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Cinstirea Maicii Domnului nu 
umbreşte cu nimic pe cea a 
Mântuitorului, având în vedere 

că ea Îl poartă tainic pe Hristos în ea şi 
deci întâlnirea cu Fecioara Maria este o 
întâlnire cu Hristos. 

O cinstim pe Maica Domnului pentru 
că Însuşi Dumnezeu Tatăl a cinstit-o 
când a ales-o să nască pe Fiul Său ca 
om; au cinstit-o îngerii prin îngerul 
Gavril la Bunavestire când i-a spus: 
„Bucură-te ceea ce eşti plină de har, 
Domnul este cu tine, binecuvântată eşti 
tu între femei!” (Luca 1, 28).

A cinstit-o Sfânta Elisabeta, care 
umplându-se de Duhul Sfânt a grăit 
Sfintei Fecioare: „Binecuvântată eşti tu 
între femei şi binecuvântat este rodul 
pântecelui tău” (Luca 1, 42).

Însăşi Sfânta Fecioară a spus despre 
sine: „Iată, de acum mă vor ferici toate 

Versuri  
la Adormirea  

Maicii Domnului
Ridică-te la Cer, tu, Maică preacurată,
Icoană-aleasă-n rai, de sfinţi înconjurată,
Căci Adormirea ta e înviere sfântă
Şi Paştile de vară, o, Maică luminată!

Tu ai purtat în pântec pe Dumnezeu cel Sfânt,
Onoare pentru lume mai sus de orice gând,
Nemărginitul falnic vesteşte-ntr-un cuvânt,
Slavoslovind în tihnă mai sus de orice cânt...

Iar moartea ta e viaţă şi imn al dragostei,
E soare-n miez de iarnă în zvon de clopoţei,
O, Maică luminată, credinţei sfânt temei,
Desăvârşită mamă şi cinste-ntre femei...

Prin Adormirea ta Biserica vesteşte
Că Fiul tău cel Sfânt pe toţi ne mântuieşte,
Plecarea ta la Cer e bucurie-aleasă,
O, pururea Fecioară, a Cerului mireasă!

Pr. Emil Nedelea Cărămizaru 

Maica DoMnului, Mutată la cer, 
Dar pururi aproape De oaMeni

Duminica a 9-a După Rusalii 
(Umblarea pe mare – Potolirea furtunii)

Înainte-prăznuirea  
adormirii maicii domnului;

Sf. proroc miheia

neamurile.” (Luca 1, 48), pentru că Cel 
Preaînalt i-a făcut mărire prin alegerea 
ei ca instrument al întrupării Logosului 
divin.

Urmând cuvintele Preasfintei Fecioa-
re, Biserica a cinstit-o, înălţându-i cele 
mai frumoase imne, o literatură teo-
logică aparte, i-a ridicat nenumărate 
locaşuri de închinare, i-a dedicat ode, 
cântări, psalmi şi o iconografie de o 
rară frumuseţe. Nu există slujbă în care 
să nu fie invocată.

În concluzie, noi suntem cinstitori ai 
Maicii Domnului, ocrotitoarea parohiei 
noastre şi sprijinitoarea noastră în toate 
activităţile, Maica noastră milostivă, 
Fecioară mai sfântă decât toţi sfinţii, prin 
care Dumnezeu a revărsat necontenit, 
sub diferite forme, binecuvântările date 
asupra noastră. Amin! ✤

Părintele Dinu

Maica Domnului  
este fiinţa umană  
cea mai apropiată  

de Sfânta Treime deoarece  
unul din Sfânta Treime,  

Fiul cel veşnic  
al lui Dumnezeu,  

S-a întrupat din ea  
şi S-a făcut Om  

pentru mântuirea oamenilor.  
De aceea Biserica  

îi acordă o supravenerare,  
spre deosebire  

de venerarea adusă sfinţilor  
şi sfintelor moaşte.



„Paştile verii” şi hramul bisericii Şerban Vodă

 aDorMirea Maicii DoMnului

Locul de origine al sărbătorii este cel 
mai probabil Ierusalimul, oraşul sfânt, 
unde se păstrează până astăzi, în apropierea 
grădinii Ghetsimani, mormântul Maicii 
Domnului şi Biserica zidită pe acest 
mormânt. În spatele mormântului Maicii 
Domnului din această Biserică, este pusă 
la închinare pentru pelerini icoana Maicii 
Domnului făcătoare de minuni, cunoscută 
sub numele de Ierusalimitissa.

