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ACOPERÃMÂNTUL
MAICII DOMNULUI

(1 octombrie)

În zilele împăratului Leon cel
Înţelept (886912), în Constan
tinopol, spre duminică, făcân
duse priveghere de toată noaptea
în cinstita biserică a Vlahernei,
întru slava Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, la întâia zi a lunii
octombrie şi de faţă stând mulţi
mea poporului, fiind ca la patru
ceasuri din noapte, Sfântul Andrei
cel nebun pentru Hristos, îm
preună cu ucenicul său, fericitul
Epifanie, şiau ridicat privirile şi
au văzut pe Împărăteasa cerului,
pe Acoperitoarea a toată lumea,
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pe Preasfânta Fecioară Născătoare
de Dumnezeu, stând în văzduh
şi rugânduse pentru lume. Ea
strălucea de lumină ca soarele şi
acoperea poporul cu cinstitul ei
omofor, fiind împreună cu oşti
cereşti şi cu mulţimea de sfinţi,
care în haine albe şi în cucerni
cie stăteau împrejurul ei, dintre
care doi erau mai aleşi: Sfântul
Ioan Botezătorul şi Sfântul Evan
ghelist Ioan. Văzând aceasta,
Sfântul Andrei a zis către uceni
cul său, fericitul Epifanie: „Oare
vezi, frate, pe Împărăteasa şi
Doamna tuturor, care se roagă
pentru toată lumea?” Iar el a zis:
„O văd, sfinte părinte, şi mă
minunez, că o văd acoperind pe
oamenii ce sunt în sfântul locaş,
cu cinstitul ei omofor, ce stră
luceşte mai mult decât soarele”.
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Apoi cei doi au auzit graiuri
le cele cu umilinţă ale rugăciunii
ei către iubitul său Fiu şi Dum
nezeul nostru, Iisus Hristos:
„Împărate ceresc, primeşte pe tot
omul care Te slăveşte pe Tine şi
cheamă în tot locul preasfânt
numele Tău. Şi acolo unde se face
pomenirea numelui meu, pe acel
loc îl sfinţeşte şi proslăveşte pe cei
ce te proslăvesc pe Tine şi împli
neşte rugăciunile celor ce cu dra
goste mă cinstesc pe mine, Maica
Ta; şi făgăduinţele lor le primeşte
şi din toate nevoile şi răutăţile îi
izbăveşte”.

Între toţi sfinţii care sau ară
tat în biserică împreună cu Prea
curata Fecioară, doi erau mai
aleşi: Sfântul Ioan Înaintemer
gătorul, că altul mai mare decât
el nu sa născut între cei născuţi
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din femeie, şi Sfântul Ioan
Cuvântătorul de Dumnezeu, pe
care îl iubea Iisus şi care sa
rezemat pe pieptul Lui. Pe
amândoi rugătoarea noastră,
Fecioara Maria, ia luat cu ea la
rugăciunea cea pentru noi, ca pe
unii ce au multă îndrăzneală către
Hristos, ca prin ajutorul lor să
plece mai degrabă pe Dumnezeu
spre milă, pentru că mult poate
rugăciunea stăruitoare. Şi a stat
Preacurata Fecioară între aceşti
sfinţi precum chivotul între doi
heruvimi, precum scaunul Dom
nului Savaot între serafimi, pre
cum Moise cu mâinile întinse
între Aaron şi Or; iar, prin rugă
ciunea ei, Amalec cel nevăzut a
căzut cu toată stăpânirea şi puterea
sa cea întunecată.

Deci, să prăznuim şi noi Aco
perământul Preasfintei Fecioare
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Maria, Născătoare de Dumnezeu,
aducândune aminte de acea prea
mărită arătare a ei care a fost în
biserica Vlahernei, fiind văzută
de Sfântul Andrei şi de Epifanie.
Să prăznuim, mulţumind Acope
ritoarei noastre pentru această
preamare milostivire, arătată
spre neamul creştinesc, şi cu tot
dinadinsul so rugăm pe ea ca,
acum şi întotdeauna, cu milosti
vire să ne acopere pe noi, cei care
avem nevoie de Acoperământul
ei, de vreme ce, fără sprijinul ei,
nouă, celor ce întotdeauna mâ
niem pe Dumnezeu, nu ne este
cu putinţă a trăi, pentru că, gre
şind mult, cădem sub multe cer
tări, după cum zice Scriptura:
,,Multe sunt bătăile păcătosului”
(Psalmul 31, 11). De aceea, am fi
pierit pentru fărădelegile noas
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tre, de nu near fi acoperit pe
noi preamilostiva Stăpână; că,
de nu ar fi stat înainte Sfânta
Fecioară, rugânduse pentru
noi, cine near fi izbăvit pe noi
de atâtea nevoi sau cine near fi
păzit până acum liberi? Iar
Prorocul Isaia ne sfătuieşte:
„Ascundeţivă cât de puţin, până
ce va trece mânia Domnului”
(Isaia 26, 20). Unde vom putea
să ne ascundem de mânia
Domnului? Acoperământ nu
neam agonisit nicăieri unde să
scăpăm noi, păcătoşii, în afară
de Acoperământul Preasfintei
Fecioare Maria, Stăpâna lumii.

