
Acatistul Maicii Domnului 

Vindecatoarea de Cancer 

  
  

Scurta istorie a icoanei “Imparateasa a toate” 
  

Sunt in lume multe icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului : “Bucuria 
Tuturor celor Necajiti”, “Aflatoarea Lucrurilor Pierdute”, “Rugul Aprins”, etc. 
Aceste numiri ne arata cum revarsa Maica Domnului harul ei inefabil si mila ei prin 
aceste icoane, fiecare in felul ei diferit. Traditia bisericii pastreaza cu grija toate aceste 
minunate aparari si milostiviri ale Sfintei Fecioare pentru crestinii ortodocsi prin vreme.  

Aceasta icoana facatoare de minuni al carui Acatist il publicam a fost slavita prin 
mila lui Dumnezeu in veacul nostru cel atat de slab in credinta si atat de plin de pacate si 
de griji, prin minunate vindecari de boli trupesti si sufletesti. Numele grecesc al icoanei 
este Pantanassa, pe romaneste, Imparateasa a Toate. 

Icoana se afla inca din secolul al 17-lea, la Sfantul Munte, in Biserica mare a 
Manastirii Vatoped. De cum a fost asezata acolo, indata a savarsit o minune: Un tanar a 
venit la manastire sa se inchine icoanei Maicii Domnului. Cand s’a apropiat de ea, fata 
Maicii Domnului a inceput sa straluceasca si o putere nevazuta l-a trantit la pamant. Cand 
si-a revenit in sine, tanarul a marturisit parintilor manastirii ca traise departe de Hristos si 
ca practicase magia. Din momentul interventiei miraculoase a Sfintei Fecioare, el si-a 
schimbat viata si a devenit un foarte devotat crestin. 

Icoana Maicii Domnului, Imparateasa a Toate, a fost slavita de Dumnezeu si prin 
multe minunate vindecari de cancer, boala atat de raspandita. De aceea, Comunitatea 
Milei (sub protectia Sfantului Ivan de Kronstadt, care se ocupa de copii cu cancer si a 
fost distinsa de catre Institutul de Cercetare stiintifica din Moscova), cu binecuvantarea 
Preafericitului Patriarh Alexei al Doilea, a solicitat sa se faca o copie a icoanei de la 
Vatoped. Raspunzand la aceasta cerere, staretul manastirii, Efraim, a dat binecuvantarea 
sa se inceapa lucrarea de copiere a icoanei facatoare de minuni a Imparatesei a Toate, 
pentru poporul rus. 

Inainte de a incepe pictura icoanei, s’a facut sfanta Liturghie si apoi sfintirea 
aghiasmei mici. Apa sfintita a fost folosita la amestecarea culorilor cu care a fost pictata 
icoana de catre zugravul de icoane Vladimir care a pazit cu grija toate regulile vechi ale 
iconografiei. Cand icoana a fost gatata, a fost asezata in altarul bisericii mari a manastirii 
Vatoped, unde a ramas 40 de zile. Dupa acest rastimp, a plecat spre Rusia, unde a ajuns 
pe data de 11 August, 1995. Mai mult de o suta de episcopi si preoti au primit icoana si 
au savarsit Sfanta Liturghie si un serviciu special pentru icoana in catedrala Adormirea 
Maicii Domnului din Kremlin. 
            La inceput, icoana a ramas o vreme in casa unui preot cucernic de unde a fost 
dusa in spitalele de cancer din Moscova, unde s’au savarsit slujbe pentru bolnavi. Dupa 
aceste slujbe, s’au constat imbunatatiri simtitoare in starea bolnavilor. 
            La scurta vreme, icoana a fost dusa la Biserica Tuturor Sfintilor din fosta 
manastire Novo-Alekseyevsky. Atunci a fost scris Acatistul icoanei (1996), care imbina 
calitatile distinctive ale originalului grec cu traditiile imnografice ale Bisericii Ruse. De 



atunci, in Biserica Tuturor Sfintilor se savarseste in fiecare Duminica slujba speciala si se 
citeste Acatisul Imparatesei a Toate, dupa care se imparte untdelemn sfintit pentru 
ungerea bolnavilor. Biserica Tuturor Sfintilor tine o cronica corecta a tuturor vindecarilor 
minunate savarsite de icoana maicii Domnului. 

