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„La două lucruri, mai mult decât la
toate celelalte, să luăm aminte, pe care
le socotesc și cele mai necesare pentru
viețuirea în obște, dar și pentru viața
de familie: Ascultarea și Smerenia,
care să vină din inimă și care schim
bă vechea dispoziție sufletească a
omului.”
Cuviosul Antim Aghiananitul

Icoană grecească pictată de Marios Pelelis.

TROPARUL, GLASUL AL 3‑LEA:

C

u toată cinstirea să‑l lăudăm pe Antim, care
în vremea noastră a răsărit peste Athos ca
o stea, revărsând o nouă lumină a cuvioșiei,
vasul preastrălucitor al harului, ce poartă
floarea neîndoielnică a curăției, cu mare
dragoste strigând lui: Cel ce cu îngerii te vese
lești, pururea roagă-te lui Hristos pentru noi.

CONDACUL, GLASUL AL 4‑LEA:

C

a pe un prealuminat și însuflat ascet, lu
crător al liniștirii minții și al trezviei, să
lăudăm Floarea cea nou sădită, ci neîndoielnic
înmiresmată a Sfântului Munte, Trandafirul
marelui Schit al Sfintei Ana, cu dragoste
strigând: Bucură‑te, preaînțelepte Antime.

MEGALINARIA:

P

e cel ce păzit‑a poruncile Domnului și stea
ua călăuzitoare a dragostei lucrătoare, pe
însuși dreptarul Părinților de‑Duh‑purtători,
care de curând strălucit‑a în Athos, întru
cântări să‑l prăznuim pe Antim.

Prefața editorului
Noua colecție ATHOS a Editurii Iona,
închinată Sfântului Munte Athos, supra
numit până nu demult „Bastionul Orto
doxiei”, propune cititorilor creștini, în
ediții practice de buzunar, viețile pe
scurt și imnologia unora dintre cei mai
reprezentativi Sfinți Athoniți, încă puțin
cunoscuți sau necunoscuți în România.
Ca, înțelegând noi, creștinii de secol XXI,
cum au gândit aceia, cum au trăit, cum
s‑au rugat, cum au depășit dificultățile
de multe ori dramatice prin care au
trecut, să ni‑i facem pilde de urmat în
aceste vremuri de răcire a Credinței, după
îndemnul Apostolului Pavel: Rogu‑vă dar,
fiți următori mie precum și eu lui Hristos
(I Corinteni 4, 16).
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care creștinii să se poată închina atunci
când se roagă.
Sperăm ca prezenta colecție să‑și
găsească locul potrivit în rânduiala de
rugăciune a creștinului român, oriunde
s-ar afla el, creștin pe care îl rugăm să-i
pomenească pe ostenitorii acestei lucrări.
Cerem milostivirea și binecuvântarea
Preasfintei (gr. Panagia), așa cum este Ea
numită familiar în Athos, și mijlocirile
tuturor Mucenicilor, Ierarhilor și Cuvi
oșilor Athoniți în această smerită lucrare.
Cătălin Grigore
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Viața Cuviosului Antim1
Copilăria
Cuviosul Antim s‑a născut în satul
montan Kalliani din Peloponez pe 5
noiembrie 1913. Evlavioșii lui părinți,
Haralambie și Vasiliki Zafiropulos, i-au
pus la Botez numele Constantin. Ei le‑au
transmis lui Constantin și fratelui său mai
mic, Anastasie, dragostea de Dumnezeu și
de virtute. Mama lor, împlinindu‑și datoria
de a însufla credința în sufletele copiilor ei,
a murit când Constantin avea șapte ani.
Pentru prezenta ediție s-au folosit cartea Cu
viosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul (1913‑1996),
Dr. Haralambie M. Bousias, Editura Iona, București,
2018 și revista Orthodox Word nr. 247 („Elder
Anthimos of St. Anne’s Skete”), 2006, Saint Herman
Press, Platina, California (n. ed.).
1
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Curând, viața liniștită și plină de căl
dură părintească a celor doi frați a devenit
un coșmar când tatăl lor, Haralambie,
s‑a hotărât să se recăsătorească. Mamei
vitrege nu‑i păsa de ei, îi bătea fără milă,
iar odată chiar a încercat să‑i ardă de vii
atunci când s‑au strecurat în vatră ca să‑și
încălzească trupușoarele înghețate.
Nemaiputând să îndure răutatea ma
mei vitrege, Constantin s‑a hotărât să fugă
din Kalliani și să‑și caute undeva o viață
mai bună. Și‑a luat într‑o pânză două
rânduri de haine și un codru de pâine și a
plecat pe ascuns. După ce a ajuns în satul
vecin, Nemea, și‑a găsit o slujbă într‑o
băcănie, slujbă care îi asigura mâncare și
un acoperiș deasupra capului. În Nemea,
Constantin a făcut cunoștință cu un cu
vios athonit, care, în cele din urmă, l‑a
luat cu el la Atena.
Acolo, a putut să meargă la școală și
să termine gimnaziul. În acea perioadă,
a dobândit o mare dragoste de lectură și
obișnuia să viziteze bibliotecile ca să‑și
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Minuni ale Cuviosului Antim

