
ACATISTUL IMN CANTAT INAINTEA  
ICOANEI FACATOARE DE MINUNI A  

MAICII DOMNULUI NUMITA PORTARITA  
25 februarie şi pe 26 octombrie. 

 
 

Condacul 1 
Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele 

de laudă aducem ţie noi, robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am 
igonisit arma tare, zid nebiruit şi strajă nebiruită. Acoperă-ne şi ne apără pe noi toţi 
de vrăşmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de toată vătămarea sufletească şi 
trupească, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor 
uşile Raiului! 
 

Icosul 1 
Îngerul cel mai întâi stătător trimis a fost să zică Născătoarei de Dumnezeu, 

când a căzut ei sorţii slujirii apostoleşti în pământul Iviriei:” De Ierusalim nu te 
îndepărta şi nu te desparţi, iar sortul ce ţi-a căzut ţie, se va arăta luminat în zilele 
cele mai de apoi, că te vei osteni în pământul întru care Dumnezeu vă voi pentru 
tine, pentru aceea zicem: 

Bucură-te, prin care lumii se va aduce mântuirea; 
Bucură-te, prin care înşelăciunea idolească se va surpa; 
Bucură-te, prin care puterea stăpânitorului întunericului se va ruşina; 
Bucură-te, prin care împărăţia lui Hristos se va întări; 
Bucură-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor căzuţi în întunericul slujirii 

idoleşti; 
Bucură-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; 
Bucură-te, slujitoare a Fiului tău şi Dumnezeu; 
Bucură-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; 
Bucură-te, înălţimea faptelor bune; 
Bucură-te, adâncimea smeritei cugetări; 
Bucură-te, prin care credincioşii cunosc pe Făcătorul; 
Bucură-te, prin care credincioşii se fac fii Tatălui; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 

 
 

Condacul 2 
Văzând Sfânta Fecioară minunată voie a lui Dumnezeu, pentru Sine, ca o roabă a 
Domnului pururi s-a supus să fac voia lui, strigând: Aliluia! 
 
 
 



Icosul 2 
Înţelegerea cea neînţeleasa a graiului îngerului, Domnul făcând-o înţeleasă ţie, 

Preacurata, a îndreptat mergerea ta către muntele Athosului, unde s-a grăit de tine 
celor ce se nevoiesc intru neamul duhovnicesc. Deci noi cu bucurie strigam către 
tine: 

Bucură-te, Ceea ce ai sfinţit Athosul cu venirea ta; 
Bucură-te, Ceea ce ai surpat idolii; 
Bucură-te, Ceea ce ai sădit acolo credinţa cea adevărată; 
Bucură-te, Ceea ce ai izgonit de acolo pe cei necredincioşi; 
Bucură-te, Ceea ce ţi-ai ales gradina ţie Muntele acesta; 
Bucură-te, Ceea ce locului acestuia darul tău l-ai făgăduit; 
Bucură-te, dătătoarea bunătăţilor pământeşti tuturor credincioşilor ce locuiesc 

pe el; 
Bucură-te, chezăsuitoare mântuirii celei veşnice; 
Bucură-te, mijlocitoare caldă celor ce locuiesc în grădina ta; 
Bucură-te, înfricoşarea tuturor vrăşmaşilor; 
Bucură-te, Ceea ce ai făgăduit mila Fiului tău locului acestuia, până la sfârşitul 

veacurilor; 
Bucură-te, Ceea ce ai prevestit cu darul Lui nu se va depărta de la Sfântul 

Munte; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 3 
Puterea Celui Preaînalt cu apărarea Maicii lui Dumnezeu a umbrit Sfântul 

Munte, surpăturile şi văile lui, ca un sălaş prea larg, l-a arătat tuturor celor ce în 
viaţa călugărească doresc să culeagă mântuire, şi vor cânta: Aliluia! 

