
             ACATISTUL MAICA DOMNULUI LA ICOANA ,,POVĂŢUITOAREA"  

                                                     DE LA BISERICA MIHAI VODĂ  

                                                                         (21 ianuarie) 

Rugăciunile începătoare, 

Apoi: 

 

CONDACUL 1 

Ca un soare străluceşti pe cerul Bisericii, chemând prin razele darurilor Tale pe toţi la lumina cunoştinţei de 

Dumnezeu, iar în mănăstirea Mihai Vodă ca o făclie luminezi pe cei dintru întunericul necazurilor care Îţi 

cântă Ţie: Aliluia ! 

 

ICOSUL 1 

Ca pe cea mai de preţ comoară biserica Mihai Vodă Te poartă în vistieria sa, iar noi, cei biruiţi de tâlharii 

slavei deşarte şi lipsiţi de orice virtute, către vistieria darurilor Tale alergăm, ca să ne dăruieşti talanţii 

laudelor acestora: 

Bucură-te, lună ce străluceşti pe cerul minţii mele; 

Bucură-te, comoara cântărilor dumnezeieşti; 

Bucură-te, oglinda înălţimilor neajunse de minte; 

Bucură-te, privighetoare îndulcind dorul nostru de desăvârşire; 

Bucură-te, acoperământul cel luminat al rugăciunii; 

Bucură-te, cortul cel tainic al vederilor minunate; 

Bucură-te, făclia cântărilor dumnezeieşti; 

Bucură-te, uşă a înţelepciunii monahilor; 

Bucură-te, cărare sfinţită a Adevărului; 

Bucură-te, adâncul cel nemăsural al milostivirii; 

Bucură-te, adierea cea lină a înţelepciunii; 

Bucură-te, păzitoarea cea tainică a porţilor inimii; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 2 

Oglindă a înţelepciunii monahilor eşti, căci cărările inimilor lor le netezeşti spre a purta paşii Cuvântului şi 

în oglinda cugetului curat pe aceştia îi povăţuieşti să cânte Domnului: Aliluia ! 

 

ICOSUL 2 

Pe calea rugăciunii ai călătorit din Vatoped în stâna Xenofontului, iar acum întinzi tuturor scara rugăciunii, 

ca să suie la înălţimea desăvârşirii în cântări de laudă ca acestea: 

Bucură-te, că ai voit a străluci în mănăstirea Vatopedului; 

Bucură-te, că singură vii să Te odihneşti în inimile cele curate; 

Bucură-te, că în îmbrăţişarea rugăciunii ne ridici de la cele lumeşti; 

Bucură-te, hotarul cel netrecut al înţelepciunii înalte; 

Bucură-te, că dai tuturor pricepere întru cele duhovniceşti; 

Bucură-te, căci cu suflarea rugăciunii Tale alungi viforul ispitelor; 

Bucură-te, mângâierea inimilor celor însetate de Adevăr; 

Bucură-te, că pe toţi aşezi la limanul dorit al pocăinţei; 

Bucură-te, că stingi focul necazurilor noastre în râurile rugăciunii Tale; 

Bucură-te, a mănăstirilor păzitoare neadormită; 

Bucură-te, că adormi pornirile patimilor noastre; 

Bucură-te, vistierie a darurilor celor mai presus de minte; 



Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 3 

Cu toiagul rugăciunii Tale izgoneşti ameninţările patimilor şi bolile cele cumplite şi pe cei ce Te cinstesc cu 

evlavie îi pleci a cânta Domnului: Aliluia !  

 

ICOSUL 3 

De strălucirea frumuseţii Tale Sfântul Arhanghel Gavriil foarte s-a minunat şi laudă dumnezeiască 

aducându-Ţi în dar aştepta cu dor cuvântul Tău prin care Cuvântul avea să Se sălăşluiască în pântecele Tău 

spre mântuirea lumii, Care Te slăveşte pe Tine în cântări ca acestea : 

Bucură-te, cununa slavei Arhanghelilor; 

Bucură-te, bucuria cea negrăită a îngerilor; 

Bucură-te, povăţuitoare nerătăcită la calea Vieţii; 

Bucură-te, căci cârma sufletului nostru o îndreptezi spre limanul mântuirii; 

Bucură-te, căci prin cuvântul tău s-a pecetluit voia Tatălui; 

