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„...eu sunt Maica lui Dumne
zeu
Cuvântul și, după Dumnezeu, povă
țuitoarea, ajutătoarea și puternica
apărătoare a acestei Sfinte Mănăstiri
a Arhanghelilor. Și, de acum înainte,
să vină la mine monahii pentru orice
nevoie a lor și îi voi auzi degrabă,
și pe toți ortodocșii creștini care
aleargă la mine cu evlavie, căci
Grabnic‑Ascultătoarea mă numesc.”

Icoana Maicii Domnului Grabnic-Ascultă
toarea (gr. Panagia Gorgoypikoos) de la
Mănăstirea Dohiariu, Sfântul Munte Athos.

TROPARUL, GLASUL AL 4‑LEA:

Î

nconjurați de primejdii, la icoana Cura
tei Maicii lui Dumnezeu și la nemărgi
nită bunătatea ei să alergăm, întru mâhnire
și durerea sufletului strigând: Degrabă
auzi‑ne rugăciunile, Neprihănită Fecioară,
că după dreptate, pentru milele tale,
Grabnic‑Ascultătoare te-ai numit; că apără
toarea noastră în toată nevoia ești și gata
ajutătoare în tot necazul.

CONDACUL, GLASUL AL 2‑LEA:

C

umplit aruncați în marea furtunoasă a
vieții și cu totul învăluiți de valurile sufe
rințelor, alergăm, Fecioară, la binecuvântată
icoana ta ca la un liman lin; pentru aceasta,
tinde‑ți mâna ta și mântuiește-ne din furtuni,
precum Fiul tău l-a mântuit pe Petru.

MEGALINARIA:

P

reasfântă Fecioară, pe tine te mărim și
sfântă icoana ta o cinstim, prin care tuturor
reverși tămăduiri, celor ce cu credință la tine
scapă.

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,
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fiți următori mie precum și eu lui Hristos
(I Corinteni 4, 16).
Având în vedere profunda legătură
spirituală reciprocă de secole a poporului
român drept‑credincios cu Părinții din
Grădina Născătoarei de Dumnezeu, echipa
noastră editorială și‑a dorit să contribuie la
păstrarea duhului athonit și la folosirea lui
ca „busolă” pe calea mântuirii în mijlocul
rătăcirilor lumii contemporane.
În acest scop, colecția va încerca să
adapteze Predania Bisericii la înțelegerea
și trăirea creștinilor prin trei elemente:
1. Viețile Sfinților aleși vor fi prelu
crate spre zidirea duhovnicească a credin
cioșilor contemporani.
2. Textele imnologice vor fi redate
integral, adică inclusiv irmoasele, podo
biile și altele în general prescurtate
în majoritatea cărților de cult, ca să
înlesnească atenția la cuvintele rugăciunii.
3. Copertele și interioarele volumelor
vor fi împodobite, pe cât posibil, cu icoa
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nele unora dintre cei mai înduhovniciți
iconari din ultimele veacuri, icoane la
care creștinii să se poată închina atunci
când se roagă.
Sperăm ca prezenta colecție să‑și
găsească locul în rânduiala de rugăciune
a creștinului român, oriunde s-ar afla el,
creștin pe care îl rugăm să-i pomenească
pe ostenitorii acestei lucrări.
Acestea fiind zise, am considerat
potrivit să inițiem colecția cu volumul
dedicat icoanei făcătoare de minuni
Grabnic‑Ascultătoarea (gr. Panagia Gor
goypikoos), de la Mănăstirea Dohiariu, a
doua cea mai cinstită icoană din Sfântul
Munte, după icoana Portărița (gr.
Portaitissa) de la Mănăstirea Iviron.
Cerem milostivirea și binecuvântarea
Preasfintei (gr. Panagia), așa cum este Ea
numită familiar în Athos, și rugăciunile
tuturor Mucenicilor, Ierarhilor și Cuvi
oșilor Athoniți în această smerită lucrare.
Cătălin Grigore
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Istoricul Icoanei
Grabnic‑Ascultătoarea1
Icoana Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu cea numită Grabnic‑Ascultătoarea
se găsește în Mănăstirea Dohiariu din
Sfântul Munte Athos, Grecia. Această
icoană este ocrotitoarea Mănăstirii și este
cinstită acolo în chip deosebit, datorită
harului ei făcător de minuni, care se
manifestă grabnic și este dăruit tuturor
celor care cheamă numele Fecioarei cu
smerenie și cu credință. Icoana a fost
numită Grabnic‑Ascultătoarea de către
Traducere și adaptare din limba engleză de
Cătălin Grigore după The Great Synaxaristes,
Holy Transfiguration Monastery, Boston, MA,
2001 (n. ed.).
1
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Maica Domnului însăși în următoarele
împrejurări:
În exteriorul trapezei de la Dohiariu,
din vremuri uitate, se afla o icoană pictată
pe perete, o frescă, care o înfățișa pe
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Cei
mai bătrâni Părinți spuneau că aceasta
fusese zugrăvită în zilele Sfântului Neofit,
ctitorul Mănăstirii Dohiariu, adică cândva
prin veacul al XI‑lea. Cu toate că trecuseră
atâtea veacuri în care Mănăstirea fusese
pe rând distrusă și restaurată, forma și
claritatea acestei icoane nu suferiseră
nicio deteriorare. Din această perspectivă,
este evident că deși icoanei i se arătase
până atunci numai o cinstire obișnuită,
ea a fost păzită de dumnezeiasca purtare
de grijă numai ca să se manifeste mai
târziu într‑o mare slavă, ca făcătoare de
minuni și ca apărătoare și povățuitoare a
Mănăstirii.
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Canonul paraclis al
Icoanei Maicii Domnului
Grabnic‑Ascultătoarea2
1 Octombrie
alcătuit de Sfântul Nicodim Aghioritul

