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MINUNI LA ADORMIREA
PREASFINTEI

NASCATOARE DE DUMNEZEU

La vremea in care Domnul nostru Iisus Hristos a rAnduit si o ia 
I

la Sine pe Preacurata Fecioard Maria, i-a trimis trainte-vestitor pe 
I

Arhanghelul Gavriil, cel prin care i-a vestit 9i plinirea vremii intrupdrii 
I

gi zdmlslirea Lui din Dlhul SfAnt. Poposind Arhanghelul inaintea 
I

ireacuratei, care se afla in rugdciune, i-aintins o ramurd de finic, ca 
I

semn al biruinlei dumnezeieqii asuPra morlii 9i a iadului, 9i i-a gr[it 
I

astfel:

- Fiul gi Domnul tiu te cheam6, zicand,: E ceasul venirii la Mine 
I

a Maicii Mele! De aceea, m-a trimis sd-!i vestesc din nou !ie, cea I
binecuvantata intre femei! $i aga cum ai umplut de bucurie pe locuitorii I
pdmAnfului, tot aga vei bucura oqtirile cereqti prin urcarea ta, tu, cea 

I
tinecuvAntatd, care ai ficut sd strdluceasci incd qi mai mult sufletele I
sfinlilor. Bucur6-te! aga cum odinioari f,-am vestit, c6ci numele plin 

I
de har il ai ca o cinste veqnicd. Bucurd-te, cea plind de har, Domnul I
este cu tine! Rug[ciunile gi cererile tale urc6 la Fiul tdu la Ceruri 9i, I

rru*".';:,tt,i:?'3,'1ffi1il";l"Ji1:il1'J,,1i:t';?T'i:H:',lnl
Auzind Preacurata Fecioard vestirea Arhanghelului Gavriil, s-a

umplut de negriita bucurie 9i a dat ingerului rdspunsul ei cel intai

gr6it la Bunavestire: I_IatSroabata!FiemiegiacumdupdcuvAntultdu!l
Primind graiul ei, ingerul a plecat. Dupd aceastd minunatd vestire, 

I

Maica Domnului s-a ad-ancit qi mai mult in rug[ciune, veselindu-se 
I

cu duhul cd grabnic va veni ceasul in care va vedea de-a purul futl 
I

Fiului gi Dumnezeului siu. $i dorind Preacurata a-l vedea pe sfantul 
I

Ioan Teologul, cel pentru care Fiul sdu hotirAse irfiere, a ficut Domnul 
I

astfelincAt ucenicul cel iubit a fost adus indatd de fa!5, in chip minunat' 
I

veselindu-se de sosirea lui, Maica Domnului i-a vestit lui 9i celor care 
I

o slujeau c5 a sosit ceasul mutdrii ei la Ceruri. v[zand sufletele lor 
I

intristate de aceasti veste, i-a imbdrbitat 9i i-a mAngAiat pe toli cu 
i

cuvinte blande qi alinatoare gi a randuit cele pentru ingroparea sa,Da.1 
I

cei de fa!6, gtiind cat de nnare bucurie dobandiserd din dragostea Maicii 
]

lui DumnezerT,nu rdbdau a se desparli de ea qi i-au cizutinainte, 
]
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rugAndu-o sd nu-i lase orfani. Atunci, Fecioara Mari4 privindu-i cu
dumnezeiascd blAndele, le-a grdit aceste cuvinte:

- vo^ia Fiului gi Dumnezeului meu si fie cu mine! El este Dumnezeul
meu qi Il sldvesc gi inal! pe Dumnezeul pdrinfilor mei. El este Fiul
meu ndscut din mine dupi ttup, dar Tatdl Sdu e Dumnezeu, ziditorul
Maicii Sale. De aceea, doresc sd md duc la El, Cel Care diruiegte
tuturor fiin!6 gi viafd. $i cand md voi duce la El, nu voi inceta sd md
log qi sH mijlocesc pentru voi qi pentru tofi cregtinii gi pentru lumea
ir:rtreagd, ca Acela care o judecd in milostivirea sa sd se milostiveasci
de tofi credincioqii gi sd-i intdreascd gi sd-i ducd pe calea viefii gi sd-i
?ntoarcd pe necredinciogi gi si facd din toli o singurd turm6 a Bunului
letlg" Care $i-a dat sufletul sdu pentru oile sale gi le cunoagte, si ai
Sei n cunosc!

