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Canon de mângâiere

către Preasfânta Născătoare

de Dumnezeu la vreme de boală

Facere a Părintelui nostru
purtător de Dumnezeu, Ioan al Evhaitelor,

al cărui acrostih este:

„Bolile mele tămăduiește-le, Fecioară, 
al monahului Ioan”

Cântarea 1, glasul 8

Irmosul:

«Pe Faraon cel ce era purtat în carele
de război, l-a cufundat toiagul lui Moise,
cel ce a făcut minuni de demult, lovind în
chipul Crucii și despărțind marea. Și pe Is-
rael cel fugărit, care mergea pe picioare,
l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui
Dumnezeu.»
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Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mi-

luieşte-ne pe noi.

Neputințele mele și bolile, tămăduieș-
te-le, Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce
ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul,
pe Cel ce, cu Pătimirile Lui, a purtat nepu-
tințele și bolile tuturor și pe Cel ce vindecă
betejunile.

Ceea ce ai născut, Stăpână, fără dureri,
durerile mele și cumplitele chinuri și păti-
mirile cele mai groaznice care mă apasă și
mă încolțesc din toate părțile, ușurează,
ridică povara și, prin cercetarea ta, tămă-
duiește-mă. 

Slavă…

Întoarce-mi jalea bolii mele în bucuria
însănătoșirii, rupe sacul cel întunecat al
răului meu obicei, Fecioară, și încinge-mă
cu bucuria strălucită a deprinderii celei
bune și de veselie umple-mă.
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Şi acum…

Cuptorul învăpăiat al patimilor a aprins
scânteile arzătoare ale bolilor celor strică-
toare și mă arde cu cărbunii înfocați prin
cele mai cumplite arsuri, dar dacă mă vei
răcori tu, Stăpână, răcoarea ta va fi mie
vindecare.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Doamne, Cel ce ai făcut acoperămân-
tul bolții cerești și ai întemeiat Biserica,
Tu pe mine mă întărește întru dragostea
Ta, Cel ce ești marginea doririlor și întă-
rirea credincioșilor, Unule Iubitorule de
oameni.»

Fecioară, tu ai născut pe Dumnezeu
cel minunat întru sfinți; pentru aceea, mi-
nunate fă milele tale cu mine, Preasfântă
cinstită, și pe mine, cel deja mort din pri-
cina durerilor nesuferite, viază-mă, ro-
gu-mă.
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Pe patul durerii zăcând îndurerat, pe
tine te chem, Fecioară: Pleacă urechea ta
spre mine, grăbește să mă mântuiești, gră-
bește să mă scoți din focul care acum arde
mocnit inima mea.

Slavă…

Pe fiul cel cu minte pruncească, pe tâ-
nărul cel fără de rânduială, cu toiagul pe-
depsindu-l, părintele cel iubitor îl înțelep-
țește, știu, Iubitorule de oameni, ci pe mi-
ne, cel bătut după vrednicie, iarăși mă mi-
luiește prin ceea ce Te-a născut.

Şi acum…

Liman tare și ancoră sfântă și nădejde
nezdruncinată, Stăpână, te-am dobândit;
pentru aceea, pe mine, cel învălurit de va-
lurile ispitelor, îndreptează-mă spre lima-
nul cel liniștit al sănătății.

Cântarea a 4-a
Irmosul:

«Tu, Doamne, ești tăria mea, Tu, și pu-
terea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria




