
ACATISTUL IMN CANTAT INAINTEA  
ICOANEI FACATOARE DE MINUNI A  

MAICII DOMNULUI NUMITA PORTARITA  
25 februarie �i pe 26 octombrie. 

 
 

Condacul 1 
Ap�r�toare Doamn�, St�pâna noastr� de Dumnezeu N�sc�toare, cânt�rile cele 

de laud� aducem �ie noi, robii t�i, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am 
igonisit arma tare, zid nebiruit �i straj� nebiruit�. Acoper�-ne �i ne ap�r� pe noi to�i 
de vr��ma�ii cei v�zu�i �i de cei nev�zu�i �i de toat� v�t�marea sufleteasc� �i 
trupeasc�, ca s� strig�m �ie: Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor 
u�ile Raiului! 
 

Icosul 1 
Îngerul cel mai întâi st�t�tor trimis a fost s� zic� N�sc�toarei de Dumnezeu, 

când a c�zut ei sor�ii slujirii apostole�ti în p�mântul Iviriei:” De Ierusalim nu te 
îndep�rta �i nu te despar�i, iar sortul ce �i-a c�zut �ie, se va ar�ta luminat în zilele 
cele mai de apoi, c� te vei osteni în p�mântul întru care Dumnezeu v� voi pentru 
tine, pentru aceea zicem: 

Bucur�-te, prin care lumii se va aduce mântuirea; 
Bucur�-te, prin care în�el�ciunea idoleasc� se va surpa; 
Bucur�-te, prin care puterea st�pânitorului întunericului se va ru�ina; 
Bucur�-te, prin care împ�r��ia lui Hristos se va înt�ri; 
Bucur�-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor c�zu�i în întunericul slujirii 

idole�ti; 
Bucur�-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; 
Bucur�-te, slujitoare a Fiului t�u �i Dumnezeu; 
Bucur�-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; 
Bucur�-te, în�l�imea faptelor bune; 
Bucur�-te, adâncimea smeritei cuget�ri; 
Bucur�-te, prin care credincio�ii cunosc pe F�c�torul; 
Bucur�-te, prin care credincio�ii se fac fii Tat�lui; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 

 
 

Condacul 2 
V�zând Sfânta Fecioar� minunat� voie a lui Dumnezeu, pentru Sine, ca o roab� a 
Domnului pururi s-a supus s� fac voia lui, strigând: Aliluia! 
 
 
 



Icosul 2 
În�elegerea cea neîn�eleasa a graiului îngerului, Domnul f�când-o în�eleas� �ie, 

Preacurata, a îndreptat mergerea ta c�tre muntele Athosului, unde s-a gr�it de tine 
celor ce se nevoiesc intru neamul duhovnicesc. Deci noi cu bucurie strigam c�tre 
tine: 

Bucur�-te, Ceea ce ai sfin�it Athosul cu venirea ta; 
Bucur�-te, Ceea ce ai surpat idolii; 
Bucur�-te, Ceea ce ai s�dit acolo credin�a cea adev�rat�; 
Bucur�-te, Ceea ce ai izgonit de acolo pe cei necredincio�i; 
Bucur�-te, Ceea ce �i-ai ales gradina �ie Muntele acesta; 
Bucur�-te, Ceea ce locului acestuia darul t�u l-ai f�g�duit; 
Bucur�-te, d�t�toarea bun�t��ilor p�mânte�ti tuturor credincio�ilor ce locuiesc 

pe el; 
Bucur�-te, chez�suitoare mântuirii celei ve�nice; 
Bucur�-te, mijlocitoare cald� celor ce locuiesc în gr�dina ta; 
Bucur�-te, înfrico�area tuturor vr��ma�ilor; 
Bucur�-te, Ceea ce ai f�g�duit mila Fiului t�u locului acestuia, pân� la sfâr�itul 

veacurilor; 
Bucur�-te, Ceea ce ai prevestit cu darul Lui nu se va dep�rta de la Sfântul 

Munte; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 3 
Puterea Celui Preaînalt cu ap�rarea Maicii lui Dumnezeu a umbrit Sfântul 

Munte, surp�turile �i v�ile lui, ca un s�la� prea larg, l-a ar�tat tuturor celor ce în 
via�a c�lug�reasc� doresc s� culeag� mântuire, �i vor cânta: Aliluia! 