De nu este preot se zice:

P

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

Î

mpărate ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, Care pretutindenea eşti

Această ediție urmează rânduiala fără preot,
fiind publicată pentru pravila de rugăciune a creș
tinului. Paraclisul a fost prelucrat și adaptat de
Cătălin Grigore după edițiile cuprinse în bibli
ografia aflată la sfârșitul acestei cărți (n. ed.).
2
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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.
(de 3 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

P

reasfântă Treime, miluieşte‑ne pe noi.
Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru Numele Tău.
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

T

atăl nostru Care eşti în ceruri,
sfinţească‑se Numele Tău. Vie Împă
răţia Ta, fie Voia Ta, precum în cer şi pe
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Psalmul 50:

M

iluieşte‑mă, Dumnezeule, după mare
mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos
mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul
meu mă curăţeşte, că fărădelegea mea
eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea
mea este pururea. Ție unuia am greșit şi
ce este viclean înaintea Ta am făcut, ca
să Te îndreptăţeşti întru cuvintele Tale
şi să biruiești când te vei judeca Tu. Că,
iată, în fărădelegi m‑am zămislit şi în
păcate m‑a născut maica mea. Că, iată,
adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele
ascunse ale înţelepciunii Tale mi‑ai arătat
mie. Stropi‑mă‑vei cu isop şi mă voi
curăţi, spăla‑mă‑vei şi mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da
bucurie şi veselie, bucura‑se‑vor oasele
cele smerite. Întoarce faţa Ta de către
păcatele mele şi toate fărădelegile mele
şterge‑le. Inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de
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la faţa Ta şi Duhul tău cel Sfânt nu‑L lua
de la mine. Dă‑mi mie bucuria mântuirii
Tale şi cu duh povățuitor mă întăreşte.
Învăţa‑voi pe cei fără‑de‑lege căile Tale şi
cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește‑mă de sângiuri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va
limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide şi gura mea
va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă,
aş fi dat, arderi‑de‑tot nu vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit, ini
ma zdrobită şi smerită Dumnezeu n‑o
va defăima. Fă bine, Doamne, întru
bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile‑de‑tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Canonul Grabnic-Ascultătoarei:
Cântarea 1. Irmos:

A

pa trecând‑o ca pe uscat şi din rău
tatea egiptenilor scăpând, israiliteanul
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striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nos
tru să‑i cântăm.
Stih: Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, mântuiește‑ne pe noi!

N

enumăratele și în Dumnezeu săvâr
șite minunile tale încercând în cântări
a le lăuda, rogu‑mă ție din toată inima:
Dăruiește‑mi harul tău și sprijinirea ta,
Grabnic‑Ascultătoare.
Stih: Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, mântuiește‑ne pe noi!

C

e minuni lucrat-a icoana ta! Că
dintr‑însa, Fecioară, strigat‑ai mona
hului ce slujea la trapeză ca să‑l îndreptezi
și, de atunci, ca Grabnic‑Ascultătoarea
fost-ai cunoscută.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

F

ecioară, cine poate spune minunatul
tău semn? Că pe monahul care n‑a
ascultat, certatu-l-ai și l-ai orbit; și, apoi,
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În colecția ATHOS:

În colecția ICOS:
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