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ISTORIA  ICOANEI 
MAICII DOMNULUI 

„Bucuria tuturor celor necăjiți”
(24 octombrie, 23 iulie)

Preacurata Fecioară Maria, 
Născătoarea de Dumnezeu, este 
numită în cântările de la slujba 
Paraclisului închinat ei, dar şi în 
cadrul altor rânduieli liturgice, 
„Bucuria tuturor celor necăjiți”. 
Începând cu anul 1683, în Rusia 
este amintită pictarea unei icoane  
cu acest nume, de către picto-
rul imperial Bezmin, icoană care 
o înfățişa pe Maica Domnului 
ca aducătoare de bucurie celor 
aflați în necazuri. O icoană cu 
acest nume a fost slăvită de Dum-
nezeu printr-o minune, săvâr  şită 
în 24 octombrie, în anul 1688.
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Astfel, Eftimia Petrovna Pa-
pina, sora Patriarhului Ioa chim 
al Moscovei (1674-1690), suferea  
de o boală incurabilă de foarte 
mulți ani. Nemaiprimind spe-
ranțe de viață din partea medi-
cilor, aceasta s-a spovedit şi s-a 
împărtăşit, pregătindu-se astfel 
pentru sfârşitul vieții pământeşti. 
Într-o dimineață, pe când se ruga, 
a auzit o voce care i-a zis: Efti-
mia, mergi la biserica Schimbării 
la față a Fiului meu. Acolo vei găsi 
o icoană numită „Bucuria tuturor 
celor necăjiți”. Cere preotului să 
săvârșească Paraclisul și sfințirea 
apei pentru tine și te vei vindeca! 
Ascultând sfatul primit în tim-
pul rugăciunii, Eftimia a mers la 
biserică, unde, după ce s-a rugat 
şi a fost stropită cu aghiasmă, a 
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primit vindecare. Această vinde-
care miraculoasă a avut loc în 24 
octombrie 1688.

În icoana Maicii Domnului 
„Bucuria tuturor celor necăjiți”, 
Preasfânta Născătoare de Dum -
nezeu este zugrăvită în în tre-
gime, printre florile din Rai, cu 
capul înclinat, primind rugă - 
ciunile creştinilor. Mântuitorul  
Hristos este zugrăvit deasupra,  
în nori, binecuvân tând. Maica 
Domnului, deşi este în Rai, ea ne 
primeşte şi ascultă cu dragoste 
rugăciunile noastre, ale celor 
necăjiți, mijlo cind către Fiul ei 
pentru noi. Mijlo cirea ei neînce-
tată şi dragos tea de mamă ajută 
la vindecarea bolilor şi potolirea 
necazurilor noastre. Acest fapt 
este redat în această icoană prin 
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faptul că Maica Domnului este 
înconjurată de credincioşii aflați 
în felurite necazuri, dar care se 
roagă, precum şi de sfinții îngeri 
care le poartă rugăciunile către 
Preasfânta Născătoare de Dum-
nezeu. 

Pe lângă icoana amintită din 
Moscova (aflată la biserica din 
strada Balşaia Ordânka), mai 
este cunoscută, ca făcătoare de 
minuni, icoana Maicii Domnului 
„Bucuria tuturor celor necăjiți” 
din Sankt Petersburg (prăznuită 
în 23 iulie), care mai este denu-
mită şi „a monedelor”, pentru  
că bisericuța în care se afla a luat 
foc de la un fulger, dar icoana 
Maicii Domnului a fost singura  
care a scăpat nearsă, iar două-
spre zece monede din cutia mile - 
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lor s-au lipit de icoană în chip 
neobişnuit. La scurt timp, un 
băiat epilectic având mâinile 
para lizate s-a vindecat, după ce 
s-a rugat Maicii Domnului îna-
intea acestei sfinte icoane.

Până astăzi, Preacurata Năs-
cătoare de Dumnezeu săvârşeşte 
vindecări şi împlineşte cererile 
cele bune ale credincioşilor care 
i se roagă înaintea sfintelor ei 
icoane şi-i citesc acatistul.

Pentru rugăciunile Preacu ratei 
Tale Maici, Hristoase Dumneze-
ule, miluieşte-ne pe noi. Amin.
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ACATISTUL  ICOANEI 
MAICII DOMNULUI 

„Bucuria tuturor celor necăjiți”
(24 octombrie, 23 iulie)

Preotul, după ce îşi pune 
epitrahilul şi felonul, deschide 
dvera şi dă obişnuita binecuvân-
tare din fața Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum şi puru-
rea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de față, în 

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

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noştri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluieşte-ne pe noi. Amin.
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Apoi se rostesc rugăciunile  
înce pătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, 
slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevărului, Care 
pretutindeni eşti şi toate le pli-
neşti, Vistierul bunătăților şi 
Dătătorule de viață, vino şi 
Te sălăşluieşte întru noi şi ne 
curățeşte pe noi de toată înti-
năciunea şi mântuieşte, Bunule, 
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte  
tare, Sfinte fără de moarte, milu-
ieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân-
tului Duh. Și acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieş-
te-ne pe noi. Doamne, curățeşte 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă  
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fărădelegile noastre. Sfinte, cer-
ce tează şi vindecă neputințele 
noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei 
ori), Slavă..., Și acum...

