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ACATISTUL MAICII DOMNULT]I
LA TCOATYA PRODROMTTA

Preotul dd obignuita. binecuudntare, zi-
c6.nd:

BinecuvAntat este Dumnezeu nostru
totdeauna, acum Ei pururea Ei in vecii ve-
cilor.

Iar dacd.nu egtipreot sd- zici:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui

Dumnezeu, pentru rugiciunile Preacura-
tei Maicii Tale Ei ale tuturor sfinfilor, mi-
luieEte-ne pe noi. Amin.

$i sd ziciiardgi:
Slavi fie, Dumnezeul nostru, slavi

Tie!
impirate ceresc, M6ngAietorule, Du-

hul adevirului, Care pretutindenea eqti qi
toate le plineEti; Vistierul bunitililor qi
Dititorule de viali, vino qi Te s6liEluieg-
te intru noi Ei ne curileqte pe noi de toati
intiniciunea qi mAntuiegte, Bunule, sufle-
tele noastre.



ACATISTUL MAICI D OMNULUI
SfinteDumneze"t;;m

te firi de moart., *if.rilqi"_r! pe noi (detrei ori).
Slavi Tatilui qi Fiului qi SfAntuluiDuh.

^ . $i acum gi pururea qi in vecii vecilor.Amin.
preasfAnti Treime, miluieqte-ne pe

l-"1. p""Tne, crrri;.Et.'pe"rt"Ie noastre.Stipdne, iarti F$cieiegif. i"a"*e. Sfinte,cerceteazi gi vindeci neputin[ele ,r"."r*,penhu sfAnt numele Tiul
Doamne miluieqte (de trei ori),
Slavi... gi acum...
Tatil nostru, pare eqti in ceruri,sfinfeasc{-Se nu,nele Tiu, rzi. i*periliaTa, facf,-Se voia Ta, precuin ir. 

"., aqa gipe pimint. pAinea noastra cel de toatezilele di-ne-o noui astnzisf rr. iarti no-ui greqelile noastr", p"""rrr' qinoi iertimgre.gililor noqtri. $i nu,r. a.r-"" pe noi inispiti, ci ne izbiveqte de cel riu.
Ci a Ta este.i*ti"3ti" gi puterea qislava, a Tatilui si u irid;ii 

"^srartului?q, acum qi pururea gi in vecii vecilor.Amin.



Il\ICOANAPRODROMTIA

Apoi se zic tropatele acestea:
Miluieqte-ne pe noi, Doamne, milu-

iegte-ne pe noi, ci, nepricepAndu-ne de
niciun rispuns, aceastfl rug5.ciune adu-
cem f,ie, ca unui StipAn, noi, picitoqii ro-
bii T[i, miluieqte-ne pe noi.

Slavi Tatilui qi Fiului qi Sfintului
Duh.

Doamne, miluieqte-ne pe noi, ci in-
tru Tine am nidijduit; nu Te mflnia pe
noi foarte, nici pomeni firidelegile noas-
tre, ci cauti gi acum ca un milostiv qi ne
izbiveqte pe noi de vrijmaqii nogtri, ci Tu
eqti Dumnezeul nostru Ei,noi suntem po-
porul Tiu; toli lucrul mflinilor Tale qi nu-
mele Tiu chemim.

$i acum Ei pururea gi in vecii vecilor.
Amin.

