


Acatistul

Sfantului	Acoperamant	al	Maicii	Domnului
	

Rugaciunile	incepatoare

In	numele	Tatalui	si	al	Fiului	si	al	Sfantului	Duh,	Amin.

Slava	Tie,	Dumnezeul	nostru,	Slava	Tie	!
Slava	Tie,	Dumnezeul	nostru,	Slava	Tie	!
Slava	Tie,	Dumnezeul	nostru,	Slava	Tie	!

Imparate	 ceresc,	Mangaietorule,	Duhul	 adevarului,	Care	 pretutindenea	 esti	 si	 toate	 le	 implinesti,
Vistierul	bunatatilor	si	datatorule	de	viata,	vino	si	Te	salasluieste	intru	noi,	si	ne	curateste	pe	noi	de
toata	intinaciunea	si	mantuieste,	Bunule,	sufletele	noastre.

Sfinte	Dumnezeule,	Sfinte	tare,	Sfinte	fara	de	moarte,	miluieste-ne	pe	noi	!
Sfinte	Dumnezeule,	Sfinte	tare,	Sfinte	fara	de	moarte,	miluieste-ne	pe	noi	!
Sfinte	Dumnezeule,	Sfinte	tare,	Sfinte	fara	de	moarte,	miluieste-ne	pe	noi	!

Slava	Tatalui	si	Fiului	si	Sfantului	Duh	si	acum	si	pururea	si	in	vecii	vecilor.	Amin.

Preasfanta	 Treime,	 miluieste-ne	 pe	 noi.	 Doamne,	 curateste	 pacatele	 noastre.	 Stapane,	 iarta
faradelegile	noastre.	Sfinte,	cerceteaza	si	vindeca	neputintele	noastre,	pentru	numele	Tau.

Doamne	miluieste,	Doamne	miluieste,	Doamne	miluieste.

Slava	Tatalui	si	Fiului	si	Sfantului	Duh	si	acum	si	pururea	si	in	vecii	vecilor.	Amin.

Tatal	nostru,	Care	esti	in	ceruri,	sfinteasca-Se	numele	Tau,	vie	imparatia	Ta,	fie	voia	Ta,	precum	in
cer	 si	 pe	 pamant.	 Painea	 noastra	 cea	 spre	 fiinta,	 da	 ne-o	 noua	 astazi,	 si	 ne	 iarta	 noua	 gresalele
noastre,	precum	si	noi	iertam	gresitilor	nostri.	Si	nu	ne	duce	pe	noi	in	ispita,	ci	ne	izbaveste	de	cel
rau.

Pentru	rugaciunile	Preasfintei	Nascatoare	de	Dumnezeu,	ale	Sfintilor	Parintilor	nostri	si	ale	tuturor
Sfintilor,	Doamne	Iisuse	Hristoase,	Fiul	lui	Dumnezeu,	miluieste-ne	pe	noi.	Amin.

Condacul	1

Imparatesei	celei	alese	mai	inainte	de	veci,	Imparatesei	celei	mai	inalte	decat	toata	faptura	cerului
si	a	pamantului,	care	a	venit	oarecand	la	rugaciune	in	Biserica	din	Vlaherne	si	se	ruga	pentru	cei
din	intuneric.	Acesteia	si	noi,	cu	credinta	si	cu	umilinta	ii	serbam	Acoperamantul	ei	cel	luminos.	Iar
tu,	ca	ceea	ce	ai	putere	nebiruita,	izbavste-ne	pe	noi	din	toate	nevoile,	ca	sa	strigam	tie:	Bucura-te
bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.



Icosul	1

Multimea	 Arhangelilor	 si	 a	 Ingerilor,	 cu	 Inaintemergatorul,	 cu	 Teologul	 si	 cu	 soborul	 tuturor
Sfintilor,	impreuna	cu	tine,	Imparateasa	lor,	stand	in	Biserica	din	Vlaherne	si	ascultand	rugaciunile
tale	pentru	toata	lumea,	cu	bucurie	canta	tie:
Bucura-te,	bunavointa	Tatalui	celui	mai	inainte	de	veci;
Bucura-te,	incapere	prea	curata	a	lui	Dumnezeu,	Fiul	celui	fara	de	ani;
Bucura-te,	locuinta	umbrita	de	puterea	Duhului	Sfant;
Bucura-te,	mirare	neincetata	a	cetelor	ingeresti;
Bucura-te,	spaima	cea	prea	grozava	a	puterilor	celor	intunecate	ale	iadului;
Bucura-te,	ceea	ce	esti	intampinata	in	vazduh	de	Heruvimii	cei	cu	ochi	multi;
Bucura-te,	ale	carei	laude	le	canta	Serafimii	cei	cu	cate	sase	aripi;
Bucura-te,	prea	bunule	acoperamant	caruia	cu	credinta	ne	inchinam	si	noi	neamul	crestinesc;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	2

Sfantul	Andrei	 cu	Epifanie,	 vazandu-te	 in	Biserica,	 in	 vazduh,	 rugandu-te	 lui	Dumnezeu	 pentru
crestini,	au	cunoscut	ca	tu	esti	Maica	lui	Hristos	Dumnezeul	nostru	si	cazand	la	pamant,	cu	credinta
s-au	inchinat	sfantului	tau	Acoperamant,	cantand	:	Aliluia!