Cu ale cărei preaputernice şi
bineprimite rugăciuni şi cu ale
tuturor Sfinţilor Tăi, Dumnezeule,
miluieştene şi ne mântuieşte pe
noi. Amin.
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ACATISTUL
SFÂNTULUI ACOPERÃMÂNT

AL MAICII DOMNULUI

(1 octombrie)

Preotul, dupã ce îºi pune epi-
trahilul ºi felonul, deschide
dvera ºi dã obiºnuita binecu-
vântare din faþa Sfintei Mese,
zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacã nu este preot de faþã, în

locul binecuvântãrii de mai sus,
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diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:

Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.

Împãrate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le
plineºti, Vis tierul bunã tãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curã -
þeºte pe noi de toatã întinãciunea
ºi mântuieºte, Bunule, sufletele
noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte,
miluieºte-ne pe noi (de trei ori).
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Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfântului Duh. ªi acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.

Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curã þeºte
pãcatele noastre. Stãpâne, iartã
fãrãdelegile noastre. Sfinte,
cerceteazã ºi vindecã ne pu tinþele
noastre, pentru numele Tãu.

Doamne, miluieºte (de trei
ori), Slavã..., ªi acum...

Tatãl nostru Care eºti în
ceruri, sfinþeascã-se numele
Tãu, vie Împã rãþia Ta, facã-se
voia Ta precum în cer aºa ºi pe
pãmânt. Pâinea noastrã cea spre
fiinþã dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne
iartã nouã greºelile noastre, pre-
cum ºi noi iertãm greºiþilor
noºtri. ªi nu ne duce pe noi în
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ispitã, ci ne izbãveºte de cel
viclean.

Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi

puterea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacã nu va fi preot de faþã,

diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de
umilinþã:

Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
mi lu ieºte-ne pe noi, cã, nepri-
cepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
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ca unui Stãpân, noi, pã cãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.

Slavã...,
Doamne, miluieºte-ne pe noi,

cã întru Tine am nãdãjduit; nu
Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrã de le gile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dum nezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi — lucrul mâinilor Tale,
ºi nu mele Tãu chemãm.

ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o

nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dum nezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
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nevoi, cã tu eºti mântuirea nea-
mului creºtinesc.

SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,

Tatãl Atot þiitorul, Fãcãtorul ce -
rului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.

ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai îna inte de toþi vecii.
Luminã din Lu minã, Dumnezeu
adevãrat din Dum nezeu ade vã -
rat, nãscut, nu fãcut; Cel de o
fiin þã cu Tatãl, prin Care toate
s-au fãcut.

Care pentru noi oa menii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ce ruri ºi S-a întru-
pat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om. 

14



ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pã -
timit ºi S-a în gro pat; 

ªi a înviat a treia zi, dupã
Scrip turi; 

ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Ta tãlui; 

ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.

ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din Tatãl
pur cede, Cel ce, împreunã cu
Tatãl ºi cu Fiul, este închinat ºi
slãvit, Care a grãit prin proroci.

Întru una, sfân tã, sobor-
niceascã ºi apostoleascã Bi se ricã.

Mãrtu ri sesc un botez spre ier -
 ta rea pã catelor. 

Aºtept învierea mor  þilor. 
ªi viaþa veacului ce va sã fie.

Amin.
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Doamne miluieşte (de 12 ori)
Slavă..., Şi acum...

Veniţi să ne închi năm Împăra
tului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Hristos, Împăratul
nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Însuşi Hristos, Împă
ratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea mea,

as cultã cererea mea, întru ade-
vãrul Tãu; auzi-mã, întru drep-
tatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu
robul Tãu, cã ni meni din cei vii
nu-i drept înaintea Ta. Vrãjmaºul
prigoneºte sufletul meu ºi viaþa
mea o calcã în picioare; fãcutu-m-a
sã locuiesc în întuneric ca morþii
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cei din veac. Mâhnit e duhul în
mine ºi inima mea încremenitã
în lãuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult;
cugetat-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâi nilor Tale m-am
gândit. Întins-am cãtre Tine
mâinile mele, sufletul meu  însetat
de Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi în toarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa mila
Ta cã la Tine mi-e nãdej dea.
Aratã-mi calea pe care voi merge,
cã la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapã-mã de vrãjmaºii mei, cã la
Tine alerg, Doamne. Învaþã-mã sã
fac voia Ta, cã Tu eºti Dumnezeul
meu. Duhul Tãu cel bun sã mã
po vã þuiascã la pãmântul dreptãþii.
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Pentru numele Tãu, Doamne, dã -
ru ieºte-mi viaþã. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu.
Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãj-
maºii mei ºi pierde pe toþi cei ce
necãjesc sufletul meu, cã eu sunt
robul Tãu.

Slavă..., Şi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă

Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori).