$i indati ce a grdit aceste cuvinte, s-a auzit un funet puternic gi
s-a aritat in apropiere un nor strdlucitor cu adiere pagniid. Iar din
acest nor/ ca niqte picdturi de roud inmiresmatd, s-au pogorAt Sfintii
ucenici gi Apostoli ai Domnului Ftrristos, adusi fiind de la marginile
pdmAntului gi stAnd inaintea casei Preacuratei Fecioare. SfAntuiloan
Teologul le-a iegit intru intAmpinare si, aducAndu-i p" tofi inaintea
Maicii Domnului, s-au invrednicit cu tolii a vedea ramura de finic
adusd de Arhanghel spre vestirea trecerii ei in vegnicie. vdzAndu-i pe
Petrg 9i Pavel gi pe toli ceilalli ucenici qi Apostoli gi cuprinzAndu-i pe
toli in rugdciunile ei, Fecioara Maria le-a grdit acest cuvent

- Bucurafi-vd, copii, tovardgi gi ucenici ai Fiului gi Dumnezeului
meu! Fericili suntefi voi, care afi fost socotili vrednici sd fili ucenicii
milostivului qi slHvitului Domn gi inv5ldtor, gi El v-a incredinlat
slujirea atAtor taine g1v-a ales pentru a avea pirtdgie la prigoanele gi
pdtimirea Sa, ca sd vdinvrednicili sd fili unili cu slava gi impdrdlia Lui,
dupd cum v-a fdgdduit si v-a poruncit insugi Domnur slav-ei!

Apoi, randuind cele cuvenite mutdrii ei din aceastd viald, Maica
Domnului gi-a ridicat mainile gi, mulfumind lui Dumnezeu pentru
toate, a grXit:

-Tebinecuvantez, impdrate giFiule celUnul alTatilui Celuifdrd de
inceput, Dumnezeu adevdrat din Dumnezeu adevdra! Care ai socotit a
fi cu cuviinld sX placi ThtHlui printr-o nemdsuratd iubire de oameni gi si
Te intrupezi din mine, roaba T+ cu impreund-lucrarea Duhului SfAnt!
TebinecuvAntez pe Tine, D5tdtorule a toat6 binecuvAntarea, gi pe Tine,
Cel Ce reverqi lumina! Te binecuvAntez pe Tine, Pricind a toat5,riu1u,le
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I

bine gi pace, Care ne-ai adus cunoagterea Ta gi a Tatdlui Tdu Cel fdri de

inceput gi a Duhului SfAnt Celui impreund-veqnic gi de viald ficdtor! Te

binecuvAntezpe Tine, care ai binevoit sd sdligluieqti in pAntecele meu

mai presus de cuvAnt! Te binecuvAntez pe Tine, Care ai iubit atAt de

mult firea omeneascd, incAt aiinduratpentru noi rdstignirea qi moartea,

iar prin invierea Ta ai inviat firea noastrd din adAncurile iadului gi ai

adus-o la cer qi ai sldvit-o cu o slavd neinchipuitd! Te binecuvAntez qi

laud cuvintele Tale, pe care ni le-ai dat cu adevdrat, qi credi:rimplinirea
tuturor graiurilor care ne-au fost spuse!

Dupd ce Fecioara Maria a rostit aceastd binecuvAntare, Apostolii,
insuflali fiind de Duhul SfAnt, au inceput a grii unul cAte unul graiuri
minunate spre lauda intrupdrii Fiului lui Dumnezeu qi a intregii lucrdri
de mAntuire a firii omenegti. SfArgind ei cuvAntul, Maica Domnului i-a
binecuvAntat,iar inima ei s-a umplut de o mAngAiere dumnezeiascd.