 
Icosul 3 

Având purtare de grij� pentru gr�dina ta �i pentru poporul din p�mântul Iriviei 
bine ai voit a se zidi, în locul unde îns��i ai statut când ai venit la Athos, un loca� 
al neamului lor ca un liman celor ce cauta mântuirea, �i ai voit a le da icoana ta, ca 
to�i s� zic� �ie: 

Bucur�-te, Ceea ce ai fost aleas� ocrotitoare p�mântului Iviriei; 
Bucur�-te, c� �ara aceasta s-a întors de la în�el�ciunea idoleasc� la lumina lui 

Hristos; 
Bucur�-te, Odrasla ml�di�ei celei neve�tejite care ai odr�slit acum via�a 

luminat�; 
Bucur�-te, Ceea ce ai crescut strugurii minunilor �i ai bunei credin�e; 
Bucur�-te, livada duhovniceasc� pe Athlon s�dita; 
Bucur�-te, Ceea ce ai izvorât curgere cu duhovniceasc� lumânare pentru 

p�mântul Iviriei; 
Bucur�-te, gura lui Eftimie, cea cu cuvinte de aur; 



Bucur�-te, a lui Ioanichie cetate nebiruit�; 
Bucur�-te, a c�lug�rilor îngr�dire; 
Bucur�-te, liman lin celor ce caut� mântuire; 
Bucur�-te, Ceea ce f�g�duie�ti acelora odihn� ve�nic�; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 4 
Izvor de gânduri de nedumerire având întru sine, cinstit� v�duv�, cea din 

Niceea, s-a tulburat v�zând Sfânta �i prea l�udata icoana a Maicii lui Dumnezeu, 
impus� cu suli�a osta�ului celui stric�tor de icoane, dintru care îndat� a curs sânge 
�i ea de fric� fiind cuprins�, ca s� nu fie batjocorita Sfânta Icoan�, cu rug�ciuni �i 
lacrimi v�rsând-o mergând spre apus, cu veselie a strigat: Aliluia! 

 
Icosul 4 

V�zând c�lug�rii Sfântului Munte, flac�ra ce se arat� pe mare ca un stâlp de 
foc, a c�rui în�l�ime ajungea pân� la cer �i str�lucea ca un soare, �i venind noaptea 
la malul m�rii au v�zut Sfânta Icoana a Maicii lui Dumnezeu purtându-se pe mare 
cu putere dumnezeiasc� �i au strigat celei pline de dar: 

Bucur�-te, Rug nears ce te-ai v�zut de puitorul de lege; 
Bucur�-te, stâlp de foc care pov��uie�ti pe cei din întuneric; 
Bucur�-te, scara care ajungi pân� la cer, pe care s-a pogorât Dumnezeu; 
Bucur�-te, pod care treci la cer pe cei de pe p�mânt; 
Bucur�-te, raza zilei celei de tain�; 
Bucur�-te, Ceea ce ai n�scut lumina cea neapusa; 
Bucur�-te, Ceea ce n-ai înv��at pe nimeni în ce chip a fost; 
Bucur�-te, Ceea ce e�ti îmbr�cat� în soare, care str�luce�ti cu darul �i cu slav� 

în toat� lumea; 
Bucur�-te, stea care ar��i soarele; 
Bucur�-te, fulger care luminezi sufletele �i str�luce�ti gândurile celor 

credincio�i; 
Bucur�-te, str�lucire care luminezi pe cei din întuneric; 
Bucur�-te, ca din tine a r�s�rit str�lucirea cea cu mult� lumin�; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 5 
Icoana ta cea cu Dumnezeiasca mergere vrând s� o dai l�ca�ului M�n�stirii 

Ivirii, zis-ai dumnezeiasca Maica Arhimandritului Gavriil: “mergi cu ceata 
c�lug�rilor la malul m�rii �i te pogoar� în luciul ei �i prime�te Icoana mea”. Deci, 
el întraripat cu credin�a �i cu dragoste a mers pe ap� ca pe uscat �i au luat icoana în 
bra�ele sale �i dobândind acea vistierie s-au bucurat zicând: Aliluia! 

