ACATISTUL NASTERII MAICII DOMNULUI

De este preot, se zice:
„Binecuvântat este Dumnezeul nostru...", iar de este diacon, monah sau mirean, se
zice: „Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-ne pe noi". Amin.
Apoi se zice: Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti
si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi
si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (se zice de
trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh. Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne,
iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste (de trei ori),
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh. Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie împaratia Ta, faca-se
voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt Pâinea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua astazi, si ne
iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita,
ci ne izbaveste de cel viclean. Ca a Ta este împaratia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a
Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin. Apoi:
Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepându-ne de nici un
raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapân, noi, pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe
noi.
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Doamne, miluieste-ne pe noi ca întru Tine am nadajduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici
nu pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de
vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau; toti, lucrul mâinilor
Tale si numele Tau chemam.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvântata Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, ca
sa nu pierim cei ce nadajduim întru Tine, ci sa ne izbavim prin tine din nevoi, caci tu esti
mântuirea neamului crestinesc.
Apoi, Crezul:
Cred întru unul Dumnezeu, Tatal, Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamântului, al
tuturor celor vazute si nevazute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, UnulNascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii; Lumina din Lumina, Dumnezeu
adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iar nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate sau facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a
întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioara si S-a facut om. Si S-a rastignit pentru noi în
zilele lui Pontiu Pilat, si a patimit si S-a îngropat. Si a înviat a treia zi dupa Scripturi. Si S-a
înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a
Carui împaratie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viata facatorul, Care din
Tatal purcede, Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin

prooroci. Întru una, sfânta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica. Marturisesc un botez spre
iertarea pacatelor. Astept învierea mortilor. Si viata veacului ce va sa fie. Amin.
Doamne miluieste (de 12 ori),
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh. Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Veniti sa ne închinam împaratului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne închinam si sa cadem la Hristos, Împaratul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne închinam si sa cadem la Însusi Hristos, Împaratul si Dumnezeul nostru (si
trei închinaciuni).
si Psalmul 142:
Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, întru adevarul Tau, auzi-ma, întru
dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca în picioare; facutu-m-a sa locuiesc în
întuneric ca mortii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine si inima mea s-a tulburat înlauntrul
meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mâinilor Tale m-am gândit Tins-am catre Tine mâinile mele; însetat-a de Tine sufletul meu, ca
un pamânt fara de apa. Degraba auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Sa nu întorci fata Ta de
la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se pogoara în mormânt. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca
spre Tine am nadajduit. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-ma de la vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. învata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti
Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamântul dreptatii. Pentru numele Tau,
Doamne, ma vei via, întru dreptatea Ta, vei scoate din necaz sufletul meu. Si întru mila Ta vei
sfârsi pe vrajmasii mei, si vei pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau. si
iarasi:
Auzi-ma, Doamne, întru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau!
Auzi-ma, Doamne, întru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau!
Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamântul dreptatii.
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh. Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Aliluia (de trei ori),
apoi troparul:
Nasterea ta, de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, bucurie a vestit la toata lumea, ca din
tine a rasarit Soarele dreptatii, Hristos, Dumnezeul nostru. Si dezlegând blestemul a dat
binecuvântare si stricând moartea, ne-a daruit noua viata vesnica.
Doamne miluieste (de trei ori), Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh. Si acum si
pururea si în vecii vecilor. Amin.
Psalmul 50:
Miluieste-ma Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea îndurarilor Tale, sterge
faradelegea mea. Mai vârtos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca
faradelegea mea eu o cunosc, si pacatul meu înaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit si rau
înaintea Ta am facut, asa ca drept esti Tu întru cuvintele Tale si biruitor când vei judeca Tu. Ca
iata, întru faradelegi m-am zamislit si în pacate m-a nascut maica mea. Ca iata, adevarul ai iubit;
cele nearatate si cele ascunse ale întelepciunii Tale mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop, si ma
voi curati; spala-ma-vei, si mai vârtos decât zapada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si
veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce fata Ta de catre pacatele mele, si toate
faradelegile mele sterge-le. Inima curata zideste întru mine, Dumnezeule, si duh drept înnoieste
întru cele dinlauntru ale mele. Nu ma lepada de la fata Ta, si Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la
mine. Da-mi mie bucuria mântuirii Tale, si cu duh stapânitor ma întareste. învata-voi pe cei
faradelege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor întoarce. Izbaveste-ma de varsarea de

sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide, si gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfa, Ti-as fi
dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa bine-placuta lui Dumnezeu este duhul umilit, inima
înfrânta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru bunavoirea Ta, Sionului, si
sa se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de
tot; atunci vor pune pe altarul Tau jertfe.

