2 Decembrie si 4 Aprilie

De este preot, începe aşa:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Iar de nu este preot, se zice:
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-DeMoarte, 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 şi pururea şi în vecii vecilor.
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!
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!

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!
Tropare: 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 ATotŢiitorul, 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)
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. Stropimă-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. 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; 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.
CONDAC 1:
A Mânăstirii Pantocrator comoară de mare preț, apărătoare nebiruită a obștii
adunate spre cinstirea Ta, ajutătoare grabnică a tuturor creștinilor care aleargă către
Tine cu pașii rugăciunii, pe tine Te știm, Preacurată și cântăm Domnului cu
mulțumire: Aliluia!
ICOS 1:
Însăți ai voit a-Ți alege, Preabună, locul pe care avea să se zidească Mânăstirea Ta,
când în chip minunat de mai multe ori a dispărut Icoana și uneltele meșterilor, iar
noi minunându-ne de purtarea Ta de grijă întru toate Îți cântăm așa:
Bucură-Te, temelie a oricărei zidiri spre mântuire;
Bucură-Te, stâlp al smereniei sprijinind sufletele
încercate;
Bucură-Te, arătătoarea locului de zidire a Mânăstirii;
Bucură-Te, minune răsărită mai înainte de minune;
Bucură-Te, fierbinte rugătoare la Tronul cel ceresc;
Bucură-Te, împăcarea noastră cu Ziditorul;
Bucură-Te, a sufletelor noastre povățuitoare la
limanul mântuirii;
Bucură-Te, zid nestricat ce păzești comoara
sufletelor;
Bucură-Te, liniștirea sufletelor celor tulburate;
Bucură-Te, odihna iubitorilor de rugăciune;
Bucură-Te, ridicarea poverii păcatelor noastre;
Bucură-Te, a Mânăstirii Pantocrator nădejde de
mântuire;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de
la Pantocrator pe culmile desăvârșirii!
CONDAC 2:
În Sfântul Altar a fost așezată Icoana Ta Preacinstită, veghind neîncetat pe slujitorii
Sfintei Liturghii și aducând rugăciuni pentru tot poporul care striga Ție cu
mulțumire: Aliluia!

ICOS 2:
Văzând că starețul mănăstirii este pe moarte și preotul slujitor nu se grăbea în
săvârșirea Sfintei Liturghii, ai strigat la el din icoană, ca să facă ascultare și să se
grăbească pentru a apuca a-l împărtăși pe muribund, care cu mulțumire a cântat Ție
așa:
Bucură-Te,înfricoșătoare minune arătată preotului slujitor;
Bucură-Te, milostivire spre starețul aflat pe moarte;
Bucură-Te, că nu l-ai lăsat să moară fără Sfânta Împărtășanie;
Bucură-Te,că icoana Ta a fost socotită ca a unei starețe;
Bucură-Te, căci cu mare dragoste Te îngrijești de obștea mănăstirii;
Bucură-Te, căci cu blândețe îndrepți pe cei greșiți;
Bucură-Te, că pe toți îi îndrepți la limanul pocăinței;
Bucură-Te, că primești rugăciunile celor împovărați de necazuri;
Bucură-Te, că Te înduri de cei părăsiți de oameni;
Bucură-Te, că ne primești pe toți sub acoperământul milei Tale;
Bucură-Te, că nu ne lași în mijlocul furtunii ispitelor;
Bucură-Te, că ne pui în minte gândul bun al mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!
CONDAC 3:
Văzând călugării purtarea Ta de grijă pentru starețul care era pe moarte, au socotit
să așeze Icoana Ta în naos, ca toți să se ostenească a-Ți înălța jertfe de rugăciuni,
cântând Domnului: Aliluia!