 



Icosul 5 
Vazut-au c�lug�rii din M�n�stirea Ivirului de multe ori Icoana Maicii lui 

Dumnezeu din Biserica scoas� cu putere nev�zut� stând deasupra por�ii, pe zidul 
cur�ii, �i sp�imântându-se au zis unele ca acestea:  

Bucur�-te, Ceea ce bine ai voit a ne da Sfânta Icoana ta;  
Bucur�-te, Ceea ce ne-ai f�g�duit-o acoper�mânt a fi nou�;  
Bucur�-te, Ceea ce ai ar�tat dragostea ta c�tre l�ca�ul nostru;  
Bucur�-te, Ceea ce ai ar�tat purtarea ta de grij� pentru el;  
Bucur�-te, ajutorul nostru în �ar� str�in�;  
Bucur�-te, bun�voin�a lui Dumnezeu c�tre noi;  
Bucur�-te, îndr�znirea noastr� c�tre Dumnezeu;  
Bucur�-te, izb�vitoarea lacrimilor noastre;  
Bucur�-te, ap�rarea noastr� a celor s�rmani;  
Bucur�-te, îngr�direa noastr�;  
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 6 
Propov�duitor al voii tale f�când pe Gavril, ai zis c�tre el, St�pâna:” N-am 

venit s� fiu p�zit� de voi, ci ca s� fiu Eu p�zitoare vou�, nu numai în veacul acesta 
de acum ci �i în cel viitor. Iat�, dau semn vou�, pân� când ve�i vedea icoana mea 
în m�n�stire nu va lipsi de la voi darul �i mila Fiului meu, ca to�i s� strige Lui: 
Aliluia”  

 
Icosul 6 

Bucurie mare s-a f�cut la to�i cei ce au auzit f�g�duin�ele tale, Maic� lui 
Dumnezeu, �i �ie, Port�ri�ei cere�ti, Biserica �i-au ridicat c�lug�rii în poarta 
m�n�stirii, strigând a�a:  

Bucur�-te, st�t�toarea înainte pentru noi, în cele viitoare;  
Bucur�-te, Ceea ce fric� Domnului ne înve�i pe noi;  
Bucur�-te, Ceea ce ne îndreptezi pe calea cea bun�;  
Bucur�-te, îndr�znirea �i n�dejdea noastr�;  
Bucur�-te, a�teptarea noastr� �i acoper�mântul;  
Bucur�-te, Ceea ce ce ai plecat c�tre noi milostivirea Fiului t�u;  
Bucur�-te, Ceea ce ne veste�ti c� darul Lui va fi cu noi;  
Bucur�-te, Ceea ce Icoana te cea sfânt� ne-ai dat-o noua arvuna a milei Fiului 

t�u;  
Bucur�-te, Ceea ce ai dat ei darul facerii de minuni;  
Bucur�-te, Ceea ce dep�rtezi de la noi tot r�ul;  
Bucur�-te, Ceea ce deschizi intrarea a tot binele; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 



Condacul 7 
Vrând r�u credinciosul Amira s� strice l�ca�ul M�n�stirii Ivirului �i ob�tea de 

c�lug�ri ce era adunat� acolo s� o risipeasc�, de grab� au cunoscut ap�rarea 
l�ca�ului de c�tre Maic� lui Dumnezeu, v�zând cor�biile sale în adâncimea marii 
înecate �i pe osta�ii pierdu�i prin valurile m�rii. Deci înfrico�ându-se ei �i venind 
cu smerenie au dat la m�n�stire aur �i argint, cerând iertare. Iar c�lug�rii v�zând 
acestea au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icosul 7 

Multe �i nenum�rate minuni ai ar�tat, Maic� lui Dumnezeu, plinind în 
m�n�stire lipsa de vin, de fain� �i de untdelemn, pe cei îndr�ci�i vindecând, 
�chiopilor d�ruind umblare, orbilor vedere �i toat� neputin�a vindecând, ca v�zând 
aceste minuni s�-�i cânt�m �ie: 

Bucur�-te, Ap�r�toare Doamn�, care biruie�ti pe vr��ma�i; 
Bucur�-te, cea grabnic� spre ajutor celor ce te cheam� pe tine; 
Bucur�-te, Ceea ce nu treci cu vederea rug�ciunea noastr�; 
Bucur�-te, Ceea ce de la f�g�duin�a nu te întorci; 
Bucur�-te, Ceea ce întristarea intru bucurie o prefaci; 
Bucur�-te, Ceea ce lips� din m�n�stire tu o acoperi cu îndestulare; 
Bucur�-te, a orbilor vedere; 
Bucur�-te, a �chiopilor umblare; 
Bucur�-te, a tuturor scârbi�ilor mângâietoare; 
Bucur�-te, c� nu încetezi a ne purta de grij� �i a ne mântui pe noi; 
Bucur�-te, ca dintru atâtea rele ne izb�ve�ti pe noi; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 8 
Auzind Patriarhul Nicon de l�ca�ul M�n�stirii Ivirului cel minunat, acoperit de 

