Acatistul Icoanei Maicii Domnului “Cea Iubitoare”
sau ”Gingășie”, a Peșterilor din Pskov
(aducătoare de blândețe si dragoste)
(7 octombrie, 21 mai, 23 iunie, 26 august și în a șaptea duminică după Sfintele Paști)

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, miluieşte-ne 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 Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum … ! Amin!
Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia
Ta! Facă-se 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!
Preotul: Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Iar de nu este preot: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Apoi troparele: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că,
nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui
Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatălui 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 întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru 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 si morţii, a Cărui Împărăţie
nu va avea sfârsit. 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 Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul
nostru!
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 ; făcutu-m-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 ; cugetat-am la toate lucrurile
Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile
mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, 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 Tatălui 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)
Troparul Icoanei (Glasul al 4-lea):
Către Icoana, plină de gingăşie şi de iubire, a PreaSfintei Născătoare de
Dumnezeu, ne îndreptăm toţi, împovărați de păcate, sărutându-o și strigând,
cu voce tare: Doamnă, primeşte această nevrednică rugăciune a slujitorilor
Tăi și dă-ne marea Ta milă!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Condacul Icoanei (Glasul al 6-lea):
Nu am căutat alt ajutor, nu ne-am pus speranțe decât in Tine, PreaCurată
Fecioară. Tu ne ajuți, iar noi sperăm în Tine și ne lăudăm cu Tine, că Te rogi
la Dumnezeu pentru noi. Nu ruşina rugăciunea noastră!
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-se-vor 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 nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţavoi 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
; Bucura-se-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:
Către Aleasa Mijlocitoare a neamului
creștinesc, cea care îi acoperă şi îi salvează
pe credincioși, cântăm recunoscători din
sufletul nostru. Iar Tu, Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu, cea plină de
tandrețe, priveste-ne cu milă și ne
dăruiește blândețe şi dragoste! Iar noi, cu
îndrăzneală, îți cântăm, cu bucurie:
Bucură-te,
Doamnă
Atotmilostivă,
gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!

Icosul 1:
Îngerii, Arhanghelii și toate Puterile ceresti te laudă neîncetat pe Tine, Regina
tuturor și Doamnă. Noi cântăm, cu bucurie, apariția Icoanei Tale minunate,
cu Pruncul cel Veşnic şi te rugam primeşte această laudă de la noi:
Bucură-te, primind vestirea Arhanghelului!
Bucură-te, cea laudată de Îngeri!
Bucură-te, cea ridicată și înconjurată de forțele cerești!
Bucură-te, slava Sfinților și Mucenicilor!
Bucură-te, bucurie, fără sfârşit, a copiilor credincioși ai Bisericii!
Bucură-te, protectoarea şi învăţătoarea călugărilor!
Bucură-te, cea ce ne chemi cu gingășie!
Bucură-te, dăruitoare de tandrețe celor care cer!
Bucură-te, singura noastră Speranță!
Bucură-te, căci ne însoţeşti la ceasul morții!
Bucură-te, rugându-L neîncetat pe Fiul Tău pentru noi!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 2:
Locuitorii cerești Te văd rugându-te neîncetat înaintea Tronului lui
Dumnezeu pentru neamul omenesc, Maica Atotmilostivă, iar noi Îl slăvim pe
Domnul, Care a dăruit credincioșilor o astfel de mijlocitoare cu un cântec de
laudă: Aliluia!
Icosul 2:
Credincioșilor li s-a dat înţelegere ca să vadă fața ta miraculoasă și Minunile
pe care le reverşi, slăvind numele tău cinstit şi atotfericit, Maică a Domnului.
Te rugăm, primeşte, cu milă, această laudă de la noi:
Bucură-te, Minune a Minunilor Ortodoxiei!
Bucură-te, cea care ne ridici la cer!
Bucură-te, Milostivă, care ne miluiești!
Bucură-te, acoperindu-ne cu omoforul tău de rău!
Bucură-te, căci Domnul este cu tine și tu ești cu noi!
Bucură-te, primind cu bunăvoință toate suspinele noastre!
Bucură-te, singura noastră bucurie în ceasul durerii!
Bucură-te, chezaşa celor păcătoşi!
Bucură-te, stâlp neclintit al pocăinței!
Bucură-te, primind lacrimile celor căzuți!
Bucură-te, protejând orfanii și văduvele!

Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 3:
Puterea Domnului este în Tine, Maică a Domnului, căci tu faci fapte eroice, îi
ajuţi și mijloceşti tuturor celor care vin alergând la Icoana ta miraculoasă și o
slăvesc. Văzând acest lucru, oamenii, cu frică, cad înaintea ta și lui Dumnezeu
Îi strigă: Aliluia!
Icosul 3:
Vechea Mănăstire a peşterilor din Pskov are chipul Tău sfânt, Preasfântă
Fecioară Maria, din care izvorăsc râuri de Minuni, protejând Mănăstirea şi
călugării de orice rău, aducând mare bucurie și mângâiere. Iată, Mama
Luminii ne protejează cu aripa dragostei ei materne, iar noi o chemăm cu
afecțiune:
Bucură-te, cea mai strălucită bucurie a noastră!
Bucură-te, bucuria inimilor credincioase!
Bucură-te, ceea ce ai strălucit asupra noastră!
Bucură-te, ceea ce ne dai îndurarea Ta!
Bucură-te, că ne-ai dat Icoana ta, ca pe un gaj al iubirii!
Bucură-te, căci vindecările curg din Icoana ta!
Bucură-te, păzind sălașul tău!
Bucură-te, ajutorul veşnic al celor care trăiesc în el!
Bucură-te, mamă iubitoare de călugări!
Bucură-te, păzitoare vigilenta a jurămintelor călugărești!
Bucură-te, aducând bucurie lumii întregi!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 4:
Aflaţi în furtuna gândurilor malefice, oamenii credincioși din Orașul Pskov
au primit, cu cinste, Icoana ta unică „Cea Iubitoare”, ridicând-o pe zidurile
orașului împotriva războinicilor din Batoriev. În mod miraculos ai protejat
orașul de săgețile mortale ale vrăjmașului și i-ai salvat pe credincioșii care Iau cântat, recunoscători, lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4:
Auzind cei din Orașul Pskov și din toate părţile Rusiei despre măreția
Minunilor Tale, cum ai adus victoria împotriva războinicilor puternici, te-au
slăvit pe Tine, marea mijlocitoare a suferinței, cântându-ţi acestea:

Bucură-te, transformând durerile noastre în bucurie!
Bucură-te, ajutătoare grabnică pentru cei care vin la Tine!
Bucură-te, protectoarea Orașului Pskov!
Bucură-te, căci ai călcat în picioare răutățile insolente ale războinicilor!
Bucură-te, păzind zidurile cetății!
Bucură-te, căci pe vrăjmaș l-ai acoperit cu săgețile de moarte!
Bucură-te, ceea ce ai făcut bucurie poporului tău!
Bucură-te, căci ai dat ortodocșilor speranță!
Bucură-te, ocrotirea cetăţii noastre!
Bucură-te, crin parfumat al Regelui Ceresc!
Bucură-te, turturea blândă a lumii!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 5:
Icoana Ta cinstită este o stea dată de Dumnezeu arătată în Mănăstirea Pskov,
Doamna Lumii! La ea aleargă toţi credincioșii sărutând-o cu dragoste şi
plângand: trezește-ne, Maica Domnlui şi fii, pentru noi, scut de neînvins şi
strigă spre Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5:
Văzându-i pe cei apropiați și îndepărtați căzând la Icoana Ta sfântă „Cea
Iubitoare”, dând vindecarea tuturor celor slabi, venim şi noi la Tine în dureri
și boli, căci nimeni nu pleacă nevindecat de la Tine prin Icoana ta, plină de
har, Maica Domnului. Pentru aceasta, de dragul credinței, te chemăm, cu
recunoștință:
Bucură-te, alungând neputințele noastre!
Bucură-te, vindecarea rănilor aducătoare de moarte!
Bucură-te, grabnica Mângâietoare a celor necăjiţi!
Bucură-te, alungătoarea demonilor!
Bucură-te, podoaba cetății Pskov!
Bucură-te, protejând zidurile Mănăstirii și peșterile!
Bucură-te, Stareță Cerească a călugărilor!
Bucură-te, ajutând pentru o viață virtuoasă împlinită!
Bucură-te, zid nefrânt în necazuri!
Bucură-te, refugiu al păcătoșilor disperați!
Bucură-te, limpezimea minților nedumerite!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!