Generalizarea Praznicului Adormirii 
Maicii Domnului în Răsărit se datorează 
împăratului bizantin Mauriciu (528-603), 
care a rezidit Biserica Maicii Domnului 
din Ghetsimani şi care a fixat definitiv şi 
data sărbătoririi ei la 15 august.

Praznicul acesta al Adormirii Maicii 
Domnului se bucură de o mare cinstire în 
rândul credincioşilor ortodocşi, având 
rânduită o perioadă de două săptămâni de 
postire, înaintea sărbătorii, ca perioadă 
de pregătire duhovnicească pentru acest 
eveniment sfânt din viaţa Maicii 
Domnului. 

În seara dinaintea sărbătorii se săvâr-
şesc în toate bisericile Vecernia cu Litie şi 
chiar Privegherea întreagă, adică şi slujba 
Utreniei, urmată de cântarea Prohodul 
Maicii Domnului. Foarte multe mănăstiri 
din ţară adună cu prilejul acestui praznic 
sute şi mii de pelerini în jurul zidurilor 
lor, ei petrecând întreaga noapte în ru-
găciune, cântare şi priveghere.

La bucuria deplină pe care o împăr-
tăşeşte acest praznic se ajunge prin 
spovedania de păcatele săvârşite şi prin 
unirea cu Hristos Mântuitorul, în Sfânta 
Taină a Împărtăşaniei, din cadrul Sfintei 
Liturghii, săvârşite în ziua praznicului. 
La praznicul Ocrotitoarei noastre 

să ne adunăm cu toţii
Ultimii ani au fost ani grei, care ne-au 

schimbat, uneori radical, viaţa tuturor. 
Dar nădejdea noastră a fost Biserica. Spre 
Maica Domnului am alergat în toate 
momentele noastre dificile. La ea am 
ridicat privirea, ei i-am spus necazurile 
noastre, către ea am înălţat paraclise şi 
acatiste. Totdeauna ne-a auzit rugăciunile, 
a mijlocit pentru noi către Dumnezeu şi 

Cea mai de seamă dintre sărbătorile 
Născătoarei de Dumnezeu ne adună 
pentru două zile la biserica noastră.  

Acum aproape două milenii,  
Hristos-Domnul a binevoit  

să o ia la Sine pe Maica Sa, Îngerul 
făcându-i cunoscută cu trei zile înainte  

mutarea sa la viaţa cerească.  
Născătoarea de Dumnezeu s-a suit  

cu bucurie degrabă în Muntele Măslinilor 
să se roage. Şi-a pregătit apoi cu grijă 

toate pentru îngropare, împărţind 
văduvelor sărace veşmintele sale.  

Luând iertare de la toţi  
şi binecuvântând pe cei de faţă,  

şi-a dat sufletul  
în mâinile Fiului şi Dumnezeului ei.

De la marginile lumii, ca pe nişte 
nori, toţi Apostolii lui Hristos au 
sosit la casa Maicii Domnului din 

Ierusalim. Apostolii au ridicat patul şi au 
însoţit la mormânt trupul cel primitor de 
Dumnezeu, în Ghetsimani. L-au aşteptat 
trei zile pe Sfântul Apostol Toma, care, 
din rânduială dumnezeiască, lipsea. La 
sosirea lui, au deschis mormântul Maicii 
Domnului pentru el: ca prin minune au 
aflat mormântul fără sfântul ei trup, 
numai giulgiul fiind lăsat, ca mângâiere şi 
mărturie a mutării Născătoarei de Dum-
nezeu la ceruri cu trupul.

Trupul Maicii Domnului n-a cunoscut 
stricăciunea cea după moarte, nici n-a 
rămas în mormânt. Cu trupul schimbat, 
viu şi preaslăvit, aceasta a fost mutată şi 
cu trupul la ceruri, ca o pârgă a întregii 
omeniri. Spre deosebire însă de Mân-
tuitorul, ea a fost dusă la ceruri de Îngeri, 
nu prin puterea ei proprie, ci prin voinţa 
Fiului ei, Domnul nostru Iisus Hristos. De 
acolo, din ceruri, se roagă de-a pururi 
pentru noi. Iar noi nădăjduim mereu în 
ocrotirea ei, căci la orice chemare a 
noastră ea mijloceşte înaintea lui 
Dumnezeu cu îndrăznire de mamă. 