Spicuim numai cateva din ele: 
1.      – Acum cinci ani, s’a descoperit ca Alexandru, care acum a implinit 20 de ani, 

avea o angiofibroza la baza craniului. El a venit in mod regulat la slujbele de 
vindecare facute inaintea icoanei Imparatesei a Toate si tumoarea a inceput sa 
descreasca. Acum, Alexandru nu mai are nimic. 

2.      – O femeie in varsta a fost dignosticata cu cancer de gradul trei. I s’a facut 
operatie si i s’a taiat o parte din intestin. Ea a refuzat sa faca chemoterapie si 
radiatii. Fiica sa a inceput sa citeasca Acatisul Impartesei a Toate timp de 40 
de zile, rugandu-se pentru vindecarea mamei sale si ungand-o cu untdelemn 
sfintit pentru bolnavi. Acum este total vindecata. 

3.      – O copila de un an jumatate – Leah - a fost diagnosticata cu cancer la ficat. 
Mama sa a ascultat de sfatul unui crestin pios din biserica la care mergea si a 
inceput sa se roage cu infocare la icoana Imparatesei a Toate. In mod regulat o 
aducea pe fiica ei la impartasit si o ungea cu untdelemn sfintit.                            

Dupa o luna, mama, cu fata stralucind de bucurie, a spus prietenilor sai: 
„Ieri am fost la spital si anlizele au iesit f. bune. Doctorii sunt inmarmuriti”. 
Fericitii parinti, nu numai ca si-au primit copilul vindecat, dar au descoperit si 
margaritarul cel de mare pret al credintei: Dupa ce au facut o slujba de 
multumire, s’au casatorit religios in biserica si au devenit crestini, nu numai 
cu numele, ci si cu trairea. 

Bucura-te Imparateasa a Toate care, cu adevarat, tamaduiesti 
neputintele noastre prin harul tau! 
  
 

Predica la o vindecare 
Mitropolit Antonie de Sourozh. 

  
In numele Tatalui si al Fiului ai al Sfantului Duh. 
Zi de zi auzim in sfintele Evanghelii povestindu-ni-se cum au fost vindecati 

oamenii de bolile lor. In Evanghelii, apare clar un lucru: unde este o nevoie, Dumnezeu 
raspunde. Se ridica insa o intrebare: De ce nu primesc raspuns toti? Fiecare dintre noi are 
nevoie sa fie vindecat fizic sau sufleteste. De ce numai unii sunt vindecati? 

Cand citim Evangheliile, noi pierdem din vedere ca Hristos nu vindeca pe toti. O 
persoana din multime putea fi vindecata, dar multi altii, bolnavi in suflet si in trup nu erau 
vindecati. Acest lucru se intampla pentru ca, spre a primi actiunea harului divin spre 
vindecarea trupului, sau a sufletului, sau a amandorora, noi trebuie sa ne deschidem inima 
spre Dumnezeu. Nu spre vindecare, ci spre Dumnezeu. Adeseori dorim sa eliminam 
boala din viata noastra, nu numai pentru ca ne face traiul greu sau pentru ca boala merge 
mana in mana cu suferinta, ci, mai ales, pentru ca boala ne aminteste de fragilitatea 
noastra. Este ca si cum ne-ar spune: „Nu uita ca esti muritor!” Trupul iti spune: „Tu n’ai 
putere sa-mi redai sanatatea, nu pot face nimic. Eu pot sa mor, sa ma sting, sa ma ofilesc 



si asta inseamna sfarsitul vietii tale. Nu este oare acesta motivul pentru care noi ne 
zbatem din toate puterile sa ne vindecam, sa devenim sanatosi? 