Tatăl nostru Care eşti în 
ceruri, sfințească-se numele Tău, 
vie Împărăția 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 greşiților noştri. Și 
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăveşte de cel viclean.

Dacă este preot de față, zice:
Că a Ta este Împărăția, şi 

pu terea, şi slava, a Tatălui şi a 
Fiului şi a Sfântului Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
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Dacă nu va fi preot de față, 
dia conul, monahul sau mireanul 
va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noştri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință: 
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, 

miluieşte-ne pe noi, că, nepri-
cepându-ne de niciun răspuns, 
această rugăciune aducem Ție, 
ca unui Stăpân, noi, păcătoşii  
robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Doamne, miluieşte-ne pe noi, 

că întru Tine am nădăjduit; nu 
Te mânia pe noi foarte, nici nu 
pomeni fărădelegile noastre, ci 
caută şi acum, ca un Milostiv, şi 
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ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii 
noştri, că Tu eşti Dumnezeul 
nostru şi noi suntem poporul 
Tău, toți – lucrul mâinilor Tale, 
şi numele Tău chemăm.

Și acum...,
al Născătoarei de Dumnezeu:
Uşa milostivirii deschide-o 

nouă, binecuvântată Născătoare 
de Dumnezeu, ca să nu pierim 
noi, cei ce nădăjduim întru tine, 
ci să ne izbăvim prin tine din 
nevoi, că tu eşti mântuirea nea-
mului creştinesc.

SIMBOLUL CREDINȚEI
Cred întru Unul Dumnezeu, 

Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul ceru-
lui şi al pământului, al tuturor 
celor văzute şi nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,  



13

Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut, mai înainte de toți vecii. 
Lumină din Lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevă-
rat, născut, nu făcut; Cel de o 
ființă 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 Maria 
Fecioara şi S-a făcut om. 

Și S-a răstignit pentru noi în 
zilele lui Ponțiu Pilat şi a pătimit 
şi S-a îngropat; 

Și a înviat a treia zi, după 
Scripturi; 

Și S-a înălțat la ceruri şi şade 
de-a dreapta Tatălui; 

Și iarăşi va să vină cu slavă, 
să judece viii şi morții, a Cărui 
împărăție nu va avea sfârşit.
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Și întru Duhul Sfânt, Dom-
nul de viață Făcătorul, Care din 
Tatăl purcede, Cel ce, împreună 
cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi 
slăvit, Care a grăit prin proroci. 

Întru una, sfântă, soborni-
cească şi apostolească Biserică. 

Mărturisesc un botez spre ier-
tarea păcatelor. 

Aştept învierea morților. 
Și viața veacului ce va să fie. 

Amin.
Doamne, miluieşte (de 12 ori) 

Slavă..., Și acum... 

Veniți să ne închinăm Împăra-
tului nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm  şi să 
cădem la Hristos, Împăratul nos-
tru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm şi să 
cădem la Însuşi Hristos, Împăra-
tul şi Dumnezeul nostru.
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Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea 

mea, ascultă cererea mea, întru 
adevărul Tău; auzi-mă, întru 
dreptatea Ta. Să nu intri la jude-
cată cu robul Tău, că nimeni 
dintre cei vii nu-i drept înaintea 
Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufle-
tul meu şi viața mea o calcă în 
picioare; făcutu-m-a să locuiesc 
în întuneric, ca morții cei din 
veac. Mâhnit e duhul în mine şi 
inima mea încremenită înlăun-
trul meu. Adusu-mi-am aminte 
de zilele cele de demult; cuge-
tat-am la toate lucrurile Tale, la 
faptele mâinilor Tale m-am gân-
dit. Întins-am către Tine mâinile 
mele, sufletul meu  însetat de 
Tine ca un pământ fără de apă. 
Degrab auzi-mă, Doamne, că a 
slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce 
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fața Ta de la mine, ca să nu mă 
asemăn celor ce se pogoară în 
groapă. Fă să aud dimineața 
mila Ta că la Tine mi-e 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. Învață-mă 
să fac voia Ta, că Tu eşti Dum-
nezeul meu. Duhul Tău cel bun 
să mă povățuiască la pămân tul 
dreptății. Pentru numele Tău, 
Doamne, dăruieşte-mi viață. 
Întru dreptatea Ta scoate din 
necaz sufletul meu. Fă bunătate 
de stârpeşte pe vrăjmaşii mei 
şi pierde pe toți cei ce necăjesc 
sufletul meu, că eu sunt robul 
Tău.

Slavă..., Și acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă 

Ție, Dumnezeule! (de trei ori).
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Și îndată se cântă,  
pe glasul al 4-lea: 

Dumnezeu este Domnul şi S-a 
arătat nouă, binecuvântat este 
Cel ce vine întru numele Dom-
nului (de trei ori).

Apoi troparele acestea,  
glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dum-
nezeu acum cu osârdie să aler-
găm noi, păcătoşii şi smeriții, şi 
să cădem cu pocăință, strigând 
din adâncul sufletului: Stăpână,  
ajută-ne, milostivindu-te spre 
noi; grăbeşte, că pierim de mul-
țimea păcatelor; nu întoarce pe 
robii tăi deşerți, că pe tine sin-
gură nădejde te-am câştigat (de 
două ori).



18

Slavă..., Și acum...