Icoana Maicii Domnului, a dorit ca �i �ara lui s� aib� împ�rt��ire de darul ei. 
Pentru aceast� zidind loca� în cinstea acestei preasl�vite Icoane, cu osârdie a cerut 
închipuirea Sfintei Icoane cea f�c�toare de minuni a Maicii lui Dumnezeu, ca prin 
acoper�mântul ei, acoperi�i fiind, s� cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icosul 8 

Cu totul intru cei de sus fiind �i de cei de jos desp�r�indu-te, bine ai voit, Maic� 
lui Dumnezeu, s� d�ruie�ti aceea�i binecuvântare a Athos ului �i peste l�ca�ul 
M�n�stirii Pecersca, al robului t�u Antonie, prin asem�narea cinstitului t�u chip cu 
care ai binecuvântat Athosul. Pentru aceea strigam �ie: 

Bucur�-te, acoper�mântul cel mai lat decât norul; 
Bucur�-te, îngr�direa �i înt�rirea drept credincio�ilor; 
Bucur�-te, stâlp nemi�cat al Bisericii dreptm�ritoare;  
Bucur�-te, înfruntarea eresurilor �i a dezbin�rilor;  



Bucur�-te, Ceea ce mul�imea credincio�ilor o luminezi cu str�lucitoarele raze 
ale Icoanei tale celei f�c�toare de minuni;  

Bucur�-te, Cea ce izvor��ti de la ea darurile vindec�rilor �i ale minunilor tale;  
Bucur�-te, îngrozirea vr��ma�ilor;  
Bucur�-te, veselia arhiereilor �i a preo�ilor;  
Bucur�-te, pov��uitoarea c�lug�rilor �i mântuirea a tot neamul cre�tinesc;  
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 9 
Toat� osârdia având-o adunarea pustnicilor M�n�stirii Ivirul pentru zugr�virea 

Preacinstitului chip al milostivei Port�ri�e, s�vâr�ind cânt�ri de rug�ciune �i cu ap� 
de la minunat� Icoana sp�lând scândur� pe care voia s� zugr�veasc� cinstitul ei 
chip, au sfin�it pe cuviosul Iamvlih, care nevoindu-se cu toat� ob�tea p�rin�ilor, în 
post �i rug�ciuni, au zugr�vit închipuirea Icoanei Maicii lui Dumnezeu, pentru 
care noi pururi strig�m: Aliluia!  

 
Icosul 9 

Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, N�sc�toare de Dumnezeu, a fi ca ni�te 
pe�ti f�r� de glas, c� nu se pricep dup� vrednicie s� laude toate minunile tale care 
le-ai ar�tat, neamului omenesc, de la Sfânta Icoana ta. C�ci înc� pe cale fiind spre 
�ara ruseasc�, s-au f�cut minuni, poruncind binecredinciosului Emanoil s� dea 
pre�ul r�scump�r�rii celor necredincio�i care împiedicau mergerea Sfintei Icoane 
�i îndoit dup� aceea întorcându-i lui. Iar noi pentru aceast� cu credin�a strigam a�a: 

Bucur�-te, izvorul minunilor cel nedesertat;  
Bucur�-te, ca totdeauna e�ti mijlocitoare c�tre Dumnezeu;  
Bucur�-te, sc�parea celor din nevoi; 
Bucur�-te, mângâierea celor scârbi�i; 
Bucur�-te, vindecarea bolnavilor; 
Bucur�-te, Maic� milostiv� a celor s�rmani; 
Bucur�-te, întoarcerea la calea adev�rului a celor robi�i; 
Bucur�-te, chemarea p�c�to�ilor la poc�in��; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 10 
Vrând s� mântuie�ti mul�i oameni din nevoi �i din tot felul de scârbe, izvor de 

mil� neîmpu�inata izvor��ti, dumnezeiasca Maic�, de la Icoana ta, neamului 
nostru. C� iat� e�ti grabnic ajut�toare în l�ca�ul Ivirului celui nou, înmul�ind 
darurile tale �i în alte ora�e �i m�n�stiri �i sate, celor ce te cinstesc pe tine toate 
cererile le împline�ti, pentru aceea sl�vim pe Dumnezeu, care ne-a dat nou� un a�a 
dar, �i strig�m: Aliluia! 

