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Manifestările religi-
oase dedicate hramu-
lui Icoanei Maicii Domnu-
lui Prodromița, ocrotitoa-
rea Paraclisului Catedra-
lei Mântuirii Neamului, au 
fost deschise, cu o seară 
înainte, adică miercuri, pe 
11 iulie, printr-un superb 
concert de muzică psal-
tică, susținut de Grupul 
Tronos al Catedralei Patri-
arhale. „Cântarea psalti-
că, însă, rămâne un sim-
bol viu al unei arte valo-
roase atât prin vechimea 
ei, cât şi prin autenticita-
te, care exprimă cel mai 
bine frumusețea trans-
cendentală, dumnezeias-
că, a Împărăției lui Dum-
nezeu, aşa cum face în 
general arta bizantină”, a 

spus Părintele Arhimandrit 
Paisie Teodorescu, Vicar 
Patriarhal, conform Basi-
lica.ro. După momente-
le de încântare sufleteas-
că ce i-au făcut pe rugă-
tori să-şi închine cugetele 
Divinității, ierarhii, preoții, 
diaconii şi credincioşii 
au purtat în procesiu-
ne icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnu-
lui, Prodromița. Cu icoa-
na purtată pe umeri, cle-
ricii şi pelerinii au înconju-
rat sfânta aşezare şi au in-
tonat imnuri religioase. În 
cinstea marelui praznic, a 
fost oficiată Slujba Vecer-
niei unită cu Litia, urma-
tă de Slujba Utreniei. Joi, 
la hram, alături de Prea-
sfințitul Părinte Varlaam 

Ploieşteanul, Episcop-Vi-
car Patriarhal, a slujit un 
sobor de preoți din care 
au făcut parte şi Părintele 
Prodromos, Starețul Marii 
Lavre din Muntele Athos 
şi Părintele Atanasie de la 
Schitul Prodromu. 

„Suntem siguri că 
Maica Domnului, prin 
icoana sa Prodromița, nu 
se roagă doar pentru în-
chinătorii acestui para-
clis, ci şi pentru ctitorii 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului, adică pentru toți 
aceia care ajută econo-
mic şi de bunăvoie în ve-

derea încheierii cât mai 
rapide a lucrărilor Cate-
dralei Naționale, spre sla-

va lui Dumnezeu”, a spus 
părintele Prodromos, ci-
tat de Basilica.ro. Potri-
vit aceleiaşi surse, Părin-
tele Prodromos a explicat 
că prezența Icoanei Mai-
cii Domnului Prodromița 
la Paraclisul catedralei 
Mântuirii Neamului este 
o binecuvântare, mai ales 
„ținând cont de faptul că 
Maica Domnului este ma-
ma tuturor creştinilor, 
pururea rugătoare pen-
tru noi către Fiul Său”. 
„Să veghem atent cu 
credință şi în rugăciune; 
şi mai ales cu răbdare şi 
smerenie, ținând cu tă-
rie adevărul în fața cursu-
lui apocaliptic care se re-
varsă înaintea noastră şi 
mai ales în sânul Biseri-
cii, iar nu în afara ei, îm-
preună luptând şi împre-
ună veghind, mici şi mari, 
patriarhi, episcopi, preoți 
şi credincioşi, noi toți cei 
îngrădiți cu semnul Sfân-
tului Botez în numele Tre-
imii celei de o ființă şi 
nedespărțită, Tatăl şi Fi-
ul şi Sfântul Duh”, a spus 
Părintele Atanasie de la 
Schitul Prodromu, îndem-
nând oamenii la întărirea 
în credință şi unitate. 
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De șapte ani, 
Icoana făcătoare 
de minuni de la 
Paraclisul CMN, 