ICOS 3:
Stareță a Mânăstirii ai fost numită de monahii Mânăstirii Pantocrator pentru
purtarea Ta de grijă și dragostea pentru întreaga obște, care într-un glas strigă către
tine unele ca acestea:
Bucură-Te, a nostră povățuitoare către Hristos;
Bucură-Te, chezășuitoarea mântuirii noastre;
Bucură-Te, că Te îngrijești să ne păzim de alunecări în păcat;
Bucură-Te, că ne pui în minte gândul la moarte;
Bucură-Te, căci ne aduci pe căile smeritei cugetări;
Bucură-Te, că ne dai darul întregii înțelepciuni;
Bucură-Te, că risipești sfaturile celui viclean;
Bucură-Te, că ne întărești în lupta duhovnicească;
Bucură-Te, că pe toți ne primești sub aripile rugăciunii Tale;
Bucură-Te, că întru nimic arăți uneltirile celui viclean;
Bucură-Te, că ne îndrumi în lupta cu patimile;
Bucură-Te, că ne păzești pașii gândurilor de alunecare;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!

CONDAC 4:
Cu untdelemnul rugăciunii Tale tămăduiești rănile sufletelor noastre și ne dai putere
în lupta duhovnicească. Pentru aceea și noi cântăm cu mulțumire Celui Ce ni Te-a
dat păzitoare: Aliluia!
ICOS 4:
Rugăciunile cele stăruitoare ale bătrânilor care nu mai
aveau untdelemn le-ai auzit, Preabinecuvântată și ai
umplut vasele goale cu ulei, iar inimile rugătorilor Tăi cu
untdelemnul bucuriei duhovnicești, ca toți să Îți aducă
cu dragoste picături de laude ca acestea:
Bucură-Te, că nu Te-ai întors dinspre ruga celor lipsiți;
Bucură-Te, că ai umplut vasele cu untdelemn;
Bucură-Te, că și nouă de dai untdelemnul milei Tale;
Bucură-Te, că ne mângâi în ceasul grelelor frământări;
Bucură-Te, că alungi de la noi duhul întristării;
Bucură-Te, că umpli vasele sufletelor de înțelepciune;
Bucură-Te, că ne luminezi cu flacăra rugăciunii Tale;
Bucură-Te, că ne dai picăturile îndurărilor
Dumnezeiești;
Bucură-Te, că toate cele de trebuință dăruiești obștii
Tale;
Bucură-Te, că împreună pătimești cu cei din nevoi;
Bucură-Te, că le dai lor din destul darul Tău;
Bucură-Te, că de la Tine nimeni nu se întoarce
deznădăjduit;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la
Pantocrator pe culmile desăvârșirii!
CONDAC 5:
Cu acoperământul milei Tale acoperi Mânăstirea Pantocrator și pe toți pelerinii îi
primești cu brațele deschise, mijlocind pentru ei să fie așezați în sânurile lui Avraam,
ca să cânte neîncetat: Aliluia!
ICOS 5:
Piratul saracin cel fără de rânduială, care voia să își aprindă pipa cu așchiile de lemn
de la Icoana Ta a fost îndată pedepsit cu orbirea și toți s-au înfricoșat de pedeapsa
Dumnezeiască și au strigat așa:
Bucură-Te, că ai întunecat vederea celui orb la suflet;
Bucură-Te, că prin aceasta ai voit a-l aduce la pocăință;
Bucură-Te, că nu suferi pe cei care hulesc Cele Sfinte;
Bucură-Te, că din pedeapsa dată lui mulți s-au îndreptat;
Bucură-Te, că ne ești nouă apărătoare de vrăjmașii nevăzuți;
Bucură-Te, că îmblânzești pe cei care se pornesc asupra noastră;

Bucură-Te, că umilești pe cei cu gând semeț;
Bucură-Te, că ne dai în toată vremea gândul cel smerit;
Bucură-Te, că focul rugăciunii Tale mistuie pe demoni;
Bucură-Te, că încălzești sufletele noastre cu iubirea Dumnezeiască;
Bucură-Te, că ne povățuiești la limanul păcii;
Bucură-Te, că ne scoți din mijlocul tulburărilor omenești;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!
