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Icoana de la 
Paraclis, o copie 
fidelă a icoanei 
făcătoare de 
minuni de la 
Muntele Athos

Paraclisul Catedra-
lei Mântuirii Neamului, 
din Capitală, adăposteş-
te Icoana Maicii Domnu-
lui Prodromiţa, a cărei 
nume se traduce Înain-
temergătoarea. Aceasta 
este copie a unei icoane 
de la Muntele Athos con-
siderată făcătoare de mi-
nuni. Este o reproducere 
fidelă, în mărime natura-
lă, a icoanei de la Munte-
le Athos. Atât pictura cât 
şi ferecătura sunt lucra-
te din argint, bogat orna-
mentat, iar pe alocuri es-
te aurită. Coroanele Mai-
cii Domnului şi Mântui-
torului Iisus Hristos sunt 
împodobite cu pietre pre-
ţioase.

Icoana originală 
nu a fost făcută de 
mâna omului

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 părţi ale icoanei, 
lăsând sfintele feţe a Mai-

cii Domnului şi a Pruncu-
lui Iisus Hristos din braţe-
le Ei, la final. Abia după 
ce a terminat de zugră-
vit toate acestea, a înce-
put să contureze feţele. 
Deşi era unul dintre cei 
mai iscusiţi pictori ai vre-
murilor, s-a poticnit inex-
plicabil. Speriat şi supărat 
că nu mai are îndeletnici-
rea de până atunci sau că 
o voinţă mai puternică se 
opune acestei lucrări, el a 
acoperit 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 şi nu a mai 
reuşit

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 icoană 
a Maici Domnului cu în-

săşi mâna mea, la care 
a venit o minune: după 
ce am isprăvit veşminte-
le, după meşteşugul zu-
grăvirii mele, m-am apu-
cat să lucrez feţele 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 
uitat meşteşugul. A do-
ua zi, după ce m-am scu-
lat, am făcut trei meta-
nii înaintea Maicii Dom-
nului, rugându-mă să-mi 
lumineze mintea, să pot 
isprăvi sfânta Ei icoană. 
Când m-am dus să mă 
apuc de lucru, am aflat 
chipurile drese desăvâr-
şit, precum se vede. Vă-
zând această minune, 
 n-am mai adaos a-mi pu-
ne condeiul, fără numai 
am dat lustrul cuviincios, 
deşi o greşeală a fost 
aceasta că am dat lus-
tru la o asemenea minu-
ne”.  Ulterior, a fost dusă 
în Sfântul Munte Athos şi 
a devenit ocrotitoarea şi, 
totodată, comoara Schi-
tului românesc „Sfân-
tul Ioan Botezătorul” sau 
Prodromu.

De opt ani 
ocroteşte 
credincioşii 
care se roagă 
în Paraclisul 
Catedralei 
Mântuirii 
Neamului

Copia a fost aşeza-
tă la loc de cinste în Pa-
raclisul Catedralei Mân-
tuirii Neamului, în urmă 
cu aproape opt ani. Mai 
exact, pe 24 octombrie, 
2011, când Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, a sfinţit minunatul lă-
caş de cult din inima Ca-
pitalei. De atunci, credin-
cioşii se pot ruga la icoa-
na care o înfăţişează pe 
Maica Domnului cu Prun-
cul ori de câte ori simt ne-
voia. Anual, mii de pe-
lerini vin aici să se recu-
leagă şi să aducă laudă şi 
mulţumire „Celei ce este 
mai cinstită decât heruvi-
mii şi mai mărită fără de 
asemănare decât serafi-
mii, care fără stricăciune, 
pe Dumnezeu cuvântul, 
a născut”. Doar este cea 
mai importantă icoană din 
Paraclisul Catedralei Mân-
tuirii Neamului. De aceea 
este şi icoana reprezenta-
tivă a hramului acestui lă-
caş sfânt. An de an, cin-
stirea Ei este prăznuită 
pe 12 iulie, atunci când 
se săvârşeşte şi slujba de 
hram a Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamului.

