Dumnezeului nostru: Aliluia.
Icos 9:
Ritorii cei putin grăitori nu te pot lauda, Maica Domnului, căci sunt uimiti de
minunile Tale. Tu ești Chezașa creștinilor care te cheamă:
Bucură-te, că ai luminat tot pământul cu strălucirea sufletului Tău;
Bucură-te, că tot cerul s-a bucurat cu curăția trupului tău;
Bucură-te, că ne-ai adoptat pe toți la Crucea Fiului Tău;
Bucură-te, arătând mereu dragostea ta maternă pentru noi;
Bucură-te, Atotputernica Dătătoare a darurilor sufletesti și trupești;
Bucură-te, mijlocitoare harnică pentru noi, dându-ne binecuvântări
vremelnice și veșnice;
Bucură-te, deschizând credincioșilor ușile Împărăției lui Hristos;
Bucură-te, împlinindu-ne inima cu bucurie și pe pământ;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 10:
Pentru a salva neamul omenesc de chinul veșnic și de întristarea necontenită,
Domnul Iubitor de oameni ne-a dat ajutor pământesc prin tine, Mama Sa,
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, spunând: „Iată Mama ta”, si prin
aceasta am primit o Mamă care ne este mângâiere în întristare, bucurie în
durere, mijlocitoare pentru cei jigniti, ajutor pentru cei săraci, vindecătoare
pentru bolnavi si chezașa celor păcătoși, ridicându-ne pe toti din adâncul
păcatului, iar noi Il lăudăm pe Domnul pentru un asemenea dar: Aliluia.

Icos 10:
„Impărate Ceresc, Fiul
Meu și Dumnezeul Meu,
primeste-I pe care Te
proslăvesc și cheamă
Sfântul Tău Nume, și Mă
slăvesc pe Mine pentru
numele Tău și nu
îndepărta fața lor de la
Tine,
dă-le
bucurie
primind de la ei orice
rugăciune
bună
și
mântuiește-i pe toți de
necazuri ” asa se roagă
Preasfanta Născătoare de
Dumnezeu,
iar
noi,
păcătoșii, bazându-ne pe
rugăciunea
Maicii
Domnului, o lăudăm:
Bucură-te,
înăltând
rugăciuni
calde
lui
Dumnezeu;
Bucură-te,
căci
rugăciunea ta este întotdeauna puternică înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci faci cererile noastre să fie bine primite prin rugăciunile tale;
Bucură-te, și completează nevrednicia noastră prin mijlocirea Ta;
Bucură-te, si nu rusina încrederea noastră, a păcătoșilor pocăiți;
Bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor ortodocși;
Bucură-te, cea prin care toate bolile noastre se vindecă;
Bucură-te, risipind norul patimilor și ispitelor;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 11:
Primeste această cântare adusă din toată inima, Impărăteasa cerului si a
pământului, si auzi rugăciunea noastră: alergăm către Tine în necazuri și
întristări, și înaintea Ta vărsăm lacrimi și ne rugăm: Doamnă Maica
Domnului, stinge-ne durerile și primeste rugăciunile robilor Tăi care Ii cântă
lui Dumnezeu pentru Tine: Aliluia.