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 
din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar 
fi păzit până acum slobozi? Nu 
ne vom depărta de la tine, Stă-
până, că tu izbăveşti pe robii tăi, 
pururea, din toate nevoile.

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, 

după mare mila Ta şi, după 
mulțimea îndurărilor Tale, şterge 
fărădelegea mea. Spa lă-mă întru 
totul de fărădelegea mea şi de 
păcatul meu mă curățeşte. Că 
fărădelegea mea eu o cunosc şi 
păcatul meu înaintea mea este 
pururea. Ție unuia am greşit 



19

şi rău înaintea Ta am făcut, aşa 
încât drept eşti Tu întru cuvin-
tele Tale şi biruitor când vei 
judeca Tu. Că, iată, întru fărăde-
legi m-am zămislit, şi în păcate 
m-a născut maica mea. Că, iată, 
adevărul ai iubit; cele neară-
tate şi cele ascunse ale înțelep - 
ciunii Tale mi-ai arătat mie. 
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi 
curăți; spăla-mă-vei şi mai mult 
decât zăpada mă voi albi. Auzu-
lui meu vei da bucurie şi veselie; 
bucura-se-vor oasele cele smerite. 
Întoarce fața Ta de către păcatele 
mele şi toate fărădelegile mele 
şterge-le. Inimă curată zideşte 
întru mine, Dumnezeule, şi duh 
drept înno ieşte întru cele dinlă-
untru ale mele. Nu mă lepăda de 
la fața Ta şi Duhul Tău cel Sfânt 
nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăşi 
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bucuria mântuirii Tale şi cu duh 
stăpânitor mă întăreşte. Învă-
ța-voi pe cei fără de lege căile 
Tale, şi cei necredincioşi la Tine 
se vor întoarce. Izbăveşte-mă de  
vărsarea de sânge, Dumneze-
ule, Dum nezeul mântuirii mele; 
bucura-se-va limba mea de drep - 
tatea Ta. Doamne, buzele mele 
vei deschide şi gura mea va 
vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit 
jertfă, Ți-aş fi dat; arderile de 
tot nu le vei binevoi. Jertfa lui 
Dum nezeu: duhul umilit; inima 
înfrântă şi smerită Dumnezeu 
nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, 
întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi 
să se zidească zidurile Ierusali-
mului. Atunci vei binevoi jertfa 
dreptății, prinosul şi arderile de 
tot; atunci vor pune pe altarul 
Tău viței.
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Apoi citim:

Rugăciune către Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Prea-
curată Fecioară Născătoare de 
Dumnezeu, Maica Domnului 
şi Dumnezeului nostru Iisus 
Hristos, cădem înaintea ta şi ne 
rugăm ție, Maicii Împăratului, 
mai înainte îndreptând către tine 
această nevrednică rugăciune 
a noastră pe care primind-o, 
Maică a Celui ce stăpâneşte cerul 
şi pământul, du-o la Împăratul 
împăraților, Domnul tuturor, la 
Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere 
iertare de toate păcatele noastre.  
Vieții noastre dă-i îndreptare 
şi, la sfârşitul nostru, trecere 
neîngrozită de vrăjmaşii cei din 
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văzduh; fii nouă povățuitoare, 
ca să ne deschizi dumnezeiasca 
intrare a Împărăției şi acolo să 
ne bucurăm de fericirea Raiului 
şi de veselia acelei cetăți înalte, a 
Ierusalimului de sus celui prea-
frumos, şi de frumusețile lui cele 
nespuse, de strălucirea luminii 
Treimii celei cu trei străluciri 
şi de dulcele glas al cântărilor 
îngereşti. Acelei slave şi bucurii 
fă-ne moştenitori şi părtaşi cu 
toți Sfinții, că toate le poți, ca una 
ce eşti Maica Împăratului atotpu-
ternic. Auzi-ne, mai ales în acest 
ceas, pe noi, cei ce stăm înaintea 
ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia 
aminte, Doamnă împărăteasă, 
spre noi, care aducem ție cântare 
de rugăciune aşa:
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Condacele şi icoasele
Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pen tru  
biruință, mulțumiri, izbă vin-
du-ne din veşnica moarte, prin  
darul Celui ce S-a născut din 
tine, Hristos, Dumnezeul nos-
tru, şi prin mijlocirea ta cea de 
Maică înaintea Lui, aducem ție 
noi, robii tăi. Iar tu, ceea ce ai 
stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne 
din toate nevoile şi suferințele, 
ca să cântăm ție: Bucură-te, ceea 
ce eşti plină de har, Născătoare 
de Dumnezeu Fecioară, bucuria 
tuturor celor necăjiți!