Adormirea Maicii Domnului,  
cea mai veche sărbătoare  

închinată Maicii Domnului
Se pare că avem mărturii privind 

existenţa praznicului doar începând din 
secolul al V-lea, când cultul Maicii 
Domnului începe să capete o importanţă 
deosebită. Mai ales după Sinodul IV 
Ecumenic - în care s-a hotărât că Maica 
Domnului este Născătoare de Dumnezeu 
- cultul ei cunoaşte o foarte mare dez-
voltare. În secolul al V-lea, sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului exista sigur 
în Siria, fiind menţionată în documentele 
vremii.

ne-a mângâiat nevăzut când nu mai aveam 
nicio nădejde. 

Tot Maica Domnului ne-a ajutat să-i 
ridicăm locaş frumos, haină de cinste, aşa 
cum şi merită. Nimic n-a fost prea mult ca 
să-i arătăm Maicii Domnului recunoştinţa 
noastră pentru grija pe care am simţit-o 
toţi enoriaşii parohiei. 

Aşa cum ne adunăm împreună să ne 
bucurăm şi să-i petrecem pe cei dragi ai 
noştri în momentele importante ale vieţii şi 
nu precupeţim nimic, nici timp, nici efort, 
nici cheltuieli, cu atât mai mult trebuie să 
ne adunăm în aceste zile la biserică pentru 
a o prăznui pe Maica Vieţii.  

Se cuvine, dar, cu mic, cu mare să fim 
în această zi la Prohod şi la cea mai 
frumoasă procesiune din această parte a 
Bucureştilor, ca şi la Sfânta Liturghie de 
mâine, din ziua praznicului. Veniţi toţi în 
haine de mare sărbătoare, ca astfel ne 
arătăm bucuria şi cinstirea faţă de Maica 
Domnului şi prin ea, faţă de Dumnezeu. 
Căci în slujbele din biserică Împărăţia 
Cerească se pogoară printre noi.

Iar noi cum trebuie să fim? Cu suflete 
curate, cu gândurile cele mai bune, cu 
smerenie, să preţuim cu mintea şi sufletul, 
dar şi prin ţinuta noastră cele mai presus 
de fire.

Vă aşteptăm deci pe toţi, cu candelele 
sufletului aprinse, ştiind că pe 15 august 
mai avem de sărbătorit ceva: în această zi, 
în anul 1946, prima biserică a parohiei, 
începută în anul 1943, era dată cultului. 
La 15 august 1946 părintele Dragotă făcea 
sfinţirea provizorie a acestei biserici. De 
peste trei sferturi de veac enoriaşii parohiei 
Şerban Vodă se roagă aici, îşi botează 
pruncii, se cunună, se spovedesc şi îm-
părtăşesc şi tot aici îşi iau rămas bun de la 
această lume şi cei dragi. Astăzi, biserica 
înnoită primeşte mult mai mulţi creştini, 
iar frumuseţea bisericii noastre este cu 
greu egalată de multe alte biserici din 
Capitală. 

Aşadar, să avem cu toţii un praznic 
luminat şi să nu lipsim cu niciun chip de la 
biserică, rugându-ne şi bucurându-ne 
împreună! ✤



Am văzut în vedenie că trebuia să 
merg într-o călătorie îndepărtată şi 
că trebuia să-mi pregătesc actele, 

paşaportul, valută etc., însă funcţionarii 
nu-mi întocmeau actele. Erau acolo mulţi 
oameni, dar nu era nimeni care să mă ajute. 
Cine mă va ajuta?, îmi ziceam în sinea mea. 
Chiar nu se găseşte nimeni care să se in-
tereseze pentru aceasta?

Aveam o nelinişte! Şi deodată se arată o 
Femeie cu un chip luminos, îmbrăcată în 
haine poleite cu aur. Avea o frumuseţe 
aparte. Strălucea în întregime. Nu te 
nelinişti, te voi ajuta eu, căci Fiul meu este 
Împărat, mi-a spus şi m-a lovit uşor pe 
umăr... După mai multă vreme am văzut-o 
pe Maica Domnului Ierusalimitissa într-o 
carte şi am recunoscut-o.”

Mulţi dintre noi am ajuns la Biserica 
Mormântului Maicii Domnului din Ie-
rusalim. Am coborât atunci 48 de trepte 
pentru a ajunge la Mormântul Maicii 
Domnului, sfânt altar pentru ortodocşi. 
Ceea ce te impresionează în primul moment 

în acest locaş sfânt sunt zecile de candele 
de aici. Apoi mergi în dreapta spre 
mormântul Maicii Domnului, iar în spatele 
lui descoperi Icoana Maicii Domnului 
Ierusalimitissa frumoasă, impunătoare, 
blândă, dătătoare de nădejde.

