Paraclisul Sfantului Cuvios Ioachim din Itaca

Preotul: Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna acum si pururea si in vecii vecilor.
Strana: Amin.

Dupa rugaciunile incepatoare se zice:
Veniti sa ne inchinam, Imparatului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos, Imparatul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea intru credinciosia Ta; auzi-ma, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul
Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa
locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de
zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul
meu ca un pamant insetosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman
celor ce se pogoara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine
am ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu.
Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate
din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat, Cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:
Cel ce esti plin de darurile ceresti, vindecatorule Ioachime, in anii cei mai de pe urma de cei evlaviosi ai fost cinstit, cel ce ai indepartat
norii necunostintei si cumplitele boli, pentru aceasta cu neobosite rugaciuni noi toti alergam la tine si te cinstim pe tine, fiu sfant al Itacei.
(de doua ori)

Slava... Si acum...
Nu vom tacea, Nascatoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine near fi izbavit pe noi din atatea nevoi? Sau cine ne-ar fi pazit pana acum slobozi? Nu ne vom departa de la tine, Stapana, ca tu mantuiesti
pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50
Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vartos ma spala de
faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. tie unuia
am gresit si rau inaintea Ta am facut, ca sa fii indreptatit intru cuvintele Tale si sa biruiesti cand vei judeca Tu. Ca iata intru faradelegi mam zamislit si in pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale, mi-ai
aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le. Inima
curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel
sfant nu-l lua de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma intareste. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si
cei necredinciosi la Tine se vor intoarce. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii 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 lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru
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 vitei.

Canonul Sfantului Cuvios Ioachim

Cantarea 1-a, Glasul al 8-lea
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Iata, acum vin catre tine, parinte Ioachime, ca unui sprijinitor iti strig tie, fii mie grabnic ascultator si ocrotitor, purtatorule de Dumnezeu,
lauda si lumina tuturor itacilor.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Frumusete prea stralucita a manastirii Vatopedului si a Itacei, placuta gradina a dragostei, vietuire plina de intelepciune curateste-ma, si
cu dorinta puternica te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel ce in viata fiind pe ingeri i-ai urmat, si cu facerea de nenumarate minuni de Dumnezeu ai fost inzestrat, pentru aceasta cu plecaciune
te urmam, si cu smerenie te rugam invredniceste-ne pe noi.

Slava Tatalui...
Mai ales a te ruga pentru noi, sa nu incetezi sfinte, si cu minuni neintelese, cuvintele tale ca un rau preaurit au inundat inimile
credinciosilor tai, ce din robie te cinsteau pe tine prealaudate parinte.

Si acum...
Ajutor nasterii tale Prea Cinstita, a lui Dumnezeu cort sfant, cort de Dumnezeu cuprins si vas neprihanit plin de mireasma, pentru
aceasta si noi toti pe tine te marim, mireasma a tuturor.

Cantarea a 3-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Multime de minuni in orice chip ne inmultesti noua, Ioachime, de Dumnezeu purtatorule sfinte, preacurgator izvor de daruri dumnezeiesti,
la care noi cu fierbinteala alergand, din al tau har primim putere de la tine.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Vai noua, pangariti fiind, de spurcaciunea faptele noastre cele desfranate, si de multimea pacatelor noastre, alergam catre tine, Ioachime
ascetule, roaga-te lui Hristos Domnul sa ne curateasca pe noi, pe cei mult suferinzi.

Slava Tatalui..
Cu postul si cu privegherea te-ai inarmat, prea intelepte parinte Ioachime, toata pornirea cea trupeasca tu ai oprit si lacas al luminii celei
nefacute ai devenit, pentru aceasta ai fost patruns de lumina cea nesfarsita, parinte al nostru.

Si acum...
Biruitoare fii robului tau impotriva patimilor, Prea Curata Fecioara, in luptele cele din toate zilele arata-ne si pe noi biruitori, ca sa te
marim acum si sa laudam stapanirea ta, aparatoarea noastra intru biruinte prin nasterea ta cea sfanta.