CONDACELE SI ICOASELE
Condacul 1:
Astazi usa vietii se deschide, astazi raza Soarelui Celui întelegator rasare, astazi Maica
bucuriei se naste spre mântuirea a toata lumea. Veseliti-va popoare si va bucurati si, cu credinta,
din inima laudati-o asa: Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre
bucuria si mântuirea a toata lumea!
Icosul 1:
Soborul îngeresc si neamul omenesc astazi dupa cuviinta sa se veseleasca, pentru ca
Eva cea tainica în lume vine si nadejdea asteptarii lui Adam se împlineste. Pe care toti, laudând-o,
asa sa-i zicem:
Bucura-te, ca viata si bucuria prin tine lumii se va trimite.
Bucura-te, steaua diminetii cea întelegatoare.
Bucura-te, steaua darului care vestesti venirea în lume a vesnicului Soare.
Bucura-te, dimineata si zori care aduci lumii vesnica nemurire.
Bucura-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrainat
Bucura-te, chemarea înapoi a celor pe care sarpele i-a înselat.
Bucura-te, camara a tainelor mântuirii neamului omenesc. Bucura-te, floarea milei si a
îndurarii Parintelui ceresc.
Bucura-te, odor ales de Dumnezeu si slava fecioriei.
Bucura-te, salasul cel cuvântator si camara cea sfânta a bucuriei.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 2-lea:
Adam si Eva sa se veseleasca împreuna cu tot neamul omenesc, caci împacarea lui
Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat si Maica milei la noi a sosit; pentru care, slava dam lui
Dumnezeu, asa: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Adam, cu taina, la început pe femeie cu numele vietii a numit-o, ca la plinirea vremii,
prin Eva cea tainica si duhovniceasca, viata lumii s-a înnoit si bucuria în locul întristarii a rasarit;
pe care, cu credinta, din inima o laudam asa:
Bucura-te, rasaritul cel gândit al Soarelui Celui neînserat.
Bucura-te, revarsarea bucuriei care ai alungat întristarea.
Bucura-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arsita pacatului se racoreste.
Bucura-te, roua cea de viata aducatoare, prin care roua mortii se tamaduieste.
Bucura-te, lacas preasfânt si raiul cel gândit al desfatarii.
Bucura-te, fântâna darurilor si izvor al mângâierii.
Bucura-te, stâlparea cea întelegatoare din radacina împarateasca.
Bucura-te, floare duhovniceasca din samânta arhiereasca.
Bucura-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasa.

Bucura-te, Sfânta Sfintelor si scara cereasca.
Bucura-te, raiule cu totul înflorit.
Bucura-te, raiule cuvântator si preaîmpodobit.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 3-lea:
Bucurie a luat de la Dumnezeu, Ana, pentru nasterea lui Samu-el, dar si mai mare a fost
bucuria dumnezeiestilor Parinti pentru nasterea ta, Preasfânta Fecioara. Pentru care, slava si
multumita din toata inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Dupa îndelungata vreme de nerodire si de mâhnire a dumnezeiestilor tai parinti, ca un
soare preafrumos ai rasarit si noaptea întristarilor ai risipit-o prin nasterea ta, si bucurie la toata
lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie si cu umilinta te laudam asa:
Bucura-te, ca nasterea ta îngerul Domnului o a vestit
Bucura-te, ca numele tau de înger s-a proorocit.
Bucura-te, ca la nasterea ta cerul si pamântul s-au bucurat.
Bucura-te, ca numele de Maria ca taina de la Dumnezeu ti s-a dat
Bucura-te, ca cele cinci slove ale numelui tau pe unele din darurile tale le-a aratat.
Bucura-te, ca tu cu fecioria si cu proorocia ai covârsit-o pe Maria.
Bucura-te, caci cu milostenia si cu smerenia ai stralucit mai mult ca Abigail.