CONDAC 6:
Izvorul minunilor Tale nicicând nu seacă, Preafericită, căci toți, cei care Ți se roagă
Ție cu Credință, scot apa cea mântuitoare a milei Tale și cântă Domnului: Aliluia!
ICOS 6:
Pirații saracini fiind înfricoșați de orbirea celui fără evalvie au aruncat Icoana Ta în
fântână, iar noi în adâncul sufletelor noastre purtăm izvorul minunilor Tale săvârșite
spre mântuirea noastră, strigând așa:
Bucură-Te, fântână a minunilor Dumnezeiești;
Bucură-Te, râu pururea curgător al înțelepciunii;
Bucură-Te, pod care ne treci la Lumină;
Bucură-Te, că risipești norul gândurilor rele;
Bucură-Te, condei ce ne scrii în cartea mântuirii;
Bucură-Te, maică a rugăciunii neîncetate;
Bucură-Te, că ne hrănești cu roadele rugăciunii Tale;
Bucură-Te, că nu ne lași să fim înghițiți de ispite;
Bucură-Te, că rușinezi pe cei care ne nedreptățesc;
Bucură-Te, că ești pururea rugătoare pentru neamul
omenesc;
Bucură-Te, că nu ai încetat a fi păzitoare obștii Tale;
Bucură-Te, că ne păzești de uneltirile celor răi;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la
Pantocrator pe culmile desăvârșirii!
CONDAC 7:
După 80 ani a fost găsită Icoana Ta și scoasă din fântână, descoperind piratul
saracin orbit mai înainte de moarte adevărul, iar toți cu bucurie au cântat: Aliluia!
ICOS 7:
Drept mulțumire pentru vindecarea soției sale, un demnitar din Constantinopol, a
îmbrăcat Icoana Ta în ferecătură de argint, iar noi cu armura rugăciunii Tale
îmbrăcându-ne suntem păziți de săgețile celui viclean și cântăm:
Bucură-Te, că primești darurile de mulțumire ale credincioșilor;
Bucură-Te, izvor nesecat de tămăduiri pentru cei neputincioși;
Bucură-Te, că minunat strălucește Icoana Ta ferecată cu argint;
Bucură-Te, că ne povățuiești a nu iubi bogățiile acestei lumi;

Bucură-Te, vistierie a rugăciunii de mare preț;
Bucură-Te, fulger ce risipești duhurile întunecate;
Bucură-Te, că ne acoperi cu coiful rugăciunii Tale;
Bucură-Te, că nu ne lași în mâinile vrăjmașilor noștri;
Bucură-Te, că ștergi lacrimile celor din nevoi;
Bucură-Te, că ne dai mireasma bucuriei duhovnicești;
Bucură-Te, cort al mântuirii credincioșilor;
Bucură-Te, pecete nestricată a fecioriei;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!
CONDAC 8:
Mânăstirea Ta, Preacurată, o ai salvat de cumplitul incendiu și toți cu bucurie au
adus Ție mulțumiri în cântări neîncetate de: Aliluia!
ICOS 8:
Păzește și cetatea sufletelor noastre de focul ispitelor, aprinzându-ne cu focul
rugăciunii Tale, ca să înălțăm făclii de laude ca acestea:
Bucură-Te,că stingi văpaia ispitelor;
Bucură-Te, că oprești focul patimilor înșelătoare;
Bucură-Te, că ne îndreptezi la limanul rugăciunii;
Bucură-Te, că oprești uneltirile vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-Te, că risipești toate vicleniile lor;
Bucură-Te, apărătoare tare a cetății sufletelor noastre;
Bucură-Te, că stingi focul plăcerilor pentru
deșertăciunile lumii;
Bucură-Te, că aprinzi în noi focul iubirii de cele cerești;
Bucură-Te, căci prin gândul la moarte ne păzești de
păcat;
Bucură-Te, că nu ne lași să pierim în necazuri;
Bucură-Te, că te milostivești de cei disprețuiți;
Bucură-Te, că îmblânzești pe cei care se ridică împotriva
noastră;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la
Pantocrator pe culmile desăvârșirii!