Bucură-te, corabie ce ne porţi pe marea vieţii; 

Bucură-te, că din Tine a răsărit Rodul mântuirii; 

Bucură-te, că Te-ai învrednicit a auzi glasul Arhanghelului; 

Bucură-te, că în urechile inimilor noastre răsună lauda Ta; 

Bucură-te, că sfinţeşti biserica inimii noastre cu rugăciunea; 

Bucură-te, că seci izvoarele patimilor noastre; 

Bucură-te, că ne izvorăşti milă în toată nevoia; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 4 

Legăturile nerodirii grabnic le dezlegi de la cele ce pătimesc de sterpiciune, iar acum inima mea cea ţinută 

în legăturile patimilor o slobozeşte, ca să salte pe pajiştea dumnezeieştii înţelepciuni în cântări de: Aliluia !  

 

ICOSUL 4 

Cumplita boală a cancerului o tămăduieşti cu grabnica Ta rugăciune către Cel Ce poate a scoate pe toţi din 

adâncul durerilor, iar acum inima mea cea îmbolnăvită de mulţimea gândurilor răutăţii o tămăduieşte cu 

aceeaşi doctorie a rugăciunii, ca să strig Ţie: 

Bucură-te, grabnică nimicitoare a cancerului; 

Bucură-te, că veştejeşti pornirile patimilor noastre; 

Bucură-te, vasul tămăduirilor celor minunate; 

Bucură-te, scăparea celor prigoniţi de boli cumplite; 

Bucură-te, limanul vidnecărilor mântuitoare; 

Bucură-te, că goneşti din inima noastră aprinderea ispitelor; 

Bucură-te, povăţuitoarea tuturor pe cărările Vieţii ; 

Bucură-te, că ne logodeşti Cuvântului pe calea rugăciunii; 

Bucură-te, floare preabinecuvântată din grădina Raiului; 

Bucură-te, cununa laudelor celor mai presus de minte; 

Bucură-te, veselia celor ce se nevoiesc pe calea fecioriei; 

Bucură-te, lumina celor ce se luptă cu fiarele patimilor; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 5 

Cununa tuturor darurilor împodobindu-Te minunat, stai cu strălucire înaintea tronului Treimii înconjurată 

de cântări îngereşti şi mijloceşti pentru robii Tăi revărsarea milostivirii dumnezeieşti, ca toţi într-un glas să 



strige Stăpânului: Aliluia ! 

 

ICOSUL 5 

Îngerii dănţuiesc în jurul icoanei Tale şi sunt gata spre plinirea cererilor de ajutorare a celor ce cu evlavie 

înalţă înaintea Ta tămâia rugăciunilor smerite şi Te împodobesc cu flori de laude ca acestea: 

Bucură-te, că oaste îngerească trimiţi în ajutorul nostru; 

Bucură-te, căci focul rugăciunii Tale nimiceşte pe vrăjmaşi ; 

Bucură-te, scăparea cea binecuvântată a celor neputincioşi; 

Bucură-te, candelă nestinsă a iubirii pentru lume; 

Bucură-te, că îngerii neîncetat suie pe scara laudelor pentru Tine; 

Bucură-te, că ne înveţi pe noi a defăima deşertăciunile lumii; 

Bucură-te, că marea patimilor potoleşti cu rugăciunea Ta; 

Bucură-te, că ne sui la înălţimi cereşti cu frânghia rugii Tale; 

Bucură-te, că nu te depărtezi de cei greşiţi; 

Bucură-te, că ne scoţi pe noi din adâncul neştiinţei; 

Bucură-te, luminarea minţilor celor întunecate; 

Bucură-te, că ne deschizi porţile Împărăţiei Luminii; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 6 

Toată mintea nu se pricepe a-Ţi împleti Ţie cununi de laudă pe măsura vredniciei Tale şi amuţeşte tot glasul 

neputând a cânta cele despre Tine, însă noi cu gând smerit cădem înaintea icoanei Tale cântând Celui Ce 

Te-a împodobit cu mărire: Aliluia !  