ªi se cântã, pe glasul al 4-lea: 

Dumnezeu este Domnul ºi
S-a arãtat nouã, bine este cuvân-
tat Cel ce vine întru numele
Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Acoperământ,
glasul al 4lea:

Astăzi, poporul cel binecre
dincios, luminat prăznuim, um
briţi fiind prin venirea ta, Maica
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lui Dumnezeu, şi, căutând către
preacinstită icoana ta, cu umi
linţă grăim: Acoperăne pe noi
cu cinstitul tău Acoperământ şi
ne scapă de tot răul, rugând pe
Fiul tău, Hristos Dumnezeul
nostru, să mântuiască sufletele
noastre (de trei ori).

Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...

Psalmul 50:

Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea în durãrilor Tale, ºterge
fãrã de legea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pu rurea. Þie unuia am greºit ºi

19



rãu înaintea Ta am fãcut, aºa
încât drept eºti Tu întru cuvin-
tele Tale ºi biruitor când vei
judeca Tu. Cã, iatã, întru
fãrãdelegi m-am zãmislit, ºi în
pãcate m-a nãscut maica mea.
Cã, iatã, adevãrul ai iubit; cele
nearãtate ºi cele ascunse ale
înþelepciunii Tale mi-ai arãtat
mie. Stropi-mã-vei cu isop ºi mã
voi curãþi; spãla-mã-vei ºi mai
mult decât zãpada mã voi albi.
Auzului meu vei da bucurie ºi
veselie; bucura-se-vor oasele
cele sme rite. Întoarce faþa Ta de
cãtre pãcatele mele ºi toate
fãrãdelegile mele ºter ge-le.
Inimã curatã zideºte întru mine,
Dum nezeule, ºi duh drept
înnoieºte întru cele dinlãuntru
ale mele. Nu mã lepãda de la
faþa Ta ºi Duhul Tãu cel Sfânt
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nu-L lua de la mine. Dã-mi mie
bucuria mântuirii Tale ºi cu duh
stãpânitor mã întãreºte. Învãþa-voi
pe cei fãrã de lege cãile Tale, ºi
cei necredincioºi la Tine se vor
întoarce. Izbãveºte-mã de vãr-
sarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de drep-
tatea Ta. Doamne, buzele mele
vei deschide ºi gura mea va vesti
lauda Ta. Cã de-ai fi voit jertfã,
Þi-aº fi dat; arderile-de-tot nu le
vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu:
duhul umilit; inima înfrântã ºi
smeritã Dumnezeu nu o va
urgisi. Fã bine, Doamne, întru
bunã voirea Ta, Sionului, ºi sã se
zideascã zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptãþii,
pri nosul ºi arderile-de-tot; atunci
vor pune pe altarul Tãu viþei.
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Condacele şi Icoasele

Condacul 1:
Ţie, Împărătesei celei alese

mai înainte de veci şi mai înalte
decât toată făptura cerului şi a
pământului, care ai venit oare
când la rugăciune în biserica
Vlahernei, rugândute pentru
cei din întuneric, noi cu credinţă
şi cu umilinţă îţi cinstim Aco
perământul cel luminos. Iar tu,
ca una care ai putere nebiruită,
izbăveştene din toate nevoile,
ca să grăim ţie: Bucurăte, bucuria
noastră, acoperăne pe noi de tot
răul cu cinstitul tău Acoperământ!
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Icosul 1:
Mulţimea arhanghelilor şi a

îngerilor, cu Înaintemergătorul,
cu Teologul şi cu soborul tutu
ror sfinţilor, văzândute pe tine,
Împărăteasa lor, stând în biseri
ca din Vlaherne şi ascultând ru
găciunile tale pentru toată lumea,
cu bucurie cântau ţie:

Bucurăte, bunăvoinţa mai
înainte de veci a lui Dumnezeu
Tatăl, Cel fără de început;

Bucurăte, sălaş preacurat al
lui DumnezeuFiul, Cel fără de
ani;

Bucurăte, locuinţă umbrită de
puterea Dumnezeiescului Duh;

Bucurăte, mirare neîncetată
a cetelor îngereşti;

Bucurăte, spaima cea groza
vă a puterilor celor întunecate
ale iadului;
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Bucurăte, ceea ce eşti întâm
pinată în văzduh de heruvimii
cei cu ochi mulţi;

Bucurăte, cea ale cărei laude
le cântă serafimii cei cu câte şase
aripi;

Bucurăte, preabunule Aco
perământ, căruia cu credinţă ne
închinăm şi noi, neamul creşti
nesc;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 2:
Sfântul Andrei şi ucenicul

său, Epifanie, văzândute în
biserică, în văzduh, cum te ru
gai lui Dumnezeu pentru creş
tini, au cunoscut că eşti Maica
lui Hristos, Dumnezeul nostru
şi, căzând la pământ, cu credinţă
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sau închinat sfântului tău
Acoperământ, cântând: Aliluia!