CONDAC 9:
Frumusețea îngerească a Icoanei Tale uimea pe toți, dar ca să nu fii pricină de
sminteală pentru noi, cei neputincioși și tulburați de patimile firii noastre căzute, Țiai întunecat privirea în Icoană, dar nu ai încetat a primi de la noi glasurile cântărilor
de: Aliluia!
ICOS 9:
Cunoscând neputința diaconului care se smintea de chipul Tău preafrumos și era
tulburat de gânduri necurate când cădea Icoana Ta, ai arătat chip mai întunecat și

îmbătrânit, dar noi lăudăm în continuare frumusețea ta duhovnicească și purtarea
de grijă pentru noi, cei neputincioși, cântând așa:
Bucură-Te, podoabă minunată a lumii cerești;
Bucură-Te, frumusețe nerăpită de nici un păcat;
Bucură-Te, că ai întunecat chipul din Icoană pentru noi;
Bucură-Te, că acoperi întunericul păcatelor noastre;
Bucură-Te, că ne îndemni neîncetat la pocăință;
Bucură-Te, că nu ne lași în viforul ispitelor;
Bucură-Te, îndreptarea cu blândețe a diaconului;
Bucură-Te, că l-ai izbăvit de cumplita ispită;
Bucură-Te, că ne povățuiești a iubi frumusețea duhovnicească;
Bucură-Te, că ne îndemni spre defăimarea deșertăciunilor lumești;
Bucură-Te, că ne primești pe toți în lumina iubirii Tale;
Bucură-Te, că ne păzești de toate asupririle celui rău;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!
CONDAC 10:
Cum să nu ne minunăm de mulțimea minunilor Tale, Preacurată, revărsată asupra
tuturor celor din nevoi, căci cu adevărat, nu ai lăsat pe nimeni neajutat și tuturor Teai făcut călăuzitoare spre pământul mântuirii, ca să cânte cu dragoste: Aliluia!
ICOS 10:
Rugăciunile stăruitoare ale părinţilor care nu
mai aveau untdelemn pentru candelele Bisericii
şi nici pentru bucătărie le-ai auzit, Preabună şi
strălucită minune ai lucrat, spre bucuria celor
care cântă Ţie:
Bucură-Te, vas plin de untdelemnul milostivirii;
Bucură-Te, că ne dai din destul cele de folos;
Bucură-Te, că Te îngrijeşti de mântuirea
sufletelor noastre;
Bucură-Te, a obştii Tale comoară nerăpită;
Bucură-Te, că auzi suspinurile celor din lipsuri;
Bucură-Te, că Te înduri de cei sărmani;
Bucură-Te, că pe marea vieţii ne călăuzeşti;
Bucură-Te, că ai adus untdelemn în Mânăstirea
Ta;
Bucură-Te, că nu ai suferit a lăsa pe monahi în
cumplită lipsă;
Bucură-Te, că eşti Maica tuturor celor necăjiţi;
Bucură-Te, că reverşi pururea untdelemnul facerii de minuni;
Bucură-Te, că sporeşti întru noi frica de Dumnezeu;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!

CONDAC 11:
Pe corabia vieţii purtându-mă, cer în orice ceas ocrotirea Ta, căci tâlharii patimilor
mă urmăresc şi numai la mila Ta nădăjduiesc, eu, cel împovărat de grele păcate,
strigând Ţie: Aliluia!