Icosul	2

Intelegere	 neinteleasa	 esti	 Nascatoare	 de	 Dumnezeu	 Fecioara,	 intru	 apararea	 poporului	 celui
ortodox,	 pentru	 aceasta	 vrajmasii	 nostri	 nu	 se	 pricep	 cat	 de	 puternica	 este	 rugaciunea	Maicii	 lui
Dumnezeu,	 insa	 noi	 bine	 stiind	 atotputernica	 ta	 aparare,	 cantam	 catre	 tine	 cu	 umilinta,	 unele	 ca
acestea	:
Bucura-te,	cea	prea	milostiva,	mangaietoarea	tuturor	celor	scarbiti	si	impovarati;
Bucura-te,	povatuitoarea	neadormita	a	tuturor	celor	robiti	si	rataciti;
Bucura-te,	 ceea	 ce	 cu	 rugaciunile	 tale	 degraba	 potolesti	 mania	 lui	 Dumnezeu	 cea	 cu	 dreptate
pornita	asupra	noastra;
Bucura-te,	ceea	ce	cu	atotputernica	amenintarea	ta,	potolesti	patimile	noastre	cele	rele;
Bucura-te,	puternica	desteptare	a	constiintelor	celor	adormite;
Bucura-te,	cea	prin	care	iadul	suspina	si	duhurile	rautatii	tremura;
Bucura-te,	prin	care	se	deschid	noua	credinciosilor	portile	raiului;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	3

Puterea	Celui	Prea	Inalt	umbreste	pe	cei	ce	cu	credinta	si	cu	evlavie	scapa	la	prea	puternicul	 tau
Acoperamant,	caci	numai	tie	uneia,	Preasfanta	si	Preacurata	Maica	a	lui	Dumnezeu,	s-a	dat	de	a	se
implini	toate	cererile	tale.	Pentru	aceasta	credinciosi	de	toate	varstele	te	slavesc	pe	tine	si	pe	Fiul
tau	cantand	:	Aliluia!

Icosul	3

Avand	bogatie	de	milostivire	neimputinata	tuturor	pana	la	marginile	pamantului	le	intinzi	mana	de
ajutor,	Nascatoare	de	Dumnezeu	Fecioara.	Bolnavilor	le	dai	vindecare,	celor	ce	patimesc,	alinare,
orbilor	 vedere	 si	 tuturor	 le	 dai	 toate,	 fiecaruia	dupa	 a	 lor	 trebuinta.	Pentru	 aceasta	 cu	multumire



strigam	tie	:
Bucura-te,	taria	nesurpata	si	ocrotirea	tuturor	crestinilor;
Bucura-te,	cea	mai	intai	infrumusetare	a	sfintelor	lacasuri	si	altare;
Bucura-te,	ingradirea	cea	sigura	a	tronurilor	imparatesti;
Bucura-te,	ajutatoarea	neadormita	a	capeteniilor	de	orase;
Bucura-te,	arhistratega	nebiruita	a	ostilor	crestinesti;
Bucura-te,	oglinda	sfanta	a	dreptatii	pentru	judecatorii	cei	nemitarnici;
Bucura-te,	minte	desavarsita	a	invatatorilor;
Bucura-te,	binecuvantarea	caselor	si	a	familiilor	celor	evlavioase;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	4

Fiind	cuprinsi	de	viforul	multor	nevoi,	Nascatoare	de	Dumnezeu	Fecioara,	tu	ne	ajuta	noua.	Stand
inaintea	fetei	altarului	Domnului	si	ridicand	mainile	tale,	roaga-te	ca	Domnul,	Imparatul	slavei	sa
caute	la	nevrednica	noastra	rugaciune	si	sa	asculte	cererile	celor	ce	cheama	numele	tau	cel	sfant	si
canta	Fiului	tau	:	Aliluia!

Icosul	4

Auzit-a	Domnul	Dumnezeu	pe	Isus	al	lui	Navi	rugandu-se	si	a	poruncit	soarelui	de	a	stat	pana	ce	s-
a	razbunat	asupra	vrajmasilor	lui.	Aude	si	acum	Domnul	Iisus	rugaciunile	tale,	Imparateasa	aleasa	a
Duhului	Sfant,	pentru	aceasta	si	noi	pacatosii,	nadajduind	la	acoperamantul	tau,	indraznim	a	canta
tie	ca	Maicii	lui	Dumnezeu	unele	ca	acestea:
Bucura-te,	cea	luminata	de	Soarele	cel	vesnic	care	ne	lumineaza	pe	noi	cu	lumina	cea	neinserata;
Bucura-te,	ceea	ce	ai	luminat	tot	pamantul	cu	stralucirea	preacuratului	tau	suflet;
Bucura-te,	ceea	ce	ai	veselit	toate	cerurile	prin	curatia	trupului	tau;
Bucura-te,	Acoperamantul	si	pastrarea	sfintelor	lacasuri	ale	lui	Hristos;
Bucura-te,	luminarea	si	inteleptirea	pastorilor	celor	credinciosi	ai	bisericii;
Bucura-te,	povatuitoarea	monahilor	si	a	monahiilor	care	neincetat	slujesc	lui	Dumnezeu;
Bucura-te,	linistea	cea	netulburata	a	batranilor	celor	evlaviosi;
Bucura-te,	veselia	cea	tainica	a	fecioarelor	si	a	vaduvelor	ce	traiesc	in	curatie;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	5

