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ISTORIA ICOANEI
MAICII DOMNULUI
„Bucuria tuturor celor necăjiți”
(24 octombrie, 23 iulie)

Preacurata Fecioară Maria,
Născătoarea de Dumnezeu, este
numită în cântările de la slujba
Paraclisului închinat ei, dar și în
cadrul altor rânduieli liturgice,
„Bucuria tuturor celor necăjiți”.
Începând cu anul 1683, în Rusia
este amintită pictarea unei icoane
cu acest nume, de către pictorul imperial Bezmin, icoană care
o înfățișa pe Maica Domnului
ca aducătoare de bucurie celor
aflați în necazuri. O icoană cu
acest nume a fost slăvită de Dum
nezeu printr-o minune, săvârșită
în 24 octombrie, în anul 1688.
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Astfel, Eftimia Petrovna Papina, sora Patriarhului Ioachim
al Moscovei (1674-1690), suferea
de o boală incurabilă de foarte
mulți ani. Nemaiprimind spe
ranțe de viață din partea medi
cilor, aceasta s-a spovedit și s-a
împărtășit, pregătindu-se astfel
pentru sfârșitul vieții pământești.
Într-o dimineață, pe când se ruga,
a auzit o voce care i-a zis: Eftimia, mergi la biserica Schimbării
la față a Fiului meu. Acolo vei găsi
o icoană numită „Bucuria tuturor
celor necăjiți”. Cere preotului să
săvârșească Paraclisul și sfințirea
apei pentru tine și te vei vindeca!
Ascultând sfatul primit în timpul rugăciunii, Eftimia a mers la
biserică, unde, după ce s-a rugat
și a fost stropită cu aghiasmă, a
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primit vindecare. Această vindecare miraculoasă a avut loc în 24
octombrie 1688.
În icoana Maicii Domnului
„Bucuria tuturor celor necăjiți”,
Preasfânta Născătoare de Dum
nezeu este zugrăvită în între
gime, printre florile din Rai, cu
capul înclinat, primind rugăciunile creștinilor. Mântuitorul
Hristos este zugrăvit deasupra,
în nori, binecuvântând. Maica
Domnului, deși este în Rai, ea ne
primește și ascultă cu dragoste
rugăciunile noastre, ale celor
necăjiți, mijlocind către Fiul ei
pentru noi. Mijlocirea ei neîncetată și dragostea de mamă ajută
la vindecarea bolilor și potolirea
necazurilor noastre. Acest fapt
este redat în această icoană prin
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faptul că Maica Domnului este
înconjurată de credincioșii aflați
în felurite necazuri, dar care se
roagă, precum și de sfinții îngeri
care le poartă rugăciunile către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
Pe lângă icoana amintită din
Moscova (aflată la biserica din
strada Balșaia Ordânka), mai
este cunoscută, ca făcătoare de
minuni, icoana Maicii Domnului
„Bucuria tuturor celor necăjiți”
din Sankt Petersburg (prăznuită
în 23 iulie), care mai este denumită și „a monedelor”, pentru
că bisericuța în care se afla a luat
foc de la un fulger, dar icoana
Maicii Domnului a fost singura
care a scăpat nearsă, iar două
sprezece monede din cutia mile6

lor s-au lipit de icoană în chip
neobișnuit. La scurt timp, un
băiat epilectic având mâinile
paralizate s-a vindecat, după ce
s-a rugat Maicii Domnului îna
intea acestei sfinte icoane.
Până astăzi, Preacurata Născătoare de Dumnezeu săvârșește
vindecări și împlinește cererile
cele bune ale credincioșilor care
i se roagă înaintea sfintelor ei
icoane și-i citesc acatistul.
Pentru rugăciunile Preacuratei
Tale Maici, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.
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