Dar aceasta nu este singura icoană fă-
cătoare de minuni de aici. La 15 august, 
fiind hramul acestei biserici, ortodocşii 
aduc în procesiune de la „Metocul 
Ghetsimani”, de lângă Sfântul Mormânt, o 
icoană făcătoare de minuni cu Adormirea 
Maicii Domnului. Aceasta se întâmplă în 
data de 10 august când, cu mare procesiune, 
este adusă cale de 1,5 km, din Ierusalim la 
Mormântul Maicii Domnului. Iar în ajunul 
Praznicului Adormirii Maicii Domnului, 
după privegherea de toată noaptea oficiată 
în biserica de la Ghetsimani de către un 
sobor de slujitori sub protia teletarhului 
Sfântului Mormânt, în zorii zilei coboară 
Patriarhul Ierusalimului înconjurat de 
arhierei, preoţi şi diaconi şi săvârşeşte 
Prohodul Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu în faţa mormântului din biserica 
de la Ghetsimani. Icoana rămâne până la 16 
august, după praznic, când este dusă din 
nou la Ierusalim, cu procesiune şi mult 
fast.

Când şi cum a fost pictată 
Ierusalimitissa?

Icoana Maicii Domnului Ierusalimitissa 
este numită aşa pentru că este apărătoarea 
Ierusalimului şi e cunoscută ca mare fă-
cătoare de minuni. Acum 250 de ani, la 
Mănăstirea Maria Magdalena de pe Muntele 
Măslinilor, vieţuia o maică pictoriţă. Într-o 
noapte acesteia i s-a arătat Maica Domnului, 
cerându-i să-i zugrăvească chipul, aşa cum 
i l-a zugrăvit Sfântul Apostol Luca. (O 
icoană zugrăvită de acest apostol se află în 
România, la Nămăieşti, Argeş.)

Maica pictoriţă i-a spus stareţei sale că 
nu este vrednică să zugrăvească ea chipul 
Maicii Domnului. Dar intrând în chilia 
maicii, au văzut cu uimire că icoana era 
deja zugrăvită! Aceasta a început să 
vorbească şi a spus: „Vreau să mă întorc în 
casa mea în Grădina Ghetsimani lângă 
mormântul meu!”. Atunci, icoana a fost 
adusă cu alai unde este acum.

Minunile Sfintei Icoane în Biserica 
Mormântului Maicii Domnului

În anul 1947, când la Ierusalim au fost 
mari inundaţii - spune părintele Anatolie 
Dumitraşcu, de loc din Bacău, şi care 
slujeşte în biserica Mormântului Maicii 

Domnului de peste 30 de ani - apa a pătruns 
în biserică, dar icoana s-a ridicat singură 
deasupra apei, de pe soclul ei, şi nu a fost 
afectată. În anul 1999, în luna decembrie, 
iar a intrat apa în biserică, dar icoana a ieşit 
singură de pe piedestal, curată. Icoana are 
aproape 200 de kilograme. Apoi, pe măsură 
ce apa era scoasă din biserică, icoana se 
lăsa la loc. „Era 14 decembrie 1999, 
aşteptam Crăciunul”, povesteşte părintele. 
„Am dus, atunci, toate icoanele la curăţat, 
iar în biserică au mai rămas doar icoana cea 
mare şi cele două icoane de pe Mormânt. 
Abia în ianuarie 2000 am coborât icoanele 
la locul lor. Au venit toţi patriarhii lumii la 
Ierusalim, cu prilejul împlinirii a 2000 de 
ani de la naşterea lui Iisus, iar după 
procesiune, auzind de minunea care s-a 
petrecut aici, în biserica Mormântului 
Fecioarei Maria, au venit şi s-au închinat. 
Iar patriarhul Bulgariei a cerut ca această 
sfântă icoană să fie dusă o perioadă în 
Bulgaria. Icoana Ierusalimului arată chipul 
adevărat al Maicii Domnului. Pe mulţi i-a 
ajutat, chiar în probleme grave, de 
sănătate.” 