Icosul 1
Îngerul cel întâistătător din 

cer a fost trimis să zică ție, Năs-
cătoare de Dumnezeu: Bucu - 
ră-te!, vestind, prin dumnezeiasca 
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Întrupare a lui Hristos, bucuria 
care avea să se nască din tine la 
toată lumea care pierea în neca-
zuri. Pentru aceasta şi noi, cei 
împovărați cu păcate, nădejde 
de mântuire prin tine dobân-
dind, cu umilință cântăm ție:

Bucură-te, bunăvoința lui 
Dum nezeu către noi cei păcătoşi;

Bucură-te, tare apărătoare a 
celor ce se căiesc înaintea lui 
Dum nezeu pentru păcatele lor;

Bucură-te, chemarea lui Adam 
celui căzut;

Bucură-te, izbăvirea de lacrimi 
a Evei;

Bucură-te, ceea ce ne curățeşti 
de întinăciunea păcatelor;

Bucură-te, baie, care speli 
cuge tul nostru;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe 
Izbăvitorul, Care în dar curățeşte 
fărădelegile noastre;
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Bucură-te, ceea ce eşti prea-
minunată, împăcarea tuturor cu 
Dumnezeu;

Bucură-te, pod, care cu adevă-
rat ne treci de la moarte la viață;

Bucură-te, ceea ce ai mântuit 
lumea din potopul păcatului;

Bucură-te, scară cerească, pe 
care S-a pogorât la noi Domnul;

Bucură-te, mijlocitoarea tutu-
ror către Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 2
Văd izvoare de minuni revăr-

sându-se de la sfânta ta icoană, 
Născătoare de Dumnezeu, asu - 
pra celor care în genunchi 
stau şi cu credință se roagă ție; 
că tu, fiind bună, eşti grabnic 
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ajutătoare tuturor, apărătoarea 
celor asupriți, nădejdea celor 
deznădăjduiți, mângâierea celor 
întristați, hrănitoarea celor flă-
mânzi, celor goi îmbrăcăminte, 
celor feciorelnici curăție, celor 
străini bună povățuire, celor 
osteniți sprijinitoare, orbilor 
vedere, celor surzi bună auzire, 
celor bolnavi grabnică vindecare. 
Pentru aceasta, după cuviință, cu 
mulțumire cântăm pentru tine 
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Pricina cea neînțeleasă a chi-

nurilor cumplite, care vin asu-
pra noastră, căutând noi să o 
înțelegem, către tine alergăm, 
o, Maică şi Fecioară, mângâiere 
şi izbăvire cerând. Iar tu, ceea 
ce eşti bună, învață-ne pe noi a 
înțelege din acestea purtarea de 
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grijă cea cu milostivire a Fiului 
tău şi Dumnezeului nostru Celui 
bun, spre mântuirea sufletelor 
noastre şi spre curățirea păcate-
lor noastre celor de multe feluri, 
ca, astfel, cu bucurie să-ți cântăm:

Bucură-te, adăpostire bună a 
celor înviforați;

Bucură-te, întărire a celor ce 
slăbesc în credință;

Bucură-te, ceea ce eşti singura 
Maică a milostivirii;

Bucură-te, grabnică ajutătoare 
a celor ce sunt în nevoi şi în pri-
mejdii;

Bucură-te, ceea ce, prin neca-
zuri, curățeşti păcatele noastre;

Bucură-te, ceea ce, prin întris-
tări, vindeci neputințele noastre 
sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, ceea ce ne înveți a 
nu iubi bunătățile acestei lumi 
deşarte şi trecătoare;
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Bucură-te, ceea ce ridici mintea  
noastră din lumea cea deşartă la 
cele mai presus de lume;

Bucură-te, ceea ce ne atragi de  
la dragostea pământească la dra - 
 gostea lui Dumnezeu cea cerească;

Bucură-te, ceea ce, chiar şi în 
suferințele noastre, ne dai mân-
gâiere şi viață plină de har;

Bucură-te, făgăduința bună-
tăților cereşti;

Bucură-te, mijlocitoarea bucu-
riei veşnice;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 3
Cu putere de sus întăreşte-ne, 

Stăpână preabună, pe noi, robii 
tăi, care suntem neputincioşi 
sufleteşte şi trupeşte, şi ne 
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în vred niceşte de cercetarea şi de 
purtarea ta de grijă, alungând 
negura mâhnirii şi a întristării 
de care suntem cuprinşi, ca, prin 
tine fiind izbăviți, pururea să-I 
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3
Având nespusă bogăție de 

milostivire, tuturor celor necăjiți 
le întinzi mână de ajutor, vinde-
cându-le neputințele, bolile şi 
patimile. Pentru aceasta, Stăpână 
preabună, nu trece cu vederea pe 
robii tăi, care zac pe patul durerii 
şi care se roagă ție, zicând:

Bucură-te, comoară de mult 
preț a milostivirii;

Bucură-te, nădejdea celor 
deznădăjduiți;

Bucură-te, tămăduirea trupu-
rilor noastre;

Bucură-te, mântuirea suflete-
lor noastre;
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Bucură-te, puternică ajută-
toare a celor neputincioşi;

Bucură-te, apărătoare a celor 
ce slăbesc în răbdare;

Bucură-te, ceea ce potoleşti 
mânia lui Dumnezeu, prin rugă-
ciunile tale;

Bucură-te, ceea ce, cu puterea 
mijlocirilor tale, patimile noastre 
le potoleşti;

Bucură-te, vedere orbilor şi 
auzire surzilor;

Bucură-te, umblare şchiopilor 
şi vorbire muților;

Bucură-te, a celor bolnavi vin-
decare prin credință;

Bucură-te, cea prin care, după 
măsura credinței, se dau vinde-
cările;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!
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Condacul 4
De felurite necazuri, de ispite 

