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ISTORIA  ICOANEI 
MAICII DOMNULUI 
POTIRUL NESECAT

Icoana Maicii Domnului nu-
mită Potirul nesecat a fost desco-
perită printr-o minune în anul 
1878, în Rusia. Un soldat bătrân 
din gubernia Tula, cuprins de pa  - 
tima beției, își irosea întreaga 
pensie pe băutură, slăbindu-și  
sănătatea trupului. Ajunsese să  
nu mai poată merge, însă tot 
își împlinea patima sa de a bea 
peste măsură. Într-o noapte, un 
bătrân cu chip de sfânt îi apăru 
în vis, îndemnându-l să meargă 
la Mănăstirea Maicii Domnului 
de la Serpuhov: Mergi la icoana 
Maicii Domnului Potirul nesecat 
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și cere să se săvârșească pentru 
tine un paraclis înaintea acestei 
icoane! Pentru că nu avea bani 
și nu putea merge pe picioarele 
sale, bărbatul nu luă în seamă 
visul. Astfel, bătrânul îi apăru și 
a doua și a treia oară, din ce în 
ce mai aspru, îndemnându-l să 
meargă și să se închine dinaintea 
icoanei. Înspăimântat de aceasta, 
bărbatul se puse a se târî după 
puterile sale, ajungând până în 
satul vecin, unde înnoptă la o bă-
trână. În ziua următoare își reluă 
drumul sprijinit de două bastoa-
ne, iar mai apoi de unul singur, 
până ajunse în cele din urmă la 
mănăstirea din Serpuhov. Ajuns 
acolo, el a povestit visul său, însă 
nimeni nu auzise despre icoana 
Potirul nesecat. În cele din urmă, 
cineva și-a amintit de o icoa-
nă în care era înfățișat un potir. 
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ACATISTUL ICOANEI
MAICII DOMNULUI 
POTIRUL NESECAT *

Preotul, după ce își pune 
epitrahilul și felonul, deschide 
dvera și dă obișnuita binecuvân-
tare din fața Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum și puru-
rea și în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de față, în 

locul binecuvântării de mai sus 
diaconul, monahul sau mireanul 
va rosti: 

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noștri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluiește-ne pe noi. Amin.
* Acest Acatist se citește pentru cei cuprinși 
de patima alcoolului sau de alte adicții.



9

Apoi se rostesc rugăciunile  
înce pătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, 
slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevărului, Care 
pretutindeni ești și toate le pli-
nești, Vistierul bunătăților și 
Dătătorule de viață, vino și 
Te sălășluiește întru noi și ne 
curățește pe noi de toată înti-
năciunea și mântuiește, Bunule, 
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte  
tare, Sfinte fără de moarte, milu-
iește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfân-
tului Duh. Și acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieș-
te-ne pe noi. Doamne, curățește 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă  
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Condacele și Icoasele

Condacul 1

Cinstitul tău chip, Născă toare 
de Dumnezeu, Fecioară, ne-a 
fost dăruit ca o izbăvire aleasă 
și minunată, că, prin arătarea 
lui, ne-ai izbăvit de neputințele 
sufletești și trupești și de întâm-
plările cele întristătoare. Pentru 
aceasta, laude de mulțumire îți 
aducem, Apărătoare atotmilos-
tivă. Tu, dar, Doamnă, pleacă-te 
cu bunăvoință spre suspinele și 
strigătele noastre cele izvorâte 
din inimă și dăruiește izbăvire 
celor cuprinși de patimi, ca să-ți  
strigăm cu credință: Bucură-te, 
Stăpână, Potir nesecat, care astâm- 
peri setea noastră cea duhovni-
cească!
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Icosul 1
Oștile îngerești și cetele Drep-

ților te slăvesc neîncetat, Împără-
teasă, Născătoare de Dumnezeu, 
ceea ce ești mijlocitoare pentru 
neamul omenesc, cel afundat în 
nelegiuiri și care zace în păcate, 
că tu ne dăruiești mila ta, spre 
mângâiere și izbăvire, prin icoa-
nele tale făcătoare de minuni, pe 
care le vedem în tot pământul ca 
pe stelele cerului. Deci, căzând 
noi în fața chipului tău numit  
Potirul nesecat, din adâncul ini-
mii te chemăm:

Bucură-te, sălașul Dumnezei-
rii celei neajunse;

Bucură-te, mirarea neîncetată 
a oamenilor;

Bucură-te, ceea ce, prin încer-
cări, ne curățești păcatele;
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