$i atunci s-a petrecut mireala gi minunata venire a Fiului ei 9i
Dumnezeului nostru, Domnul Iisus Hristos. Iar dimpreund cu El

au venit mul,timea ogtirilor cereqti, de la ingeri 9i arhangheli pAnd la

heruvimi gi serafimi, umplAnd nidejdile cele sfinte ale Preacuratei,

care era incredinlatd de cele ce urmau si se petreacd la strimutarea
ei la Ceruri. Aldturi de Maica Domnului, 9i Sfinfilor Apostoli le-a fost

dat sd vadi slava Domnului, fiecdruia dupi a sa mHsurh 9i putef€, 91,

cilzdndla pdmant, au auzit cuvantul Mantuitorului Hristos:

- Pace voud!
Auzind glasul cel dulce gi dumnezeiesc al invdfdtorului, Apostolii

s-au inviorat gi, intdrili la suflet gi la trup, au inceput sd priveascd

dumnezeiasca slavd a chipului Domnului. $i umplAndu-se Preacurata

de bucurie mare, fafa ii strdlumina din strdlucirea slavei dumnezeieqti.

Apoi, privind cu evlavie si cutremur strdlucirea Dumnezefuii Fiului
sdu, s-i rugat Lui pentru Apostoli gi pentru furtreaga fire omeneascX

gi indatd s-a ar[tat cu gi mai mare covArqire slava Domnului Iisus

Hristos. Atunci, Fecioara Maria a zis:

- Binecuvanteazd-m[, Doamne, cu dreaptaTa, gi binecuvdnteaz{,
pe tofi cei ce Te slivesc gi pomenesc Numele T[u 9i i1i aduc toate

rugiciunile qi cererile lor!
Iar Domnul, intinzand dreapta Sa a binecuvAntat-o, zicAnd:

- Fericitfl si fii gi sd se bucure inima ta, binecuvAntatd intre femei,

Marie, c6ci tot harul gi tot darul !i-a fost dat de citre Tatdl Meu din
Ceruri gr, de aceea, tot sufletul ce va chema numele tdu cu sfinlenie
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nu va fi lepddat ci va afla milostivire gi mAngAiere in aceasti vialb gi
in veacul viitor. Iar fu, intrd in sxlaqurile cere veqnice cu pace, bucurie
gi in comorile nesfArqite ale TatHlui Meu, ca sd vezi slava Mea qi sd te
bucuri prin harul Duhului SfAnt!

$i astfel, Preasfanta Ndscdtoare de Dumnezeu in chip lin qi-a
ircredinfat sufletul sdu Domnului, impdratului gi Fiului ei. Casa gi
imprejurimile s-au umplut numaidecht de o mireasmd negrditx,
iar trupul Maicii Preacurate era invdluit de o tainicd lumind.bupd
ce trupul sdu a fost uns cu miresme gi rAnduit sd fie purtat spre
Ghetsimani, de indatd s-a rispandit vestea adormirii sile qi mutgi
bolnavi gi neputinciogi s-au adunat acolo. Spre deplina mAngAiere a
tuturor, ochii orbilor gi-au redobandit lumina, urechile rrrriilo, u,,
cipdtat auz, schiopii s-au ridicat qi au mers pe picioarele lor, demonii
au fost izgonili qi toatd durerea gi boala s-a vindecat.

Intru aceastd revdrsare de bucurie si recunogtinld a credinciosilor,
trupul Fecioarei Maria a fostpurtat de SfinliiApostoli spre Ghetsimani,
iar ingerii ii strijuiau in umbletul lor. Apostolii cAntau psalmi,
dimpreund cu toati ceata credincioqilor, iar convoiul de ingropare era
sldvit gi plin de evlavie.

In drumul spre Ghetsimani, toli neputinciogii gi bolnavii au fost
vindecati, insd acest lucru l-a stArnit pe potrivnicul adevdrului qi,
folosindu-se de puterea pizmei, i-a imboldit pe unii dintre invdldtorii
iudeilor si voiascd a necinsti trupul adormit al Maicii lui Hristos, Fiul
lui Dumnezeu Cel rdstignit de ei pe Cruce. Spre a-gi implini rdutatea,
cu strigdte necuviincioase s-au pornit sd imprdqtie adunarea cea
minunatd a credinciogilor care conduceau trupul Sfintei Fecioare. Iar
unul dintre ei, care era mai ir:ralt qi mai inverqunat, a ajuns pAni la
catafalcul Maicii gi, apucAndu-lcu mAinile, a voit sd-l rdstoarne pentru
a prdvdli trupul la pdmAnt. Dar indatd ce a atins sicriul, a gf vdzut
dreapta rdspldtire a faptelor sale, cici un inger i-a tdiat mAinile de la
coate. Tulburat de nespusa durere, a inceput sd urle, tAnguindu-se.
Ydzind cele petrecute, indatd s-au tras inddrit toli cei care se porniseri
9u 