ocrotește credincioșii 

Despre icoana origi-
nală se ştie că nu a fost 
făcută de mâna omului. 
În mod miraculos, aceas-
ta s-a pictat singură. Mi-
nunea s-a petrecut la Mă-
năstirea Bucium din Iaşi, 
în anul 1863. La vremea 
aceea, iconarul Iordache 
Nicolau, un adevărat cre-
dincios, a vrut să picteze 
icoana în ansamblul mă-
năstiresc de la Iaşi. A fă-
cut mai întâi veşmintele 
şi celelalte părți ale icoa-
nei, lăsând sfintele fețe, 
a Maicii Domnului şi a 
Pruncului Iisus Hristos 
din brațele Ei, la final. 
Abia după ce a terminat 
de zugrăvit toate aces-
tea, a început să contu-
reze fețele. Deşi era unul 
dintre cei mai iscusiți pic-
tori ai vremurilor, s-a po-
ticnit inexplicabil. Speriat 
şi supărat că nu mai are 
îndeletnicirea de până 
atunci sau că o o voință 
mai puternică se opune 
acestei lucrări, el a aco-
perit icoana şi a închis 
atelierul. Spre uimirea sa, 
în ziua următoare când a 
mers să-şi continue lu-
crul, icoana era pictată cu 
desăvârşire.

Mărturiile iconarului 
care a încercat să 
picteze icoana și nu 
a mai reușit

Pentru a da credibili-
tate minunii care se pe-

trecuse cu sfânta icoa-
nă, pictorul a lăsat drept 
mărturie următoarele în-
scrisuri pe care le repro-
ducem întocmai:  “Eu, 
Iordache Nicolau, zugrav 
din târgul Iaşi, am zugră-
vit această sfântă icoa-
nă a Maicii Domnului cu 
însăşi mâna mea, la care 
a venit o minune: după ce 
am isprăvit veşmintele, 
după meşteşugul zugră-
virii mele, m-am apu-
cat să lucrez fețele Mai-
cii Domnului şi a lui Ii-
sus Hristos.  Privind eu 
la chipuri, cu totul a ieşit 
din potrivă, pentru care 
foarte mult m-am mâh-
nit, socotind că mi-am ui-
tat meşteşugul. A doua 
zi, după ce m-am sculat, 
am făcut trei metanii îna-
intea Maicii Domnului, ru-
gându-mă să-mi lumine-
ze mintea, să pot isprăvi 
sfânta Ei icoană. Când 
 m-am dus să mă apuc de 
lucru, am aflat chipurile 
drese desăvârşit, precum 
se vede. Văzând această 
minune, n-am mai adaos 
a-mi pune condeiul, fără 
numai am dat lustrul cu-
viincios, deşi o greşeală 
a fost aceasta că am dat 
lustru la o asemenea mi-
nune”.  Ulterior, a fost du-
să în Sfântul Munte Athos 
şi a devenit ocrotitoa-
rea şi, totodată, comoara 
Schitului românesc „Sfân-
tul Ioan Botezătorul” sau 
Prodromu.

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului 
(CMN) din Capitală adăpostește de șapte 
ani Icoana Maicii Domnului, Prodromiţa, a 
cărei nume se traduce Înaintemergătoarea. 
Aceasta este copie a unei icoane de la 
Muntele Athos, considerată făcătoare de 
minuni. Este o reproducere fidelă, în mărime 
naturală, a icoanei de la Muntele Athos. 
Atât pictura cât și ferecătura sunt lucrate 
din argint, bogat ornamentat, iar pe alocuri 
este aurită. Coroanele Maicii Domnului și 
Mântuitorului Iisus Hristos sunt împodobite 
cu pietre preţioase.
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Hramul de vară al Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului

Icoana Maicii Domnului 
Prodromiţa a fost 
purtată în procesiune
Construit în anul 2011 pe amplasamentul 
Catedralei Naţionale, Paraclisul Catedralei 
Mântuirii Neamului și-a sărbătorit joi, 12 
iulie, hramul de vară, închinat Icoanei 
Maicii Domnului Prodromiţa. Cu acest 
prilej, clerici și pelerini, din București-Ilfov 
și din împrejurimi, au înălţat rugăciuni 
la Ceruri și au adus laudă și închinare 
Preacuratei Fecioare Maria, Născătoarea 
de Dumnezeu. 
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Starețul Marii 
Lavre din Muntele 
Athos

Părintele  Prodromos

Maica 
Domnului este 
mama tuturor 
creștinilor, 
pururea 
rugătoare 
pentru noi”