Vazatorul	 de	 Dumnezeu	Moise	 luptand	 oarecand	 asupra	 lui	 Amalic,	 cand	 ridica	 mainile,	 Israil
biruia,	iar	cand	le	lasa	in	jos	atunci	Amalic	invingea,	insa,	ajutat	de	cei	ce-l	sustineau,	a	biruit	pe
vrajmasi.	Tu	 insa,	Maica	 a	 lui	Dumnezeu,	 ridicand	mainile	 tale	 la	 rugaciune	 catre	Fiul	 tau,	 desi
nesustinuta	de	nimeni,	dar	totdeauna	biruiesti	pe	vrajmasii	crestinilor	si	esti	scut	nebiruit	noua	celor
ce-ti	cantam	:	Aliluia!

Icosul	5

Vazandu-te	pe	 tine	cetele	Sfintilor	 stand	 in	vazduh	 in	Biserica	din	Vlaherne,	 ridicand	mainile	 la
rugaciune	 catre	 Fiul	 tau	 si	 Dumnezeul	 nostru,	 Arhangelii	 cu	 Ingerii	 cantau	 tie	 cantare	 de
multumire;	deci	prin	mainile	tale	cele	mai	sfinte	decat	ale	lui	Moisi	intareste-ne	si	pe	noi	cei	ce	cu
umilinta	cantam	tie:
Bucura-te,	 cea	 ale	 carei	maini	 sunt	 tinute	 la	 rugaciune	 de	 insasi	 dragostea	 si	milostivirea	 ta	 cea



catre	noi;
Bucura-te,	ca	inaintea	ta	nu	pot	sa	stea	vrajmasii	nostri	vazuti	si	nevazuti;
Bucura-te,	ceea	ce	izgonesti	din	sufletul	nostru	patimile	si	poftele	cele	rele	si	spurcate;
Bucura-te,	ceea	ce	fara	de	ardere	tii	pe	mainile	tale	focul	cel	Dumnezeiesc	al	lui	Hristos	si	pe	noi
cei	reci	ne	aprinzi	cu	el;
Bucura-te,	aleasa	incununare	a	celor	ce,	cu	intreaga	intelepciune,	se	lupta	impotriva	patimilor;
Bucura-te,	convorbirea	cea	de-a	pururea	cu	cei	ce	se	nevoiesc	in	post	si	in	tacere;
Bucura-te,	grabnica	ajutatoare	a	celor	obositi	de	mahnire	si	de	intristare;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	6

Propovaduitor	al	harului	 tau	celui	neimputinat	si	al	milelor	 tale	s-a	aratat	Sfantul	Romano,	dulce
cantatorul,	cand	in	vis	a	primit	de	la	tine	o	foaie	de	hartie	spre	mancare,	prin	care,	inteleptindu-se,	a
inceput	a	canta	cu	intelepciune	intru	slava	ta	si	a	scris	laude	Sfintilor,	cantand	cu	credinta	:	Aliluia!

Icosul	6

Stralucit-ai	Fecioara	a	lui	Dumnezeu,	din	aurora	dreptatii,	Soarele	cel	adevarat,	luminand	pe	toti	cu
intelepciune	 de	 la	Dumnezeu	 Fiul	 tau	 si	 aducand	 la	 cunostinta	 adevarului	 pe	 cei	 ce	 cu	 credinta
canta	tie:
Bucura-te,	ceea	ce	ai	nascut	cu	trup	pe	Hristos,	puterea	si	intelepciunea	dumnezeiasca;
Bucura-te,	ceea	ce	ai	rusinat	intelepciunea	cea	desarta	a	lumiii	acesteia	si	pe	cei	orbiti	de	dansa	ii
povatuiesti	la	calea	mantuirii;
Bucura-te,	pastrarea	dreptei	credinte	si	invatatoarea	dogmelor	celor	ortodoxe;
Bucura-te,	ceea	ce	tai	eresurile	si	ratacirile	cele	pierzatoare;
Bucura-te,	ceea	ce	stii	cele	cu	anevoie	de	prevazut,	si	la	vreme	le	spui	celor	ce	se	cuvine;
Bucura-te,	ceea	ce	rusinezi	pe	cei	mincinosi	si	ghiciturile	cele	desarte;
Bucura-te,	ceea	ce	in	ceasul	nedumeririlor,	ne	pui	in	minte	gandul	cel	bun;
Bucura-te,	ceea	ce	ne	opresti	de	la	deprinderile	vatamatoare	si	de	la	faptele	cele	rele;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	7

Domnul	atotvazatorul	indelung-rabdatorul,	voind	sa	arate	adancul	cel	nemarginit	al	iubirii	Sale	de
oameni,	te-a	ales	pe	tine	pentru	a	fi	Lui	Maica	si	te-a	facut	pe	tine	crestinilor	aparatoare	nebiruita.
Ca	dupa	judecata	lui	Dumnezeu,	chiar	de	ar	fi	cineva	vrednic	de	osanda,	totusi	prin	Acoperamantul
tau	cel	puternic,	capata	vreme	de	pocainta	si	canta	tie	:	Aliluia!