vrijmdgie impotriva convoiului de ingropare, fiind stdpAnili de mare
fricd. Iar cel care cumplit suferea avand mainile t6iate, fiind cuprins de
adAncul deznddejdii, gi-a ridicat glasul cdtre aceea al cdrei trup voise
sd-l oboare la pdmant gi, preschimbAnd necredinfain credinld gihulele
in cuvinte de laudd, cu glas mare a rugat-o sd il tdmdduiascx'cu grdbire
gi si ierte firddelegea lui. Atunci, SfAntul Apostol petru a poruncit sd
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fie oprit sicriul cu trupul Preacuratei 9i toli dimpreuni au inceput sd

r" toug" Ndscitoarei de Dumnezeu pentru cele petrecute. L-au adus

pe vinovatul cel rdnit, a cdrui c6in!5 se fdcuse prin sAnge si lacrimi, 9i,

iuAndu-l SfAntul Petru gi apropiindu-i de sicriu mAinile tiiate din cot,

de indatd ele s-au lipit de trupul lor 9i nu numai cd au pierit cumplitele

d,ureri, ci chiar si urma rinii a dispdrut. De atunci, omul acela a crezut

in Hristos, iar mai apoi s-a botezat, incAt mai pe urmd, cele petrecute

cu d.Ansul i-au adus la credinld pe mulli dintre iudeii care goviiau in a
fi incredinfali cH Mesia S-a intrupat din Pururea Fecioara Maria.

DupS tdmdduirea acestui iudeu, Apostolii au ridicat sicriul
Preacuratei gi au purces spre Ghetsimani, unde i-au aqezat trupul,
dupd cum ii fusese dorinfa. Dar Sfinlii Apostoli se sfiau foarte tare sd

atingd cu mAinile lor trupul sfAnt gi binecuvAntat al Fecioarei Maria,

cici vedeau lumina care-l acoperea qi harui lui Dumnezeu care era

peste el. Astfel cd Sfinfii Petru gi Pavel au prins de giulgiul pe care se
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rpreune au irrceput sd
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miinile tiiate din cot,
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llii au ridicat sicriul
de i-au aqezat trupuf
i se sfiau foarte tare sd

rtat al Fecioarei Maria,
ri Dumnezeu care era
; de giulgiul pe care se

afla 
3ve1at trupul Preacuratei qi, in vreme ce sfantul Ioan Teologul

timAia lHcrimand, au alezat in mormant trupul celei care a dat tirp
Fiului lui Dumnezeu. Nu este nicidecum de-mirare cd Maica vielii a
fost pusd in mormAnt, cici qi Fiut ei, care e insiqi viafa qi nemurirea,
a suferit moartea trupeascd gi punerea in mormAnt, dar prin insdgi
moartea Sa a nimicit moartea gi a diruit 1umii viald.

+
Ai purtat pe bralele tale pe Fiul lui Dumnezeu, Cel Care s-a fdcut

Prunc luandu-$i trup din Tine, preacuratd Fecioard,, iar la vremea
mutdrii tale la cele de sus, El lnsugi a venit spre a-fi purta pe brale
sufletul cel indumnezeit. De aceea, qi dragost 

"itu,pururea 
ddruitoare

fiind, prin imbrxfiqarea ta de Maici gi Fecioard revarsi asupra lumii
dulceafa nddejdii gi a bucuriei, luminAndu-ne sufletele qi izbdvind
trupurile noastre dininvartogirile cele amare ale patimilor pimantegti.