Icosul 2:
Ocrotitoare mai presus de

înţelegere eşti, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, întru apă
rarea poporului dreptslăvitor;
pentru aceasta, vrăjmaşii noştri
nu pricep cât de puternică este
rugăciunea Maicii lui Dumnezeu;
însă noi, bineştiind atotputerni
ca ta apărare, cu umilinţă grăim
către tine:

Bucurăte, preamilostivă, mân
gâierea tuturor celor mâhniţi şi
împovăraţi;

Bucurăte, povăţuitoarea ne
adormită a tuturor celor orbiţi şi
rătăciţi;

Bucurăte, ceea ce, cu rugă
ciunile tale, degrabă potoleşti
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mânia lui Dumnezeu, cea cu
dreptate pornită asupra noastră;

Bucurăte, ceea ce, cu atotpu
ternică ameninţarea ta, potoleşti
patimile noastre cele rele;

Bucurăte, puternică deştepta
re a conştiinţelor celor adormite;

Bucurăte, cea prin care
iadul suspină şi duhurile răută
ţii tremură;

Bucurăte, cea prin care se
deschid nouă, credincioşilor,
porţile Raiului;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 3:
Puterea Celui Preaînalt îi

umbreşte pe cei ce cu credinţă şi
cu evlavie scapă la preaputernicul
tău Acoperământ, căci numai
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ţie, uneia, Preasfântă şi Preacu
rată Maică a lui Dumnezeu, sa
dat a împlini toate cererile tale.
Pentru aceasta, credincioşii de
toate vârstele te slăvesc pe tine
şi pe Fiul tău, cântând: Aliluia!

Icosul 3:
Având bogăţie de milostivi

re neîmpuţinată, tuturor până la
marginile pământului le întinzi
mână de ajutor, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară: bolnavilor
le dai vindecare, celor ce păti
mesc alinare, orbilor vedere şi
tuturor toate le dăruieşti, fiecă
ruia după a lui trebuinţă. Pentru
aceasta, cu mulţumire grăim ţie:

Bucurăte, tărie nesurpată şi
ocrotirea tuturor creştinilor;

Bucurăte, cea dintâi înfrumu
seţare a sfintelor locaşuri şi altare;
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Bucurăte, pavăza cea sigură
a tronurilor împărăteşti;

Bucurăte, ajutătoare neador
mită a căpeteniilor de oraşe;

Bucurăte, apărătoarea nebi
ruită a oştilor creştineşti;

Bucurăte, oglindă sfântă a
dreptăţii pentru judecătorii cei
nemitarnici;

Bucurăte, minte desăvârşită
a învăţătorilor;

Bucurăte, binecuvântarea
caselor şi a familiilor celor evla
vioase;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 4:
Fiind cuprinşi de viforul

multor nevoi, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, tu ajutăne
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nouă. Şi, stând înaintea altaru
lui ceresc şi ridicând mâinile
tale, roagăte ca Domnul, Împă
ratul slavei, să caute la nevred
nica noastră rugăciune şi să
asculte cererile celor ce cheamă
numele tău cel sfânt şi cântă
Fiului tău: Aliluia!

Icosul 4:
Auzita Domnul Dumnezeu

pe Iosua al lui Navi rugânduse
şi a poruncit soarelui de a stat
până ce a biruit pe vrăjmaşii lui.
Şi acum, Domnul Iisus aude
rugăciunile tale, Împărăteasă
aleasă a Duhului Sfânt. Pentru
aceasta, noi, păcătoşii, nădăj
duind la Acoperământul tău,
îndrăznim a cânta ţie ca Maicii
lui Dumnezeu:
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Bucurăte, ceea ce eşti lumi
nată de Soarele cel veşnic, prin
Care ne luminezi pe noi cu
Lumina cea neînserată;

Bucurăte, ceea ce ai luminat
tot pământul cu strălucirea
preacuratului tău suflet;

Bucurăte, ceea ce ai veselit
toate cerurile prin curăţia tru
pului tău;

Bucurăte, Acoperământul şi
ocrotirea sfintelor locaşuri ale
lui Hristos;

Bucurăte, luminarea şi înţe
lepţirea păstorilor celor credin
cioşi ai Bisericii;

Bucurăte, povăţuitoarea mo
nahilor şi a monahiilor care
neîncetat slujesc lui Dumnezeu;

Bucurăte, liniştea cea netul
burată a bătrânilor celor evla
vioşi;
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Bucurăte, veselia cea tainică
a fecioarelor şi a văduvelor care
trăiesc în curăţie;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 5:
Văzătorul de Dumnezeu,

Moise, luptând oarecând împo
triva lui Amalec, când ridica
mâinile, Israel biruia, iar când le
lăsa în jos, atunci Amalec învin
gea; însă, ajutat de cei cel spriji
neau a biruit pe vrăjmaşi. Tu
însă, o, Maică a lui Dumnezeu,
ridicând mâinile tale la rugăciu
ne către Fiul tău, deşi nesprijini
tă de nimeni, totdeauna biru
ieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi
eşti scut nebiruit nouă, celor ce
cântăm Fiului tău: Aliluia!
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Icosul 5:
Văzututeau pe tine cetele