Si astfel, daca din aceste preconditii Ii cerem Domnului sa ne vindece, sa ne aduca 
din nesanatate intru sanatate, inseamna ca noi ii cerem numai uitarea, sa ne ajute sa uitam 
conditia noastra de muritori, in loc sa facem din boala noastra un desteptator al inimii, 
care sa ne aminteasca ca zilele trec, ca timpul se scurteaza si ca daca noi vrem sa atingem 
in aceasta viata statura la care suntem chemati sa ajungem, trebuie sa ne grabim sa 
scuturam tot ce este rau in noi. Pentru ca boala si moartea nu au numai cauze exterioare. 
Purtam in noi insine pacatele amintirii relelor savarsite, amaraciunile, ura, lacomiile si 
multe alte rautati care ucid in noi viata duhului si care nu ne ingaduie sa traim – acum, in 
timpul prezent – viata eterna care inseamna viata in adevaratul inteles al cuvantului, viata 
in plinatatea ei. 

Si atunci ce trebuie sa facem? Atunci sa ne punem noua insine si in mod foarte 
serios, cateva intrebari si, atunci cand venim la Dumnezeu si-I cerem ss ne vindece, sa 
fim pregatiti deja pentru vindecare. A te vindeca nu inseamna sa devii cum ai fost, adica 
sa te intorci sanatos la acelasi fel de viata pe care ai trait-o inainte; a fi vindecat inseamna 
sa fii intreg si gata sa incepi o viata noua ca si cum am muri in acest act al vindecarii 
noastre de catre Dumnezeu, ca boala a fost a omului celui vechi, adica a trupului celui 
stricacios de care vorbeste Sf. Apostol Pavel. (1 Cor. 15: 53) Omul vechi trebuie sa 
moara pentru ca cel nou sa inceapa a trai. Sa fim pregatiti pentru a deveni acest om nou, 
prin moartea omului vechi din noi, pentru a incepe o viata noua, asemenea lui Lazar care 
a fost chemat din mormant, nu pentru a se intoarce la viata lui dinainte, ci traind prin ceva 
care nu poate fi exprimat prin cuvinte omenesti, sa poata re-intra intr’o viata, cu temelii 
noi. 

Suntem noi vrednici de a fi vindecati? Suntem gata? Suntem pregatiti sa ne 
asumam raspunderea unei noi sanatati pentru a ne intoarce iarasi in lumea in care traim 
avand constiinta innoirii noastre? Sa fim sarea pamantului, sa fim lumina lumii, sa fim 
bucurie, sa fim nadejde, sa fim dragoste, sa dam inapoi lui Dumnezeu si omului? 

            Sa incepem sa gandim despre toate acestea, pentru ca suntem bolnavi toti, intr’un fel sau 
altul. Suntem fragili, suntem slabi, nimeni dintre noi nu este in stare sa traiasca deplin, 
nici macar in aceasta viata care ne-a fost data pe pamant. Sa ne gandim bine la toate 
acestea si sa fim in stare sa ne deschidem spre Dumnezeu in asa fel incat El sa-Si poata 
incepe lucrarea de vindecare, prin care ne face noi. Dar sa ne innoim in asa masura, incat 
sa fim in stare sa purtam aceasta innoire, care este, cu adevarat, innoirea de catre 
Dumnezeu a acestei lumi in care traim. Amin! 



Acatistul 
 

Condacul 1 
  
Noi, credinciosii robii tai, stand cu mustrare de inima inaintea icoanei 

tale celei noi aratate, te canta cu laude, O, Imparatesa a Toate. Trimite de sus 
vindecarea ta peste robii tai care acum alearga la tine ca sa putem sa-ti 
cantam cu bucurie: Bucura-te, o, Imparateasa a Toate, care vindeci 
neputintele noastre prin darul tau! 