Icosul	7

Minunate	 a	 aratat	 Domnul	 faptele	 Sale	 intru	 tine,	 Preacurata	 Maica	 Sa,	 cand	 s-a	 aratat	 prea
minunatul	 Acoperamant	 in	 mainile	 tale,	 luminand	 mai	 mult	 decat	 razele	 soarelui,	 acoperind	 pe
poporul	 ce	 era	 in	 Biserica	 din	 Vlaherne.	 Deci,	 vazand	 ei	 acest	 semn	 al	 milostivei	 tale	 aparari,
cuprinsi	de	spaima	si	de	bucurie,	toti	au	cantat	tie	:
Bucura-te,	Acoperamantul	nefacut	de	mana,	care,	ca	norul	te-ai	intins	peste	toata	lumea;
Bucura-te,	ceea	ce	ai	tinut	pe	mainile	tale	pe	Fiul	si	vesnicul	Arhiereu;
Bucura-te,	ca	prin	aceasta	ne	arati	mila	si	har	noua	in	Biserica	cea	Ortodoxa;
Bucura-te,	 stalp	 de	 nor	 care	 ne	 acoperi	 pe	 noi	 credinciosii,	 ferindu-ne	 de	 toate	 ispitele	 si	 de



smintelile	lumesti;
Bucura-te,	 stalp	 de	 foc,	 care	 ne	 arati	 noua	 tuturor	 calea	 mantuirii,	 chiar	 si	 in	 mijlocul	 negurii
pacatelor;
Bucura-te,	vadita	intarire	a	crestinilor	nevoitori;
Bucura-te,	inteleptire	tainica	a	robilor	lui	Dumnezeu,	celor	tainuiti	in	mijlocul	lumii;
Bucura-te,	ceea	ce	pe	mine	cel	gol	de	fapte	bune	nu	ma	parasesti,	ci	cu	acoperamantul	si	cu	harul
tau	ma	miluiesti;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	8

Pre	 tine	ceea	ce	 te-ai	aratat	din	cer	 in	Biserica	din	Vlaherne,	Ingerii	 te-au	cantat,	Apostolii	 te-au
preaslavit,	soborul	ierarhilor	si	al	cuviosilor	si	ceata	sfintelor	femei	te-au	laudat,	Inaintemergatorul
si	cu	Teologul	s-au	inchinat,	iar	poporul	ce	era	in	biserica,	cu	veselie	ti-au	cantat	:	Aliluia!

Icosul	8

Domnul,	Cel	ce	stapaneste	toate	cele	de	sus	si	cele	de	jos,	vazandu-te	pe	tine	Maica	Sa,	stand	in
biserica	si	cu	umilinta	rugandu-te	Lui,	a	zis:	cere,	o,	Maica	mea,	ca	nu	ma	voi	intoarce	despre	tine,
ci	voi	indeplini	cererile	tale	si	voi	milui	pe	toti	care	canta	tie:
Bucura-te,	chivot	al	Legii	in	care	se	pastreaza	sfintirea	a	tot	neamul	omenesc;
Bucura-te,	nastrapa	prea	sfanta	in	care,	celor	flamanzi	de	dreptate,	li	se	pastreaza	painea	vietii	celei
vesnice;
Bucura-te,	 vasule	 cu	 totul	 de	 aur,	 in	 care	 s-a	 gatit	 pentru	 noi	 trupul	 si	 sangele	 Mielului	 celui
Dumnezeiesc;
Bucura-te,	ceea	ce	iei	in	atotputernicele	tale	maini	pe	cei	parasiti	de	doctori;
Bucura-te,	ceea	ce	ridici	din	patul	durerii	pe	cei	slabiti	cu	trupul,	dar	nu	cu	duhul	si	cu	credinta;
Bucura-te,	ceea	ce	dai	intelegere	si	lumina	celor	ce	sunt	intunecati	la	minte;
Bucura-te,	ceea	ce	cu	intelepciunea	ta	ne	impiedici	din	calea	cea	rea	a	pacatelor	si	a	patimilor;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	9

Toata	 firea	 ingereasca	 aduce	 lauda	 tie,	 pentru	 ca	 esti	 cu	 adevarat	 Maica	 lui	 Dumnezeu	 si
aparatoarea	tuturor	celor	ce	se	roaga	tie.	Tu,	cu	Acoperamantul	tau	cel	dumnezeiesc,pe	cei	drepti	ii
veselesti,	pe	pacatosi	ii	aperi,	pe	cei	din	primejdii	ii	izbavesti	si	te	rogi	pentru	toti	credinciosii	care
canta	tie:	Aliluia!