ICOS 11:
Auzit-a fericitul Eftimie în vis făgăduinţa ta, că vei trimite untdelemn Mânăstirii Tale
şi minunat ai lucrat mântuirea tuturor, căci pe monahi din lipsă i-ai izbăvit şi pe cei
aflaţi pe corabie i-ai izbăvit de germani, ca toţi într-un glas să-Ţi cânte Ţie :
Bucură-Te, bogăţia nerăpită a Mânăstirii Pantocrator;
Bucură-Te, că ai dăruit untdelemn celor care s-au rugat Ţie;
Bucură-Te, că pe cei care duceau arme pe corabie i-ai izbăvit de vrăjmaşi;
Bucură-Te, că şi pe noi ne păzeşti de primejdia vrăjmaşilor nevăzuţi;
Bucură-Te, că sporeşti întru noi Darurile Duhului;
Bucură-Te, că Te rogi pentru cei împresuraţi de ispite;
Bucură-Te, că ne dai putere a purta Crucea noastră;
Bucură-Te, bucuria negrăită a Cuviosului Eftimie;
Bucură-Te, mulţumirea celor izbăviţi de germani;
Bucură-Te, că le-ai poruncit să dea untdelemnul Mânăstirii Tale;
Bucură-Te, că nici pe noi nu ne lipseşti de ocrotirea Ta;
Bucură-Te, că ne dai răbdare a purta durerile fără cârtire;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!
CONDAC 12:
Izvor al minunilor Te-ai arătat în Mânăstirea Pantocrator, iar în cămara sufletelor
noastre eşti făclie pururea veşnică de rugăciune, care luminezi inimile noastre spre a
cânta cu mulţumire: Aliluia!
ICOS 12:
Cununa Mânăstirii Pantocrator, slava Bisericii lui Hristos, nădejdea mântuirii
noastre, Tu eşti, Maică Preacurată şi, către Tine, întindem razele gândurilor noastre,
ca să ne povăţuieşti către Soarele slavei şi să-Ţi cântăm aşa:
Bucură-Te, comoară de minuni ascunsă în Athos;
Bucură-Te, vistierie necheltuită de binecuvântări cereşti;
Bucură-Te, oglindă a înţelepciunii celei neapropiate;
Bucură-Te, povăţuitoare grabnică spre Adevăr;
Bucură-Te, că pururea ne dai cele de trebuinţă;
Bucură-Te, că ne mijloceşti împăcare cu Dumnezeu;
Bucură-Te,că risipeşti cursele celor vicleni;
Bucură-Te, că ne dai biruinţă asupra patimilor;
Bucură-Te, că ne faci moştenitori bunătăţilor celor veşnice;
Bucură-Te, că alungi de la noi toată întristarea;
Bucură-Te, că eşti povăţuitoarea noastră către Împărăţia cerurilor;

Bucură-Te, că ne soleşti mântuire în toate nevoile;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la Pantocrator pe culmile
desăvârșirii!
CONDAC 13:
O, Maică Prealăudată, a Mânăstirii Pantocrator comoară duhovnicească, pune şi în
inimile noastre, cele sărăcite de patimi, talanţii milostivirii Tale, ca să lucrăm
pământul sufletelor cu smerenie şi să cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia! (se
citeste de 3 ori)
ICOS 1:
Însăți ai voit a-Ți alege, Preabună, locul pe care avea să se zidească Mânăstirea Ta,
când în chip minunat de mai multe ori a dispărut Icoana și uneltele meșterilor, iar
noi minunându-ne de purtarea Ta de grijă întru toate Îți cântăm așa:
Bucură-Te, temelie a oricărei zidiri spre mântuire;
Bucură-Te, stâlp al smereniei sprijinind sufletele
încercate;
Bucură-Te, arătătoarea locului de zidire a Mânăstirii;
Bucură-Te, minune răsărită mai înainte de minune;
Bucură-Te, fierbinte rugătoare la Tronul cel ceresc;
Bucură-Te, împăcarea noastră cu Ziditorul;
Bucură-Te, a sufletelor noastre povățuitoare la limanul
mântuirii;
Bucură-Te, zid nestricat ce păzești comoara sufletelor;
Bucură-Te, liniștirea sufletelor celor tulburate;
Bucură-Te, odihna iubitorilor de rugăciune;
Bucură-Te, ridicarea poverii păcatelor noastre;
Bucură-Te, a Mânăstirii Pantocrator nădejde de
mântuire;
Bucură-Te, Maica Domnului, călăuzitoarea obștii de la
Pantocrator pe culmile desăvârșirii!