           
Icosul 1 

           
Arhanghelul a venit din cer ca sa-i spuna Imparatesei a Toate bucura-

te. Si vazandu-Te pe Tine, Doamne, luand trup omenesc, cu dumnezeeasca 
vestire a  strigat catre ea lucruri ca acestea: 

Bucura-te, incepatoarea mantuirii noastre 
Bucura-te, implinirea iertarilor noastre de catre Creator 
Bucura-te, ca prin tine Dumnezeu a devenit trup 
Bucura-te, ca in tine Cel Nevazut Se arata 
Bucura-te, ceea ce ai primit mila pacii 
Bucura-te, ca in tine s’a tesut haina de carne a Cuvantului 
Bucura-te, Slava ridicata dincolo de intelegerea mintii 
Bucura-te, mana cereasca prin care inimile sunt chemate la viata 
Bucura-te, stea stralucita de har 
Bucura-te, izvor care izvorasti apa cea vie 
Bucura-te, Mama a lui Dumnezeu, binecuvatata intre femei 
Bucura-te, Fecioara neintinata care ai nascut pe Mantuitorul lumii 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau! 
  

Condacul 2 
 

Cuvantul cel Nenascut incape intr’un prunc, prin tine, Fecioara, 
aducand tamaduire tuturor celor care te cinstesc Nasterea din tine, cea 
nefurata de nunta, cantand, Aliluia! 

  



Icosul 2 
 

Cautand sa cunoasca ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara catre 
ingerul cel vestitor: Arata-mi cum eu, Fecioara fara pata, pot fi mama celui 
Preainalt? Iar Gavril cu frica i-a raspuns strigand unele ca acestea: 

Bucura-te, cea aleasa de Sfatul cel Preainalt. 
Bucura-te cea repede auzitoare a celor ce se roaga tie. 
Bucura-te, comoara de pace a lui Hristos. 
Bucura-te, nadejdea si puterea poporului tau. 
Bucura-te, minunata nimicitoare a blestemului cancerului. 
Bucura-te, vindecatoarea neputintelor. 
Bucura-te, aparatoarea lumii. 
Bucura-te, izbavitoare de griji. 
Bucura-te, alinatoarea plansului si a lacrimilor. 
Bucura-te, care deschizi portile mantuirii tuturor. 
Bucura-te, sceptru si putere a celor ce locuiesc in Sfantul Munte. 
Bucura-te, toiagul calugarilor si al laicilor. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau! 
           

Condacul 3 
 

Puterea celui Preainalt te-a umbrit, Fecioara si cel Neatins S’a facut 
trup, aratandu-te pe tine poiana dulce a celor ce voiesc sa culeaga mantuirea 
atunci cand canta: Aliluia! 

  
Icosul 3 

 
Icoana ta, „Imparateasa a Toate” a fost slavita, o, Maica a lui 

Dumnezeu, atunci cand vindecarile au prins a curge din chipul tau. Tu dai 
vindecare celor care canta inaintea ei cu credinta, inmultind cantarile astfel: 

Bucura-te, Maica a luminii Nestinse. 
Bucura-te, biruinta a celor care rabda pana la sfarsit. 
Bucura-te, doctor adevarat al celor ce bolesc si sunt in necaz. 
Bucura-te, zid aparator al vaduvelor si orfanilor. 
Bucura-te, deschizatoare a usilor raiului. 
Bucura-te, aparatoare a celor ce trudesc si duc sarcini grele. 
Bucura-te, mijlocitoare pentru mantuirea credinciosilor. 
Bucura-te, ceea ce te rogi pentru neamul crestinesc. 
Bucura-te, scara cereasca prin care ne ridicam de pe pamant la cer. 



Bucura-te, apa vie care speli pacatele noastre de moarte. 
Bucura-te, mielusea care pazesti inimile celor neprihaniti.  
Bucura-te, val aparator care adapostesti copiii Bisericii. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau. 
  

Condacul 4 
 

Vrand sa dea viata lumii, Stapanul tuturor S’a salasluit in pantecele 
tau, fara sa stii de barbat, aratandu-te pe tine maica a credinciosilor, 
invatandu-i sa cante lui Dumnezeu: Aliluia! 