+

Ajuti-mi, Maici Preacuratd,
lucrarea mAinilor si-mi fie adevdratd,

iar ochii de intuneric mi-i phzeqte,
si-L pot vedea pe Cel Ce mAntuiegte.

lNporrA nucunru

in ceata sfintelor femei care L-au cunoscut pe MAntuitorul qi
care mai apoi au propoviduit Evanghelia la loc de cinste se afld
Marta gi Mari4 surorile lui Lazdr, cel pe care Domnul Hristos l-a
inviat a patra zi din morfi, inainte de intrarea sa in Ierusalim. Dupd
pogorArea SfAntului Duh gi dupi uciderea cu pietre a SfAntului $tefan
arhidiaconul, de citre iudei, Apostolii au avut de indurat mullime de
prigoniri, incAt qi Lazdr, fratele Martei gi al Marier, fugind de iudei,
a ajuns in insula Cipru, propovrduind celor de acolo Evanghelia lui
Hristos. in ceata ucenicilbr Domnului se afla gi unul p" .ur"-il chema
Maxim, cdruia sfantul Apostol pavel ii randuise gi ii poruncise si le
fie alituri Martei qi Mariei, care rdmiseserd in Ierusalim cu preacurata
Fecioard Maria, pand la adormirea ei.

Impdrlind averile lor sdracilor gi trdind apostolegte, Marta gi
Maria vesteau cu putere cuvintele Evangheliei. insd iudeii, vdz6n'd.
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propoveduirea lor cea plind de indrizneal5, le-au luat pe aceste sfinte
femei, dimpreund cu Maxim gi Caledonie - care se ndscuse orb, iar
Domnul Hristos ii ddruise vederea - gi, punAndu-i intr-o cordbioard

care nu avea vAsle, i-au impins in larg, ldsAndu-i de izbeligte, ca sX se

duci incotro ii va sufla vAntul.
VizAndu-se lisali la puterea valurilor gi a vAnturilor, ceata

celor patru a inceput sd se loage cu stdruinli lui Dumnezeu ca sd le

rAnduiascd a ajunge anume acolo unde El binevoiegte. $i dupn multe
zile in care au rdbdat nu pulind sete gi foame Ei arqild, a rAnduit
Domnul cd au ajuns, prin a Sa putere gi purtare de grijd, intr-o cetate a

Galiei, care avea mullime mare de oameni qi care se numea Marsilia.
CoborAnd din luntre gi dAnd slavX lui Dumnezeu c6. i-a adus in acea

cetate, au dorit a dobAndi pulin5 merinde, iar pentru aceasta s-au dus

in tArgul cet5fii, socotind cd mdcar oarecine le va da pulind milostenie.
lnsd nimeni din acea cetate nu s-a indurat sd le dea ceva de-ale gurii,
incAt au rimas qi flbmAnzi, qi fdrd addpost.

Dar in acea noapte, voievodul cetdlii a avut un vis in care i s-a

ardtato femeie plind de slavd qi i-a grdit astfel:

- Tu dormi, odihnindu-te pe pat dimpreund cu solia ta, pAntecele

tdu fiind preaplin de saliul multelor mAnciri 9i bduturi, iar robii
adevdrali ai lui Dumnezeu se afl6 in cetatea ta 9i iati cd aproape cd

mor de foame. SculAndu-te, du-te in tArg de dimineald qi ia-i pe acei

sdraci giii odihneqte in casa ta. De md vei asculta pe mine, vei dobAndi

mari binecuvAntdri, iar de nu md vei asculta, vei rdmAne in s5laqul cel

intunecat al nemilostivirii inimii tale.
indatd ce s-a trezltdin vedenia de noapte ce o avusese, cuprins de

cutremur, bdrbatul i-a destdinuit soliei sale toate cele pe care le-a vdzut
qi le-a auzTt de la acea doamnd sl6vitd. $i indati ce s-au ardtat zorii, a
mers degrabd in tArgul cetilii gi i-a gisit pe cei Pe care ii vizuse in vis,

poftindu-iin palatul sdu gi dAndu-le tot ce le era de trebuinld. TrecAnd

cAteva zile, voievodul a auzit-o pe Maria propoviduindu-L pe Hristos
ca singurul Dumnezeu adevdrat qi mdrfurisind toate minunile Pe care

El le-a sdvArgit. Omul acesta nu reuqise sd aibd copii gi igi dorea foarte

mult un fiu, aEa incAt, cumpinind in sine, i-a zis Mariei:

- DacS Hristos, pe Care tu Il propovaduiegti ca Dumnezeu Atot-
putemic, imi va ddrui un fiu pe cale multil doresg figdduiesc cd mX voi
face cregtin qi nu numai atAt, ci qi toli idolii din cetate ii voi dapierzdrii.