Sfinţilor, stând în văzduh, în
biserica din Vlaherne, ridicând
mâinile la rugăciune către Fiul
tău şi Dumnezeul nostru, iar
arhanghelii şi îngerii ţiau adus
cântare de mulţumire. Deci, prin
mâinile tale cele mai sfinte decât
ale lui Moise, întăreştene şi pe
noi, cei ce cu umilinţă cântăm ţie:

Bucurăte, cea ale cărei mâini
sunt ţinute la rugăciune de
însăşi dragostea şi milostivirea
ta către noi;

Bucurăte, că înaintea ta nu
pot să stea vrăjmaşii noştri vă
zuţi şi nevăzuţi;

Bucurăte, ceea ce izgoneşti
din sufletul nostru patimile şi
poftele cele rele şi spurcate;
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Bucurăte, ceea ce fără de
ardere ţii pe mâinile tale focul
cel dumnezeiesc al lui Hristos, şi
pe noi, cei reci, ne aprinzi cu el;

Bucurăte, aleasă încununare
a celor ce, cu întreagă înţelepciu
ne, se luptă împotriva patimilor;

Bucurăte, convorbirea cea
dea pururea cu cei ce se nevo
iesc în post şi în tăcere;

Bucurăte, grabnică ajutătoa
re a celor împovăraţi de mâhni
re şi întristare;

Bucurăte, ceea ce ne dai
harul umilinţei şi al răbdării;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 6:
Propovăduitor al harului tău

celui neîmpuţinat şi al milelor
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tale sa arătat Sfântul Roman
Melodul, cel cu dulce glas, când
în vis a primit de la tine o foaie
de hârtie spre mâncare, prin
care înţelepţinduse, a început a
cânta cu pricepere întru mărirea
ta şi a scris laude Sfinţilor, cân
tând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:
Strălucitai, Fecioară, ca

zorile dimineţii, aducândune
nouă pe Soarele cel adevărat al
dreptăţii, pe Fiul tău, Care a
luminat pe toţi cu dumnezeias
ca înţelepciune şi a adus la
cunoştinţa adevărului pe cei ce
cu credinţă cântă ţie:

Bucurăte, ceea ce ai născut
cu trup pe Hristos, puterea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu;
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Bucurăte, ceea ce ai ruşinat
înţelepciunea cea deşartă a lumii
acesteia, şi pe cei orbiţi de ea îi
povăţuieşti la calea mântuirii;

Bucurăte, păzitoarea drep
tei credinţe şi învăţătoarea dog
melor ortodoxe;

Bucurăte, ceea ce tai eresuri
le şi rătăcirile cele pierzătoare;

Bucurăte, ceea ce ştii cele cu
anevoie de prevăzut şi la vreme
le spui celor ce au trebuinţă;

Bucurăte, cea care îi ruşi
nezi pe cei mincinoşi şi ghicito
riile cele deşarte;

Bucurăte, ceea ce, în ceasul
nedumeririlor, ne pui în minte
gândul cel bun;

Bucurăte, ceea ce ne opreşti
de la deprinderile cele vătămă
toare şi de la poftele cele rele;

Bucurăte, bucuria noastră,
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acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 7:
Domnul Atotvăzătorul şi

îndelungRăbdătorul, voind să
arate adâncul cel nemărginit al
iubirii Sale de oameni, tea ales
pe tine pentru a fi Lui Maică şi
tea făcut pe tine creştinilor apă
rătoare nebiruită. Că, după
judecata lui Dumnezeu, chiar
dear fi cineva vrednic de osân
dă, totuşi, prin Acoperământul
tău cel puternic, capătă vreme
de pocăinţă şi cântă: Aliluia!

Icosul 7:
Minunate a arătat Domnul

faptele Sale, întru tine, Preacu
rată Maica Sa, când sa arătat
preaminunatul Acoperământ în
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mâinile tale, luminând mai mult
decât razele soarelui şi acope
rind poporul ce era în biserica
din Vlaherne. Deci, văzând ei
acest semn al milostivei tale
apărări, cuprinşi de spaimă şi
de bucurie, toţi au cântat ţie:

Bucurăte, Acoperământ ne
făcut de mână, care ca norul
teai întins peste toată lumea;

Bucurăte, ceea ce ai ţinut pe
mâinile tale pe Fiul tău şi Ar
hiereul cel veşnic;

Bucurăte, că prin aceasta ne
arăţi milă şi har nouă, în Bise
rica Ortodoxă;

Bucurăte, stâlp de nor ce ne
acoperi pe noi, credincioşii, fe
rindune de toate ispitele şi
smintelile lumii;

Bucurăte, stâlp de foc, ce ne
arăţi tuturor calea mântuirii,
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chiar şi în mijlocul întunecimii
păcatelor;

Bucurăte, vădită întărire a
creştinilor nevoitori;

Bucurăte, înţelepţire tainică
a robilor lui Dumnezeu celor
tăinuiţi în mijlocul lumii;

Bucurăte, ceea ce pe mine,
cel gol de fapte bune, nu mă
părăseşti, ci, cu Acoperământul
şi cu harul tău, mă miluieşti;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 8:
Pe tine, ceea ce teai arătat

din cer în biserica din Vlaherne,
îngerii teau cântat, apostolii teau
preamărit, soborul ierarhilor şi
al cuvioşilor şi ceata sfintelor
femei teau lăudat, Înaintemer
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gătorul şi cu Teologul ţi sau
închinat, iar poporul ce era în
biserică a cântat cu veselie:
Aliluia!