Icos 11:
Sfânta ta icoană strălucește cu sclipiri luminoase și îi luminează cu har pe toți
cei care se roagă cu credință în fața ei, alungând toată ostilitatea cu puterea
lui Dumnezeu. Iar noi, păcătoșii, ne bucurăm de o icoană atât de minunată,
căci ea este o promisiune a bunatatii Tale fata de noi, în Tine ne punem
încrederea și în inima noastră înaltam rugăciuni, plângând cu recunoștință:
Bucură-te, revărsând în noi bucuria plina de har;
Bucură-te, oferindu-ne grabnic mângâiere duhovnicească;
Bucură-te, împlinind dorințele dumnezeiești;
Bucură-te, grăbindu-te să ne ajuți în toate împrejurările îndurerate;
Bucură-te, iubindu-i nemăsurat pe cei care trăiesc în credința și evlavie;
Bucură-te, aprinzându-ne inimile cu dragoste pentru Dumnezeu și pentru
oameni;
Bucură-te, căci pui gândul bun în inima noastră în ceasul nedumeririi;
Bucură-te, căci ne înveți pe toți nădejdea în Dumnezeu;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!
Condacul 12:
Harul lui Dumnezeu care curge din sfânta ta icoana „Chezașa celor păcătoși”,
Maica de Dumnezeu-Născătoare, îi atrage pe toți aceia care se întristează și
sunt împovărați cu multe păcate și nenorociri și nu ezită să îsi plece genunchii
la acest izvor al multelor Tale mile și bunătăți, căci le dai bucurie în tristeti,
protectie în nenorociri, sănătatea în boli și tot binele pentru suflet și trup,
miluindu-i la nesfârșit pe cei care se roagă la icoana Ta miraculoasă, dacă
după Dumnezeu îsi pun toate încrederea în Tine, cântând: Aliluia.
Icos 12:
Ai mila pentru noi păcătoșii, Maica Domnului, iar noi Te lăudăm si te
binecuvântăm, căci esti Atot-milostivă si grabnic ascultătoare a rugăciunilor
noastre, și cu tandrețe ne plecăm în fața icoanei Tale, credem și sperăm ca în
această viață și după moartea noastră mila Lui Dumnezeu se va pogorâ si
asupra noastră, a celor ce îti cantăm cu dragoste:
Bucură-te, mântuindu-I pe toti cu rugăciunile Tale;
Bucură-te, mijlocirea întregului univers;
Bucură-te, căci îi ajuti grabnic pe toți cei care cad înaintea icoanei Tale cu
credință;
Bucură-te, cerând pentru noi Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, căci noi ne închinăm în fața icoanei Tale, adevărata Născătoare de
Dumnezeu;

Bucură-te, căci prin mijlocirea Ta toate dorințele noastre bune se vor împlini
grabnic;
Bucură-te, cea care în ceasul morții nu ne lasi pe noi, credincioșii;
Bucură-te, căci după moarte mijlocești pentru veșnica noastră odihnă
binecuvântată;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!

Condacul 13:
O, Mamă atotcântătoare, Chezașa
milostivă a mântuirii păcătoșilor,
Fecioară Maria! Primeste cu plăcere
această rugăciune ridicată din râvna
noastră de a-ti mulțumim și cere-I Lui
Dumnezeu pentru noi statornicie,
dragoste crestină si iertarea păcatelor, ca
prin mijlocirea Ta să moștenim si noi
Împărăția Cerurilor și să fim cinstiti
împreună cu toți sfinții, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se
spune de 3 ori)
Icos 1:
Chipurile îngerilor Îți slujesc cu evlavie,
Maica Domnului, căci L-ai născut pe
Împăratul Îngerilor, Hristos Dumnezeul
nostru. Noi, păcătoșii, îi imităm cu
îndrăzneală și Te lăudăm cu o voce umilă, plângând către Tine:
Bucură-te, cea Binecuvântată, Domnul este cu Tine;
Bucură-te, Preafericită între femei, Fecioară Preacurată;
Bucură-te, fiica Tatălui Ceresc;
Bucură-te, Maica Fiului Veșnic;
Bucură-te, vas al Duhului Sfânt;
Bucură-te, căci de tine îngerii și oamenii se mira neincetat;
Bucură-te, mai cinstită decât Heruvimii;
Bucură-te, cea mai slăvita fără de asemănare decât Serafimi;
Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care întinzi mâinile pentru noi în
rugăciune către Dumnezeu!