Bucura-te, ca frumusetea Rahilei ai întrecut-o fara de asemanare.
Bucura-te, ca frumusetea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare.
Bucura-te, ca pe Iudita cea înteleapta, cu întelepciunea ai întrecut-o.
Bucura-te, ca pe Ana, mama lui Samuel, prin moartea cea gânditoare ai covârsit-o.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 4-lea:
Sa se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare, ca, iata, semnul bucuriei în lume a
stralucit si Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a carei venire, cerul si pamântul
se bucura si împreuna cu noi cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
Înaintea Soarelui dreptatii, steaua diminetii celei duhovnicesti a rasarit si raza zilei celei
de taina noua ne-a stralucit Veseliti-va popoare si va bucurati si pe dumnezeiasca Prunca, ce s-a
nascut, cu bucurie mare sa o laudam asa:
Bucura-te, Preasfânta, dumnezeiasca Prunca, si odor preacinstit
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, care la noi ai sosit.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au vazut.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ce te-ai nascut spre mântuirea lumii.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ca din pântece neroditor ai rasarit
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ca prin a ta nastere a venit în lume mila lui Dumnezeu.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, prin care soseste împacarea lumii cu Dumnezeu.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, de a carei nastere se veseleste toata lumea.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ca ai izgonit întristarea cea veche din lume.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ca prin nasterea ta ne izbavesti de osânda.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ce înlaturi de la usa Edenului sabia cea de foc
pazitoare.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ca ne aduci iarasi desfatarea raiului.

Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 5-lea:
Nazaretul cel mic si nebagat în seama sa se veseleasca si sa se bucure, caci cu slava si
cu cinste s-a îmbracat prin nasterea ta, Prunca a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te
lauda si cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Înflorit si sfintit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taina pe tine te-a aratat Fecioara, cea
înflorita cu frumusetea fara de asemanare si împodobita cu felurimea darurilor Preasfântului Duh.
De a ta gândita si simtita frumusete foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndraznim a te lauda
asa:
Bucura-te, floarea darurilor cea înflorita si frumusetea cea fara asemanare.
Bucura-te, Fecioara, cea împodobita cu sfintenie nemuritoare.
Bucura-te, floare care din tulpina uscata ai rasarit.
Bucura-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit.
Bucura-te, floare care ai covârsit toate florile raiului cu frumusetea ta.
Bucura-te, floarea darurilor cea preaaleasa.
Bucura-te, Fecioara peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit
Bucura-te, Fecioara, preasfânta si preafrumoasa.
Bucura-te, floare duhovniceasca, care ai împodobit pamântul.
Bucura-te, Fecioara, care ai fost aleasa de Mirele-Cuvântul.
Bucura-te, floare care cu slava nemuritoare pururea înfloresti.
Bucura-te, Fecioara, care covârsesti cu frumusetea cea duhovniceasca cerurile.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 6-lea:
Porumbita lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu,
porumbita cuvântatoare, nascându-te astazi, semnul milei si al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci
în lume. Pentru aceasta toti ne bucuram si pe Dumnezeu îl laudam, cântând: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Pe tine, porumbita lui Dumnezeu, vazându-te sosind la noi, fiica potopului pacatelor ne
paraseste, caci toata lumea prin nasterea ta se izbaveste de osânda, pentru care cu bucurie te
laudam:
Bucura-te, porumbita a lui Dumnezeu, care la noi astazi ai sosit.
Bucura-te, porumbita darului, care ai vestit încetarea mortii pacatului.
Bucura-te, porumbita de aur cu totul preastralucita.
Bucura-te, porumbita duhovniceasca si preasfintita.
Bucura-te, porumbita cuvântatoare si preafrumoasa.
Bucura-te, porumbita preasfânta si preaaleasa.
Bucura-te, porumbita, prin care lumea s-a izbavit de întristare.
Bucura-te, porumbita, prin care ne-am izbavit de rana mortii.
Bucura-te, porumbita, peste care Duhul Sfânt a venit.