În‑Dumnezeu‑înțeleptul și smeritul
Cuvios
Un copil din Salonic suferea de insu
ficiență renală. Mergea constant să facă
dializă și își petrecea viața în durere și în
chin. Părinții lui, oameni evlavioși, erau
foarte îndurerați. Nu puteau răbda să‑l
vadă pe copilul lor suferind. Tatăl i‑a dat
fiului său propriul rinichi ca să-l țină în
viață. Din nefericire, organismul copilului
a respins transplantul și el a slăbit și mai
mult. Astfel că a trecut iarăși pe lista de
așteptare, dar nu găseau un donator
nicăieri. În deznădejdea ei, mama a vrut
să‑l vadă pe Părintele Antim. I‑a explicat
cu lacrimi situația lor și a primit un
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răspuns. Harul dumnezeiesc a deschis
buzele smeritului Antim ca să spună: „În
curând, se va găsi un donator. Se va găsi
în Franța.” Mama, surprinsă de răspunsul
Cuviosului, a îndrăznit să întrebe: „De
unde știți, Părinte Antim?” Smeritul
nevoitor, care se păzea de slava și de lauda
de la oameni ca de o cursă a celui viclean,
îndată i‑a răspuns: „Asina lui Valaam a
vorbit” (Numeri 22, 28).
Într‑adevăr, peste puțină vreme, s‑a
găsit un donator în Franța și copilul,
trecând de primejdia morții, trăiește
astăzi o viață normală.
O tămăduire de cancer
Tatăl unui fiu duhovnicesc al Părin
telui Antim avea cancer la laringe. Medicii
i‑au spus că nu putea fi operat, fiindcă
starea lui era prea gravă. Cu nespusă
amărăciune tânărul fiu duhovnicesc a
plecat să‑și vadă duhovnicul. Când i‑a
făcut metanie, înainte să apuce să‑i spună
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Canonul paraclis al Cuviosului
și de Dumnezeu purtătorului
Părintelui nostru
Antim Aghiananitul5
15/28 iunie
alcătuit de Haralambie Bousias,
marele imnograf al Bisericii Alexandriei

De nu este preot se zice:

P

entru rugăciunile Sfinților Părinților
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule
al lui Dumnezeu, miluiește‑ne pe noi.
Amin.

Această ediție urmează rânduiala fără preot,
fiind publicată pentru pravila de rugăciune a creș
tinului. Traducere din limba greacă de Mănăstirea
Nera, prelucrată și adaptată de Cătălin Grigore
după ediția în limba engleză, Dr. Charalambos M.
Bousias, Elder Anthimos of Saint Anne’s, Orthodox
Logos Publishing, 2011 (n. ed.).
5
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Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Î

mpărate ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, Care pretutindenea eşti
şi toate plineşti, Comoara bunătăţilor şi
Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufle
tele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluieşte‑ne pe noi.

P

reasfântă Treime, miluieşte‑ne pe noi.
Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru Numele Tău.

T

atăl nostru Care eşti în ceruri, sfin
ţească‑se Numele Tău. Vie Împărăţia
Ta, fie Voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o
nouă astăzi şi ne lasă nouă datoriile
noastre, precum și noi lăsăm datornicilor
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Dumnezeu n‑o va defăima. Fă bine,
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, pri
nosul şi arderile‑de‑tot; atunci vor pune
pe altarul Tău viţei.
Canonul
Cuviosului Antim:
Cântarea 1. Irmos:

A

pa trecând‑o ca pe uscat şi din rău
tatea egiptenilor scăpând, israiliteanul
striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nos
tru să‑i cântăm.

C

u rugăciunile tale, care luminează
ca un fulger, gonește întunericul ce
îmbată mintea mea cea slabă şi negura
deznădejdii din bietul meu suflet, strig
ţie, Antime fericite Sfinte.

P

oftele trupești prin asceză usca
tu‑le‑ai întru tine și prin smerenie şi
prin rugăciune luat‑ai îndrăzneală a mij
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loci pentru noi, cei ce după dreptate te
cinstim, Antime.

D

e la Dumnezeu primit‑ai harul de
a plini cererile celor care aleargă la
sfintele tale rugăciuni. Rugămu‑ne ție,
dă‑ne tuturor puterea să umblăm fără
prihănire pe calea cea anevoioasă a vieții.
Al Născătoarei de Dumnezeu:

Doamnă, ca orice
Îsămputernicește‑ne,
uneltire a vrăjmaşului sufletelor noastre
o stricăm și, prin nebiruită mijlocirea
ta, obrăznicia lui să o călcăm.

Cântarea a 3‑a. Irmos:

D

oamne, Făcătorul celor mai presus
de crugul ceresc și Ziditorul Bisericii,
Tu mă întărește în dragostea Ta, Cel ce
ești marginea doririlor, a credincioșilor
întărire, unule Iubitorule de oameni.

M

onahilor din Sfântul Munte nouă lu
mină călăuzitoare ești. Risipește ceața
necazurilor și a durerilor ce ne‑mpresoară,
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căci în vremile noastre strălucirile virtu
ților tale i‑au luminat pe credincioșii de
pretutindeni, înțelepte Părinte Antime.

D

umnezeiescul Schit al Sfintei Ana și
părinții athoniți foarte te cinstesc,
al Bisericii Cuvioase. Întărește‑mă să țin
calea poruncilor Domnului cu rugăciunile
tale mijlocitoare către Împăratul tuturor.

Î

n petrecerea ta din Sfântul Munte Athos,
înfăptuirile marilor asceți de dinainte
de tine le‑ai reînnoit, fericite Antime.
Pentru aceasta, harul lui Dumnezeu cu
prisosință l‑ai luat, ca de toată patima cea
de jos care ne doboară să ne scapi.
Al Născătoarei de Dumnezeu:

T

oată limba omenească te cinstește,
preasfântă Născătoare a preamilosti
vului Dumnezeu și a Împăratului tuturor,
una preabinecuvântată și curată Fecioară
Maică, pururea slăvită.
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Chilia Intrării Maicii Domnului în Biserică a Obștii
Teofililor, Schitul Sfânta Ana, Muntele Athos.

Sfântul cap al Cuviosului Antim, care se păstrează
și se cinstește în paraclisul Chiliei Intrării Maicii
Domnului în Biserică a Obștii Teofililor.

Obștea Teofililor a făcut demersurile
de canonizare a Cuviosului Antim prin
depunerea dosarului său la sediul Patriar
hiei Ecumenice, autoritatea bisericească
care dispune canonizarea monahilor
athoniți cu viață sfântă. Creștinii, preoți
sau mireni, care doresc să susțină finali
zarea procesului de canonizare, o pot
face trimițând donații în contul Obștii
Teofililor (în Euro):
Piraeus Bank (filiala Karyes, Sfântul
Munte Athos)
IBAN GR5201714390006439010012752
Swift-bic: PIRBGRAA
Titulari: Teofil Kougioumgidis, Antim
Igglezis, Heruvim Apostolou
Pentru detalii referitoare la produsele
ce pot fi comandate de la Obștea Teofililor
și la cererile de rugăciune ce pot fi trimise
online, vă îndemnăm să vizitați pagina
dedicată obștii: https://www.facebook.
com/prietenii.Obstii.Teofililor

În colecția ATHOS:

În colecția ICOS:

La Editura Iona au mai apărut:

Comenzi online:
www.edituraiona.ro