 
Icosul 3 

Având purtare de grijă pentru grădina ta şi pentru poporul din pământul Iriviei 
bine ai voit a se zidi, în locul unde însăţi ai statut când ai venit la Athos, un locaş 
al neamului lor ca un liman celor ce cauta mântuirea, şi ai voit a le da icoana ta, ca 
toţi să zică ţie: 

Bucură-te, Ceea ce ai fost aleasă ocrotitoare pământului Iviriei; 
Bucură-te, că ţara aceasta s-a întors de la înşelăciunea idolească la lumina lui 

Hristos; 
Bucură-te, Odrasla mlădiţei celei neveştejite care ai odrăslit acum viaţa 

luminată; 
Bucură-te, Ceea ce ai crescut strugurii minunilor şi ai bunei credinţe; 
Bucură-te, livada duhovnicească pe Athlon sădita; 
Bucură-te, Ceea ce ai izvorât curgere cu duhovnicească lumânare pentru 

pământul Iviriei; 
Bucură-te, gura lui Eftimie, cea cu cuvinte de aur; 



Bucură-te, a lui Ioanichie cetate nebiruită; 
Bucură-te, a călugărilor îngrădire; 
Bucură-te, liman lin celor ce caută mântuire; 
Bucură-te, Ceea ce făgăduieşti acelora odihnă veşnică; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 4 
Izvor de gânduri de nedumerire având întru sine, cinstită văduvă, cea din 

Niceea, s-a tulburat văzând Sfânta şi prea lăudata icoana a Maicii lui Dumnezeu, 
impusă cu suliţa ostaşului celui stricător de icoane, dintru care îndată a curs sânge 
şi ea de frică fiind cuprinsă, ca să nu fie batjocorita Sfânta Icoană, cu rugăciuni şi 
lacrimi vărsând-o mergând spre apus, cu veselie a strigat: Aliluia! 

 
Icosul 4 

Văzând călugării Sfântului Munte, flacăra ce se arată pe mare ca un stâlp de 
foc, a cărui înălţime ajungea până la cer şi strălucea ca un soare, şi venind noaptea 
la malul mării au văzut Sfânta Icoana a Maicii lui Dumnezeu purtându-se pe mare 
cu putere dumnezeiască şi au strigat celei pline de dar: 

Bucură-te, Rug nears ce te-ai văzut de puitorul de lege; 
Bucură-te, stâlp de foc care povăţuieşti pe cei din întuneric; 
Bucură-te, scara care ajungi până la cer, pe care s-a pogorât Dumnezeu; 
Bucură-te, pod care treci la cer pe cei de pe pământ; 
Bucură-te, raza zilei celei de taină; 
Bucură-te, Ceea ce ai născut lumina cea neapusa; 
Bucură-te, Ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost; 
Bucură-te, Ceea ce eşti îmbrăcată în soare, care străluceşti cu darul şi cu slavă 

în toată lumea; 
Bucură-te, stea care arăţi soarele; 
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele şi străluceşti gândurile celor 

credincioşi; 
Bucură-te, strălucire care luminezi pe cei din întuneric; 
Bucură-te, ca din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 5 
Icoana ta cea cu Dumnezeiasca mergere vrând să o dai lăcaşului Mănăstirii 

Ivirii, zis-ai dumnezeiasca Maica Arhimandritului Gavriil: “mergi cu ceata 
călugărilor la malul mării şi te pogoară în luciul ei şi primeşte Icoana mea”. Deci, 
el întraripat cu credinţa şi cu dragoste a mers pe apă ca pe uscat şi au luat icoana în 
braţele sale şi dobândind acea vistierie s-au bucurat zicând: Aliluia! 

 



Icosul 5 
Vazut-au călugării din Mănăstirea Ivirului de multe ori Icoana Maicii lui 

Dumnezeu din Biserica scoasă cu putere nevăzută stând deasupra porţii, pe zidul 
curţii, şi spăimântându-se au zis unele ca acestea:  

Bucură-te, Ceea ce bine ai voit a ne da Sfânta Icoana ta;  
Bucură-te, Ceea ce ne-ai făgăduit-o acoperământ a fi nouă;  
Bucură-te, Ceea ce ai arătat dragostea ta către lăcaşul nostru;  
Bucură-te, Ceea ce ai arătat purtarea ta de grijă pentru el;  
Bucură-te, ajutorul nostru în ţară străină;  
Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi;  
Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu;  
Bucură-te, izbăvitoarea lacrimilor noastre;  
Bucură-te, apărarea noastră a celor sărmani;  
Bucură-te, îngrădirea noastră;  
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 6 
Propovăduitor al voii tale făcând pe Gavril, ai zis către el, Stăpâna:” N-am 

venit să fiu păzită de voi, ci ca să fiu Eu păzitoare vouă, nu numai în veacul acesta 
de acum ci şi în cel viitor. Iată, dau semn vouă, până când veţi vedea icoana mea 
în mănăstire nu va lipsi de la voi darul şi mila Fiului meu, ca toţi să strige Lui: 
Aliluia”  