Condacul 6:
Propovăduitorii laudă Minunile de la Sfânta Ta Icoană, Doamnă, pentru că
orbii văd, cei bolnavi primesc vindecări şi, pentru aceasta, mulți oameni vin
la Mănăstire sperând să primească mila Ta, Grațioasă Regină a Raiului, iar
chipurile călugărilor înalţă către Dumnezeu chemarea: Aliluia!
Icosul 6:
Dă-ne şi nouă Harul Divin, prin Icoana Ta miraculoasă, Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu, ca noi să mărturisim, cu credință și dragoste, că,
prin ea, am primit vindecare de bolile trupeşti şi sufleteşti și să trăim
comuniunea cu Împărăția Cerurilor, zicând către Tine:
Bucură-te, căci Te rogi pentru trupul şi sufletul nostru Fiului Tău,
Mântuitorul nostru!
Bucură-te, ștergând lacrimile copiilor tăi!
Bucură-te, arătându-ne puterea iubirii!
Bucură-te, acoperământ veşnic al celor fără adăpost!
Bucură-te, căci ne scoţi din adâncurile ispitelor păcătoase!
Bucură-te, cupă care ne speli conștiința!
Bucură-te, comoară strălucitoare a credinței!
Bucură-te, căci ne încredem în Tine că ne mijloceşti mântuirea!
Bucură-te, neclintită pârghie a iubirii lui Hristos!
Bucură-te, dătătoarea bucuriei veșnice celor îndureraţi!
Bucură-te, acopemântul curăției și al fecioriei!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 7:
Pe muntele sfânt al iubirii lui Dumnezeu au lucrat bătrânii călugări Marcu și
Iona și au construit Mănăstirea Sfintei și Preacuratei Fecioare a Peșterilor din
Pskov, iar călugărul egumen, Corneliu, a primit Icoana ”Cea Iubitoare”
aşezând-o, la loc de cinste, în mănăstire, ea fiind ajutor credincios tuturor
celor care i se roagă, iar noi strigăm către Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7:
Văzând noua și slăvita ta Icoană „Cea Iubitoare” pe zidurile Mănăstirii
Peşterilor din Pskov, călugării şi oamenii, iubitori de Dumnezeu și
credincioși, au strigat, cu sârguință:
Bucură-te, slavă frumoasă a Proorocilor!
Bucură-te, cer binecuvântat!

Bucură-te, hrană abundentă în sărăcie!
Bucură-te, ceea ce ne hrănești pe toți cu bucurie duhovnicească!
Bucură-te, ajutor în osteneala postului!
Bucură-te, stingând toate durerile!
Bucură-te, îmblânzirea inimilor rele!
Bucură-te, luptătoare, pentru noi, înaintea Fiului Tau!
Bucură-te, că ai adus pacea cu Dumnezeu!
Bucură-te, Taina din veacuri!
Bucură-te, culoarea parfumată a
fecioriei!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă,
gingășia și mântuirea noastră, care
ne dai blândețe şi dragoste!
Condacul 8:
O Minune slăvită ne-ai dat,
Preabinecuvântată, când chipul
Tău a strălucit credincioșilor din
Icoană. Te rugăm protejează-i pe
copiii credincioși de orice rău şi
învață-ne
să
cântăm
la
Atotputernicul Dumnezeu, Care ni
ne-a dat pe Tine, Maica Sa: Aliluia!
Icosul 8:
Păcătoşii care se pocăiesc aleargă la tine, împovăraţi și disperaţi de viața lor,
ridicând rugăciuni, pline de lacrimi, cerându-ţi, Maica Domnului, să mergi
înaintea Fiului tău și Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor; te lăudăm
pentru mila Ta pentru noi şi îţi aducem aceste cântări:
Bucură-te, mângâierea păcătoșilor pocăiți!
Bucură-te, mijlocind pentru iertarea păcatelor!
Bucură-te, ştergând orice lacrimă!
Bucură-te, încălzind inima oamenilor ca razele soarelui!
Bucură-te, bucurie dată credincioșilor!
Bucură-te, Maică cerească!
Bucură-te, îndreptarea păcătoșilor, care nu se pocăiesc!
Bucură-te, parfum al Regelui Ceresc!
Bucură-te, învățându-ne rugăciunea!
Bucură-te, ajutor abundent în necazuri!
Bucură-te, alungând frica de noapte!

Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 9:
Inimile noastre Te laudă neîncetat împreună cu toate Puterile îngerești,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pe Tine, cea mai pură rază de soare,
te laudă fără oprire. Tu ești mijlocitoare pentru noi; mijloceşte în ziua
Judecății de Apoi către Fiul tău și către Dumnezeu, căci avem speranţa în Tine
ca să fii apărătoarea noastră, strigând către Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9:
Ritorii sunt fâră de glas căci nu pot lăuda îndeajuns chipul Tău dulce,
Fecioară și Mamă a lui Dumnezeu: darurile tale minunate și frumusețea Ta
sunt de nedescris; cu dragostea Ta înmulţeşti dragostea din inimile noastre,
împlinindu-ne, cu afecțiune, iar ochii noştri devin izvoare de lacrimi
plângând către Tine, cu recunoştinţă:
Bucură-te, transformând inimile noastre cu roua gingășiei!
Bucură-te, speranța tuturor celor fără speranță!
Bucură-te, adăpost pentru toți cei lipsiți de dreptate!
Bucură-te, alungarea demonilor răi!
Bucură-te, păzindu-ne de amenințările demonilor!
Bucură-te, izgonind duhul întristării!
Bucură-te, că totul este posibil pentru Tine!
Bucură-te, îndemnul sufletelor îndărătnice!
Bucură-te, păzitoarea somnului cu pace!
Bucură-te, aducând dulceață tuturor care traiesc în amărăciune!
Bucură-te, Bucuria tuturor celor care se întristează!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 10:
Ţi-ai arătat mila, Maica Domnului, apărand pe zidurile Orașului Pskov şi
salvându-i pe oamenii credincioși, iar ei, văzând această Minune, au strigat
către Tine: ”Rămâi, Regina noastră!” şi strigau către Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10:
Tu ești zid de apărare călugărilor, Preacurată Fecioară, ferindu-i de intrigi şi
de ispite, de necazuri, dureri și nenorociri, fiindu-le mijlocitoare la
Dumnezeu. Din acest motiv, ridicăm glasul către Tine, strigând:
Bucură-te, bucuria celor credincioși!

Bucură-te, iubindu-i pe copiii tăi!
Bucură-te, păzind cetatea, fiind slăvită de toți!
Bucură-te, laudă și bucurie a Sfintei Biserici!
Bucură-te, extazul minților duhovniceşti!
Bucură-te, conducându-i pe cei necredincioși la Hristos!
Bucură-te, mijlocitoarea noastră harnică!
Bucură-te, mântuindu-i pe cei necăjiți!
Bucură-te, călcându-i pe cei răi!
Bucură-te, împodobită cu virtuți!
Bucură-te, bucuria nestinsă a călugărilor!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 11:
Cântec de laudă îți aducem Ţie, Maica Domnului, căci, prin Tine, scăpăm de
ispite; îţi cinstim Icoana, o sărutăm, cu evlavie şi ne rugăm către Tine: dă-ne
Credință fermă, dragoste frățească și pace sufletelor noastre, ca noi, în pace,
să Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11:
Eşti Lumina, care ne dă lumină, Preacurată Fecioară, arătându-ne Calea cu
lumină cerească și ducând departe de la noi neadevărul și nelegiuirea. Pentru
aceasta, strigam, cu recunoștință, către Tine:
Bucură-te, lumina nesfârșită a vieții noastre!
Bucură-te, Scară, care duce la cer!
Bucură-te, nor strălucitor!
Bucură-te, cortul Regelui Ceresc!
Bucură-te, cea care L-ai născut pe Creatorul Universului!
Cucură-te, cea binecuvântată de toți!
Bucură-te, lăudată de Heruvimi și Serafimi!
Bucură-te, ploaie care adapă sufletele evlavioase!
Bucură-te, comoara iubirii și a milei!
Bucură-te, pedepsitoarea celor care înjură!
Bucură-te, că ne izbăvești de calomnie!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 12:
Maica Domnului, Har ţi s-a dat de Domnul, prin Sfântul Tău Acoperământ
pentru a acoperi Biserica Ortodoxă de necredință, erezii și schismă, în timp