  
Icosul 4 

 
Slavite lucruri ne-au inconjurat de la tine, O, Cetate a lui Dumnezeu, 

prin vindecarile pe care le revarsa; si primind izvoare racoritoare de 
vindecare, iti strigam cu multumire unele ca acestea, O, Imparateasa a Toate:  

Bucura-te, iarba vindecatoare care usurezi suferinta. 
Bucura-te, racoreala care potolesti fierbinteala bolii. 
Bucura-te, flacara care arzi blestemul cancerului. 
Bucura-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i 

mai pot ridica. 
Bucura-te, cea care iti arati fata ta cea preacurata celor alesi ai tai. 
Bucura-te, cea care ne scoti din catusele pacatelor.  
Bucura-te, caci prin tine ne-a fost data scoaterea din moarte. 
Bucura-te, ca prin tine multime de credinciosi au fost mantuiti. 
Bucura-te, inaltime curata neatinsa de gandul omenesc. 
Bucura-te, adancime traita de lume. 
Bucura-te, cea care ai fost profetita de Patriarhii Vechiului Testament. 
Bucura-te, caluzitoarea ierarhilor care se roaga tie. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau. 
  

Condacul 5 
 

Te-ai aratat a fi, O, Fecioara, templul cel preacurat al Mantuitorului. 
De aceea cadem inaintea ta, Preacurata si cerem sa ne faci si pe noi fii al lui 
Dumnezeu ca sa strigam catre tine: Aliluia! 

  



Icosul 5 
 

Cetele ingerilor vazand in mainile tale pe Cel ce a facut cu mana pe 
om si cunoscandu-te a fi Doamna si Stapana, desi singura te-ai numit 
„Roaba Domnului”, Preacurato, cu graba slujesc tie, Una Binecuvantata, cu 
cantari ca acestea: 

Bucura-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decat ostile 
ceresti. 

Bucura-te, cea care umpli lumea cu vindecari minunate. 
Bucura-te, cea care auzi slava si laudele cerurilor. 
Bucura-te, cea care primesti multumirile pamantului. 
Bucura-te, cea care arzi samanta putrejunii din inimile noastre. 
Bucura-te, zeloasa biruitoare a vicleniilor diavolului. 
Bucura-te, ceea ce umpli valea acestei vieti cu lacrimi de bucurie. 
Bucura-te, ceea ce prefaci grijile in dulceata cereasca. 
Bucura-te, miros de buna mireasma primit de Dumnezeu. 
Bucura-te, nemasurata bucurie a pacatosilor care se pocaiesc. 
Bucura-te, armura a adevarului impotriva ispitelor. 
Bucura-te, scut de aparare impotriva dusmaniei si a distrugerii. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre cu 

darul tau. 
  

Condacul 6 
 

Propoveduitorii Cuvatului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mantuitorului, 
minunat au fost adusi de fata, Fecioara, cand ai fost ridicata de la pamant la 
cer, ca sa-I poata canta cu o inima si cu o gura lui Dumnezeu: Aliluia! 

  
Icosul 6 

 
Har minunat s’a aratat din icoana ta, Imparateasa a toate, cand tanarul 

cel intunecat de invataturi satanice a cazut teapan la pamant inaintea ei si 
slobozit din legaturile intunericului, cu frica si bucurie a strigat catre tine 
acestea: 

Bucura-te, indreptatoare a vietii pacatoase. 
Bucura-te, mangaierea celor chinuiti. 
Bucura-te, alungatoarea hoardelor de demoni din Biserica. 
Bucura-te, risipitoarea norilor intunecati ai pacatului. 
Bucura-te, distrugatoarea capcanelor celor nevazute. 
Bucura-te, atotputernica biruitoare a vrajilor satanicesti. 



Bucura-te, far care luminezi calea celor rataciti. 
Bucura-te, nor care aperi pe cei nevinovati de rele. 
Bucura-te, munte care ne hranesti pe noi cu mana cereasca. 
Bucura-te, vale a acestei vieti care ne saturi cu umilinta lui Hristos. 
Bucura-te, piatra scumpa a imparatiei cerurilor. 
Bucura-te, raza a luminii celei vesnice. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre cu 

harul tau. 
  

Condacul 7 
 

Voind sa Te dai pe Tine Insuti hrana celor credinciosi, Te-ai intrupat 
din sfanta Fecioara, ca primind preacuratul Tau trup si sfantul Tau sange, sa 
Te cunoastem pe Tine, Dumnezeul cel Adevarat. De aceea, minunandu-ne 
de aceasta neatinsa intelepciune, strigam catre tine: Aliluia!  