Iar Maria i-a rdspuns:
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- Nu numai darul acesta poate sd !i-l dea stdpanul Hristos, ci orice
vei cere, numai crede in El fdrd de indoire gi vei iunoagte puterea Lui.

Iar dupi pufine zlle, mai-marele cetdfii dimpreund cu solia sa gi
tofi cei ai palatului s-au increqtinag primind Sfhntul Botez. burAnd
dupi aceasta, femeia lui a rdmas insircinata gi cu tofii dimpreund se
veseleau ci Domnul a ascultat rugdciunea lor cea fierbinte. gi atat de
mult s-a aprins inima acestui birbat prin harur Duhului sfant, incat era
mistuit de dorinla de a merge la sfintele Locuri si a vedea cu ochii lui
pe unde apdgit Domnul qi, inchinandu-se, a sdruta urmele picioarelor
Lui. spunandu-i soliei sale ceea ce doreste sd facd, aceasta s-a rugat cu
lacrimi 

9e 
o ia qi pe ea, chiar dacd era insdrcinatd, incredinlAndi-l pe

bdrbatul sdu cd insdgi Maica Fecioari ii va fi ocrotitoare gi ajutdtour".
Ig1"L ca sd nu-gi mahneascd sofi4 in cele din urmx a primit sd o ia cu
el in acea lungd cdl5torie cu corabia.

cand a venit vremea hotdratd pentru plecare, voievodul cetdlii
a l5sat ca inlocuitor atr sdu pe Mari4 dAndu-i ei un inscris prin care
era rAnduit sd surpe to{i idolii gi sd zideascd biserici, incredinlAndu-i
qi cheile cetdfii gi toate avutiile sale. Apoi s-a urcat in corabie,
dimpreund cu solia lui qi cu toli ceilal1i slujitori care fuseseri rAnduili
sd ii insofeascd in aceastd cdl5torie. Dupi prima zi d,e la imbarcare,
s-a stArnit un vAnt potrivnic, care le-a lintuit corabia qi au rdmas mai
multd vreme la fdrm, insi dupi multe zire, a venit si vAnt prielnic gi
iatd:5 au purces in drumul lor spre Locurile Sfinte.

Insi spre sfArqitul acestei cdlxtorii, i-a venit femeii ceasul si nascd
gi iatd ci a n5scut un prunc de parte bdrbdteascd. $i atAt de mari au
fost durerile aducerii pe lume a copilului, incAtfemeia si-a dat sufletul.
Yilzdnd unele ca acestea, voievodul s-a intristat foarte mult, insd nu
gi-a pierdut credinla in Dumnezeu. Revdrsandu-qi inima qi plangand
mult inaintea Domnului, a dobAndit deplind incredinlare -prin
rugdciune ci nu era cu putinli si se intoarcd inapoi in Marsiliu p"rrtr.,
a-gi ingropa sofia, ci trebuia sd meargd mai depirte cdtre lara Sfante.
Atunci bdrbatul le-a zis cordbierilor sd-l ducd intr-o insuli care se afla
in apropiere. tndati ce au ajuns, au gisit o pegterd, iar voievodul a
hotdrAt ca acolo si fie aqezatdmama, dimpreund cu pruncul, acoperind
intrarea. Apoi, ingenunchind, cu lacrinni in ochi a grait aceste cuvinte:

- PreasfAntd Niscdtoare de Dumnezert, Maica sdrmanilor si
ajutorul celor dezndddjduifi, dupd cum ai n[scut pe Dumnezeu in
chip minunat aqa pizeqte qi pruncul acesta gi-l ingrijegte pe el, cdci fie
ti-l incred inlez cu totul.