 
Icosul 6 

Bucurie mare s-a făcut la toţi cei ce au auzit făgăduinţele tale, Maică lui 
Dumnezeu, şi ţie, Portăriţei cereşti, Biserica ţi-au ridicat călugării în poarta 
mănăstirii, strigând aşa:  

Bucură-te, stătătoarea înainte pentru noi, în cele viitoare;  
Bucură-te, Ceea ce frică Domnului ne înveţi pe noi;  
Bucură-te, Ceea ce ne îndreptezi pe calea cea bună;  
Bucură-te, îndrăznirea şi nădejdea noastră;  
Bucură-te, aşteptarea noastră şi acoperământul;  
Bucură-te, Ceea ce ce ai plecat către noi milostivirea Fiului tău;  
Bucură-te, Ceea ce ne vesteşti că darul Lui va fi cu noi;  
Bucură-te, Ceea ce Icoana te cea sfântă ne-ai dat-o noua arvuna a milei Fiului 

tău;  
Bucură-te, Ceea ce ai dat ei darul facerii de minuni;  
Bucură-te, Ceea ce depărtezi de la noi tot răul;  
Bucură-te, Ceea ce deschizi intrarea a tot binele; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 



Condacul 7 
Vrând rău credinciosul Amira să strice lăcaşul Mănăstirii Ivirului şi obştea de 

călugări ce era adunată acolo să o risipească, de grabă au cunoscut apărarea 
lăcaşului de către Maică lui Dumnezeu, văzând corăbiile sale în adâncimea marii 
înecate şi pe ostaşii pierduţi prin valurile mării. Deci înfricoşându-se ei şi venind 
cu smerenie au dat la mănăstire aur şi argint, cerând iertare. Iar călugării văzând 
acestea au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icosul 7 

Multe şi nenumărate minuni ai arătat, Maică lui Dumnezeu, plinind în 
mănăstire lipsa de vin, de faină şi de untdelemn, pe cei îndrăciţi vindecând, 
şchiopilor dăruind umblare, orbilor vedere şi toată neputinţa vindecând, ca văzând 
aceste minuni să-ţi cântăm ţie: 

Bucură-te, Apărătoare Doamnă, care biruieşti pe vrăşmaşi; 
Bucură-te, cea grabnică spre ajutor celor ce te cheamă pe tine; 
Bucură-te, Ceea ce nu treci cu vederea rugăciunea noastră; 
Bucură-te, Ceea ce de la făgăduinţa nu te întorci; 
Bucură-te, Ceea ce întristarea intru bucurie o prefaci; 
Bucură-te, Ceea ce lipsă din mănăstire tu o acoperi cu îndestulare; 
Bucură-te, a orbilor vedere; 
Bucură-te, a şchiopilor umblare; 
Bucură-te, a tuturor scârbiţilor mângâietoare; 
Bucură-te, că nu încetezi a ne purta de grijă şi a ne mântui pe noi; 
Bucură-te, ca dintru atâtea rele ne izbăveşti pe noi; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 8 
Auzind Patriarhul Nicon de lăcaşul Mănăstirii Ivirului cel minunat, acoperit de 

Icoana Maicii Domnului, a dorit ca şi ţara lui să aibă împărtăşire de darul ei. 
Pentru această zidind locaş în cinstea acestei preaslăvite Icoane, cu osârdie a cerut 
închipuirea Sfintei Icoane cea făcătoare de minuni a Maicii lui Dumnezeu, ca prin 
acoperământul ei, acoperiţi fiind, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icosul 8 

Cu totul intru cei de sus fiind şi de cei de jos despărţindu-te, bine ai voit, Maică 
lui Dumnezeu, să dăruieşti aceeaşi binecuvântare a Athos ului şi peste lăcaşul 
Mănăstirii Pecersca, al robului tău Antonie, prin asemănarea cinstitului tău chip cu 
care ai binecuvântat Athosul. Pentru aceea strigam ţie: 

Bucură-te, acoperământul cel mai lat decât norul; 
Bucură-te, îngrădirea şi întărirea drept credincioşilor; 
Bucură-te, stâlp nemişcat al Bisericii dreptmăritoare;  
Bucură-te, înfruntarea eresurilor şi a dezbinărilor;  



Bucură-te, Ceea ce mulţimea credincioşilor o luminezi cu strălucitoarele raze 
ale Icoanei tale celei făcătoare de minuni;  