Icosul 8:
Domnul, Cel ce stăpâneşte

toate cele de sus şi cele de jos,
văzândute pe tine, Maica Sa,
stând în biserică şi cu umilinţă
rugândute Lui, a zis: Cere, o,
Maica Mea, că nu Mă voi în
toarce de la tine, ci voi împlini
cererile tale şi voi milui pe toţi
cei ce cântă ţie:

Bucurăte, chivot al Legii
întru care se păstrează sfinţirea
a tot neamul omenesc;

Bucurăte, vas preasfânt întru
care se păstrează Pâinea vieţii
celei veşnice pentru cei flămânzi
de dreptate;
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Bucurăte, vas cu totul de
aur, întru care sa sălăşluit pentru
noi Trupul şi Sângele Mielului
celui dumnezeiesc;

Bucurăte, ceea ce iei în atot
puternicele tale mâini pe cei
părăsiţi de doctori;

Bucurăte, ceea ce ridici din
patul durerii pe cei slăbiţi cu
trupul, dar nu cu duhul şi cu
credinţa;

Bucurăte, ceea ce dai înţele
gere şi lumină celor ce sunt
întunecaţi la minte;

Bucurăte, ceea ce, cu înţe
lepciunea ta, ne împiedici din
calea cea rea a păcatelor şi a
patimilor;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!
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Condacul 9:
Toată firea îngerească îţi

aduce laudă, pentru că eşti cu
adevărat Maica lui Dumnezeu
şi apărătoarea tuturor celor ce
se roagă ţie. Tu, cu Acoperămân
tul tău cel dumnezeiesc, pe cei
drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi
aperi, pe cei din primejdii îi
izbăveşti şi te rogi pentru toţi
credincioşii care cântă: Aliluia!

Icosul 9:
Ritorii cei multvorbitori, ca

nişte peşti fără de glas, nu se
pricep cum să laude după vred
nicie praznicul cel mare al prea
cinstitului tău Acoperământ;
căci toate cele grăite de dânşii
nu sunt în stare nici a număra
îndurările tale. Dar noi, văzând
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nenumăratele tale binefaceri, cu
bucurie cântăm ţie:

Bucurăte, ceea ce ne fereşti
de molimă şi de bolile cele adu
cătoare de moarte;

Bucurăte, ceea ce păzeşti
oraşele şi satele de cutremurul
cel năprasnic al pământului;

Bucurăte, ceea ce, cu mână
tare, ne izbăveşti de revărsarea
apelor şi de cufundare;

Bucurăte, ceea ce, cu roua
rugăciunilor tale, ne izbăveşti
pe noi de arderea focului;

Bucurăte, ceea ce ne scapi
de foametea cea duhovnicească
şi trupească, hrănindune cu
Pâinea vieţii;

Bucurăte, ceea ce abaţi de la
capul nostru loviturile fulgeru
lui şi ale trăsnetului;
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Bucurăte, ceea ce ne izbăveşti
pe noi de năvălirea celor de alt
neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi;

Bucurăte, ceea ce, prin pace
şi prin dragoste, ne izbăveşti de
vrăjmaşii cei de o credinţă cu
noi şi de vrăjmăşia casnică;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 10:
Vrând să mântuiască neamul

omenesc din înşelăciunea vrăj
maşului, Domnul Cel iubitor de
oameni tea dăruit pe tine să fii
Maică nouă, pământenilor. Tu
să fii nouă ajutor, acoperământ
şi ocrotire, celor întristaţi mân
gâiere, celor mâhniţi bucurie,
celor asupriţi apărătoare şi să
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scoţi din adâncul păcatelor pe
toţi cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 10:
Preasfântă Împărăteasă, cu

îngerii stai împreună şi te rogi
zicând: ,,Împărate ceresc, primeş
te pe tot omul care se roagă Ţie şi
cheamă numele meu întrajutor,
ca să nu plece nimeni de la faţa
mea neajutat şi neascultat”.
Această rugăciune, auzindo
adunarea Sfinţilor, cu mulţumire
grăieşte ţie:

Bucurăte, ceea ce dăruieşti
cu roade binecuvântate pe cei ce
lucrează cu dreptate şi cu inimă
curată;

Bucurăte, ajutătoarea şi răs
plătirea tuturor celor ce fac
neguţătorie cu dreptate;
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Bucurăte, mustrarea tuturor
călcătorilor de jurământ şi a
celor ce agonisesc cu nedreptate;

Bucurăte, grabnică ajutătoa
re a celor ce sunt în primejdii pe
uscat şi pe ape;

Bucurăte, ceea ce veseleşti,
cu roadele credinţei, pe părinţii
cei fără de copii;

Bucurăte, hrănitoarea cea
nevăzută a celor sărmani;

Bucurăte, apărătoarea cea
tare a celor ce sunt robiţi şi
izgoniţi;

Bucurăte, îngrijitoarea cea
neadormită a celor ce sunt în
legături şi în temniţe;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!
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Condacul 11:
Cântarea noastră cea de umi

linţă auzindo, ia aminte la sme
rita noastră rugăciune, Născă
toare de Dumnezeu Fecioară, că
pe tine te rugăm: Nu trece cu
vederea glasul robilor tăi. La
tine năzuim în năpaste, în mâh
niri şi în necazurile noastre şi,
înaintea ta stând, cu lacrimi ne
rugăm şi cântăm: Aliluia!