Mantuieste din nevoi parinte Ioachime, pe cei ce te cinstesc pe tine Stapanului nostru, cu credinta, grabeste-te si cu ajutorul tau cel sfant
ne scapa pe noi din toate nevoile si necazurile.
Cauta cu milostivire, cu totul laudata Nascatoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu si vindeca durerea sufletului meu.

Preotul rosteste ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... la care pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieste
(de 12 ori).
Apoi preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni...

Si indata Sedealna, glasul al 2-lea:
Cel ce ai propovaduit Evanghelia cea sfanta a lui Hristos, in greii ani ai robiei si de toate nevoile i-ai vindecat, Cuvioase, celor in
suferinte, har le-ai trimis spre indepartarea vrasmasilor si a sagetilor lor, parinte Ioachime, tuturor celor ce te cinstesc pe tine.

Cantarea a 4-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Buchet al dragostei te-ai facut Domnului si apropiindu-te Lui cu dragoste te-ai aratat ca un vas plin de lauda, prea intelepte parinte
cuvioase Ioachime.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Vindecari fara de numar izvorasc din tine ca un izvor, celor ce vin aproape de tine si cer ajutorul tau, cuvioase Ioachime, a credinciosilor

putere, parinte al tuturor celor deznadajduiti.

Slava Tatalui...
Cuvintele tale cele sfinte au strigat itacilor, intarindu-le credinta, prea sfinte parinte, pe tine cel ce te fericesc ca un protector al tuturor,
Ioachime prea credinciosule.

Si acum...
Lumina a soarelui, Prea Sfanta Fecioara, intunericul pacatului meu cel intunecat de multe pacate, tu il lumineaza si catre lumina cea
sfanta ma conduce pe mine ticalosul.

Cantarea a 5-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Trimite lucrarile tale cele sfinte in inima mea, cel ce esti chivot al evlaviei, parinte Ioachime, calauzeste-ne acum si pe noi spre calea
adevarului lui Hristos.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Zid neclintit al ortodocsilor si indreptator al celor ce au cazut in multe greseli, parinte Ioachime, indrepteaza pasii nostri spre calea
mantuirii lui Hristos Dumnezeul nostru.

Slava Tatalui...
Ca un urmas al apostolilor si impreuna traitor al invatatorilor, impaciuitorule al nostru cu Hristos, model de iubire al aproapelui, sfinte
Ioachime prea cinstite parinte, invata-ne si pe noi cum sa ne mantuim.

Si acum...
Iarta gandurile noastre cele spurcate, robilor tai cei incarcati de multe patimi, Prea Sfanta Fecioara, mijloceste pentru noi la Fiul tau, ca
sa dea pace si iertare sufletelor noastre.

Cantarea a 6-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Liman linistitor, ce ne calauzesti viata noastra intarindu-o de furtuni, cu rugaciunile tale, ca un chivot al lui Noe mantuitor, cinstitorule de
Dumnezeu, Ioachime, smerenie stralucitoare a Sfantului Munte.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel ce ti-ai prefacut sufletul in izvor de lacrimi si in suspine de taina ascunse, al itacilor mult rugatorule, si de noi toti mult laudat,
Ioachime, de aceea cu totii cinstim nevointele tale, ca sa mijlocesti pentru noi cu rugaciunile tale.

Slava Tatalui...

Soare nou, stralucitor al Bisericii, ce ne-ai luminat pe noi toti cei aflati intru intuneric prin cuvintele tale, ca niste raze minunate, Ioachime,
iar acum ne aprinzi noua in mintile noastre ravna de a te cinsti pe tine.

Si acum...
Mijloc de mantuire te-ai facut noua nevrednicilor, Prea Sfanta Fecioara, tu care prin nasterea ta cea placuta Ziditorului si Creatorului
nostru, de la moarte ne-ai izbavit pe noi si ne-ai daruit viata vesnica tuturor celor ce te cinstim pe tine.