 

ICOSUL 6 

În pântecele Tău S-a odihnit Cel de pe scaunul heruvimilor şi în cămara inimii Tale ai purtat pe Cel Ce a 

gătit multe cămări cereşti pentru moştenitorii mântuirii, de care învredniceşte şi pe cei ce Îţi cântă Ţie cu 

credinţă aşa: 

Bucură-te, că pe Fiul Tatălui în pântece ai purtat; 

Bucură-te, Făclie Ce ne-a arătat pe Lumina lumii; 

Bucură-te, că focul patimilor noastre îl stingi cu rugăciunea Ta; 

Bucură-te, că nu Te depărtezi de cei cufundaţi în întuneric; 

Bucură-te, masă duhovnicească a celor flămânzi de iubire; 

Bucură-te, vasul cel dumnezeiesc al celor însetaţi de nemurire; 

Bucură-te, casă cerească umbrită de slava Domnului; 

Bucură-te, că pe toţi îi ridici de pe căile patimilor; 

Bucură-te, vie mult roditoare a înţelepciunii; 

Bucură-te, pildă nezdruncinată de jertfire; 

Bucură-te, binecuvântarea celor ce călătoresc în pământul mântuirii; 

Bucură-te, livada cea mult roditoare a înţelepciunii; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 7 

Cu toiagul rugăciunii Tale atinge inima mea cea împietrită şi fă-o să izvorască cuvintele înţelepciunii, ca 

întru săltări îngereşti să strig Ţie: Aliluia ! 

 

ICOSUL 7 

Ca un pom înţelegător ai răsărit pe pământ purtând pe Rodul Ce a adus lumii mântuirea prin răstignire pe 

lemnul Crucii; pe Acesta roagă-L Preacurată, ca să mă miluiască pe mine, smochinul cel neroditor, sădind 



întru mine frica de Dumnezeu şi roadele cuvintelor de laudă ca acestea:  

Bucură-te, pom la umbra căruia ne odihnim de arşiţa patimilor; 

Bucură-te, scăparea celor înconjuraţi de vrăjmaşi; 

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare a tainei Treimii; 

Bucură-te, gând pecetluit de lumina Vieţii; 

Bucură-te, că fulgerul patimilor îl nimiceşti; 

Bucură-te, pom încărcat cu roadele darurilor Duhului; 

Bucură-te, că prin a Ta rugăciune risipeşti valurile ispitelor; 

Bucură-te, mângâierea celor mâhniţi de necazuri cumplite; 

Bucură-te, că aprinzi făclia rugăciunii în inimile noastre; 

Bucură-te, că nu laşi până în sfârşit pe robii Tăi pradă înşelăciunii; 

Bucură-te, căci cu iubire părintească chiverniseşti viaţa noastră; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 8 

Oglindă a înţelepciunii fecioarelor eşti, căci cu toată smerenia împodobindu-Ţi mintea, Te-ai făcut icoană a 

gândurilor Tatălui pe care L-ai odihnit în cântări de : Aliluia !  

 

ICOSUL 8 

Toate se veselesc în cer şi pe pământ de frumuseţea curăţiei Tale, iar noi în adâncul smereniei cufundându-

ne Îţi aducem valurile firave ale laudelor, ca să ne scoţi pe noi din marea necazurilor:  

Bucură-te, glasul bucuriei negrăite a cerului; 

Bucură-te, a pământului veselie neîmpuţinată; 

Bucură-te, rază vestitoare a tainelor Duhului; 

Bucură-te, că din căderea patimilor ne ridici; 

Bucură-te, văpaie ce mistuieşti păcatele noastre; 

Bucură-te, că potoleşti amărăciunea durerilor noastre; 

Bucură-te, că înseninezi gândul nostru întunecat; 

Bucură-te, căci cu mărgăritarele laudelor Tale ne împodobeşti ; 

Bucură-te, comoară ascunsă în ţarina inimilor smerite; 

Bucură-te, păzitoare neadormită a turnului inimilor noastre; 

Bucură-te, că nimiceşti pe vrăjmaşii cei ce ne necăjesc; 

Bucură-te, că nu laşi pe robii Tăi să se tânguiască în primejdii; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 9 

Zid nestricat de apărare eşti Bisericii, păzindu-o de toată năvala ereziilor şi întărind inimile credincioşilor a 

cânta Domnului : Aliluia ! 