  
Icosul 7 

 
Facatorul a Toate ne-a mai descoperit o taina cand, impreuna cu 

Apostolii Sai, a mancat Cina cea de Taina. Iar noi, care ne rugam 
Imparatesei a Toate, sa ne faca partasi sfintelor daruri, ii aducem cantari ca 
acestea: 

Bucura-te, datatoare a painii ceresti. 
Bucura-te, purtatoarea vietii celei vesnice. 
Bucura-te, potir din care ne impartasim cu Hristos. 
Bucura-te, ceea ce unesti suflet si trup cu Hristos. 
Bucura-te, lingurita de aur plina cu tainele ceresti. 
Bucura-te, chivot nepretuit in care se afla Sfintele Daruri. 
Bucura-te, cea care ne arati Sfanta Impartasanie. 
Bucura-te, masa binecuvantata care ne dai hrana cea sfanta. 
Bucura-te, cea care ii asezi de-a dreapta ta pe cei care se impartasesc 

cu cinste. 
Bucura-te, cea care scoti din iad pe aparatorii sfintei Liturghii. 
Bucura-te, calauzitoarea celor morti spre fantana nemuririi. 
Bucura-te, tare adapost de pace pentru copii tai. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre cu 

harul tau. 
  



Condacul 8 
 

Privind la minunata Nastere a lui Hristos si parasind grijile cele 
lumesti, sa ne inaltam inimile, caci pentru aceasta S’a intrupat cel Preainalt 
ca sa ne traga la Sine pe cei ce-I cantam: Aliluia! 

  
Icosul 8 

 
Fiind dintotdeauna in sanul Tatalui, Cuvantul cel Necuprins S’a facut 

trup pe pamant. Dumnezeu cel Mare a slavit-o pe Fecioara si a cautat spre 
smerenia Mamei Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea: 

Bucura-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu. 
Bucura-te, cea care arati lumii pe Creatorul cel mai presus de lume. 
Bucura-te, cutremuratoare a puterii mortii. 
Bucura-te, vindecatoarea ranii lui Adam. 
Bucura-te, leac vindecator al ranilor sufletesti. 
Bucura-te, untdelemn sfant care ungi ranile trupesti. 
Bucura-te, usuratoarea durerilor celor care nasc. 
Bucura-te, cea care biruiesti iadul. 
Bucura-te, cea care tocesti boldul mortii. 
Bucura-te, nadejdea invierii de obste. 
Bucura-te, cea care aduci adevarata mantuire ortodocsilor. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau. 
  

Condacul 9 
 

Toata firea cea ingereasca si cea omeneasca s’a uimit de slavita si 
neinteleasa Ta intrupare, Cuvantule al lui Dumnezeu. Luand aminte cu 
minunare la aceasta taina a pietatii, cu frica si cutremur, noi cei multumitori 
strigam catre Tine: Aliluia! 

  
Icosul 9 

 
Raniti fiind cu multe boli, am primit vindecari peste masura de la 

icoana ta, O, Imparateasa a Toate si, prin credinta, imbogatindu-ne cu har, cu 
glas mare strigam catre tine: 

Bucura-te, statornica pastratoare a sanatatii pruncilor. 
Bucura-te, aducatoare de sanatate celor bolnavi. 
Bucura-te, vindecatoarea copiilor bonavi. 



Bucura-te, mama tinerilor in suferinta. 
Bucura-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii. 
Bucura-te, intarirea celor stapaniti de frica mortii. 
Bucura-te, cea care iei seama la plansul barbatilor. 
Bucura-te, cea care asculti suspinul nostru. 
Bucura-te, cea care inneci durerea pamanteasca sub bucurie cereasca. 
Bucura-te, rabdare cereasca in fata furtunilor devastatoare. 
Bucura-te, cea care aduci bucurie celor ce plang. 
Bucura-te, ceea ce aduci imblanzirea relelor pe aripile rugaciunii. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre cu 

harul tau. 
      