Bucură-te, Cea ce izvorăşti de la ea darurile vindecărilor şi ale minunilor tale;  
Bucură-te, îngrozirea vrăşmaşilor;  
Bucură-te, veselia arhiereilor şi a preoţilor;  
Bucură-te, povăţuitoarea călugărilor şi mântuirea a tot neamul creştinesc;  
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 9 
Toată osârdia având-o adunarea pustnicilor Mănăstirii Ivirul pentru zugrăvirea 

Preacinstitului chip al milostivei Portăriţe, săvârşind cântări de rugăciune şi cu apă 
de la minunată Icoana spălând scândură pe care voia să zugrăvească cinstitul ei 
chip, au sfinţit pe cuviosul Iamvlih, care nevoindu-se cu toată obştea părinţilor, în 
post şi rugăciuni, au zugrăvit închipuirea Icoanei Maicii lui Dumnezeu, pentru 
care noi pururi strigăm: Aliluia!  

 
Icosul 9 

Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, a fi ca nişte 
peşti fără de glas, că nu se pricep după vrednicie să laude toate minunile tale care 
le-ai arătat, neamului omenesc, de la Sfânta Icoana ta. Căci încă pe cale fiind spre 
ţara rusească, s-au făcut minuni, poruncind binecredinciosului Emanoil să dea 
preţul răscumpărării celor necredincioşi care împiedicau mergerea Sfintei Icoane 
şi îndoit după aceea întorcându-i lui. Iar noi pentru această cu credinţa strigam aşa: 

Bucură-te, izvorul minunilor cel nedesertat;  
Bucură-te, ca totdeauna eşti mijlocitoare către Dumnezeu;  
Bucură-te, scăparea celor din nevoi; 
Bucură-te, mângâierea celor scârbiţi; 
Bucură-te, vindecarea bolnavilor; 
Bucură-te, Maică milostivă a celor sărmani; 
Bucură-te, întoarcerea la calea adevărului a celor robiţi; 
Bucură-te, chemarea păcătoşilor la pocăinţă; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 10 
Vrând să mântuieşti mulţi oameni din nevoi şi din tot felul de scârbe, izvor de 

milă neîmpuţinata izvorăşti, dumnezeiasca Maică, de la Icoana ta, neamului 
nostru. Că iată eşti grabnic ajutătoare în lăcaşul Ivirului celui nou, înmulţind 
darurile tale şi în alte oraşe şi mănăstiri şi sate, celor ce te cinstesc pe tine toate 
cererile le împlineşti, pentru aceea slăvim pe Dumnezeu, care ne-a dat nouă un aşa 
dar, şi strigăm: Aliluia! 

 



Icosul 10 
Zid eşti, Născătoare de Dumnezeu, cinului călugăresc şi tuturor celor ce 

aleargă la tine, ca Făcătorul cerului şi al pământului sălăşluindu-se în Feciorescul 
tău pântece, a învăţat pe toţi râvnitorii de curăţie şi de întreaga înţelepciune să 
strige către tine: 

Bucură-te, vas ales al curăţiei; 
Bucură-te, cununa fecioriei; 
Bucură-te, cămara nunţii celei fără de de sămânţă; 
Bucură-te, Mireasa nenuntita; 
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe semănătorul curăţiei; 
Bucură-te, Ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioşi; 
Bucură-te, grabnică ajutătoare în viforul ispitelor; 
Bucură-te, Ceea ce izgoneşti asupririle vrăşmaşilor; 
Bucură-te, Cea ce risipeşti întunecarea patimilor celor de suflet pierzătoare; 
Bucură-te, Ceea ce curăţeşti gândurile; 
Bucură-te, Ceea ce ne înveţi a urî dulceţile cele pământeşti; 
Bucură-te, Ceea ce îndreptezi minţile şi inimile către cele de sus; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 

 
Condacul 11 

Se biruieşte toată cântărea care vrea să tindă către mulţimea milelor tale celor 
multe, ca de-ţi vom aduce cântări la număr tocmai ca nisipul mării, Stăpâna 
noastră de Dumnezeu Născătoare, nimic nu plinim cum se cade, pentru această 
cantam ţie: Aliluia! 