Icosul	9

Ritorii	 cei	mult	 vorbitori,	 ca	 niste	 pesti	 fara	 de	 glas	 nu	 se	 pricep	 cum	 sa	 laude	 dupa	 vrednicie
serbarea	 ta	cea	mare	a	preacinstitului	 tau	Acoperamant	caci	 toate	cele	graite	de	dansii	nu	sunt	 in
stare	a	numara	indurarile	tale.	dar	noi	vazand	nenumaratele	tale	binefaceri,	cu	bucurie	cantam	tie:
Bucura-te,	ceea	ce	ne	pazesti	de	molima	si	de	bolile	cele	aducatoare	de	moarte;
Bucura-te,	ceea	ce	pazesti	orasele	si	satele	de	cutremurul	cel	napraznic	al	pamantului;
Bucura-te,	ceea	ce	cu	mana	tare	din	revarsarea	apelor	si	din	cufundare	ne	izbavesti	pe	noi;
Bucura-te,	ceea	ce	cu	roua	rugaciunilor	tale,	ne	izbavesti	pe	noi	de	arderea	focului;
Bucura-te,	 ceea	 ce	 ne	 scapi	 de	 foametea	 cea	 duhovniceasca	 si	 trupeasca,	 hranindu-ne	 cu	 painea
vietii;



Bucura-te,	ceea	ce	abati	de	la	capul	nostru	loviturile	fulgerului	si	ale	traznetului;
Bucura-te,	ceea	ce	ne	mantuiesti	pe	noi	de	navalirea	celor	de	alt	neam	si	de	ucigasii	cei	tainuiti;
Bucura-te,	ceea	ce	prin	pace	si	prin	dragoste,	ne	izbavesti	de	vrajmasii	cei	de	o	credinta	cu	noi,	si
de	vrajmasia	casnica;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	10

Vrand	sa	mantuiasca	neamul	omenesc	din	inselaciunea	vrajmasului,	Domnul	cel	iubitor	de	oameni,
te-a	 daruit	 pe	 tine	 sa	 fii	Maica	 noua	pamantenilor.	Tu	 sa	 fii	 noua	 ajutor,	 acoperamant	 si	 scutire,
celor	 intristati	mangaiere,	 celor	 scarbiti	 bucurie,	 celor	 asupriti	 aparatoare	 si	 sa	 scoti	 din	 adancul
pacatelor	pe	toti	cei	ce-ti	canta:	Aliluia!

Icosul	10

Preasfanta	Imparateasa,	cu	ingerii	stai	impreuna	si	te	rogi,	zicand:	Imparate	ceresc,	primeste	pe	tot
omul	ce	se	roaga	Tie	si	cheama	numele	meu	in	ajutor	ca	sa	nu	plece	nimeni	de	la	fata	mea,	neajutat
si	neascultat.	Aceasta	rugaciune	auzind-o	adunarea	sfintilor,	cu	multumire	strigam	tie:
Bucura-te,	 ceea	 ce	 daruiesti	 cu	 roduri	 binecuvantate	 pe	 cei	 ce	 lucreaza	 cu	 dreptate	 si	 cu	 inima
curata;
Bucura-te,	ajutatoarea	si	rasplatitoarea	tuturor	celor	ce	fac	negustorie	cu	dreptate;
Bucura-te,	mustrarea	tuturor	calcatorilor	de	juramant	si	a	celor	ce	agonisesc	cu	nedreptate;
Bucura-te,	grabnica	ajutatoare	celor	ce	sunt	in	primejdii	pe	uscat	si	pe	ape;
Bucura-te,	ceea	ce	veselesti	cu	roadele	credintei	pe	parintii	cei	fara	de	copii;
Bucura-te,	hranitoarea	cea	nevazuta	a	sarmanilor;
Bucura-te,	aparatoarea	cea	tare	a	celor	ce	sunt	robiti	si	izgoniti;
Bucura-te,	ingrijitoarea	cea	neadormita	a	celor	ce	sunt	in	legaturi	si	in	temnite;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	11

Cantarea	noastra	cea	cu	umilinta	auzind-o	 ia	aminte	 la	smerita	noastra	 rugaciune,	Nascatoare	de
Dumnezeu	Fecioara,	ca	pe	tine	te	rugam,	nu	trece	cu	vederea	glasul	robilor	tai.	La	tine	nazuim	in
napaste,	 in	scarbe	si	 in	necazurile	noastre	si	 inaintea	 ta	stand,	cu	 lacrimi	ne	rugam	si	cantam	tie:
Aliluia!