CONDAC 1:
A Mânăstirii Pantocrator comoară de mare preț, apărătoare nebiruită a obștii
adunate spre cinstirea Ta, ajutătoare grabnică a tuturor creștinilor care aleargă către
Tine cu pașii rugăciunii, pe tine Te știm, Preacurată și cântăm Domnului cu
mulțumire: Aliluia!
RUGĂCIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULUI „GHERONTISSA”
(STAREŢA):
Bucură-te, a Muntelui Athos sfântă dorire, călăuzitoarea monahilor pe căile
desăvârşirii, Candela nestinsă a rugăciunii pentru mântuirea lumii, trezirea grabnică
a conştiinţelor adormite în păcat, negura care acoperă mulţimea păcatelor noastre,

norul cel cuvântător străpuns de razele
Soarelui dreptăţii, corabia rugăciunii ce ne
păzeşte de tulburările ispitelor lumeşti,
ancora cea tare a celor ce călătoresc pe
marea vieţii, pământul binecuvântat al
mântuirii credincioşilor, poarta pocăinţei
celor greşiţi, mângâierea cea lină a celor din
necazuri, dragostea cea neţărmurită pentru
cei neputincioşi, Maica duhovnicească şi
prea blândă a creştinilor, izvorul darurilor
Dumnezeieşti, scara împăcării noastre cu
Dumnezeu, scutul mântuirii credincioşilor
de săgeţile ispitelor, cartea nescrisă a
Împărăţiei cerurilor, odihna inimilor
strâmtorate de gânduri potrivnice
mântuirii, îngrădirea inimilor cu stâlpii
rugăciunii de pocăinţă!
Stareţa cea desăvârşită întru toată
înţelepciunea, care povăţuieşte pe toţi
monahii în pământul binecuvântat al
Împărăţiei cerurilor, nu seca izvorul
rugăciunilor tale, ci ne împărtăşeşte pe toţi dintru acesta, adăpând setea noastră de
mântuire! Pe monahi îi ocroteşte, tinereţile le îndreptează spre limanul Adevărului,
pe prunci îi hrăneşte cu darurile bunătăţii tale nesfârşite, pe fecioare le împodobeşte
cu frumuseţea cea strălucitoare a virtuţilor, pe preoţi îi păzeşte sub Acoperământul
tău de toată tulburarea vrăjmaşilor nevăzuţi, pe maici le înţelepţeşte a-şi creşte
pruncii în frică de Dumnezeu, pe pustnici îi păzeşte de toată mânia celui potrivnic,
pe cei din primejdii îi adu în corabia rugăciunii tale, pe bolnavi îi ridică cu mâna ta
cea puternică şi pururea întinsă la rugăciune din patul durerilor, pe cei singuri îi
acoperă cu veşmântul bucuriei duhovniceşti, pe cei chinuiţi de duhurile răutăţii îi
slobozeşte la limanul Păcii lui Hristos, pe cei ce călătoresc pe uscat, prin aer şi pe ape
îi fereşte de toată primejdia şi tuturor te fă toate, pe podul rugăciunii tale ducândune pe toţi la Hristos, Calea cea veşnică a adevărului Tatălui întru lumina Duhului!
Neputinţa noastră o cercetează şi, mai ales, fii lângă noi în ceasul sfârşitului,
păzindu-ne de asupririle celui potrivnic şi mijlocindu-ne iertare şi sălăşluire în
corturile celor mântuiţi, ca pururea să te mărim pe tine şi să aducem slavă Tatălui
Celui Milostiv şi Iubitor de oameni, Preaiubitului Său Fiu şi Duhului Celui
mângâietor în veci! 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!