Icosul 11:
Făclie primitoare de lumină

văzândute pe tine, la rugăciune
în văzduh, în biserica din
Vlaherne, poporul ce era de faţă
a strigat: ,,De unde este nouă
aceasta, ca să vină Maica Dom
nului nostru aici?” Iar Sfântul
Andrei şi Epifanie cu smerenie
către tine se rugau, zicând:
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Bucurăte, dătătoarea fără de
împuţinare a tuturor darurilor
duhovniceşti şi materialnice;

Bucurăte, credincioasă mij
locitoare a păcătoşilor celor ce
pun început de pocăinţă;

Bucurăte, pururea împreu
năajutătoare a celor ce se luptă
împotriva patimilor şi a curselor
diavoleşti;

Bucurăte, nevăzută îmblân
zire a stăpânilor celor tirani şi
cu nărav de fiară;

Bucurăte, odihnă şi bucurie
tainică a robilor celor blânzi şi
veghetori;

Bucurăte, liniştea preadorită
a căsătoriţilor celor credincioşi;

Bucurăte, grabnică şi fără
suferinţă dezlegare a mamelor
născătoare de prunci;
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Bucurăte, Maică, ajutătoa
rea noastră, în ceasul sfârşitului
nostru;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 12:
Harul cel dumnezeiesc cerel

nouă de la Fiul tău şi Dumne
zeul nostru. Întinde nouă mână
de ajutor. Depărtează de la noi
pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul.
Împacă viaţa noastră, ca să nu
pierim cumplit şi fără de pocă
inţă, şi primeştene în sălaşele
cele veşnice, ocrotitoarea noas
tră, ca, bucurândune, să cân
tăm: Aliluia!

Icosul 12:
Cântând puternicul tău

Acoperământ, te lăudăm ca pe o
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mare mijlocitoare a noastră şi
ne închinăm ţie, ceea ce te rogi
pentru creştini. Noi credem şi
nădăjduim că vei cere de la Fiul
tău şi Dumnezeul nostru, bucu
ria cea vremelnică şi cea veşni
că, pentru noi toţi, cei ce cu dra
goste cântăm ţie:

Bucurăte, tare apărătoare a
toată lumea;

Bucurăte, sfinţirea tuturor
stihiilor cereşti şi pământeşti;

Bucurăte, binecuvântarea
tuturor timpurilor anului;

Bucurăte, surparea curselor
şi ispitelor ce vin de la trup, de
la lume şi de la diavol;

Bucurăte, preaputernică îm
păcare a celor învrăjbiţi;

Bucurăte, ceea ce te înduri
de cei dispreţuiţi şi lepădaţi;
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Bucurăte, ceea ce ridici din
groapa pierzării pe cei deznă
dăjduiţi;

Bucurăte, bucuria noastră,
acoperăne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul 13:
O, prealăudată Stăpână,

Preacurată Fecioară, Născătoare
de Dumnezeu, la tine ridicăm
ochii sufletelor şi ai trupurilor
noastre; către tine întindem
mâinile noastre cele slabe şi din
adâncul inimii strigăm ţie:
Caută la credinţa şi la umilinţa
sufletelor noastre, acoperăne
cu atotputernicul tău Acoperă
mânt şi ne izbăveşte de toate
nevoile, iar în ceasul sfârşitului
nostru să stai lângă noi, o, întru
tot bună Stăpână, şi să ne izbă
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veşti de chinurile cele pregătite
pentru păcatele noastre, ca,
mântuindune, pururea să cân
tăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei
ori. Apoi, se zic iarăşi Icosul 1 şi
Condacul 1.

Rugăciunea întâi către
Preasfânta Născătoare 

de Dumnezeu

O, Preacurată Fecioară,
Maica Domnului puterilor celor
de sus, Împărăteasa cerului şi a
pământului, atotputernică, apă
rătoarea şi tăria noastră, primeş
te această cântare de laudă şi de
mulţumire de la noi, nevrednicii
tăi robi. Înalţă rugăciunile noas
tre la tronul lui DumnezeuFiul

51



tău, ca să fie milostiv faţă de
nedreptăţile noastre. Să adauge
harul Său tuturor celor ce cin
stesc preacinstitul tău nume şi
cu credinţă şi dragoste se închi
nă icoanei tale făcătoare de
minuni. Că nu suntem vrednici
să fim miluiţi de Dânsul, dacă
tu, Stăpână, nuL vei milostivi
asupra noastră. Ţie toate sunt cu
putinţă şi pentru aceea năzuim
la tine, că eşti acoperitoarea
noastră şi grabnică ajutătoare.