Bucura-te, porumbita, pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 7-lea:

Avraam Patriarhul si Sara s-au slavit de demult pentru nasterea lui Isaac. Dar,
Preacurata Fecioara, cu cât este slava ta mai înalta decât a lui Isaac, cu cât slava dumnezeiestilor
tai parinti a covârsit pe cea a lui Avraam? Pentru care, se cuvine a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Scara lui Iacob, pe tine, Preasfânta Fecioara, te-a închipuit, caci pe aceea îngerii s-au
vazut suindu-se si pogorându-se; iar prin tine, scara cea întelegatoare, Ziditorul îngerilor pâna la
noi S-a pogorât si firea noastra prin tine s-a suit de-a dreapta Tatalui; pentru care te laudam asa:
Bucura-te, scara duhovniceasca, pe care Dumnezeu pâna la noi S-a pogorât
Bucura-te, scara întelegatoare, prin care cerul si pamântul s-au unit.
Bucura-te, scara de taina, care de la pamânt ne-ai ridicat.
Bucura-te, scara cea tainica, care pe cer te-ai rezemat.
Bucura-te, scara lui Dumnezeu, cea preaminunata.
Bucura-te, scara cerului, cea preaînfricosata.
Bucura-te, scara gândita, a tainelor mântuirii.
Bucura-te, scara gândita, spre desavârsire.
Bucura-te, scara, prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu si îndurarea.
Bucura-te, scara, prin care noi ne suim la Dumnezeu si luam iertarea.
Bucura-te, scara vie, care toate treptele duhovnicesti ti le-ai agonisit.
Bucura-te, scara Duhului, prin care firea oamenilor pâna la cer s-a suit.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 8-lea:
Preafericitii tai parinti, Ioachim si Ana, dupa a lor fagaduinta, dar sfânt, cu totul fara
prihana, te-au adus pe tine lui Dumnezeu si tuturor oamenilor. Copila a darurilor, adusa ai fost
Lui în Biserica si ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu si ca un înger îl laudai pe El, cântând:
Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Vietuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfânta Fecioara, a fost asemenea îngerilor lui
Dumnezeu, caci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile mintii erai si în slavoslovia Lui pururea
zaboveai; pentru care si noi, smeritii, te laudam asa:
Bucura-te, caci cu ochii mintii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai vazut.
Bucura-te, caci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut.
Bucura-te, ca gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai.
Bucura-te, ca din gura ta cea de gând pe Duhul Sfânt pururea Îl trageai.
Bucura-te, ca prin tacerea ta cea de gând ai staruit în luarea aminte.
Bucura-te, ca prin tacerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-a luminat.
Bucura-te, caci cu smerenia cea preaînalta te-ai îmbracat.
Bucura-te, ca prin smerenia ta spre tine Domnul a cautat.
Bucura-te, caci prin adâncimea smereniei tale, cu înaltime de slava si de dar te-ai
încununat
Bucura-te, ca, în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ti vesti.
Bucura-te, ca de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 9-lea:
Prin cuvânt ai zamislit pe Cuvântul si L-ai nascut mai presus de firea nasterii. Drept
aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Cortul lui Moise cu mestesug, oarecând, s-a împodobit, iar tu, Preasfânta Fecioara, cort
sfânt si întelegator spre încaperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai facut si întru tine L-ai
încaput, pentru care te laudam:
Bucura-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat.
Bucura-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumusetat
Bucura-te, chivot viu si de mâna neîmpletit.
Bucura-te, chivot prealuminat si preasfintit
Bucura-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfintit
Bucura-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit
Bucura-te, cort care ai purtat întru tine pe Datatorul Legii.
Bucura-te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat
Bucura-te, cort care spre sfintirea si mântuirea lumii te-ai facut
Bucura-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încaput.
Bucura-te, cort cu frumusete duhovniceasca împodobit.
Bucura-te, cort viu si întelegator întru care Cuvântul a locuit.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 10-lea:
Împaratul Solomon, biserica preafrumoasa lui Dumnezeu a zidit, iar împaratul cerului si
al pamântului pe tine, Preasfânta Fecioara, biserica vie si întelegatoare spre a Sa salasluire te-a
pregatit. Pentru care, toate popoarele prin tine Îl laudam si-I cântam lauda: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu ca o haina de aur, cu toata podoaba faptelor bune
împodobita, si ca o biserica vie si întelegatoare, a carei frumusete gândita pe ceruri le-a întrecut;
iar cetele îngerilor mult minunându-se, pe tine te lauda asa:
Bucura-te, biserica mai desfatata decât cerurile.