şi de nevoi sunt cuprinşi robii  
tăi, ale căror greutăți nu le mai 
pot răbda; dar tu, fiind Maică 
milostivă a Mântuitorului şi 
Dum nezeului nostru, ridică mâi-
nile tale către Fiul tău, rugându-L  
să caute spre întristarea inimii 
robilor tăi şi din adâncul deznă-
dejdii să ne ridice pe noi, care cu 
credință Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 4
Auzind, Preasfântă Fecioară 

şi Maică, cele spuse mai înainte 
de Dreptul Simeon, că prin însuși 
sufletul tău va trece sabia, ai păzit 
aceste cuvinte în inima ta, ştiind 
că bucuria de maică pentru fiu 
este împletită cu multe necazuri 
în lumea aceasta. De aceea, tu, 
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ceea ce ştii necazul şi suferința 
întru toate şi cunoşti întrista-
rea noastră, ca una ce eşti Maica 
tuturor, auzi-ne şi pe noi, care cu 
credință cântăm ție:

Bucură-te, ceea ce ai născut 
lumii bucurie, pe Hristos Mân-
tuitorul nostru;

Bucură-te, ceea ce izbăveşti 
lumea din necazuri cu mijlocirile 
tale;

Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocă- 
 rile şi clevetirile asupra Fiului tău;

Bucură-te, ceea ce, cu Pătimi-
rile Lui, împreună ai pătimit;

Bucură-te, mângâierea mame-
lor întristate;

Bucură-te, ceea ce ne păzeşti 
cu harul Fiului tău;

Bucură-te, grabnica noastră 
ajutătoare în toate nevoile;

Bucură-te, îndreptarea şi po- 
vă țuirea celor rătăciți;
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Bucură-te, hrana şi păzitoarea 
pruncilor;

Bucură-te, povățuirea tinerilor;
Bucură-te, Maica celor sărmani;
Bucură-te, sprijinul şi mângâ-

ierea văduvelor;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de 

har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 5
Văzând sângele cel dumneze-

iesc al Fiului tău vărsându-se pe 
Cruce pentru mântuirea noastră, 
ca o slugă a Domnului, cu sme-
renie, plecându-te voii Tatălui 
ceresc, ne-ai arătat nouă chipul 
pătimirii şi al răbdării, ca şi noi, 
când suntem în cuptorul ispite-
lor şi al nevoilor, cu umilință să 
ne rugăm lui Dumnezeu, cân-
tând: Aliluia!
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Icosul 5
Văzându-te pe tine Fiul tău 

şi Dumnezeul nostru, când stă-
teai lângă Crucea Sa cu ucenicul 
Lui cel iubit, cu inima sfâşiată de 
durere şi suferind asemenea Lui, 
a zis: Femeie, iată fiul tău!, şi uce-
nicului: Iată mama ta!, făcându-ți 
ție fii pe toți cei ce cred în El. Iar 
noi, ca nişte părtaşi ai necazurilor 
şi ai Pătimirilor Fiului tău, spre 
tine, mijlocitoare Maică, toată 
nădejdea având-o, cu credință 
ne rugăm ție, zicând acestea:

Bucură-te, Maica neamului 
creştinesc;

Bucură-te, ceea ce pe Dum-
nezeu cu oamenii L-ai unit;

Bucură-te, ceea ce ai adus 
Domnului pe cei credincioşi;

Bucură-te, mieluşeaua, care 
L-ai născut pe Mielul cel ce a 
ridicat păcatele lumii;
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Bucură-te, vas, care ne scoți 
bucurie din izvorul nemuririi;

Bucură-te, rugătoare pentru 
mântuirea păcătoşilor;

Bucură-te, ridicarea celor că- 
zuți în păcate;

Bucură-te, vindecarea tuturor 
neputincioşilor;

Bucură-te, căutarea celor 
pierduți;

Bucură-te, bucuria cea fără de 
veste a celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, potolirea a toată 
întristarea;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 6
Propovăduiesc milele tale, 

Maica lui Dumnezeu, toate 
mar ginile lumii, că acoperi cu 
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cinstitul tău acoperământ tot 
neamul creştinesc, pentru care 
totdeauna te rogi lui Hristos, 
Mântuitorul lumii, şi izbăveşti 
din toate nevoile pe robii tăi cei 
temători de Dumnezeu, care cu 
credință cântă Preasfintei Tre-
imi: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind harul cu raze lumi-
noase de la icoana ta cea sfântă, 
Maica lui Dumnezeu, noi cu 
credință plecăm genunchii îna-
intea ei şi cu lacrimi ne rugăm 
ție: Alungă norul ispitelor ce vin 
asupra robilor tăi, ca, întru bucu-
rie, să-ți cântăm:

Bucură-te, ceea ce duci rugă-
ciunile credincioşilor către Fiul 
tău şi Dumnezeul nostru;
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Bucură-te, ceea ce stai înaintea 
tronului Dumnezeirii şi te rogi 
pentru noi;

Bucură-te, mijlocitoarea între  
Dumnezeu şi om, care ne izbă-
veşti din nevoi;

Bucură-te, apărătoarea nea-
mului creştinesc, de la Dum-
nezeu dăruită nouă;

Bucură-te, copac cu bună um-
bră, sub care mulți se adumbresc;

Bucură-te, pom cu luminoasă 
roadă, din care se hrănesc cei 
credincioşi;