Icosul	11

Faclie	primitoare	de	lumina,	vazandu-te	pe	tine	la	rugaciune	in	vazduh,	in	biserica	din	Vlaherne,
poporul	 ce	 era	de	 fata	 a	 strigat	 :	 "De	unde	este	noua	aceasta	 ca	 sa	vina	Maica	Domnului	nostru
aici?".	Iar	Sfantul	Andrei,	cu	Epifanie,	cu	smerenie	catre	tine	se	rugau,	zicand:
Bucura-te,	datatoarea	cea	fara	de	zavistie,	a	tuturor	darurilor	celor	pamantesti	si	sufletesti;
Bucura-te,	credincioasa	solitoare	a	pacatosilor	celor	ce	pun	inceput	de	pocainta;
Bucura-te,	 pururea	 impreuna	 ajutatoare,	 a	 celor	 ce	 se	 lupta	 impotriva	 patimilor	 si	 a	 curselor
diavolesti;
Bucura-te,	nevazuta	imblanzire	a	stapanilor	celor	tirani	si	cu	narav	de	fiara;
Bucura-te,	repaus	si	bucurie	tainica	a	robilor	celor	blanzi	si	primitori;
Bucura-te,	linistea	prea	dorita	a	casatoritilor	celor	credinciosi;
Bucura-te,	grabnica	si	fara	suferinta	dezlegare	a	maicilor	celor	nascatoare	de	prunci;



Bucura-te,	Maica,	ajutatoarea	noastra	buna	in	ceasul	sfarsitului	nostru;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	12

Harul	 cel	Dumnezeiesc,	 cere-l	 noua	 de	 la	 Fiul	 tau	 si	Dumnezeul	 nostru.	 Intinde	 noua	mana	 de
ajutor.	Departeaza	de	 la	noi	pe	 tot	vrajmasul	si	potrivnicul.	 Impaca	viata	noastra	ca	sa	nu	pierim
cumplit	 si	 fara	 de	 pocainta	 si	 primeste-ne	 in	 salasele	 cele	 vesnice,	 ocrotitoarea	 noastra,	 ca
bucurandu-ne,	sa	strigam:	Aliluia!

Icosul	12

Cantand	puternicul	tau	Acoperamant,	te	laudam	ca	pe	o	mare	solitoare	a	noastra	si	ne	inchinam	tie,
ceea	ce	te	rogi	pentru	crestini.	Noi	credem	si	nadajduim,	ca	vei	cere	de	la	Fiul	tau	si	Dumnezeul
nostru,	bucuria	cea	vremelnica	si	cea	vesnica,	noua	tuturor,	celor	ce	cu	dragoste	cantam	tie:
Bucura-te,	tare	aparatoare	a	toata	lumea;
Bucura-te,	sfintirea	tuturor	stihiilor	ceresti	si	pamantesti;
Bucura-te,	binecuvantarea	tuturor	timpurilor	anului;
Bucura-te,	calcarea	curselor	si	ispitelor	ce	vin	de	la	trup,	de	la	lume	si	de	la	diavol;
Bucura-te,	prea	puternica,	impacarea	celor	invrajbiti;
Bucura-te,	ceea	ce	te	induri	de	cei	dispretuiti	si	lepadati;
Bucura-te,	ceea	ce	ridici	din	groapa	pierzarii	pe	cei	deznadajduiti;
Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	13

O,	preacantata	Stapana,	preacurata	Fecioara,	Nascatoare	de	Dumnezeu,	la	tine	ridic	ochii	sufletului
si	ai	trupului	meu,	catre	tine	intind	mainile	mele	cele	slabe	si	din	adancul	inimii	strig	tie	:	Cauta	la
credinta	 sufletului	meu.	Acopera-ma	cu	 atotputernicul	 tau	Acoperamant	 si	ma	 izbaveste	de	 toate
nevoile;	iar	in	ceasul	sfarsitului	meu	sa	stai	langa	mine,	o,	intru	tot	buna	Stapana	si	ma	izbaveste	de
chinurile	cele	gatite	pentru	pacatele	mele,	ca,	mantuindu-ma,	pururea	sa	cant	tie:	Aliluia!

Acest	condac	se	zice	de	trei	ori.

Apoi	zicem:

Icosul	1

Multimea	 Arhangelilor	 si	 a	 Ingerilor,	 cu	 Inaintemergatorul,	 cu	 Teologul	 si	 cu	 soborul	 tuturor
Sfintilor,	impreuna	cu	tine,	Imparateasa	lor,	stand	in	Biserica	din	Vlaherne	si	ascultand	rugaciunile
tale	pentru	toata	lumea,	cu	bucurie	canta	tie:
Bucura-te,	bunavointa	Tatalui	celui	mai	inainte	de	veci;
Bucura-te,	incapere	prea	curata	a	lui	Dumnezeu,	Fiul	celui	fara	de	ani;
Bucura-te,	locuinta	umbrita	de	puterea	Duhului	Sfant;
Bucura-te,	mirare	neincetata	a	cetelor	ingeresti;
Bucura-te,	spaima	cea	prea	grozava	a	puterilor	celor	intunecate	ale	iadului;
Bucura-te,	ceea	ce	esti	intampinata	in	vazduh	de	Heruvimii	cei	cu	ochi	multi;
Bucura-te,	ale	carei	laude	le	canta	Serafimii	cei	cu	cate	sase	aripi;
Bucura-te,	prea	bunule	acoperamant	caruia	cu	credinta	ne	inchinam	si	noi	neamul	crestinesc;