 
Icosul 11 

Făclie primitoare de lumină arătată celor ce sunt în mulţimea necazurilor, 
vedem pe Preasfânta icoana a Maicii lui Dumnezeu ca primind focul cel 
nematerialnic al darului, luminează pe toţi cu razele minunilor, 

învăţându-i a cânta aşa celei prea binecuvântate: 
Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare; 
Bucură-te, Ceea ce ne aperi pe noi de foc, de sabie şi de năvălirea altor 

neamuri; 
Bucură-te, Ceea ce ne izbăveşti pe noi de foamete şi de moarte năprasnică; 
Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti pe noi de toate relele cele aducătoare de moarte; 
Bucură-te, ajutătoarea pe cale, pe uscat şi pe ape, a celor necăjiţi; 
Bucură-te, vindecarea durerilor celor sufleteşti şi trupeşti; 
Bucură-te, milostiva mângâietoare a celor scârbiţi şi împovăraţi; 
Bucură-te, Ceea ce pe cei deznădăjduiţi îi întorci din groapa pierzării; 
Bucură-te, Ceea ce nici pe mine nu mă laşi fără ajutorul şi apărarea ta; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 



 
Condacul 12 

Vrând să dea har datoriilor celor omeneşti, dătătorul de bine venit-a singur la 
cei ce se depărtaseră de harul Lui, şi rupând zapisul a dăruit nouă puternică 
mijlocire pe cea de dumnezeu cu dar dăruită, pe Maica lui Dumnezeu, ca prin 
rugăciunile ei să strigăm pururi: Aliluia! 

 
Icosul 12 

Cântând minunile tale cele arătate în viaţa aceasta, te lăudam pe tine, 
Născătoare de Dumnezeu, ca pe un izvor nesfârşit al milei. Deci, căzând către tine 
înaintea Icoanei tale celei făcătoare de minuni, cu smerenie te rugăm, fii noua 
acoperământ în ziua sfârşitului nostru, când vom sta la înfricoşatul scaun de 
judecată al Fiului tău, ca să cântăm ţie: 

Bucură-te, ceea ce intru slavă stai lângă scaunul Fiului tău şi acolo îţi aduci 
aminte de noi; 

Bucură-te, Cea ce dimpreună cu Fiul tău şi Dumnezeu împărăţeşti în veci şi 
pentru noi mijloceşti; 

Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc la tine le dăruieşti sfârşit vieţii fără durere şi 
paşnic; 

Bucură-te, Ceea ce ne izbăveşti de rănile cele amare; 
Bucură-te, Ceea ce ne izbăveşti de duhurile cele din văzduh; 
Bucură-te, ştergerea păcatelor prin pocăinţă; 
Bucură-te, după Domnul, nădejdea noastră a vieţii celei fericite; 
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc spre tine le rânduieşti starea de-a dreapta a 

Fiului tău; 
Bucură-te, ca fericitul glas care ne făgăduieşte moştenirea împărăţiei cerurilor, 

a-l auzi ne învredniceşte; 
Bucură-te, nădejdea cea tare a veşniciei mântuirii a tuturor creştinilor; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 13 
O, Maică prea lăudată, Preasfânta Doamnă, Fecioara Născătoare de Dumnezeu, 

caută spre noi, cei ce cu smerenie şi cu lacrimi aducem aceste puţine rugăciuni 
înaintea Preacuratei Icoanei tale, şi toată aşteptarea şi nădejdea spre tine o punem. 
Izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile şi ispitele din viaţa aceasta, şi ne scoate din 
muncă ce va să fie, că prin tine să fim mântuiţi şi să cântăm lui Dumnezeu: 
Aliluia! 

(Acest condac se zice de trei ori.) 

 
 
 
 



Icosul 1 
Îngerul cel mai întâi stătător trimis a fost să zică Născătoarei de Dumnezeu, 

când a căzut ei sorţii slujirii apostoleşti în pământul Iviriei:” De Ierusalim nu te 
îndepărta şi nu te desparţi, iar sortul ce ţi-a căzut ţie, se va arăta luminat în zilele 
cele mai de apoi, că te vei osteni în pământul întru care Dumnezeu vă voi pentru 
tine, pentru aceea zicem: 

Bucură-te, prin care lumii se va aduce mântuirea; 
Bucură-te, prin care înşelăciunea idolească se va surpa; 
Bucură-te, prin care puterea stăpânitorului întunericului se va ruşina; 
Bucură-te, prin care împărăţia lui Hristos se va întări; 
Bucură-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor căzuţi în întunericul slujirii 

idoleşti; 
Bucură-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; 
Bucură-te, slujitoare a Fiului tău şi Dumnezeu; 
Bucură-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; 
Bucură-te, înălţimea faptelor bune; 
Bucură-te, adâncimea smeritei cugetări; 
Bucură-te, prin care credincioşii cunosc pe Făcătorul; 
Bucură-te, prin care credincioşii se fac fii Tatălui; 
Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor uşile Raiului! 
 