Condacul 1:
Aleasa a Atotputernicului Dumnezeu, Maica Domnului, la rugăciunile tale se
pleacă cu mila Fiul Tău spre noi să ne salveze; îti aducem cântare de
mulțumire Tie, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru apariția
icoanelor Tale minunate și miraculoase. Iar tu, care ai mijlocire la Dumnezeu
pentru noi, te rugăm să ne salvezi de ispite și să ne dai mântuirea veșnică, si
noi, cântând, strigăm către Tine: Bucură-te, Chezașa celor păcătoși, care
întinzi mâinile pentru noi în rugăciune către Dumnezeu!
Rugăciune:
Regina Mea, Preacurată Maica a lui Dumnezeu, Prea Sfântă Speranță,
Chezașa păcătoșilor! Iată, eu bietul păcătos stau înaintea Ta! Nu mă părăsi pe
mine cel uitat de toți, ci dă-mi bucurie. O, necazurile și durerile mele sunt
grele! O, căderile mele păcătoase sunt fără număr! Ca întunericul nopții este
viața mea. Și nu există decât un singur ajutor puternic la fii oamenilor. Tu esti
singura mea sperantă. Tu ești singura mea acoperire, refugiu și ajutor. Îmi
întind cu îndrăzneală mâinile mele slabe spre Tine și mă rog: miluiește-mă,
Atot-Milostiva, miluiește-ma, cruță-i pe cei răscumpărați prin Sângele Fiului
Tău, stinge bolile mele cele multe, îmblânzește furia celor care mă urăsc și mă
jignesc, reînnoieste-mi puterile si nu mă lăsa să slăbesc în a implini poruncile
lui Dumnezeu. Atinge-mi sufletul confuz cu focul ceresc și dă-mi credința
nerușinată, dragoste neipocrită și speranța. Iar eu Te voi cânta și Te voi lăuda
mereu, Cea mai binecuvântată mijlocitoare a lumii, ocrotitoarea noastră și
Chezașa pentru noi toți păcătoșii, și mă închin în fața Fiului Tău și a
Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, împreună cu Tatăl Său fără de
început și cu dătătorul de viață Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.
Altă Rugăciune:
O, Podoaba cetelor îngereşti şi Lumina celor ce călătoresc în pământul
mântuirii, Vasul cel preafrumos plin de mirul tuturor darurilor Duhului,
Oglinda sufletelor umilite, Veşmântul celor iubitori de feciorie, Buna
Povăţuitoare a maicilor, Biruinţa sihaştrilor, Dorul mucenicilor, Nădejdea
neclintită a păcătoşilor, Preasfântă Fecioară şi Maica Cuvântului, adapă-ne
pe noi cei însetaţi de mântuire din izvorul minunilor Tale şi cu starea Ta de
faţă înaintea tronului Treimii mijloceşte iertarea păcatelor noastre.
Nu avem nici o picătură de umilinţă în vasul sufletelor noastre şi cu totul neam cufundat în adâncul nelegiuirilor. Nu avem gând de întoarcere şi în
mormântul lenevirii ne-am aşezat. Am lepădat mila Domnului şi cu mulţime
de păcate ne-am împovărat. Pentru aceasta, te rugăm, Preacurată Maică a

Domnului, să ne fii apărătoare
nebiruită la judecată şi mai
înainte de a sosi ceasul
înfricoşător al morţii să ne
soleşti pocăinţă.
Ca Una Ce ai născut pe Cel de pe
scaunul heruvimilor, pe noi, cei
pierduţi în temniţa păcatelor, ne
slobozeşte, apropiindu-Te cu
cheia rugăciunii Tale. Nu ne
părăsi în vremea primejdiilor, ci
ca Una Ce eşti Izvor al
milostivirii
credincioşilor,
adapă-ne
cu
picăturile
îndurărilor Tale. Surpă toate
ispitele vrăjmaşilor nevăzuţi cu
mâna Ta cea puternică, ca Una
Ce ai ţinut în braţele Tale pe Cel
Ce cu mâna Sa a zidit toată
făptura şi aşează pe cerul
minţilor credincioşilor stele de gânduri dumnezeieşti. Înţelepţeşte-ne pe noi
ca în toată vremea să Îţi aducem jertfe de rugăciuni şi mai ales să-Ţi împletim
cununa laudelor, ca să dobândim şi noi cununa mântuire şi viaţa cea veşnică
spre slava lui Dumnezeu în veci. Amin.
Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită şi prea nevinovată 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.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