I

Dupd ce gi-a incheiat rugdciunea s-a suit in corabie gi dupd cAteva

zlle aajuns la Locurile Sfinte. IntrAnd pe uscatin hotarele Ierusalimului
a ajuns la SfAnta Cetate gi acolo, cu voia lui DumnezelJ,^l-a aflat pe

Apostolul Petru gi i-a vestit toate cele ce s-au petrecut. Insd SfAntul
Petru l-a imbdrbdtat gi i-a spus cd mAhnirea lui se va preface in indoitd
bucurie. Voievodul n-a priceput cuvAntul apostolesc, insd l-a pdstrat
in taina inimii lui.

Apoi SfAntul Petru l-a petrecut prin toate locurile din Ierusalim unde
Domnul a umblat gi a fdcut minuni - locul Cinei celei de tain5, Grddina
Ghetsimani, Golgot4 precum gi Muntele Mislinilor, de unde 9a indllat
la Ceruri - dAndu-iinvdl6turX deplind pentru tainele credintei gi ale grijii
de cele dumnezeieqti. 9i dupfi ce voievodul a stat in lara SfAnti mai
bine de un an, a cerut binecuvAntare gi rugdciune de la Sf6ntul Apostol
Petru qi a purces in drumul de intoarcere spre casd. Trec6nd cAteva zile,

cu voia lui Dr.mnezerr, a poposit corabia la insula aceea unde igi ldsase

sofia gi prunorl. Ajung6nd la ea a vizut cX pruncul trdieqte qi suge la
sAnul mamei sale, al cdrei trup era irtreg gi nestricat, aqaprecum il ldsase.
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SpnimAntAndu-se de unele ca aceste4 a grdit cu lacrimi citre Dumnezeu:
- DoamneAtotputernice, cu darul Tdu care a hrdnit pruncul acesta

atAta vreme, cred cd pofi si inviezi gi pe maica lui, ca sd se prefacd
mAhnirea mea in indoitd bucurie, dupd cuvAntul Sfdntului Apostol
Petru. Aga, mult-milostive stdpane, ascultd pe nevrednicul robul Tdu,
qeltru rugiciunile Pururea Fecioarei Maria, Maica Ta, qi ale roabei
Tale, Maria, care m-a luminat gi m-a povifuit la cunogtinla Ta.

Astfel griind cu credin!5, de indat6 - o, minune - s-a sculat moarta
ca din somn gi suspinAnd, a zis:

- o, preadulcea mea stipan6, binecuvantat este numere Tiu, care
m-a acoPerit gi m-ai chivernisit intru nagtere gi mi-ai hrinit intru atAtea
zile copilul!

$i indati a vestit birbatului ei cele petrecute cu ea ir ristimpul in
care o ldsase pe insuli:

- sd gtii cd in toate locurile sfinte pe care !i le-a ardtat sfantul
Apostol Petru, am fost gi eu de falr gi le-am vdzut, fiind povipitd la
aceasta de un inger al Domnului.

$i pentru a-l incredinfa pe bdrbatul siu de adevirul celor arxtate, a
inceput sd-i spund numele locurilor qi sd le descrie, precum gi cuvintele
grHite de marele Apostol. Iar voievodul mult s-a spdimAntat de cele
auzite gi, dimpreund cu solia lui, mullumind cu lacrimi Domnului, au
urcat in corabie qi s-au intors in lara lor. Ajungi in Marsilia, au povestit
Sfintei Maria toate cele petrecute cu ei, iar locuitorii cetdfii, ufland d"
astfel de minuni, au primitbotezul cregtin gi au dat pierudriitofi idolii,
indlfAnd biserici lui Dumnezeu gi sArguindu-se a duce via!6 curatd.

+

Tot cel care igi pune nidejdea intru tine, preasfanti Fecioard,
dobAndegte noian de binefaceri, cdci nu numai cele materialnice
le diruiegti, ci gi bundtdlile nepieritoare ale credinfei, nddejdii gi
dragostei. Inviazd qi viefuirea noastri moartd qi, ridicAndu-ne din
somnul indulcirilor pimAnteqti, invrednicegte-ne a vedea limanul
cel prealin al veqnicei odihne qi bucurii, unde nimic nu mai poate sd
clinteascd pacea dumnezeiascd.

+

DXruindu-ne bucuria tnvierii,
lumineazd-ne pe to!i, PreacuratH

ca trezifi din somnul uitirii,
credinfa sd ni se facd fapti.
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