 

Condacul 1 
Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de 
laudă aducem ţie noi, robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am 
igonisit arma tare, zid nebiruit şi strajă nebiruită. Acoperă-ne şi ne apără pe noi toţi 
de vrăşmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de toată vătămarea sufletească şi 
trupească, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Portăriţa bună, care deschizi credincioşilor 
uşile Raiului! 
 
 

Rugaciune înaintea Icoanei Maicii Domnului Portarita 
O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, Împarateasa cerului si a pamântului: 

asculta nevoile sufletelor noastre si priveste cu mila spre noi cei care ne închinam 
înaintea sfintei tale icoane. Caci, iata, inghititi de pacatele noastre si zdrobiti de 
furtuna ispitelor, privind la chipul tau îti aducem smeritele noastre rugaciuni, ca 
uneia ce cunoaste suspinele inimilor noastre. Pentru ca nu avem alta ajutoare, 
mijlocitoare si nici alta mângâiere afara de tine, mântuieste-ne tu ceea ce esti 
mama a tuturor celor necajiti si împovarati. 

Ajuta-ne, noua, celor slabi; alina durerea noastra, povatuieste pe cei rataciti de 
la calea cea dreapta, vindeca-i si mantuieste-i pe cei fara de nadejde, da-ne sa 
petrecem timpul ramas din viata noastra în pace si liniste; daruieste-ne un sfârsit 
crestinesc si la infricosatoarea judecata a Fiului Tau sa ne fii milostiva 



mijlocitoare, ca împreuna cu toti cei placuti lui Dumnezeu, sa ne invednicim a 
cânta, a lauda si a te slavi pe Tine ceea ce esti mare sprijinitoare a neamului 
crestinesc. Amin. 
 
 

A doua rugaciune catre Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu  
Facuta în fata Sfintei Icoanei Iviron 

O, Preasfânta Doamna, împarateasa cerului si a pamântului, Preasfânta 
Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, cazând acum înaintea sfintei tale icoane, cu 
cainta în inima, înaltam nevrednica noastra rugaciune; pentru ca desi suntem robi 
netrebnici, vrednici de pedeapsa, nadajduim sa aflam mila prin atotputernica ta 
mijlocire înaintea Judecatorului. Noi credem, o Doamna, ca Fiul tau, care nu 
doreste moartea pacatosilor, va asculta mijlocitoarea ta rugaminte, încredintati 
fiind de minunatul semn al sfintei tale icoane izvorâtoare de mir prin care ai 
revasat cu îmbelsugare nenumarate vindecari asupra celor ce cu credinta si cu 
dragoste au cautat ajutorul tau. De aceea, lacrimând strigam tie: milostiveste-te 
fata de slabanogirea noastra sufleteasca, iarta-ne necredinta, risipeste aroganta 
mândriei noastre, înmoaie inimile noastre împietrite, asculta suspinul celor 
deznadajduiti si întareste-ne sa ramânem în curatie asteptand viitoarea rasplata. 
Binevoieste, o Doamna, ca Sfânta Biserica sa ramâna neclintita în adevar si sa 
sporeasca în dragoste. Ocroteste-ne de de uneltirile demonilor, de credintele 
desarte ale ereticilor si uneste toti crestinii risipiti, ca toti cei ce te cinstesc în 
dreapta credinta pe pamânt, sa se învredniceasca în ceruri sa slaveasca neîncetat 
Preacinstitul nume al Preasfintei Treimi si milostivul tau ajutor fata de noi, în vecii 
vecilor. Amin. 
 
 

Troparul Sfintei Icoane 
Din icoana ta, Născătoare de Dumnezeu Doamnă, neîncetat a curs mir 
binecuvântat. Tu ai mângâiat pe cei din exil credincioşi ţie şi ai luminat pe cei 
necredincioşi cu lumina Fiului tău. De aceea, Stâpână, cu lacrimi ne închinăm ţie: 
milostiveşte-te spre noi la ceasul judecăţii, ca prin mila ta să nu fim pedepsiţi ca 
unii ce au nesocotit-o, ci prin rugăciunile tale dă-ne har ca să aducem roade 
duhovniceşti şi mântuieşte sufletele noastre. (Glasul 7) 
 
 

Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