Mantuieste din nevoi parinte Ioachime, pe cei ce te cinstesc pe tine Stapanului nostru, cu credinta grabeste-te si cu ajutorul tau cel sfant
ne scapa pe noi din toate nevoile si necazurile.
Preacurata, ceea ce in zilele de apoi, negrait prin cuvant, pe Cuvantul ai nascut, roaga-L, ca una ce ai indraznire de Maica.

Preotul rosteste ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... la care pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieste
(de 12 ori).

Apoi preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni...

Condacul, glasul al 2-lea :
Cela ce te-ai aratat pazitor al adevarului si al credintei, vlastar prea bun a Itacei, Ioachime, nu inceta cu puterea ta a ne pazi pe noi, cei
ce ne adunam cu credinta sa ne impartasim din harul tau si cu mare ravna sa cinstim sfanta pomenirea ta.

Prochimen, glasul al 4-lea :
Minunat este Domnul intre sfintii Lui.
Stih : Dumnezeu e preaslavit in sfatul sfintilor.

EVANGHELIA
Diaconul: Si ca sa ne invrednicim noi a asculta Sfanta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru sa-L rugam. Strana: Doamne miluieste
(de 3 ori).
Diaconul: Intelepciune, drepti, sa ascultam Sfanta Evanghelie. Preotul: Pace tuturor! Strana: Si Duhului tau.

Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Matei, citire:
(V, 14-19)

Zis-a Domnul catre ucenicii Sai: voi sunteti lumina lumii. Nu poate cetatea sa se ascunda, cand sta deasupra muntelui; nici oamenii nu
aprind faclia ca sa o puna sub obroc, ci in sfesnic, ca sa lumineze tuturor celor din casa. Tot asa sa lumineze si lumina voastra inaintea
oamenilor, pentru ca ei sa vada faptele voastre cele bune si sa slaveasca pe Tatal vostru Cel din ceruri. Sa nu socotiti ca am venit sa
stric Legea sau proorocii; n-am venit sa stric, ci sa implinesc. Caci adevarat va spun voua, cat vor sta cerul si pamantul, o iota sau o cirta
din Lege nu va trece, pana ce nu se vor face toate. Deci, cel care va strica una din aceste porunci, foarte mici, si va invata asa pe

oameni, foarte mic se va chema in imparatia cerurilor; iar cel care va face si va invata, acela mare se va chema in imparatia cerurilor.

Slava tie Doamne, slava tie.
Slava Tatalui..., glasul al 2-lea.
Pentru rugaciunile Cuviosului Tau, Milostive, curateste multimea greselilor noastre.
Si acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea greselilor noastre.
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste toate faradelegile noastre.

Stihira, glasul al 6-lea:
Atosul din tinerete l-ai dorit si Vatopedul loc de metanie ti l-ai facut, ascetule dumnezeiesc, al Itacei fiu, sub ascultarea parintilor
bineplacut te-ai facut, minuni cu vrednicie savarsind si adevarul dumnezeiesc cu patrundere invatand, parinte purtatorule de Dumnezeu,
indreptatorule Ioachime, te rugam pe tine, vrednicia ta sa nu treaca cu vederea rugaciunea mea.