Candacul 10 
 

Vrand sa mantuiasca firea omeneaasca stricata prin pacat, Creatorul 
tuturor a pogorit peste tine ca roua peste lana lui Ghedeon si te-a facut rug 
aprins. Dumnezeu fiind, El S’a facut om pentru care pururea Ii cantam: 
Aliluia. 

  
Icosul 10 

 
Zid aparator esti fecioarelor, Preacurata, si celor care se lupta pentru 

curatire. Dumnezeu S’a salasluit intru tine curatind intreaga fire cugetatoare 
eliberand-o de toata intinaciunea, pentru care iti cantam unele ca acestea: 

Bucura-te, cea care vorbesti cu cei care cauta tacerea. 
Bucura-te, coroana a celor care isi pastreaza neatinsa fecioria. 
Bucura-te, inceput si sfarsit al desavarsirii duhovnicesti. 
Bucura-te, tezaur al reveletiei divine. 
Bucura-te, cunoscatoare a sfatului Sfintei Treimi. 
Bucura-te, cauzatoarea mantuirii barbatilor virtuosi. 
Bucura-te, inaltime neatinsa de mintile trufase. 
Bucura-te, adapost deschis pentru inimile umile. 
Bucura-te, Preacurata, mai imaculata decat cerurile. 
Bucura-te, ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si serafimii. 
Bucura-te, cea plina de veselie careia arhanghelul ti-a spus: „Bucura-

te.” 
Bucura-te, cea mangaiata care ai atins cu mana pe Hristos cel inviat. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre cu 

harul tau. 
  



Condacul 11 
 

Straduindu-ne cu mintea sa aducem o cantare Mantuitorului noi 
nevredncii, Stapana si Doamna, ramanem robii tai; caci cine poate fi vrednic 
sa aduca imnuri lui Dumnezeu, al Carui nume este ca mirul curat; de aceea Ii 
cantam: Aliluia! 

  
Icosul 11 

 
Ca o mare lumina – Rasaritul cel de Sus – Fiul tau si Dumnezeu a 

stralucit peste noi, cei ce locuim intru intuneric. Ci vino si la noi, Fecioara. 
Tu esti lumanare intr’un sfesnic, un copil purtator de lumina al Bisericii, 
care ne indemni sa-ti aducem cantari ca acestea: 

Bucura-te, zori ale Soarelui cunoasterii. 
Bucura-te, lacas al firii dumnezeesti. 
Bucura-te, lumina din care se tese haina sfintilor. 
Bucura-te, torta care inlaturi intunericul demonilor. 
Bucura-te, luminare a mintilor nepricepute. 
Bucura-te, lumina pentru inimile pacatoase. 
Bucura-te, mana cea dreapta care ne scoti pe noi din marea 

desertaciunilor. 
Bucura-te, Raza de lumina care calauzesti spre Imparatie sufletele 

celor mantuiti. 
Bucura-te, fulger care faci sa tresara pe cei nepocaiti. 
Bucura-te, luminatoarea constiintelor nepocaite. 
Bucura-te, imblanzire a Judecatii lui Dumnezeu. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau. 
  

Condacul 12 
 

Vrand sa ne dea Harul Sau, Datatorul Vechiului Testament ne-a daruit 
Testamentul cel Nou. Si primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin 
credinta cea adevarata si afland astfel mantuirea Ii cantam lui: Aliluia! 

  
Icosul 12 

 
Inaltam imnuri Nasterii sfinte asa cum Israel preamarea cu chimvale 

tabernacolul legii vechi care era doar o umbra a ta, Maica si Fecioara, 



adevaratul Tabernacol pe care noi, acum, te slavim cu barbatie ca sa auzi de 
la toti spuneri ca acestea: 

Bucura-te, cantec cantat de inaltimi. 
Bucura-te, psalm rasunand jos. 
Bucura-te, vrednica roaba a Unuia Dumnezeu. 
Bucura-te, cea placuta Sfintei Treimi pentru smerenia ta. 
Bucura-te, cea care porti in tine pe Cel Care a facut veacurile. 
Bucura-te, tron al Celui care tine universul in mainile Sale. 
Bucura-te, taina neinteleasa a varstelor si a timpurilor. 
Bucura-te, nadejde tare a poparelor si a neamurilor. 
Bucura-te, adevarata bucurie a preotilor cucernici. 
Bucura-te, repede auzitoare a rugaciunilor din biserici si din chilii. 
Bucura-te, vas al milei ales de Dumnezeu. 
Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin 

harul tau. 
  