Bucură-te, acoperământul 
lumii, cel mai lat decât norul;

Bucură-te, pământul făgă du-
inței, din care ne izvorăsc toate 
bunătățile cereşti şi pământeşti;

Bucură-te, soare luminos, care  
neîncetat luminezi pe cei evlavioşi;
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Bucură-te, stâlp de foc, ce 
povățuieşti pe cei aleşi către 
cereasca Împărăție;

Bucură-te, brazdă, care creşti 
mulțimea îndurărilor;

Bucură-te, dăruitoarea tuturor 
bunătăților;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 7
Vrând să arăți izvoare de 

minuni de la icoana ta Bucuria 
tuturor celor necăjiți, ai porun-
cit, Stăpână, bolnavei Eftimia 
să săvârşească, înaintea acestei 
icoane, cântări de rugăciune şi, 
primind vindecare, să vestească 
tuturor milele tale cele dăruite 
prin sfântul tău chip, ca să nu fie 
tăinuit izvorul vindecărilor pe 
care le dai în dar tuturor celor ce 
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au nevoie de ele. Pentru aceasta, 
nici noi nu tăinuim minunile şi 
binefacerile tale către noi, robii 
tăi, ci, cu mulțumire, slăvim pe 
Dumnezeu şi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 7
Scăldătoarea Siloamului vin-

deca bolile, însă mai presus de 
aceasta s-a arătat, Preasfântă 
Stăpână, biserica ta, în care ne 
închinăm icoanei tale făcătoare 
de minuni. Fiindcă aceasta, nu 
numai o dată într-un an şi nu 
numai celor ce intră mai întâi le 
dăruieşte sănătate, ci de-a puru-
rea vindecă toată rana sufletească 
şi trupească a celor ce, cu dreaptă 
credință şi cu dragoste, vin către 
tine. Pentru aceasta, cântăm ție:

Bucură-te, scăldătoare, în care 
se afundă toate durerile noastre 
sufleteşti şi trupeşti;
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Bucură-te, pahar, prin care 
primesc bucurie şi izbăvire;

Bucură-te, piatră, care ai adă-
pat pe cei însetați de viață;

Bucură-te, lemn, care îndul ceşti 
apele amare ale mării lumeşti;

Bucură-te, izvor nesecat al 
apei dătătoare de viață;

Bucură-te, ceea ce îndulceşti 
necazurile noastre cele amare;

Bucură-te, baie, care speli înti-
năciunea păcatului;

Bucură-te, potolirea întristări-
lor noastre;

Bucură-te, vindecarea bolilor 
noastre;

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti 
din nevoi;

Bucură-te, ceea ce zdrobeşti 
puterea demonilor;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe 
vrăjmaşii noştri;
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Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 8
Străini de credința strămo-

şească sunt cei ce nu se închină 
chipului tău preasfânt, că tu, 
Stăpână, ca Maică a Unuia din 
Sfânta Treime, ai trimis darul 
facerii de minuni asupra icoa-
nei tale. Pentru aceasta, pe cei 
care, fiind chinuiți de duhuri 
necurate, se închină cu credință 
sfintei tale icoane, îi vindeci şi 
sănătoşi îi faci; pe toți cei bol-
navi sufleteşte şi trupeşte, care 
se roagă ție, îi tămăduieşti şi cele 
de folos le rânduieşti. Deci, pen-
tru aceste multe binefaceri ale 
tale, cu mulțumire cântăm lui 
Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul 8
Toată viața noastră pe pământ 

este plină de durere şi de întris-
tare: sufletul este bolnav de pă- 
cate, iar trupul de dureri se chi-
nuieşte, pentru că dreptatea lui 
Dumnezeu ne pedepseşte pen-
tru păcatele noastre. Către tine, 
dar, alergăm, Maica lui Dum-
nezeu, şi, înaintea preacinstitei 
tale icoane căzând, ne rugăm: 
Umple de bucurie şi de veselie 
inimile noastre cele întristate, ca, 
întru bucurie, să-ți cântăm:

Bucură-te, povățuitoare, care 
ne duci în patria cerească;

Bucură-te, împărăteasa ceru-
lui şi a pământului, care ne des-
chizi uşile Raiului;

Bucură-te, cea preamilostivă, 
care ne miluieşti pe noi;

Bucură-te, chivernisitoarea casei,  
care bine rânduieşti viața noastră;
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Bucură-te, fericită, care de 
Proroci ai fost vestită;

Bucură-te, fericit pântece, care 
pe Fiul lui Dumnezeu L-ai născut;

Bucură-te, rug nears;
Bucură-te, zid nestricat;
Bucură-te, izvor purtător de 

viață;
Bucură-te, floare pururea 

neveştejită;
Bucură-te, îmblânzirea inimi-

lor celor răi;
Bucură-te, neîncetată bucurie 

a credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de 

har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 9
Toată desfătarea lumească în 

lumea aceasta este amestecată 
cu întristarea: mărirea şi bogăția 
trec, frumusețea şi sănătatea se 
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veştejesc, prietenii cei de aproape 
sunt răpiți de moarte. Îndulceşte, 
dar, necazurile robilor tăi, pricinui-
toarea bunătăților, şi bucuria ta 
cea nestricată dă-ne-o nouă, celor  
ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Ritorii cei mult-vorbitori nu se 

pricep cu ce cuvinte să mângâie 
pe cei necăjiți. Dar tu singură, 
Stăpână, dăruieşte inimii noastre 
mângâiere cu razele darului tău. 
Alungă norul necazurilor noas-
tre şi negura mâhnirii, ca să-ți 
cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, nădejde de bucurie 
pentru toți creştinii;