Auzine pe noi, cei ce ne
rugăm ţie: Ocroteştene pe noi
cu atotputernicul tău Acoperă
mânt şi cere de la Fiul tău şi
Dumnezeu să dea păstorilor
noştri sfinţenie, ca să privegheze
şi să ocârmuiască sufletele noas
tre; ocârmuitorilor de oraşe înţe
lepciune şi putere; judecătorilor,
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dreptate şi necăutare la faţă;
învăţătorilor, minte şi smerită
înţelepciune; soţilor, dragoste şi
înţelegere; fiilor, ascultare; asu
priţilor, răbdare; asupritorilor,
frică de Dumnezeu; celor mâh
niţi, alinare şi bucurie duhovni
cească; neînfrânaţilor, înfrânare;
iar nouă, tuturor, duhul înţelep
ciunii şi al cucerniciei, duhul
milostivirii şi al blândeţii, duhul
curăţiei şi al dreptăţii.

Aşa, Doamnă Preasfântă,
milostiveştete asupra noastră şi
asupra neputinciosului tău
popor. Pe cei rătăciţi povăţuieş
tei pe calea cea bună, pe cei
bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi
păzeşte şi pe noi, pe toţi, ne
apără şi ne ocroteşte cu milosti
virea ta. Pe toţi scoatene din
adâncul păcatului şi ne lumi
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nează ochii inimii noastre spre
căutarea mântuirii. Milostivă fii
nouă aici în această viaţă, iar la
înfricoşătoarea judecată să te
rogi către Fiul tău şi Dumnezeul
nostru ca să ne mântuiască pe
noi. Că tu, Stăpână, eşti slava celor
cereşti şi nădejdea pământeni
lor. Tu eşti, după Dumnezeu,
nădejdea şi apărătoarea noastră,
a tuturor celor ce te chemăm cu
credinţă. Deci, ne rugăm ţie,
atotputernică ajutătoarea noas
tră, şi ţie ne predăm pe noi înşi
ne, unul pe altul şi toată viaţa
noastră, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua

Împărăteasa mea cea prea
bună şi nădejdea mea, Născă
toare de Dumnezeu, primitoa
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rea săracilor, bucuria mâhniţilor
şi acoperitoarea necăjiţilor, vezimi
nevoia, vezimi necazul, ajutămă
ca pe un neputincios, hrăneştemă
ca pe un străin; necazul meu îl
ştii, deci dezleagăl precum
voieşti; că nam alt ajutor afară
de tine, nici altă folositoare
grabnică, nici altă mângâietoare
bună, ci numai pe tine, o, Maica
lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti
şi să mă acoperi, în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciunea a treia

Preacurată Doamnă şi Stă
până, de Dumnezeu Născătoare
Fecioară, care poţi face tot bine
le, primeşte aceste cinstite
daruri, care se cuvin numai ţie,
de la noi, nevrednicii tăi robi,
ceea ce eşti aleasă din toate
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neamurile şi teai arătat mai
înaltă decât toate făpturile
cereşti şi pământeşti. Căci pen
tru tine a fost cu noi Domnul
puterilor şi prin tine am cunos
cut pe Fiul lui Dumnezeu şi
neam învrednicit de Sfântul
Trup şi de Preacuratul Lui
Sânge. Pentru aceasta, fericită
eşti în neamurile neamurilor,
ceea ce eşti de Dumnezeu ferici
tă, mai luminată decât heruvi
mii şi mai cinstită decât serafimii.
Şi acum, Preasfântă Stăpână, de
Dumnezeu Născătoare Fecioară,
întru tot lăudată, nu înceta a te
ruga pentru nevrednicii tăi robi,
ca să ne izbăvim de sfatul celui
înşelător şi de toată primejdia,
să fim păziţi nevătămaţi de
toată lovirea cea înveninată a
diavolului şi, până în sfârşit, cu

56



rugăciunile tale să fim păziţi
neosândiţi. Ca, prin paza şi cu
ajutorul tău mântuindune,
slavă, laudă, mulţumită şi închi
năciune, pentru toate, să înălţăm
Unuia în Treime Dumnezeu,
Ziditorul tuturor, acum şi puru
rea şi în vecii vecilor. Amin.

Dupã citirea Acatistului, ros-
tim rugãciunea:

Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fe ricim pe tine, Nãscãtoare de
Dum nezeu, cea pururea fericitã
ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât heruvimii
ºi mai slã vitã, fãrã de asemãnare,
decât serafimii, care, fãrã stricã-
ciune, pe Dumnezeu-Cu vântul
ai nãscut, pe tine, cea cu ade-
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vãrat Nãscãtoare de Dumnezeu,
te mãrim.

Dacã este preot, acesta ros-
teºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.

În lipsa preotului, dupã rugã-
ciunea cãtre Maica Domnului,
zicem:

Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi! Amin!
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