Bucura-te	bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Condacul	1

Imparatesei	celei	alese	mai	inainte	de	veci,	Imparatesei	celei	mai	inalte	decat	toata	faptura	cerului
si	a	pamantului,	care	a	venit	oarecand	la	rugaciune	in	Biserica	din	Vlaherne	si	se	ruga	pentru	cei
din	intuneric.	Acesteia	si	noi,	cu	credinta	si	cu	umilinta	ii	serbam	Acoperamantul	ei	cel	luminos.	Iar
tu,	ca	ceea	ce	ai	putere	nebiruita,	izbavste-ne	pe	noi	din	toate	nevoile,	ca	sa	strigam	tie:	Bucura-te
bucuria	noastra,	acopera-ne	pe	noi	de	tot	raul	cu	cinstitul	tau	Acoperamant.

Cuvine-se	cu	adevarat	sa	te	fericim	pe	tine	Nascatoare	de	Dumnezeu,	cea	pururea	fericita	si	prea
nevinovata	si	Maica	Dumnezeului	nostru.	Ceea	ce	esti	mai	cinstita	decat	Heruvimii	si	mai	marita
fara	de	asemanare	decat	Serafimii,	care	fara	stricaciune	pe	Dumnezeu	Cuvantul	ai	nascut,	pe	tine

cea	cu	adevarat	Nascatoare	de	Dumnezeu	te	marim.

Sfinte	Dumnezeule,	Sfinte	tare,	Sfinte	fara	de	moarte,	miluieste-ne	pe	noi	!
Sfinte	Dumnezeule,	Sfinte	tare,	Sfinte	fara	de	moarte,	miluieste-ne	pe	noi	!
Sfinte	Dumnezeule,	Sfinte	tare,	Sfinte	fara	de	moarte,	miluieste-ne	pe	noi	!

Slava	Tatalui	si	Fiului	si	Sfantului	Duh	si	acum	si	pururea	si	in	vecii	vecilor.	Amin.

Preasfanta	 Treime,	 miluieste-ne	 pe	 noi.	 Doamne,	 curateste	 pacatele	 noastre.	 Stapane,	 iarta
faradelegile	noastre.	Sfinte,	cerceteaza	si	vindeca	neputintele	noastre,	pentru	numele	Tau.

Doamne	miluieste,	Doamne	miluieste,	Doamne	miluieste.

Slava	Tatalui	si	Fiului	si	Sfantului	Duh	si	acum	si	pururea	si	in	vecii	vecilor.	Amin.

Tatal	nostru,	Care	esti	in	ceruri,	sfinteasca-Se	numele	Tau,	vie	imparatia	Ta,	fie	voia	Ta,	precum	in
cer	 si	 pe	 pamant.	 Painea	 noastra	 cea	 spre	 fiinta,	 da	 ne-o	 noua	 astazi,	 si	 ne	 iarta	 noua	 gresalele
noastre,	precum	si	noi	iertam	gresitilor	nostri.	Si	nu	ne	duce	pe	noi	in	ispita,	ci	ne	izbaveste	de	cel
rau.

Pentru	rugaciunile	Preasfintei	Nascatoare	de	Dumnezeu,	ale	Sfintilor	Parintilor	nostri	si	ale	tuturor
Sfintilor,	Doamne	Iisuse	Hristoase,	Fiul	lui	Dumnezeu,	miluieste-ne	pe	noi.	Amin.

RUGACIUNE	CATRE	PREASFANTA	NASCATOARE	DE	DUMNEZEU

O!,	Preacurata	Maica	 a	Domnului,	 a	puterilor	 celor	de	 sus,	 Imparateasa	 cerului	 si	 a	pamantului,
atotputernica,	aparatoarea	si	taria	noastra,	primeste	aceasta	cantare	de	lauda	si	de	multumire	de	la
noi	nevrednicii	robii	tai.
Inalta	 rugaciunile	 noastre	 la	 Tronul	 lui	 Dumnezeu	 si	 Fiul	 tau	 ca	 sa	 fie	 milostiv	 nedreptatilor
noastre.	Sa	 adauge	harul	 sau	 tuturor	 celor	 ce	 cinstesc	preacinstitul	 tau	nume	 si	 cu	 credinta	 si	 cu
dragoste	 se	 inchina	 facatoarei	 de	 minuni	 icoanei	 tale.	 Ca	 nu	 suntem	 vrednici	 sa	 fim	miluiti	 de
Dansul,	daca	tu	Stapana	nu-L	vei	milostivi	asupra	noastra.	Tie	toate	sunt	cu	putinta	de	la	Dansul	si
pentru	aceasta	nazuim	la	 tine,	ca	esti	acoperitoarea	noastra	si	grabnica	ajutatoare.	Auzi-ne	pe	noi