Bucura-te, biserica preasfânta si înfrumusetata.
Bucura-te, biserica în care a încaput Dumnezeu.
Bucura-te, biserica preaîmpodobita, care pe biserica lui Solomon ai înfrumusetat-o.
Bucura-te, biserica a carei slava dinlauntru straluceste.
Bucura-te, biserica întelegatoare în care Dumnezeu se odihneste.
Bucura-te, biserica însufletita si cuvântatoare.
Bucura-te, biserica întru care pururea lumineaza neînseratul Soare.
Bucura-te, biserica mai înalta decât cerurile.
Bucura-te, biserica a Preasfântului Duh, cea prealuminata.
Bucura-te, caci cu darurile Sfântului Duh stralucesti foarte.
Bucura-te, biserica milei si a milostivirii, care pe toti îi adapostesti.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 11-lea:
Mai înainte te-a vazut pe tine, Sfânta Fecioara, dumnezeiescul Prooroc Iezechiel, ca pe
o usa încuiata si pecetluita cu Duhul, prin care a intrat si a iesit Hristos-Dumnezeu, nestricând
pecetile fecioriei tale, pe Care Îl laudam si Îi cântam: Aliluia!
Icosul al 11-lea:

Prin tine, usa vietii celei de taina, a venit în lume Mântuitorul si usile cerului s-au
deschis pentru toti cei ce vor crede în El si pe tine te vor avea mijlocitoare preabuna; pentru care
te laudam asa:
Bucura-te, usa lui Dumnezeu prin care Viata a intrat.
Bucura-te, usa cea întelegatoare a cerescului Împarat.
Bucura-te, usa prin care mila si iertarea pentru noi a venit
Bucura-te, usa raiului celui preasfintit.
Bucura-te, usa luminii si a bucuriei.
Bucura-te, usa cea pecetluita a fecioriei.
Bucura-te, usa împaratiei cerurilor cea preafrumoasa.
Bucura-te, usa mântuirii cea preaaleasa.
Bucura-te, usa vietii si a îndurarii.
Bucura-te, usa milei si a mângâierii.
Bucura-te, usa gândita a slavei celei nemuritoare.
Bucura-te, usa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 12-lea:
David, Proorocul si împaratul, dupa cuviinta sa se bucure, ca din neamul lui pe pamânt
vlastar preasfânt a rasarit, care Rodul vietii, prin Duhul Sfânt, Îl va aduce în lume; pe Care îngerii
si oamenii Îl lauda si Îi cânta: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Dumnezeiescul Parinte David, pe tine mai înainte te-a vazut, prin Duhul Cel Sfânt, ca
pe o Împarateasa a cerului si a pamântului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbracata în haina
aurita si împodobita, pe care noi, smeritii robii tai, cu credinta din inima te laudam:
Bucura-te, Împarateasa cerului si a pamântului.
Bucura-te, Împarateasa cerului cea preaslavita.
Bucura-te, Împarateasa cea fara de asemanare, mai slavita decât Serafimii.
Bucura-te, Împarateasa îngerilor si a tuturor cetelor celor întelegatoare.
Bucura-te, Împarateasa preasfânta si preafrumoasa.
Bucura-te, Împarateasa preabuna si preaaleasa.
Bucura-te, Împarateasa cea împodobita cu haina de aur ceresc.
Bucura-te, Împarateasa cea cu frumusete duhovniceasca împodobita.
Bucura-te, Împarateasa zilei, care în ziua judecatii celei de apoi vei sta lânga divanul cel
de fulger.
Bucura-te, Împarateasa preaîndurata, care la vremea judecatii celei de apoi mare
îndrazneala catre Judecatorul vei avea.
Bucura-te, Împarateasa preamilostiva si preafolositoare.
Bucura-te, Împarateasa preamilostiva, nadejdea preaticalosu-lui meu suflet la judecata
cea viitoare.
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nas cut spre bucuria si
mântuirea a toata lumea!
Condacul al 13-lea:
O, Preacurata si Preasfânta, dumnezeiasca Prunca Maria care te-ai nascut spre bucuria
si mântuirea a toata lumea, asculti rugaciunile nevrednicilor robilor tai, care, cu credinta si cu
evla vie, din inima laudam nasterea ta cea preacinstita si cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertare
pacatelor noastre, pace si mare mila, cântându-I: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul întâi: Soborul îngeresc si neamul omenesc... si Condacul
întâi: Astazi usa vietii se deschide...