ce pe copiii credincioși ai Bisericii îi protejezi și îi înveți să aibă virtute, iar ei
Îl laudă, neîncetat, pe Dumnezeu, cu un cântec: Aliluia!
Icosul 12:
Te cântam și cinstim Icoana Ta miraculoasă „Cea Iubitoare” din Mănăstirea
Peșterilor din Pskov, ne bucurăm văzându-te pe Tine, mijlocitoare şi
ajutătoare harnică pentru toți cei care vor să culeagă mântuirea și care Îţi
cântă, în fiecare zi:
Bucură-te, Maică şi primeşte rugăciunea noastră către tine!
Bucură-te, crin nepieritor al Raiului!
Bucură-te, primitoarea hranei cerești!
Bucură-te, că ne hrănesti cu hrană duhovnicească!
Bucură-te, dătătoarea de bucurie veșnică călugărilor îndureraţi!
Bucură-te, sprijin femeilor drepte!
Bucură-te, tăarâmul dorințelor bune!
Bucură-te, căci te slavesc toţi Sfinţii şi Mucenicii!
Bucură-te, Sfântă podoabă a Bisericii!
Bucură-te, căci viața cu Tine este o comoară veșnică!
Bucură-te, sfeșnic de aur al Credinței!
Bucură-te, Doamnă ATotMilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 13 (de 3 ori):
O, Mamă atotcântată, Regina cerului și a pământului! Păzeşte-i pe călugări,
acoperindu-i sub valul gingășiei tale! Dă-ne dragoste şi blândețe, ca inimile
noastre să fie îndestulate cu Harul şi cu mila Ta! Primeşte cântarea de astăzi,
salvează-ne de rău și dă-ne bucuria Împărăției Cerurilor, iar noi vom striga,
cu sârguiță, Dumnezeului nostru: Aliluia!
Icosul 1:
Îngerii, Arhanghelii și toate Puterile ceresti te laudă neîncetat pe Tine, Regina
tuturor și Doamnă. Noi cântăm, cu bucurie, apariția Icoanei Tale minunate,
cu Pruncul cel Veşnic şi te rugam primeşte această laudă de la noi:
Bucură-te, primind vestirea Arhanghelului!
Bucură-te, cea laudată de Îngeri!
Bucură-te, cea ridicată și înconjurată de forțele cerești!
Bucură-te, slava Sfinților și Mucenicilor!
Bucură-te, bucurie, fără sfârşit, a copiilor credincioși ai Bisericii!
Bucură-te, protectoarea şi învăţătoarea călugărilor!
Bucură-te, cea ce ne chemi cu gingășie!

Bucură-te, dăruitoare de tandrețe celor care cer!
Bucură-te, singura noastră Speranță!
Bucură-te, căci ne însoţeşti la ceasul morții!
Bucură-te, rugându-L neîncetat pe Fiul Tău pentru noi!
Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră, care ne dai
blândețe şi dragoste!
Condacul 1:
Către Aleasa Mijlocitoare a neamului creștinesc, cea care îi acoperă şi îi
salvează pe credincioși, cântăm recunoscători din sufletul nostru. Iar Tu,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cea plină de tandrețe, priveste-ne cu
milă și ne dăruiește blândețe şi dragoste! Iar noi, cu îndrăzneală, îți cântăm,
cu bucurie: Bucură-te, Doamnă Atotmilostivă, gingășia și mântuirea noastră,
care ne dai blândețe şi dragoste!
Rugăciune:
O, Preasfântă Fecioară Maria, Stăpâna noastră! Mama tuturor celor care
suferă și sunt bolnavi de inimă! Priveşte-ne pe noi, cei smeriți si împovărați
cu multe păcate, întristări și dureri, care ne rugăm, cu durere și lacrimi, în
fața Icoanei Tale miraculoase! Păzeşte acest locaș sfânt de orice rău,
mântuiește acest oraș și pe toți oamenii care trăiesc cu Credință și vin
alergând la Tine, de invazia duhurilor rele, de frică și lașitate, de ciumă și de
moarte, de oameni răi și de tot felul de întristări! Ajută-ne cu mila Ta, precum
și în Icoană stai, în îmbrăţişare cu Pruncul Divin!
Încălzește-ne cu suflarea iubirii Tale și nu te îndepărta niciodată de noi, nici
în această viață, nici în cea viitoare, căci ne dorim ajutorul tău matern
invincibil ca să trăim în Viaţa veşnică şi să slăvim Sfânta Treime, pe Tatăl, pe
Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor! Amin!
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!