Aducerea icoanei Ierusalimitissa  
la Biserica Şerban Vodă

Şi în biserica Şerban Vodă avem două 
icoane ale Maici Domnului Ierusalimitissa: 
prima, brodată în fir, pe care o vedem la 
Prohodul Maicii Domnului, şi a doua, cea 
care se află în faţa raclei Cuviosului Paisie 
de la Neamţ, pe acelaşi stâlp cu Maica 
Domnului Prodromiţa. 

Istoria primei icoane Ierusalimitissa este 
plină de minuni. Ea porneşte de la o familie 
de tineri care, cu binecuvântarea lui 
Dumnezeu, au realizat în câţiva ani de la 
căsătorie cam tot ce-şi poate dori o familie 
din punct de vedere material şi profesional. 
Dar dorul lor nu era împlinit, căci copiii 
mult aşteptaţi nu păreau să mai vină! 
Credincioşi, au început să înmulţească 
rugăciunile la Maica Domnului şi la sfinţi, 
ca şi pelerinajele în ţară şi străinătate. Şi la 
un moment dat s-au gândit să dăruiască 
unei biserici o icoană a Maicii Domnului. 
Paşii i-au purtat şi în Israel, la Ierusalim, 
unde întâlnesc o tânără maică româncă, 
care se îndeletnicea cu brodatul. Tinerii îi 
încredinţează maicii brodarea în fir a 
icoanei Maicii Domnului Ierusalimitissa. 
Iar maica Singlitichia se apucă de lucru, dar 
la un moment dat icoana devine din ce în ce 
mai greu de realizat: parcă totul se încurca! 
Necăjită peste măsură, maica se roagă cu 

Icoana MaIcII DoMnuluI 
ierusaliMitissa

Aproape de zilele noastre, întrebat fiind Cuviosul Paisie Aghioritul,  
cel care prin viaţa sa curată s-a învrednicit de vederea şi convorbirea cu Maica Domnului, 

care este icoana care o înfăţişează cel mai bine pe Maica Domnului,  
a răspuns: „Maica Domnului Ierusalimitissa...
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„cuvântul care ziDeşte”  
a ajuns azi la nuMărul 600

campania pentru scoaterea religiei din 
şcoli, referendumul pentru familie, imensele 
greşeli şi restricţii – la care Biserica a fost 
încă de la început ţintă principală – în 
pandemia covid şi în campania de 
vaccinare.

Ar mai fi încă multe de spus despre ceea 
ce am scris în acest ziar al parohiei. Pe 
scurt, doar, v-am oferit multe prilejuri să ne 
citiţi săptămână de săptămână, căci suntem 
o publicaţie cu suflet, cu multe note origi-
nale în peisajul jurnalismului religios şi 
care vă are ca destinatari în primul rând pe 
dvs., enoriaşii parohiei noastre. Este un dar 
pe care biserica Şerban Vodă vi-l face. 
Preţuiţi-l pentru că el se face cu truda 
preoţilor şi diaconilor noştri, cu profe-
sionalismul şi jertfa celor care pun în pagină 
sau corectează foaia. Mulţumesc pe această 
cale tuturor celor care se implică şi se 
dăruiesc în această lucrare misionară şi 
dumneavoastră, celor care ne citiţi şi care 
faceţi Cuvântul ziditor. ✤

Maria Buleu,  
redactor „Cuvântul care zideşte”

În funcţie de perioada liturgică, v-am 
pus în faţă rânduielile, slujbele care vor 
avea loc. V-am vorbit despre Sfintele Taine, 
despre cum şi ce trebuie să facem atunci 
când intrăm în biserică sau stăm la slujbe 
ori participăm la Sfintele Taine şi ierurgii. 

Nu în ultimul rând am fost glasul 
creştinului ortodox din cetate. Trăim în 
societate şi ea zilnic ne lansează multe 
provocări. Se dau legi, ordine, de aici sau 
din UE, se lansează campanii, se introduc 
ideologii. Creştinul filtrează şi el toate 
aceste reglementări, fapte şi situaţii, se 
informează atent şi îşi formează propria 
părere. Am învăţat de-a lungul timpului - 
mai ales în ultima perioadă - că nu 
întotdeauna adevărul, inclusiv cel ştiinţific, 
este spus în media şi promovat de cei cu 
autoritatea şi responsabilitatea necesară. 
De aceea, de multe ori am spus adevăruri 
incomode, uneori sub semnătura proprie, 
am tras semnale de alarmă şi v-am sfătuit 
să nu credeţi orice şi pe oricine, căci nu este 
în folosul nostru, al Bisericii, al societăţii. 
Vă amintesc doar câteva astfel de momente: 

În duminica dinaintea praznicului 
Adormirii Maicii Domnului, hramul 
bisericii Şerban Vodă, „Cuvântul care 

zideşte” se află la a 600-a apariţie oficială. 
O publicaţie care a crescut odată cu co-
munitatea noastră, care a fost glasul biseri-
cii şi al parohiei, care a consemnat file din 
istoria lor şi care ne-a chemat, în primul 
rând, la slujbele şi Sfintele Taine ale 
Bisericii, care ne-a pus la suflet învăţăturile 
evanghelice şi liturgice. 

