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Toți cei care vor   
să -și găsească 
liniștea sufletească 
se pot ruga și 
închina Născătoarei 
de Dumnezeu, la 
icoana Sa făcătoare 
de minuni, marți, 
pe 12 iulie, la 
marele praznic 
al Paraclisului 
Catedralei 
Naționale.

Paraclisul Catedralei 
Naționale, din Capitală, 
adăpostește Icoana Mai-
cii Domnului Prodromița, 
a cărei nume se tradu-
ce ca Înaintemergătoa-
rea. Aceasta este copie a 
unei icoane de la Munte-
le Athos considerată fă-
cătoare de minuni. Este 
o reproducere fidelă, în 
mărime naturală, a icoa-
nei de la Muntele Athos. 
Atât pictura, cât și ferecă-
tura sunt lucrate din ar-
gint, bogat ornamentat, 
iar pe alocuri este aurită. 
Coroanele Maicii Domnu-
lui și Mântuitorului Iisus 
Hristos sunt împodobite 
cu pietre prețioase.  

Icoana originală 
nu a fost făcută de 
mâna omului

Despre icoana origi-
nală se știe 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 Iași, 
în anul 1863. La vremea 
aceea, iconarul Iordache 
Nicolau, un adevărat cre-
dincios, a vrut să picteze 
icoana în ansamblul mă-
năstiresc de la Iași. A fă-
cut mai întâi veșmintele și 
celelalte părți ale icoanei, 
lăsând sfintele fețe ale 
Maicii Domnului și Prun-
cului Iisus Hristos din bra-
țele Ei, la final. Abia du-
pă ce a terminat de zu-
grăvit toate acestea, a în-
ceput să contureze fețe-
le. Deși era unul dintre cei 
mai iscusiți pictori ai vre-
murilor, s-a poticnit inex-
plicabil. Speriat și supărat 
că nu mai are îndeletnici-
rea de până atunci sau că 
o voință mai puternică se 
opune acestei lucrări, el a 
acoperit icoana și a închis 
atelierul. Spre uimirea sa, 
în ziua următoare, când 

a mers să-și continue lu-
crul, icoana era pictată cu 
desăvârșire.

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

Pentru a da credibili-
tate minunii care se petre-
cuse cu sfânta icoană, pic-
torul a lăsat drept mărtu-
rie următoarele înscrisuri, 
pe care le reproducem în-
tocmai:  “Eu, Iordache Ni-
colau, zugrav din târgul 
Iași, am zugrăvit aceas-
tă sfântă icoană a Maici 
Domnului cu însăși mâna 
mea, la care a venit o mi-
nune: după ce am isprăvit 
veșmintele, după mește-
șugul zugrăvirii mele, m-
am apucat să lucrez fețele 
Maicii Domnului și a lui Ii-
sus Hristos.  Privind eu la 
chipuri, cu totul a ieșit din 
potrivă, pentru care foarte 
mult m-am mâhnit, soco-
tind că mi-am uitat meș-
teșugul. A doua zi, după 
ce m-am sculat, am făcut 
trei metanii înaintea Mai-
cii Domnului, rugându-mă 
să-mi lumineze mintea, să 
pot isprăvi sfânta Ei icoa-
nă. Când  m-am dus să mă 
apuc de lucru, am aflat 
chipurile drese desăvâr-
șit, precum se vede. Vă-
zând această minune, n-

am mai adaos a-mi pune 
condeiul, fără numai am 
dat lustrul cuviincios, deși 
o greșeală a fost aceasta 
că am dat lustru la o ase-
menea minune”.  Ulteri-
or, a fost dusă în Sfântul 
Munte Athos și a devenit 
ocrotitoarea și, totodată, 
comoara Schitului româ-
nesc „Sfântul Ioan Bote-
zătorul” sau Prodromu. 

De mai bine de un 
deceniu ocrotește 
credincioșii care se 
roagă în Paraclisul 
Catedralei 
Naționale 