 

ICOSUL 9 

Porţile mântuirii deschide-mi mie, celui ce pururea alunec în noroiul păcatelor, şi întăreşte paşii mei a urma 

cărările Vieţii, ca să ajung la izvorul cel tainic al înţelepciunii, revărsând Ţie picături de cântări ca acestea: 

Bucură-te, că îmi deschizi mie cămara pocăinţei; 

Bucură-te, că Te-ai făcut poartă a Împărăţiei cereşti; 

Bucură-te, munte binecuvântat cu izvoarele darurilor cereşti; 

Bucură-te, că nu Te scârbeşti de a mea sărăcie ; 

Bucură-te, că arunci şi în vistieria inimii mele talanţii darului Tău; 

Bucură-te, că nu Te depărtezi în rugăciune de cei ce Te cinstesc; 

Bucură-te, că pe toţi ne porţi pe cărările mântuirii; 



Bucură-te, că ne soleşti grabnică iertare la Domnul Hristos; 

Bucură-te, privire înfricoşătoare demonilor; 

Bucură-te, că îndulceşti privirea gândurilor noastre; 

Bucură-te, vasul cel sfinţit al darurilor cereşti; 

Bucură-te, odihna celor ce caută cărarea desăvârşirii; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 10 

Carte a însemnărilor dumnezeieşti fiind Preafericită, tuturor le scrii în cartea vieţii cuvânt de mântuire, iar 

acum cu condeiul Duhului scrie în cartea inimii mele cântarea: Aliluia ! 

 

ICOSUL 10 

Se cutremură toată mintea încercând a se apropia de adâncul nevăzut al desăvârşirii Tale, iar noi cu 

dragoste din spicele gândurilor curate Îţi împletim cununi de cântări ca acestea:  

Bucură-te, lauda neînţeleasă nici de cetele îngereşti; 

Bucură-te, mireasma cântărilor duhovniceşti; 

Bucură-te, pecetea binecuvântărilor arhiereşti; 

Bucură-te, carte întru care s-au adunat toate suspinurile lumii; 

Bucură-te, cununa slavei cea neîmpletită de mână omenească; 

Bucură-te, turn nebiruit al creştinilor dreptmăritori; 

Bucură-te, porumbiţă ce se odihneşte pe ramurile minţilor smerite; 

Bucură-te, pecetea aşezată pe gândul plin de înţelepciune; 

Bucură-te, scaun de foc al Celui de pe scaunul slavei; 

Bucură-te, nădejdea cea tare a creştinilor; 

Bucură-te, apărătoarea nebiruită a celor ce Te cinstesc; 

Bucură-te, limanul celor râvnitori de înţelepciune; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 11 

Mănăstirea Ta cu bucurie poartă în sânurile sale icoana cea prealuminată, care tuturor trimite raze de 

înţelepciune şi pleacă şi minţile cele mai întunecate a cânta Stăpânului: Aliluia ! 

 

ICOSUL 11 

Mâhnirea inimii mele o risipeşte Curată, cu grabnică solirea Ta şi toate le rânduieşte spre folosul şi 

mântuirea robilor Tăi, ridicând povara neputinţelor celor ce Îţi cântă cu evlavie: 

Bucură-te, că seceri din inimi spinii întristării; 

Bucură-te, că netezeşti cărările inimilor cu paşii rugăciunii Tale; 

Bucură-te, grabnică scăpare a celor biruiţi de patimi; 

Bucură-te, mângâietoarea cea caldă a celor din viforul ispitelor; 

Bucură-te, pod al împăcării cu Dumnezeu; 

Bucură-te, poartă nedescuiată de cheia gândului omenesc; 

Bucură-te, vasul cel de aur al Împărăţiei cerurilor; 

Bucură-te, nădejdea celor cufundaţi în marea ispitelor; 

Bucură-te, leagănul cel neoprit al rugăciunii pentru lume; 

Bucură-te, marea cea liniştită a cugetărilor dumnezeieşti; 

Bucură-te, bucuria neîngrădită a fecioarelor credincioase; 

Bucură-te, floarea cea tainică a Împărăţiei; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 



CONDACUL 12 

Stinge văpaia bolilor noastre cu ploaia rugăciunii Tale şi înţelepţeşte mintea noastră ca să alerge totdeauna 

pe cărarea smeritei cugetări, culegându-Ţi din grădina inimii florile cântărilor de : Aliluia ! 