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

O, preacurat chip înfru
musețat cu razele desă
vârșitei curății, 
Pleacă blânda Ta privire și 
spre mine, 
Cel gârbovit de mulțimea și 
întunericul păcatelor mele. 
Fulgerele răutății au rănit 
cumplit sufletul meu, 
Dar Tu, Stăpână, Ceea ce 
ești Nor al Luminii, 
Cu fulgerele rugăciunii Tale, 
Risipește gândurile mele ce
le rele 
Care tulbură neîncetat su
fletul meu. 
Ca Ceea Ce ai născut pe Soa
rele Cel veșnic, 
Cămara cea întunecată a ini
mii mele, 
O luminează cu raza milosti
virii Tale, 
Ca să nu fiu eu răpit pe 
neașteptate, 
De lupul cel înțelegător. 
Ca Una Care ai binevoit a ne 
da sfântă icoana Ta, 
Nezugrăvită de mână ome
nească, 
Spre ocrotirea poporului bi
necredincios,
Înalță mâinile Tale la rugă
ciune 
Și oprește dreapta mânie a 
Ziditorului 
Pentru mulțimea păcatelor 
noastre. 
Ceea ce porți în mâinile Tale 
pe Arhiereul Cel veșnic, 

Sub omoforul Său ne păzește 
pe noi de ispitele celui viclean 
Și ne mijlocește iertarea 
mulțimii păcatelor noastre. 
Alungă tulburarea sufletelor 
care Te cinstesc pe Tine, 
Ca să vedem și noi, ca întro 
oglindă înțelegătoare, 
Întru lumina chipului Tău, 
strălucirea bunătății Tatălui 
Și cu gândul povățuit de Du
hul Sfânt 
Să ne facem și noi, prin lucra
rea virtuților,
După asemănarea Fiului. 
Alungă viforul ispitelor 
Care caută să ne prăbușeas
că în adâncul iadului 
Și sub acoperământul milos
tivirii Tale,
Ne primește pe toți, 
Ca săȚi înălțăm Ție cântare 
de laudă totdeauna.
Din patul bolii  slobozeștemă 
pe mine, 
Doamnă, ceea ce ai întins 
mâinile Tale cele sfinte 
Și iai ridicat din neputință 
pe cei covârșiți de durerile 
cele de multe feluri. 
Nu ne lăsa pe noi, Stăpână, 
Să fim biruiți de răutatea 
vrăjmașilor noștri, 
Ci cu milostivul Tău Acoperă
mânt, 
Acoperă sufletele noastre, 
Și ne dă trecere netulburată 
pe marea acestei vieți.

Amin!

12 iulie, praznicul Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului

Rugăciune ajutătoare 
la necaz… 

Către icoana 
făcătoare 

de minuni 
a Maicii 

Domnului

Cinstirea icoanei Maicii Domnului 
Prodromița este un bun prilej pentru 
a-I aduce slavă și mulțumire Preacuratei 
Fecioare Maria pentru grija pe care ne-o 
poartă negreșit. Fiind o zi de sărbătoare 
creștină, ar fi bine să o petrecem în 
rugăciune, cu inima Sus, deschisă către 
Maica Domnului, nădejdea și speranța 
că toate lucrurile bune din viața 
noastră noastră se fac prin voia Sa. Iată 
rugăciunea ajutătoare la necaz pe care i-o 
putem adresa în această zi!   

O nouă sărbătoare îmbracă Biserica în straie 
frumoase de sărbătoare, cea a cinstirii icoanei 
Maicii Domnului Prodromița. Toți cei care 
vor să-și găsească liniștea sufletească se pot 
ruga și închina Născătoarei de Dumnezeu, 
la icoana Sa făcătoare de minuni, vineri, pe 
12 iulie, la marele praznic al Paraclisului 
Catedralei Mântuirii Neamului.  

Credincioșii se pot ruga și închina Maicii 
Domnului, la icoana Sa făcătoare de minuni 