Copia fidelă a Icoa-
nei Maicii Domnului 
Prodromița de la Munte-
le Athos a fost așezată la 
loc de cinste în Paracli-
sul Catedralei Naționale, 
în urmă cu mai bine de 
un deceniu. Mai exact, 
pe 24 octombrie, 2011, 

când Preafericitul Părin-
te Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române, 
a sfințit minunatul lăcaș 
de cult din inima Capita-
lei. De atunci, credincioșii 
se pot ruga la icoana ca-
re o înfățișează pe Maica 
Domnului cu Pruncul ori 
de câte ori simt nevoia. 
Anual, mii de pelerini vin 
aici să se reculeagă și să 
aducă laudă și mulțumire 
„Celei ce este mai cinsti-
tă decât heruvimii și mai 
mărită fără de asemănare 
decât serafimii, care fără 
stricăciune, pe Dumnezeu 
cuvântul, a născut”. Doar 
este cea mai importantă 
icoană din Paraclisul Cate-
dralei Mântuirii Neamului. 
De aceea este și icoana 
reprezentativă a hramului 
acestui lăcaș sfânt. An de 
an, cinstirea Ei este prăz-
nuită pe 12 iulie, atunci 
când se săvârșește și sluj-
ba de hram a Paraclisului 
Catedralei Naționale.

RELIGIE

Pagină realizată de  ionela ChirCu

O, Fecioară Prea-
mărită, înfrumusețarea 
prodromiților și lauda în-
chinătorilor! 

Tu i-ai spus Sfântului 
Petru Athonitul că „Mun-
tele Athosului l-am ales, 
din toate părțile pămân-
tului, 

Și am hotărât să îl afi-
erosesc spre a fi îndestu-
lată locuința monahilor și 
pustnicilor”, 

Și în acest munte ai 
voit a aduce icoana Ta. 

O, împăcare a noas-
tră cu Dumnezeu, 

Care ne-ai dăruit noul 
praznic de minuni izvorâ-
tor al icoanei Tale,

Nimeni n-a pierit din 
cei ce aveau spre tine nă-
dejdea bunei credințe.

Tu, care împletești 
cununi după vrednicie ce-
lor ce te laudă, 

Și dăruiești cereri-
le tuturor celor ce te cin-
stesc după cuviință, 

Din negura patimilor 
mântuiește-ne, curățind 
necurăția noastră.

Neadormita noastră 
păzitoare, 

Care degrabă îi în-
tâmpini pe cei ce Te chea-
mă, 

Dat-ai robilor Tăi chi-
pul feței Tale cel preacin-
stit 

Și cu totul lumi-
nos, pe care îl sărutăm 
mulțumind, 

Și cu dragoste și 
credință închinându-i-ne. 

Arată-ți milele tale, 
Născătoare de Dumne-
zeu, 

Primind cererile de 
folos ale robilor Tăi. 

Depărtează de la noi 
norul patimilor și al ispi-
telor, 

Izbăvește-ne de toa-
tă vătămarea trupească și 
sufletească, 

Și fii mijlocitoare a 
mântuirii noastre. 

Ajută-i pe cei ce cu 
dragoste se închină chi-
pului Tău nefăcut de mâ-
nă omenească, 

Ca să cinstească 
înfricoșatele minuni, 

Semnele mai presus 
de fire ale icoanei Tale. 

O, pavăză tare a cle-
rului bisericesc și sprijin 
al celor din cinul monahi-
cesc, 

Miluiește și 
mântuiește cu rugăciuni-
le Tale pe ortodocșii arhi-
erei, preoți și diaconi, 

Pe toți monahii și pe 
tot poporul drept-credin-
cios care Ți se închină.

Ocrotește obștea 
părinților prodromiți, 

Și pe toți închinătorii 
care aleargă la icoana ta 
făcătoare de minuni.

Caută spre noi cu mi-
lostivirea Ta, și cu rugăci-
nea Ta, 

Învrednicește-i pe 
toți creștinii să viețuiască 
cu Hristos, 

Și în lăcașurile Cerești 
să se desfăteze. 

Cercetează-ne, Maică 
iubitoare de fii pe noi ro-
bii Tăi cu darul Tău, 

Și dăruiește celor 
neputincioși tămăduire și 
sănătate desăvârșită,

Liniște celor înviforați 
și mântuire tuturor, în ve-
cii vecilor,

Amin! 

Maica Domnului ne ascultă rugăciunile 
și ne dă răspuns bun, dacă le 
rostim cu dreaptă credință, iubire și 
speranță. Tocmai de aceea este bine să-I 
adresăm următoarea rugăciunea în ziua 
cinstirii Icoanei Sale făcătoare de minuni. 

Rugăciune puternică 
la vreme de necaz, 
la icoana nefăcută 

de mâna omenească 

Încă o sărbătoare ne bucură sufletele pe 12 iulie 

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului Prodromița va fi cinstită în mod 

deosebit, la Paraclisul Catedralei Naționale
Credincioși din toată țara se vor putea ruga și închina la 

icoana făcătoare de minuni a Născătoarei de Dumnezeu


