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ISTORIA  ICOANEI 
MAICII DOMNULUI 

GRABNIC
ASCULTĂTOAREA

Pe zidul exterior estic al tra-
pezei Mănăstirii Dohiaru din 
Muntele Athos, în dreapta intră-
rii, se află icoana făcătoare de mi-
nuni a Maicii Domnului, numită 
grabnic ascultătoarea (în limba 
greacă: gorgoepikoos). Este pic-
tată pe perete, pe fond închis, în 
anul 1563, în vremea stăpânirii 
turcești. La stânga icoanei există 
următoarea însemnare (în limba 
greacă): „Maica lui Dumnezeu, 
grabnic ascultătoarea. Maică pur-
tătoare de Prunc, grozavă ocrotire, 
cum, purtând Focul – o, minune! –  
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nu te arde? la anul 7071, indic
tionul 6, când au zidit biserica  
Dohiarului.”

În anul 1664 s-a petrecut cea 
dintâi minune cunoscută a aces-
tei icoane. Prin fața ei exista 
atunci o trecere între bucătărie 
și trapeză. Locul fiind întune-
cos, trapezarul trecea zilnic pe 
aici purtând o făclie, dar, din 
neatenție, lăsa făclia să afume 
icoana. Într-o zi a auzit un glas, 
care i-a zis: „O, monah nemonah, 
până când vei afuma chipul meu 
cu neluare-aminte?”. Totuși, el a 
continuat cu această neglijență  
și atunci a auzit iarăși același glas 
și îndată a orbit. A înțeles că era 
glasul Maicii Domnului și că el a 
greșit. De aceea, a spus părinților 
mănăstirii cele întâmplate și i-a 
rugat să-l așeze în fața icoanei, 
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ACATISTUL ICOANEI
MAICII DOMNULUI 

GRABNIC 
ASCULTĂTOAREA

Preotul, după ce își pune 
epitrahilul și felonul, deschide 
dvera și dă obișnuita binecuvân-
tare din fața Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum și puru-
rea și în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de față, în 

locul binecuvântării de mai sus 
diaconul, monahul sau mireanul 
va rosti: 

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noștri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluiește-ne pe noi. Amin.
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Apoi se rostesc rugăciunile  
înce pătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, 
slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevărului, Care 
pretutindeni ești și toate le pli-
nești, Vistierul bunătăților și 
Dătătorule de viață, vino și 
Te sălășluiește întru noi și ne 
curățește pe noi de toată înti-
năciunea și mântuiește, Bunule, 
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte  
tare, Sfinte fără de moarte, milu-
iește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfân-
tului Duh. Și acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieș-
te-ne pe noi. Doamne, curățește 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă  
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Condacele și Icoasele

Condacul 1

Mănăstirea Dohiarului, adă-
postind în sine icoana ta, Stă-
până prealăudată, se bucură și-ți 
cere să îți apleci degrab urechea 
bine ascultătoare spre cei ce cu 
sârguință aleargă la ocrotirea  
ta cea fierbinte și strigă cu cre-
dință: Bucură-te, Fecioară Grab-
nic as cul   tă toare!

Icosul 1
Născătoare de Dumnezeu, 

podoaba Sfântului Munte Athos, 
sub acoperământul tău scă-
păm noi toți, cetele monahilor 
și ale credincioșilor, și în cântări 
bine glăsuitoare cu credință te 
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încununăm pe tine, ceea ce ești 
grabnic ascultătoare, strigând:

Bucură-te, lăcaș cinstit al Stă-
pânului Hristos;

Bucură-te, sălaș luminat al 
Duhului Sfânt – Mângâietorul;

Bucură-te, dulceață veșnică a 
Îngerilor;

Bucură-te, curățire sfințită a 
credincioșilor;

Bucură-te, masă care porți 
hrana nemuririi;

Bucură-te, pod care legi cerul 
și pământul;

Bucură-te, râu de vindecări;
Bucură-te, izvor de ape dum-

nezeiești;
Bucură-te, vas plin de doctorii;
Bucură-te, făclie care luminezi 

întunericul;
Bucură-te, cea prin care se vin-

decă patimile;
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