 



Icosul 10 
Zid e�ti, N�sc�toare de Dumnezeu, cinului c�lug�resc �i tuturor celor ce 

alearg� la tine, ca F�c�torul cerului �i al p�mântului s�l��luindu-se în Feciorescul 
t�u pântece, a înv��at pe to�i râvnitorii de cur��ie �i de întreaga în�elepciune s� 
strige c�tre tine: 

Bucur�-te, vas ales al cur��iei; 
Bucur�-te, cununa fecioriei; 
Bucur�-te, c�mara nun�ii celei f�r� de de s�mân��; 
Bucur�-te, Mireasa nenuntita; 
Bucur�-te, Ceea ce ai n�scut pe sem�n�torul cur��iei; 
Bucur�-te, Ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincio�i; 
Bucur�-te, grabnic� ajut�toare în viforul ispitelor; 
Bucur�-te, Ceea ce izgone�ti asupririle vr��ma�ilor; 
Bucur�-te, Cea ce risipe�ti întunecarea patimilor celor de suflet pierz�toare; 
Bucur�-te, Ceea ce cur��e�ti gândurile; 
Bucur�-te, Ceea ce ne înve�i a urî dulce�ile cele p�mânte�ti; 
Bucur�-te, Ceea ce îndreptezi min�ile �i inimile c�tre cele de sus; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 

 
Condacul 11 

Se biruie�te toat� cânt�rea care vrea s� tind� c�tre mul�imea milelor tale celor 
multe, ca de-�i vom aduce cânt�ri la num�r tocmai ca nisipul m�rii, St�pâna 
noastr� de Dumnezeu N�sc�toare, nimic nu plinim cum se cade, pentru aceast� 
cantam �ie: Aliluia! 

 
Icosul 11 

F�clie primitoare de lumin� ar�tat� celor ce sunt în mul�imea necazurilor, 
vedem pe Preasfânta icoana a Maicii lui Dumnezeu ca primind focul cel 
nematerialnic al darului, lumineaz� pe to�i cu razele minunilor, 

înv��ându-i a cânta a�a celei prea binecuvântate: 
Bucur�-te, c� e�ti grabnic� ajut�toare; 
Bucur�-te, Ceea ce ne aperi pe noi de foc, de sabie �i de n�v�lirea altor 

neamuri; 
Bucur�-te, Ceea ce ne izb�ve�ti pe noi de foamete �i de moarte n�prasnic�; 
Bucur�-te, Ceea ce ne p�ze�ti pe noi de toate relele cele aduc�toare de moarte; 
Bucur�-te, ajut�toarea pe cale, pe uscat �i pe ape, a celor nec�ji�i; 
Bucur�-te, vindecarea durerilor celor suflete�ti �i trupe�ti; 
Bucur�-te, milostiva mângâietoare a celor scârbi�i �i împov�ra�i; 
Bucur�-te, Ceea ce pe cei dezn�d�jdui�i îi întorci din groapa pierz�rii; 
Bucur�-te, Ceea ce nici pe mine nu m� la�i f�r� ajutorul �i ap�rarea ta; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 



 
Condacul 12 

Vrând s� dea har datoriilor celor omene�ti, d�t�torul de bine venit-a singur la 
cei ce se dep�rtaser� de harul Lui, �i rupând zapisul a d�ruit nou� puternic� 
mijlocire pe cea de dumnezeu cu dar d�ruit�, pe Maica lui Dumnezeu, ca prin 
rug�ciunile ei s� strig�m pururi: Aliluia! 

 
Icosul 12 

Cântând minunile tale cele ar�tate în via�a aceasta, te l�udam pe tine, 
N�sc�toare de Dumnezeu, ca pe un izvor nesfâr�it al milei. Deci, c�zând c�tre tine 
înaintea Icoanei tale celei f�c�toare de minuni, cu smerenie te rug�m, fii noua 
acoper�mânt în ziua sfâr�itului nostru, când vom sta la înfrico�atul scaun de 
judecat� al Fiului t�u, ca s� cânt�m �ie: 

Bucur�-te, ceea ce intru slav� stai lâng� scaunul Fiului t�u �i acolo î�i aduci 
aminte de noi; 