cei	ce	ne	rugam	tie,	ocroteste-ne	cu	puternicul	tau	Acoperamant	si	cere	de	la	Dumnezeu	Fiul	Tau,
sa	dea	pastorilor	nostri	sfintenie	ca	sa	privegheze	si	sa	ocarmuiasca	sufletele	noastre;	ocarmuitorilor
de	 orase	 intelepciune	 si	 putere,	 judecatorilor	 dreptate	 si	 necautare	 la	 fata,	 invatatorilor	 minte	 si
smerita	 intelepciune,	 sotilor	 dragoste	 si	 conglasuire,	 fiilor	 ascultare,	 asupritilor	 rabdare,
asupritorilorv	frica	de	Dumnezeu,	celor	scarbiti	rabdare	si	bucurie	duhovniceasca,	benchetuitorilor
infranare,	 si	 noua	 tuturor,	 duhul	 intelepciunii	 si	 al	 cucerniciei,	 duhul	 milostivirii	 si	 al	 blandetii,
duhul	curatiei	si	al	dreptatii.
Asa,	Doamna	preasfanta,	milostiveste-te	asupra	noastra	si	asupra	neputinciosului	tau	popor.	Pe	cei
rataciti	povatuieste-i	pe	calea	cea	buna,	pe	cei	batrani	ii	sprijineste,	pe	prunci	ii	pazeste	si	pe	noi	pe
toti	 ne	 apara	 si	 ne	 ocroteste	 cu	 milostivirea	 ta.	 Pe	 toti	 scoate-ne	 din	 adancul	 pacatului	 si	 ne
lumineaza	ochii	inimii	noastre	spre	cautarea	mantuirii.	Milostiva	fii	noua	aici	in	aceasta	viata,	iar	la
infricosata	judecata	sa	te	rogi	pentru	noi	catre	Fiul	 tau	si	Dumnezeul	nostru.	Ca	tu,	Doamna,	esti
slava	 celor	 ceresti	 si	 nadejdea	 pamantenilor.	 Tu	 esti	 dupa	 Dumnezeu	 nadejdea	 si	 aparatoarea
noastra	 a	 tuturor	 celor	 ce	 ne	 rugam	 tie	 cu	 credinta.	Deci	 ne	 rugam	 tie,	 atotputernica	 ajutatoarea
noastra	si	tie	ne	incredintam	pe	noi	insine	si	unul	pe	altul	si	toata	viata	noastra	acum	si	pururea	si	in
vecii	vecilor,	amin.
Imparateasa	mea	cea	preabuna	si	nadejdea	mea,	Nascatoare	de	Dumnezeu,	primitoarea	saracilor	si
ajutatoarea	strainilor,	bucuria	scarbitilor	si	acoperitoarea	necajitilor,	vezi-mi	nevoia,	vezi-mi	scarba,
ajuta-mi	 ca	 unui	 neputincios,	 hraneste-ma	 ca	 pe	 un	 strain,	 necazul	 meu	 il	 stii,	 deci	 il	 dezleaga
precum	voiesti,	ca	n-am	alt	ajutor	afara	de	 tine,	nici	alta	 folositoare	grabnica	nici	alta	mangaiere
buna,	 ci	 numai	 pe	 tine	Maica	 lui	Dumnezeu,	 ca	 sa	ma	pazesti	 si	 sa	ma	 acoperi	 in	 vecii	 vecilor,
amin.
Preacurata	Doamna,	Stapana	de	Dumnezeu	Nascatoare	Fecioara,	care	poti	face	tot	binele,	primeste
aceste	cinstite	daruri	care	se	cuvin	numai	tie,	de	la	noi	nevrednicii	robii	tai,	ceea	ce	esti	aleasa	din
toate	neamurile	si	te-ai	aratat	mai	inalta	decat	toate	fapturile	ceresti	si	pamantesti,	caci	pentru	tine	a
fost	cu	noi	Domnul	puterilor	si	prin	tine	am	cunoscut	pe	Dumnezeu	si	ne-am	invrednicit	Sfantului
Trup	si	Preacuratului	sau	Sange.	pentru	aceasta,	fericita	esti	intre	neamurile	neamurilor,	ceea	ce	esti
de	 Dumnezeu	 fericita,	 mai	 luminata	 decat	 Heruvimii	 si	 mai	 cinstita	 decat	 Serafimii.	 Si	 acum,
Preasfanta	Stapana	de	Dumnezeu	Nascatoare	Fecioara	intru	tot	laudata,	nu	inceta	a	te	ruga	pentru
nevrednicii	robii	tai,	ca	sa	ne	izbavim	de	sfatul	celui	inselator	si	de	toata	primejdia	si	sa	fim	paziti
nevatamati	de	toata	lovirea	cea	veninata	a	diavolului.	Pazeste-ne	pana	in	sfarsit	cu	rugaciunile	tale
neosanditi,	 ca	 prin	 paza	 si	 cu	 ajutorul	 tau	 fiind	mantuiti,	 slava,	 lauda,	multumita	 si	 inchinaciune
pentru	 toate	sa	 inaltam	Unuia	 in	Treime	Dumnezeu,	Ziditorul	 tuturor,	acum	si	pururea	si	 in	vecii
vecilor,	amin.