Bucură-te, liniştea şi împăca-
rea lumii;

Bucură-te, dătătoarea bună tă-
ților cereşti şi pământeşti;

Bucură-te, nădejdea mântuirii 
noastre;
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Bucură-te, corabia celor ce vor 
să se mântuiască;

Bucură-te, limanul celor ce 
înoată pe marea vieții acesteia;

Bucură-te, singura păzitoare 
a celor care, după Dumnezeu, 
nădăjduiesc spre tine;

Bucură-te, îmbrăcămintea ce-
lor goi de îndrăzneală pentru 
mulțimea păcatelor;

Bucură-te, păzitoarea şi întări-
rea tuturor;

Bucură-te, ocrotirea şi sfân ta 
adă postire a tuturor credincio şilor;

Bucură-te, ajutătoarea tuturor 
celor ce cu credință se roagă ție;

Bucură-te, luminoasă cunoş-
tință a harului;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!
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Condacul 10
Domnul cel iubitor de oameni, 

vrând să mântuiască lumea din 
chinul cel veşnic şi neîncetata 
suferință, S-a sălăşluit în pânte-
cele tău cel pururea fecioresc şi 
pe tine, Maica Sa, te-a dăruit celor 
pieritori spre ajutor, spre acope-
rământ şi apărare, ca să fii celor 
mâhniți mângâiere, celor necă-
jiți bucurie, celor deznădăjduiți 
nădejde, ceea ce din veşnicele 
chinuri, prin mijlocirea ta, ne 
izbăveşti şi către veşnica veselie 
aduci pe toți care cu credință se 
roagă Fiului tău şi Dumnezeului 
nostru, cântând: Aliluia!

Icosul 10
Zid eşti fecioarelor, Născătoare 

de Dumnezeu, şi tuturor celor 
ce aleargă sub acoperământul 
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tău. Pentru aceasta, ne rugăm 
ție: Apără, acoperă şi păzeşte pe 
toți cei săraci şi fără de ajutor şi 
izbăveşte din ispite, din neca-
zuri şi din nevoi pe cei care cu 
credință se roagă ție zicând:

Bucură-te, stâlpul fecioriei;
Bucură-te, vas ales al curăției 

şi al întregii înțelepciuni;
Bucură-te, cununa cea mărită 

a celor care cu nevoință se luptă 
împotriva poftelor;

Bucură-te, ceea ce dai veşnică 
bucurie celor ce se ostenesc în 
viața călugărească;

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti 
de văpaia patimilor;

Bucură-te, ceea ce izgoneşti 
negura ispitelor;

Bucură-te, povățuitoarea în- 
tre gii feciorii;

Bucură-te, sprijinitoarea cu- 
răției;
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Bucură-te, îndreptarea oame-
nilor;

Bucură-te, cea prin care din 
cădere ne-am ridicat;

Bucură-te, întărirea cea puter-
nică a credinței;

Bucură-te, tămâia cea plăcută 
a rugăciunii;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 11
Cântare cu totul de umilință 

aducem ție noi, robii tăi, Năs-
cătoare de Dumnezeu, atotpu-
ternică apărătoare a neamu-
lui creştinesc. Potoleşte bolile 
robilor tăi celor ce suspină. Îm -
blânzeşte mânia lui Dumnezeu, 
cea cu dreptate pornită asupra 
noastră pentru păcatele noastre. 
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Izbăveşte-ne din toate necazurile 
pe noi, robii tăi, care cântăm pen-
tru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11
Făclie primitoare de lumină, 

din cărbunele harului dumneze-
iesc aprinsă, s-a arătat nouă prea-
cinstita ta icoană, Stăpână, spre 
sfințirea şi mângâierea noastră. 
Iar noi, cu dragoste cinstind-o şi 
cu credință îngenunchind înain-
tea ei, ne rugăm ție, zicând:

Bucură-te, ceea ce, cu puter-
nica ta apărare, din toate nevoile 
ne scoți pe noi;

Bucură-te, ceea ce din foa-
mete sufletească şi trupească ne 
izbăveşti;

Bucură-te, ceea ce, prin rugă-
ciunile tale, stingi focul patimi-
lor noastre;
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Bucură-te, ceea ce ne scapi de 
moartea cea veşnică;

Bucură-te, tare ajutătoare în 
războaie;

Bucură-te, ceea ce ne fereşti de 
năvălirea altor neamuri;

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti 
de războiul cel dintre noi;

Bucură-te, păzitoarea celor ce 
călătoresc pe pământ şi pe ape;

Bucură-te, ceea ce eliberezi pe 
cei robiți;