Pe scurt, acesta a fost şi este scopul de 
bază al acestei publicaţii, misionar. Foaia 
duminicală a apărut  stângaci acum aproape 
12 ani, dar, prin râvna celor care au con-
tribuit la ea, a crescut odată cu biserica şi cu 
enoriaşii parohiei. Ne uităm, firesc, în urmă 
pentru a  defini parcursul şi rostul ei. Privim 
înainte pentru a ne înţelege chemarea şi 
drumul pe care vom merge în continuare.

Lumea este în schimbare, de multe ori, 
după cum vedem, nu în bine. Iar noi trebuie 
să-i facem faţă, să ne adaptăm din mers, să-
nţelegem ce ni se întâmplă, să nu ne lăsăm 
furaţi, manipulaţi de oameni şi ideologii. 
Căci noi Îl avem pe Hristos-Domnul, azi şi 
în veşnicie şi menirea omului este să-L 
dobândească în sinele său, să-L trăiască în 
familie şi în lume.

De aceea, de 12 ani, echipa de redacţie a 
„Cuvântului care zideşte”, care permanent 
s-a schimbat numeric şi valoric, face le-
gătura între Biserică şi credincioşi, între 
viaţa Bisericii şi lume şi în sânul comunităţii 
parohiale între enoriaşi.

De cele mai multe ori, numărul de pagini 
al foii duminicale este prea mic şi nu poate 
cuprinde sărbătorile săptămânii, sfinţii sau 
evenimentele importante care au loc. Struc-
tura ei urmează structura anului liturgic. Ne 
tâlcuieşte în primul rând evanghelia dumi-
nicii, apoi ne prezintă sărbătorile şi sfinţii 
importanţi ai săptămânii care urmează. Per-
sonalităţi deosebite, oameni duhovniceşti 
care au marcat istoria Bisericii sau eveni-
mente istorice importante pentru România. 

Atât cât spaţiul tipografic ne-a permis, 
am urmat tematica anului omagial şi come-
morativ în Patriarhia Română.

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie.  
Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea.” (Col. 3, 16)

lacrimi la Maica Domnului, căci numai la 
ea este nădejdea. Se sfătuieşte şi cu preoţii 
Bisericii Mormântului Maicii Domnului şi 
lasă timp de trei zile icoana pe Sfântul 
Mormânt. Iar minunea nu întârzie să apară! 
După ce ridică icoana de pe acest Sfânt 
Altar, maica se reapucă de lucru. Mâinile 
parcă lucrează singure, cu mult spor, iar 
icoana se face repede şi frumos. Şi totul se 
întâmplă parcă pentru a ne arăta că în orice 
icoană se coboară harul lui Dumnezeu, iar 

în icoană se împletesc viaţa, voinţa şi 
personalitatea celui pictat, căci icoana este 
vie, lucrătoare şi fereastră spre cer. 

Când icoana a fost dăruită de către tineri 
(care astăzi au 3 copii) bisericii noastre, 
maica Singlitichia a fost şi ea prezentă şi 
ne-a povestit cu multă emoţie minunea 
legată de facerea icoanei. Şi iată cum Maica 
Domnului intervine chiar ea în pictarea 
icoanelor sale: Ierusalimitissa şi Prodromiţa 
sunt două icoane care s-au pictat singure! 

Pe ambele le avem în biserica noastră.
Şi icoanele noastre fac multe minuni, iar 

noi ştim din experienţă că orice rugăciune 
înălţată către Maica Domnului, orice acatist 
sau paraclis nu rămâne fără un răspuns din 
partea mult preamilostivei Maici. De aceea, 
cu mare evlavie ne-am rugat la ele în acest 
post şi zilnic i-am făcut Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu paraclisul pentru 
a ne arăta evlavia şi buna nădăjduire în 
ocrotitoarea noastră. ✤