Bucur�-te, Cea ce dimpreun� cu Fiul t�u �i Dumnezeu împ�r��e�ti în veci �i 
pentru noi mijloce�ti; 

Bucur�-te, c� celor ce n�d�jduiesc la tine le d�ruie�ti sfâr�it vie�ii f�r� durere �i 
pa�nic; 

Bucur�-te, Ceea ce ne izb�ve�ti de r�nile cele amare; 
Bucur�-te, Ceea ce ne izb�ve�ti de duhurile cele din v�zduh; 
Bucur�-te, �tergerea p�catelor prin poc�in��; 
Bucur�-te, dup� Domnul, n�dejdea noastr� a vie�ii celei fericite; 
Bucur�-te, c� celor ce n�d�jduiesc spre tine le rânduie�ti starea de-a dreapta a 

Fiului t�u; 
Bucur�-te, ca fericitul glas care ne f�g�duie�te mo�tenirea împ�r��iei cerurilor, 

a-l auzi ne învrednice�te; 
Bucur�-te, n�dejdea cea tare a ve�niciei mântuirii a tuturor cre�tinilor; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 13 
O, Maic� prea l�udat�, Preasfânta Doamn�, Fecioara N�sc�toare de Dumnezeu, 

caut� spre noi, cei ce cu smerenie �i cu lacrimi aducem aceste pu�ine rug�ciuni 
înaintea Preacuratei Icoanei tale, �i toat� a�teptarea �i n�dejdea spre tine o punem. 
Izb�ve�te-ne pe noi din toate nevoile �i ispitele din via�a aceasta, �i ne scoate din 
munc� ce va s� fie, c� prin tine s� fim mântui�i �i s� cânt�m lui Dumnezeu: 
Aliluia! 

(Acest condac se zice de trei ori.) 

 
 
 
 



Icosul 1 
Îngerul cel mai întâi st�t�tor trimis a fost s� zic� N�sc�toarei de Dumnezeu, 

când a c�zut ei sor�ii slujirii apostole�ti în p�mântul Iviriei:” De Ierusalim nu te 
îndep�rta �i nu te despar�i, iar sortul ce �i-a c�zut �ie, se va ar�ta luminat în zilele 
cele mai de apoi, c� te vei osteni în p�mântul întru care Dumnezeu v� voi pentru 
tine, pentru aceea zicem: 

Bucur�-te, prin care lumii se va aduce mântuirea; 
Bucur�-te, prin care în�el�ciunea idoleasc� se va surpa; 
Bucur�-te, prin care puterea st�pânitorului întunericului se va ru�ina; 
Bucur�-te, prin care împ�r��ia lui Hristos se va înt�ri; 
Bucur�-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor c�zu�i în întunericul slujirii 

idole�ti; 
Bucur�-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; 
Bucur�-te, slujitoare a Fiului t�u �i Dumnezeu; 
Bucur�-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; 
Bucur�-te, în�l�imea faptelor bune; 
Bucur�-te, adâncimea smeritei cuget�ri; 
Bucur�-te, prin care credincio�ii cunosc pe F�c�torul; 
Bucur�-te, prin care credincio�ii se fac fii Tat�lui; 
Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor u�ile Raiului! 
 
 

Condacul 1 
Ap�r�toare Doamn�, St�pâna noastr� de Dumnezeu N�sc�toare, cânt�rile cele de 
laud� aducem �ie noi, robii t�i, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am 
igonisit arma tare, zid nebiruit �i straj� nebiruit�. Acoper�-ne �i ne ap�r� pe noi to�i 
de vr��ma�ii cei v�zu�i �i de cei nev�zu�i �i de toat� v�t�marea sufleteasc� �i 
trupeasc�, ca s� strig�m �ie: Bucur�-te, Port�ri�a bun�, care deschizi credincio�ilor 
u�ile 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, N�sc�toare de Dumnezeu Doamn�, neîncetat a curs mir 
binecuvântat. Tu ai mângâiat pe cei din exil credincio�i �ie �i ai luminat pe cei 
necredincio�i cu lumina Fiului t�u. De aceea, Stâpân�, cu lacrimi ne închin�m �ie: 
milostive�te-te spre noi la ceasul judec��ii, ca prin mila ta s� nu fim pedepsi�i ca 
unii ce au nesocotit-o, ci prin rug�ciunile tale d�-ne har ca s� aducem roade 
duhovnice�ti �i mântuie�te sufletele noastre. (Glasul 7) 
 
 

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