Preotul zice:
Mantuieste, Dumnezeule, poporul tau, si binecuvinteaza mostenirea Ta. Cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari. Inalta fruntea dreptmaritorilor crestini si trimite peste toti milele Tale cele bogate. Pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu
Nascatoarei si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu folosintele cinstitelor ceresti puteri celor fara
de trup; pentru rugaciunile cinstitului, slavitului Proroc, Inainte-mergatorului si Botezatorului Ioan; cu ale Sfintilor, slavitilor si intru tot
laudatilor Apostoli; cu ale celor intre sfinti Parintilor nostri, mari dascali ai lumii si ierarhi, Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu
cuvantatorul si Ioan Gura de Aur; Atanasie, Chiril si Ioan cel milostiv, patriarhii Alexandriei, Nifon patriarhul Constantinopolului, Nicolae al
Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Calinic de la Cernica, Iorest si Sava, Nectarie al Pentapolei si Dionisie al Eghinei, si ale tuturor
sfintilor sfintitilor ierarhi; cu ale sfintilor marilor mucenici Gheorghe purtatorul de biruinta, Dimitrie izvoratorul de mir, Theodor Tiron,
Theodor Stratilat, Artemie, Mina, Victor, Vichentie si Ioan cel Nou, ale sfintilor sfintitilor mucenici Haralambie, Elefterie si Antim Ivireanul,
ale sfintilor mucenici Serghie si Vah, Ioan Valahul si Oprea, ale sfintilor mucenici Brancoveni: Constantin voievod si fiii sai Constantin,
Stefan, Radu, Matei si Ianache sfetnicul, si ale tuturor sfintilor, bunilor biruitori mucenici; ale sfintei mucenite Filotea; ale preacuviosilor si
de Dumnezeu purtatori parintilor nostri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfintit, Dimitrie cel Nou, Visarion si Sofronie, Paisie de la Neamt,
Daniil sihastrul, Ioan Hozevitul, Siluan Atonitul, si ale tuturor preacuviosilor parinti; ale preacuvioaselor maici Parascheva si Teodora; ale
dreptcredinciosului voievod Stefan cel Mare si Sfant; ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti parinti Ioachim si Ana; ale sfantului (N) a carui
pomenire o savarsim astazi; si pentru ale tuturor sfintilor, rugamu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam tie,
si ne miluieste pe noi.

Doamne miluieste (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila si cu indurarile si iubirea Ta de oameni...

Cantarea a 7-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mainile tale cele cinstite ridicandu-le catre Dumnezeu, Ioachime, roaga-te Lui pentru noi toti, cei ce te marturisim, ca pe apostoli
impreuna-urmator si al cuviosilor impreuna-vietuitor.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Har noua trimitandu-ne de sus, Ioachime, celor ce te cinstesc pe tine, far al intelepciunii, ca pe o faclie a celor fara de jug, pe cei din
vremurile mai de pe urma in Itaca i-ai luminat.

Slava Tatalui...
Cantari fara de numar iti aducem tie si rugaciuni catre Dumnezeu inaltam fierbinte, sufletele celor evlaviosi cu intelepciune si cu putere
le-ai mantuit de spada celor necredinciosi, cuvioase Ioachime, tot asa si pe noi ne mantuieste si ne pazeste de sabia celui rau.

Si acum...
Vindecare da sufletului si trupului meu, Fecioara, bucurie a celor mult credinciosi, podoaba prea sfanta si lauda prea cinstita a celor fara
de glas, roaga-te Milostivului Dumnezeu, ca sa deschida si gura mea spre lauda ta.

Cantarea a 8-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Lauda a obstei Vatopedului, cu smerenie da-mi mie Ioachime, putere de cunostinta sa-I multumesc Creatorului, Cel ce te-a sfintit pe tine
cu smerenia ca si mai inainte pe dreptul Ioachim.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Intelepciune plina de stralucire si luminator al faptelor bune, spre a mea mantuire, aprinde-mi dorinta puternica, ca in veci sa te laud pe
tine, iubitorule de fapte bune, parinte Ioachime.

Slava Tatalui...
Ridica-ma pe mine pacatosul din patimile mele cele pamantesti, pe mine cel ce am fost prins in multe pacate, si cu rugaciunile tale la
inatimea sfintei pocainte ma aduce, Ioachime purtatorule de Dumnezeu.

Si acum...
Nu ma lepada pe mine pentru cererile mele cele lungi si nesfarsite, Marie preastralucita, iar acum te rog pe tine eu pacatosul, du-le
degraba inaintea Ziditorului, ca sa le implineasca pe ele.