RUGACIUNE

O, Preasfânta, Preacurata si Preanevinovata dumnezeiasca Prunca si Fecioara Maria,
care te-ai nascut din parinti drepti si fara prihana, spre bucuria si mântuirea a toata lumea. O,
Preasfânta Fecioara, floarea firii omenesti, preafrumoasa si preaînte-leapta, care din tulpina
uscata si neroditoare ai rasarit si care, prin a ta nastere, întristarea preafericitilor tai parinti si a
toata lumea ai risipit-o; nu ne lasa pe noi, pacatosii si nevrednicii, care întru întristari si scârbe ne
aflam din pricina pacatelor noastre. O, roada preasfintita a rugaciunii si a înfrânarii, asculta
rugaciunea neputinciosilor robilor tai si, cu darul preasfintelor tale rugaciuni, ajuta-ne noua si ne
învata a ne ruga lui Dumnezeu din inima, fara de raspândire si fara de forma.
Pe tine, chemarea lui Adam celui cazut, te rugam sa mijlocesti pentru noi catre
Dumnezeu, ca sa ne cheme cu darul Sau la adevarata pocainta. Pe tine, Maica bucuriei, te rugam,
veseleste cu darul tau sufletele noastre cele mâhnite si cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii,
mijloceste la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea mintilor si a inimilor noastre. Tu, raiule
cuvântator, ajuta-ne cu darul rugaciunilor tale sa ne curatim de întinaciunea pacatelor noastre, ca
sa ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însufletit al Cuvântului, ajuta-ne noua sa vedem
palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfânta si cu totul fara de prihana a lui
Dumnezeu, ajuta-ne ca sa vedem si noi, cei neputinciosi, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa
Mielului si Maica celor întâi-nascuti.
Tu, caruta Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este stralucitoare
celor drepti si sfinti. Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbreste-ne pe noi de acea
fierbinteala a poftelor trupesti si de aprinderea mâniei si a iutimii. Pe tine, ceea ce esti starea
fulgerului dumnezeirii si raza cea stralucita a Soarelui celui de gând, te rugam, lumineaza-ne cu
darul tau, ca sa nu uitam ca si noi suntem biserici ale lui Dumnezeu si sa nu întristam cu pacatele
noastre Duhul lui Dumnezeu, Care locuieste în noi. Tu, noian al darurilor celor duhovnicesti,
ajuta-ne sa dobândim si noi, nevrednicii, darul lui Dumnezeu în veacul de acum si în cel viitor.
Tu, salas al Duhului Sfânt, mijloceste cu darul tau la Dumnezeu, ca inima curata sa zideasca în
noi si cu duh drept sa înnoiasca cele dinlauntru ale noastre.
Pe tine, Maica îndurarii si a mângâierii, te rugam, cu adânca u-milinta a inimii, sa stai
lânga noi în ceasul cel mai de pe urma al vietii noastre, ca sa ne ajuti si sa ne mângâi sufletele în
vremea despartirii de acest trup stricacios si de veacul acesta trecator. Pe tine, porumbita
întelegatoare cu aripi de aur si cu straluciri de fulger, te rugam din toata inima sa calatoresti cu
noi pâna ce vom trece toate vamile cele înfricosatoare ale vazduhului si toata puterea
întunericului celui de sub cer.
Pe tine, usa vietii, a luminii si a bucuriei, te rugam sa ne ajuti sa intram pe portile cele
sfinte ale împaratiei cerurilor si sa ajungem, cu darul preasfintelor si preaputemicelor tale
rugaciuni, la lumina veseliei celei neasemanate si neapropiate.
Pe tine, Împarateasa cerului si a pamântului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei
Treimi si care ai nascut pe Ziditorul Serafimilor si i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te
rugam, noi, pacatosii si nevrednicii robii tai, sa stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare
si înfricosatoare a Judecatii de apoi si sa îmblânzesti mânia cea sfânta si dreapta a Domnului si
Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca sa miluiasca si sa mântuiasca sufletele noastre. Amin.