Bucură-te, grabnică izbăvire de 
îngrozirea lui Dumnezeu, care cu 
dreptate vine asupra noastră;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 12
Arvună din darurile tale voind 

să dai neamului creştinesc icoana 
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ta cea făcătoare de minuni, ai 
dăruit-o nouă, Maica lui Dum-
nezeu, de la care, celor ce vin cu 
credință, izvoare de minuni se 
revarsă, neputințele se vindecă 
şi necazurile se potolesc. Pentru 
aceasta, cu bucurie cântăm pen-
tru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Cântând milele şi minunile 

tale, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, toți te lăudăm, ca pe o 
tare mijlocitoare a noastră şi cu 
umilință venim la tine, ceea ce te 
rogi pentru noi. Cerem ca să înalți 
mâinile către Fiul tău, rugându-L  
ca pururea, în viața aceasta şi 
după moartea noastră, milostivi-
rea Lui să nu se depărteze de la 
noi, cei ce ne rugăm ție, zicând:

Bucură-te, nădejdea noastră 
în viața aceasta şi după moartea 
noastră;
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Bucură-te, ceea ce rânduieşti 
sfârşit dulce şi cu pace din viața 
aceasta, tuturor celor ce nădăj-
duiesc spre tine;

Bucură-te, nădejdea şi apăra-
rea noastră în ziua Judecății;

Bucură-te, îmblânzirea drep-
tului Judecător;

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti 
din veşnica gheenă;

Bucură-te, nădejdea de mân-
tuire a tuturor;

Bucură-te, cheia Împărăției lui 
Hristos;

Bucură-te, uşa Raiului;
Bucură-te, pod care duci la 

ceruri;
Bucură-te, adăpostire şi bună 

apărătoare a tuturor păcătoşilor, 
care se căiesc de greşelile lor;

Bucură-te, bucuria Îngerilor;
Bucură-te, mărirea şi mângâ-

ierea tuturor drepților;
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Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucuria tuturor celor 
necăjiți!

Condacul 13
O, întru tot lăudată Născă-

toare de Dumnezeu, ceea ce, spre 
bucuria cerului şi a pământu lui, 
L-ai născut pe Împăratul Hristos, 
Dumnezeul nostru, auzi glasul 
smeriților robi ai tăi. Primeşte 
această puțină rugăciune a noas-
tră şi ne izbăveşte din toate nevo-
ile. Vindecă neputințele noastre 
sufleteşti şi trupeşti. Alungă de 
la noi toată rău tatea şi întristarea. 
Dăruieşte-ne sănătate şi, prin 
ru gă ciunile tale, izbăveşte-ne 
din chinul cel veşnic pe noi, cei 
ce cântăm pentru tine lui Dum-
nezeu: Aliluia!
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Acest Condac se zice de trei ori. 
Apoi, se citeşte iarăşi Icosul 1, după 
care se rostesc aceste rugăciuni:

Rugăciunea întâi
O, Preasfântă Stăpână, Năs-

cătoare de Dumnezeu, ceea ce 
eşti mai presus decât Heruvimii 
şi mai cinstită decât Serafimii, 
Fecioară de Dumnezeu aleasă, 
bucuria tuturor celor necăjiți; 
dăruieşte-ne mângâiere nouă, 
celor ce suntem în necazuri, că, 
afară de tine, altă scăpare şi aju-
tor nu avem. Tu singură eşti mij-
locitoarea bucuriei noastre şi, ca 
Maica lui Dumnezeu şi maica 
milostivirii, stând înaintea Pre-
stolului Preasfintei Treimi, poți 
să ne ajuți nouă. Că nimeni dintre 
cei care se roagă ție cu credință 
nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum, 
în ziua necazului nostru, pe noi, 
cei ce cădem înaintea icoanei 
tale şi cu lacrimi ne rugăm ție. 
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Alungă de la noi toate necazurile 
şi nevoile ce vin asupra noastră în 
această vremelnică viață şi, prin 
atotputernica ta mijlocire, nu ne 
lipsi nici de veşnica şi nesfârşita 
bucurie în Împărăția Fiului tău şi 
Dumnezeului nostru. Amin.

Rugăciunea a doua
Împărăteasa mea cea preabună 

şi nădejdea mea, Născătoare de 
Dumnezeu, primitoarea săraci-
lor, bucuria mâhniților şi acope-
ritoarea necăjiților, vezi-mi ne- 
voia, vezi-mi mâhnirea, ajută-mi 
ca unui neputincios, hrăneşte-mă 
ca pe un străin, necazul meu îl 
ştii, deci, dezleagă-l precum vrei, 
că n-am alt ajutor afară de tine, 
nici altă folositoare grabnică, 
nici altă mângâietoare bună, ci 
numai pe tine, o, Maica lui Dum-
nezeu, ca să mă păzeşti şi să mă 
acoperi în vecii vecilor. Amin.
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După citirea Rugăciunii, se cântă 
la strană Condacul 1, în timpul căruia 
preotul cădeşte. Apoi rostim:

Cuvine-se, cu adevărat, să te feri-
cim pe tine, Născătoare de Dum-
nezeu, cea pururea fericită şi prea-
nevinovată şi Maica Dum  nezeului 
nostru. Ceea ce eşti mai cinstită de-
cât Heruvimii şi mai slăvită, fără de 
asemănare, decât Serafimii, care, fără 
stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul 
ai născut, pe tine, cea cu adevărat 
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Dacă este preot, ros teşte ectenia în-
treită, apoi face otpustul mic. În lipsa 
preotului, încheiem, zicând:

Pentru rugăciunile Sfinților Părin-
ților noştri, Doamne Iisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe 
noi. Amin.
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