Cantarea a 9-a
Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sprijinitor al celor necajiti si al celor bolnavi, parinte Ioachime, vino degraba acum cu ajutorul tau si le da lor vindecare, tuturor celor ce te
cinstesc pe tine cu cucernicie si fii noua celor smeriti si impovarati grabnic vindecator.

Stih: Sfinte Parinte Ioachime, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
Nu incetam a lauda binefacerile tale, parinte Ioachime, care le faci cu noi si ajutorul tau cel sfant fara de numar, purtatorule de
Dumnezeu, roaga-te milostivului Dumnezeu ca sa dea iertare de pacate si sufletelor noastre.

Slava Tatalui...
Intinde parinte cuvioase Ioachime, bunatatile tale cele sfinte, ca niste nori asupra noastra, celor ce te cinstim pe tine, si spre mantuirea
celor ce pasesc catre tine si ne calauzeste pe noi pe calea mantuirii noastre.

Si acum...
Tu esti ajutorul meu, care ma scoti din primejdiile cele grele, si de sagetile celui rau, ma apara pe mine pacatosul, Preafericita Fecioara,
tu care ma pazesti pe mine ca o aspida nebiruita, in toate vremea cu cantari de lauda sa te slavim pe tine.
Apoi:

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita, fara de asemanare, decat serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul
ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Apoi preotul tamaind sfantul altar si restul bisericii, strana canta stihirile acestea:
Bucura-te lauda calugarilor Vatopedului si al Itacei cinstit vlastar, bucura-te ca de acum si in Mangalia ai poposit, bucura-te dragoste ca o
cutie de mir frumos mirositoare ce te deschizi tuturor celor ce cu credinta vin la tine, Ioachime, sfinte apostole, de Dumnezeu purtatorule.

In timpurile cele mai de pe urma, ai vietuit ca un ascet de Dumnezeu luminat in incercari si in necazuri, fara de numar tamaduiri ai
savarsit, cu harul Datatorului de Viata, sfinte parinte Ioachime, minunile tale prea cunoscute ni s-au facut noua.

Sfintele tale moaste, izvorasc multime de izvoare vindecatoare tuturor celor ce vin la tine cu evlavie si cu smerenie, Ioachime, fiu al
Itacei, podoaba noua tamaduitoare de multe boli celor ce venim la tine cu credinta sa ne impartasim din izvoarele tale cele vindecatoare.

Celor din Itaca, Athos, Mangalia si Bucuresti trimite-le ajutorul tau cel binecuvantator si miluitor si ii cuprinde pe acestia si pe noi toti cu
harul tau, caci te slavim pe tine cu laude si imne fara de numar, parinte Ioachime, al Creatorului cuvantator prea bland si iertator.

Bucura-te, al Itacei stralucit fiu, al Vatopedului floare de mir mirositoare, bucura-te, al Mangaliei nou pazitor si al Bucurestiului fericit
sprijinitor, bucura-te, prea stralucite Ioachime invatatorule al virtutii si al dragostei.

Luminator al ascetilor atoniti si al celor smeriti sprijinitor stralucitor, cuvioase Ioachime, cel ce Itaca ai sfintit-o din belsug cu darurile tale,
si i-ai fost vlastar ca o floare frumos mirositoare si nevestejita.

Toate ostile ingeresti, Inaintemergatorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli si toti Sfintii, impreuna cu Nascatoarea de Dumnezeu,

faceti rugaciuni pentru mantuirea noastra.

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., Preotul: Ca a Ta este imparatia...

Si troparele, glasul al 6-lea:
Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem tie, ca unui
Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui...
Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; nu Te mania pe noi foarte, nici 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 mainilor Tale si
numele Tau chemam.

Si acum...
Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim
prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului crestinesc.

Tropar, glasul al 3-lea

Harul tau sfant, cel mult stralucitor, i-a prealuminat pe cei din intunericul necunostintei si al robiei, prin invataturile si minunile tale
stralucite, ascetule, preasfintite Ioachime, urmas preacinstit al Itacei, roaga-l pe Hristos Dumnezeu sa ne daruiasca noua mare si multa
mila.