 

ICOSUL 12 

Pe cei ce slujesc Ţie cu credinţă Îi păzeşte sub acoperământul rugăciunilor Tale, împacă viaţa noastră şi 

legăturile durerilor noastre le strică Preacurată, cu puternică mijlocirea Ta, ca să săltăm cu duhul în cântări 

ca acestea : 

Bucură-te, că toate le rânduieşti spre a noastră mântuire; 

Bucură-te, că în mâinile Tale iei viaţa noastră firavă; 

Bucură-te, că tulburarea ispitelor o alungi cu a Ta solire; 

Bucură-te, al monahilor scut împotriva ispitelor ; 

Bucură-te, a celor feciorelnici comoară de înţelepciune; 

Bucură-te, că risipeşti norii ispitelor noastre; 

Bucură-te, binecuvântarea celor ce se nevoiesc în mănăstiri; 

Bucură-te, întărirea celor ce înoată în marea vieţii; 

Bucură-te, aripile rugăciunii celor smeriţi; 

Bucură-te, cântec al rugăciunii îndulcind inimile necăjite; 

Bucură-te, neînfruntată prigonitoare a durerilor robilor Tăi; 

Bucură-te, odihna inimilor învăpăiate de dumnezeiescul dor; 

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoarea creştinilor pe calea mântuirii ! 

 

CONDACUL 13 

O, Preacurată Fecioară, Stăpâna lumii, acoperă întunericul acestei lumii cu veşmântul cel luminat al 

rugăciunii Tale şi biserica întru care străluceşte preacinstită icoana Ta o păzeşte până la sfârşitul veacurilor 

de toţi vrăjmaşii, ca să-Ţi aducem întru bucurie cântarea de : Aliluia !(de 3 ori) 

Apoi: Icos 1, Condac 1 

 

                                                 RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI 

O, Preacurată Stăpână, limanul cel binecuvântat al celor de patimi prigoniţi, caută cu milostivire spre robii 

Tăi şi ridică sarcina cea cumplită a durerilor noastre. Cu mâna Ta cea tare scoate-ne din adâncul ispitelor şi 

ne aşează la limanul rugăciunii, ca să-Ţi aducem tămâia cuvintelor de mulţumire.  

Cu adevărat Preacurată, Tu vindeci boala cancerului şi rânduieşti pocăinţă celor greu încercaţi de această 

cumplită neputinţă. Mai cu osârdie roagă-Te să ne tămăduim noi de boala cea înfricoşată a mândriei care 

greu chinuieşte sufletele noastre. Cu smerite gânduri împodobeşte mintea noastră şi nerodirea inimii mele o 

vindecă trimiţând ploaia binecuvântată a rugăciunilor Tale. 

Ca Una Ce ai purtat în braţele Tale pe Cel pe care L-ai zămislit curat fără ispită bărbătească, pe cele ce 

doresc a se învrednici de naşterea de prunci le binecuvântează cu a Ta rugăciune ca să poarte în braţele lor 

rodul rugăciunilor Tale.  

Mie, celui robit de multe patimi cumplite şi pururea nemulţumitor în necazuri, soleşte-mi grabnică 

pocăinţă, ca să nu mor eu neîmpăcat şi lovit de fulgerul dreptei mânii dumnezeieşti. Cu razele minunilor ce 

încununează icoana Ta luminează şi mintea mea căzută în întunericul cel greu al gândurilor rele şi mă 

povăţuieşte către cărările laudelor dumnezeieşti. Alungă de la mine toată ispita cea otrăvitoare şi din 

izvorul cel curat al înţelepciunii mă adapă, Preafericită. 

Povăţuitoare grabnică a monahilor eşti şi a celor iubitori de feciorie scut nebiruit, ocrotitoare a familiilor şi 

tuturor acoperământ luminat de rugăciune. Miluieşte-ne şi pe noi şi în ceasul morţii noastre întâmpină-ne 

cu faţă veselă, izbăvindu-ne de toată mânia vrăjmaşilor nevăzuţi. Soleşte-ne dumnezeiască iertare la 

judecata Mântuitorului, ca să-Ţi aducem neîncetat mulţumire şi laudă, iar Ziditorului a toate slavă, 

alăturându-ne zborului îngeresc de preamărire a Celui mai presus de orice laudă cerească. Amin.  