Condacul 13 
 

O, Maica, Imparateasa a Toate, care ai purtat pe Cuvantul cel mai 
sfant decat toti sfintii, primeste aceasta cantare a noastra, vindeca-ne de 
bolile de moarte si scoate-ne din judecata ce va sa vie pe noi cei ce-ti 
cantam: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  

 (Acest Condac se repeta de trei ori, dupa care se citeste Icosul 1 si Condacul 1. 
Apoi se canta Troparul si se citesc Rugaciunile care urmeaza) 

  
Tropar Glas 4 

 
Stapana si Doamna, prin datatoarea de bucurie preacinstita icoana ta 

„Imparateasa a Toate”, mantuieste pe cei care cu fierbinteala cer mila ta; 
slobozeste-i din toate durerile pe cei care alearga la tine, din toate necazurile 
scapa turma ta care cere de la tine mijlocirea ta. 

  
Rugaciunea intai catre Maica Domului 

 
Atotbuna stapana, sfanta Maica a lui Dumnezeu, Pantanassa, 

Imparateasa a Toate. Nu sunt vrednic ca sa intri sub acoperamantul meu. Ci 
ca ceea ce esti milostiva Maica a Dumnezeului celui indurat, spune numai un 
cuvant si se va tamadui sufletul meu si trupul meu slabit se va intari. Caci tu 
ai tarie putincioasa si cuvantul tau este plin de putere, O, Imparateasa a 
Toate. Adu-mi biruinta, roaga-te pentru mine ca sa maresc numele tau cel 
minunat, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.  



 
Rugaciunea a doua 

 
O, Preacurata Maica a lui Dumnezeu, Imparateasa a Toate, auzi 

suspinurile noastre cele pline de durere inaintea icoanei tale celei facatoare 
de minuni. Intoarce-ti privirea spre copiii tai bolnavi de boli netamaduite, 
care cad inaintea sfintei tale icoane cu credinta. Si precum pasarea isi 
acopera cuibul cu pui cu aripile, asa acopera-ne si tu, Fecioara, cu omoforul 
tau cel vindecator. In acest loc in care nadejdea se subtiaza, mila ta sa fie 
nadejde neindoielnica. Aici unde grijile amare ne coplesesc, da-ne rabdare si 
odihna; unde chinul si desnadejdea se cuibaresc in suflet, fa sa rasara lumina 
necreata a lui Dumnezeu. Mangaie-i pe cei fricosi, intareste pe cei slabi, 
varsa blandete si lumina peste inimile amarite. Vindeca poporul tau cel 
bolnav, atotmilostiva stapana. Binecuvinteaza mintile si inimile doctorilor ca 
sa fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mantuitorul. Ne 
rugam inaintea icoanei tale ca puterea ta sa traiasca in noi, Stapana si 
Doamna. Intinde mainile tale pline de vindecari, Bucuria celor intristati, 
mangaierea celor indurerati, ca degrab primind ajutorul tau cel minunat sa 
laudam Treimea cea de viata Facatoare si nedespartita,Tata, Fiu si Duh 
Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin! 

  
Acest Acatist mi-a fost trimis de calugaritele de la 

manastirea de convertite la Ortodoxie, Sfantul Paisie Velicicovschi 
din Arizona. 

L-am tradus cu ajutorul Maicii Domnului, Imparateasa a 
Toate, dupa versiunea engleza pentru ca cei bolnavi sa aiba o 
mangaiere in suferinta lor. Binefacerile Preasfintei Fecioare si 
Imparatese – Pantanassa - sa se reverse peste noi toti caci ea este 
rugatoarea noastra inaintea Fiului Sau si Dumnezeu, Domnul 
nostru Iisus Hristos. Amin! 

 
  
 