Dupa troparul Sfantului Cuvios Ioachim se poate spune si troparul bisericii, precum si troparul sfantului zilei, dar nu este si obligatoriu.

Preotul zice ectenia:
Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila ta, rugamu-ne tie, auzi-ne si ne miluieste.

Strana: Doamne miluieste (de 3 ori)
Inca ne rugam pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane pentru (Inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-)
Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N), si pentru toti fratii nostri cei intru Hristos.

Strana: Doamne miluieste (de 3 ori)
Inca ne rugam pentru mila, viata, pacea, sanatatea, mantuirea, cercetarea, lasarea si iertarea pacatelor, buna sporire si chivernisire a
robilor lui Dumnezeu (N) si pentru ca sa li se ierte lor toata greseala cea de voie si cea fara de voie.

Strana: Doamne miluieste (de 3 ori)

Inca ne rugam ca sa fie pazit sfant locasul acesta, tara aceasta, orasul acesta si toate orasele si satele, de boala, de foamete, de
cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastra si de razboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, bland si
lesne iertator sa ne fie noua Bunul si Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, si sa-si intoarca toata mania care se porneste asupra
noastra, sa ne izbaveasca pe noi de ingrozirea Lui cea dreapta, care este asupra noastra, si sa ne miluiasca pe noi.

Strana: Doamne miluieste (de 40 de ori)
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ce sunt pe mare departe, si, Milostive,
milostiv fii noua, Stapane, pentru pacatele noastre, si ne miluieste pe noi.

Strana: Doamne miluieste (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti, si tie slava inaltam,
Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Intelepciune.
Strana: Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu
Cuvantul ai nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Slava tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nadejdea noastra, slava tie.
Strana: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Doamne miluieste (de 3 ori). Parinte,
binecuvinteaza.

Si preotul zice otpustul:
Hristos adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci, cu
folosintele cinstitelor cerestilor netrupesti puteri, cu rugaciunile cinstitului maritului prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan, ale
sfintilor slavitilor si intru tot laudatilor Apostoli, ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici, ale preacuviosilor si de Dumnezeu
purtatorilor parintilor nostri, ale Sfantului Cuvios Parintelui nostru Ioachim din Itaca al carui paraclis l-am savarsit, ale Sfantului (N) (al
carui hram are biserica), ale Sfantului (N), a carui pomenire o savarsim, ale sfintilor dreptilor si dumnezeiestilor Parinti Ioachim si Ana, si
pentru ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca pe noi, ca un bun si de oameni iubitor.
Strana: Amin.

Apoi, se canta aceste tropare pe glasul al 2-lea :
(In acest moment preotul face trei inchinaciuni si saruta sfintele moaste.)
Tuturor celor ce alearga cu credinta la sfintele tale moaste, parinte cuvioase Ioachime, si cu veselie te lauda, de necazuri ii mantuieste si
cu bucurie ii incununeaza pe ei, al Itacei fiu, al Vatopedului datator de hrana, al Mangaliei puternic rugator si al Bucurestiului bland
mangaietor, pe cei ce cad inaintea ta si se roaga tie cu credinta, pe cei aflati in umbra mortii si impovarati de multe pacate, grabeste-te
Prea Cuvioase si ii mantuieste pe robii tai din toata nevoia si neputinta.

Stapana, stapana, primeste rugaciunile robilor tai, si ne izbaveste pe noi din toata nevoia si necazul.

Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, pazeste-ne pe noi sub sfant acoperamantul tau.

Preotul: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi.
Strana: Amin.

Tradus din limba greaca si imbunatatit de pr. Vicentiu Curelaru cu ajutorul Sfantului Cuvios Ioachim din Itaca, in data de 1 Noiembrie
2008, pomenirea Sfintilor Doctori fara de arginti Cosma si Damian.