Uga milostivirii deschide-o noui, bi-
necuvflntatfl Niscitoare de Dumnezeu,
Fecioari, ca si nu pierim cei ce nidijdu-
im intru tine, ci si ne mflntuim prin tine
din nevoi, ci tu eEti mflntuirea neamului
cregtinesc.
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ACATISTUL I,IAICII DOMNULTN

Crezul
Cred intru unul Dumnezeu, Tatilatotgiitorul, Ficitorul 

".*"fri qi."i;#mflntului, aI tuturor celor vizute gi nevi_zute.
gi intru unul lomn fisus Hristos, Fi-uI lui Dumnezeu, Unul_Niscut, Care dinTatil S-a niscut mai inainte Je toti vecii;Lumini din Lumi"e, o*d*iu adeviratdin Dumnezeu aa.",X"rtr-re"""a, iar nuf,flcut, Cet de o fiin1tr c;-'";_ei; prin Caretoate s-au frcut. )

Care pentru noi, oamenii, gi pentru anoastri mAntuire_ S-a pogo"ai din ceruri
Ei s-a intrupat d_e Ia D,rt,ri;H;t qi din Fe_cioar_a Maria gi S-a ficut 

";. 
-.'

gi S-a ristignit pentru noi in zileleIui ponfiu pirat,Ir 
" ieri_r, iis_" ingro-pat.

gi a inviat a treia zi dupi Scripturi.gi S-a suit Ia ceruri^ qi s.a" a"-adreapta Tatilui.
.gi rariqi va si virr{ cu slavi, si jude-ce viii ^ti morfii, a Cirui ir*pa.ltie nu vaavea sfArqit.
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Il\TCoAIYAPRODROMTIA

$i intru Duhul Sfant, Domnul de via-
t[ Ficitorul, Care din Tatil purcede, Cel
ce impreuni cu Tatil gi cu Fiul este inchi-
nat qi slivit, Care a griit prin prooroci.

intru lrna, sffrnti, soborniceasci Ei
apostoleasci Biserici.

Mirturisesc url Botez spre iertarea
picatelor.

Aqtept invierea mor[ilor.
$i viala veacului ce va si fie. Amin.

Doamne miluiegte (de trei ori), Psalmul

So. Apoi se zic

Condacele qi Icoasele

Condacul t:
Apiritoare Doamni, pentru biruinti

mullumiri, izbivindu-ne din nevoi, adu-
cem !ie, Nlscitoare de Dumnezeu, noi,
robii tii. Ci, ca ceea ce ne-ai diruit noui
icoana in care chipul tlu qi al Fiului tiu
s-au zugrivit prin minune dumnezeiasci,
slobozeEte-ne din toate nevoile, ca s[-1i
cflntlm !ie: Bucuri-te, Prea SfAnti Nisci-
toare de Dumnezeur ocrotitoare a Schi-
tului Prodromu!
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ACATISTUL MAICII DOMNIILUI

^ Icosul t:
]Jg..J=i 3rhangh"iii qi soborur cuvi_o sir or athoniti d;-;;; 

"r"irJ#".'JHr"r:T:dat, Niscitoare a"_o"ri.rl'"'J.r] 
". 

aceqtiaprooroceqte i_1 yllqt C"i,i"""f M;";ucenicul SfAntutui c;G";;' siiri.,rf . Ce"ipalatele tale de au1, pe care Ie vizuse inpdrgile, vigrei, 
"" i;"irl;;iiilrrirrr pro_

F"?i$,T;iit!#l:;1,""j#"l:*:"tr#
T_d" Sinuni, p""d;;;fi, 

"'jffe inainte_mergdtoarea. I-ai ardtat #Adi;;" binecu-vdntirilor taie. .r

*;;-gI;; rancl p€Dtru care ili cAntnm cu
Bucuri_t.:_ 

"i 
prodromif{ eqti cudreptate numiii; vwv''r.

Bucuri_te, a schitului inaintemergi_toare smeriti;
Bucur{_te._ roadi pe care SfiintulMunle o a culei;
Bucuri_te- aI Schitului prodromu chi_vot ales;
Bucuri-te. €gumeni care sufletele inobgtea ta cugritinfe ud-,lil,-*'" "
nucure_te- trimbile tare spre trezi_rea din patimi 

"*;Bucuri-te- ci.iir.icgani te schimbi lafa[i, pe privitoi.i oi*irrJ;-ra 
aL .'
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