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~nainte cuvântare c\tre cititori
Iubi]ii mei cititori, iat\, cu darul lui Dumnezeu [i cu
ajutorul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, a ie[it
acum de sub tipar [i c\rticica aceasta, numit\ Minunile
Maicii Domnului, adic\ din nenum\ratele faceri de minuni ale ei foarte pu]ine adunate.
Cartea aceasta de ar numi-o cineva Rai duhovnicesc,
nu ar sta departe de adev\r. C\ci dup\ cum pe acela l-a
s\dit Dumnezeu [i l-a `mpodobit cu tot felul de pomi [i
de flori, spre a fi acolo locuin]a omului celui `nt=i zidit.
Precum scrie despre aceasta v\z\torul de Dumnezeu
Moise la Cartea Facerii: „{i a s\dit Dumnezeu Rai `n
Eden c\tre R\s\rit [i a pus acolo pe omul pe care l-a f\cut. {i a f\cut `nc\ Dumnezeu s\ r\sar\ din p\m=nt tot
lemnul frumos la vedere [i bun la m=ncare. {i Pomul
Vie]ii `n mijlocul Raiului. {i r=u ie[ea din Eden [i uda
Raiul” (II, 8-10). A[a [i aceasta cuprinde `n sine, ca ni[te
osebite feluri de pomi [i de flori frumoase, minunile cele
`nfrico[\toare, pe care St\p=na cea prea f\r\ prihan\
le-a s\v=r[it. C\ci dup\ cum roadele acelora veseleau [i
hr\neau pe omul acela, asemenea [i acestea veselesc [i
hr\nesc sufletele cele m=hnite [i omor=te prin foamea
p\catului. {i dup\ cum r=ul acela ce curgea din Eden
ad\pa tot Raiul [i-l f\cea a `nverzi, de asemenea [i aceasta
adap\ [i r\core[te sufletele cele topite de ar[i]a p\catului [i le `nviaz\, de[tept=ndu-le spre poc\in]\. C\ci
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precum apa cea sim]it\ spal\ `ntin\ciunile cur\]ind pe
tot cel ce se spal\, a[a [i aceasta pe tot cel ce o va citi cu
dragoste `l pov\]uie[te prin cele scrise a se sp\la [i a se
cur\]i prin poc\in]\. Av=nd la aceasta mijlocitoare pe
`ns\[i Preasf=nta Fecioar\, ca una ce este sprijinul [i ap\rarea neamului omenesc, dup\ cum poate fiecare a vedea
din cele cuprinse `n c\rticica aceasta.
{i precum cineva, fiind bolnav de mult\ vreme, c=nd
ar auzi c\ se afl\ vreun doctor iscusit cu lucrul [i foarte
`nv\]at cu me[te[ugul s\u spre a putea vindeca toat\
boala, se vesele[te, s\lteaz\ [i se bucur\, n\d\jduind degrab a dob=ndi s\n\tatea cea dorit\; asemenea [i c=]i
boli]i cu boale suflete[ti sau trupe[ti bucura]i-v\ [i v\
veseli]i [i duhovnice[te pr\znui]i, sau mai bine zic=nd: s\
ne veselim to]i, cu c=nt\ri de bucurie pr\znuind, c\ am
dob=ndit acest fel de doctor minunat, care f\r\ plat\
vindec\ toat\ boala. ~ns\ cine este doctorul acesta at=t
de milostiv [i de iscusit? Ajut\toarea cea de ob[te a noastr\ a tuturor cre[tinilor, solitoarea cea fierbinte [i mijlocitoarea c\tre Dumnezeu, lumina celor din `ntuneric, limanul celor `nvifora]i [i izb\vitoarea celor robi]i, m=ng=ierea noastr\ a celor ce pl=ngem [i `ndreptarea celor sl\b\nogi, n\dejdea celor dezn\d\jdui]i, izb\vitoarea cea
des\v=r[it\ a celor gre[i]i, adic\ ~mp\r\teasa `ngerilor
cea mai cinstit\ [i mai sf=nt\ dec=t toat\ zidirea, pururea
Fecioara N\sc\toare de Dumnezeu Maria. Doctorul cel de
ob[te al celor ce zac `n boale [i `n sc=rbe de multe feluri.
{i c\tre St\p=nul alt m=ng=ietor, care a izb\vit [i izb\ve[te `n fiecare zi pe at=]ia p\c\to[i din m=inile diavolului. C\ci pe c=]i ologi [i sl\b\nogi a `ndreptat, pe c=]i
mor]i a `nviat, pe c=]i `nchi[i `n temni]\ i-a izb\vit, pe
c=]i din cei ce se chinuiau cu feluri de boale i-a vindecat
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[i `n s\n\tate des\v=[it i-a a[ezat. {i `ntr-adev\r, iubi]ilor, de a[ avea toate limbile `ngere[ti [i omene[ti, totu[i
nu a[ putea povesti facerile ei de minuni cele nenum\rate [i preasl\vite, nici s\ laud dup\ cuviin]\ pe cea mai
sf=nt\ [i mai cinstit\ dec=t toat\ zidirea, pe aceast\ mare
d\ruitoare [i a noastr\ f\c\toare de bine, despre ale c\rei
minuni nu numai am citit sau am auzit citindu-se, dar
cu `n[i[i nevrednicii mei ochi le-am v\zut lucr=ndu-se de
la sf=nta [i f\c\toarea de minuni icoana ei ce se afl\ aici,
`n aceast\ sf=nt\ M\n\stire a Neam]ului, care este vestit\ `n toat\ lumea pentru facerile de minuni [i vindec\rile ce `n fiecare zi ne`ncetat izvor\[te. (Despre a c\rei
aducere aici, `n aceast\ m\n\stire, se poate vedea `n
Istoria ce se afl\ la sf=r[itul c\r]ii.) Eu `ns\ voi a povesti acea `nfrico[\toare minune ce a urmat a fi chiar
`n fa]a sfintei icoane.
~n anul 1821, aici, la aceste sfinte m\n\stiri, se afla
stare] [i pov\]uitor sfin]ia sa Ilarie, duhovnicescul meu
p\rinte. ~n vremea tulbur\rii ce este [tiut\ tuturor,
adic\ a revolu]iei ce s-a f\cut din pricina grecilor, care
a pricinuit destule pagube nu numai lor, ci [i ]\rilor acestora — c\ci gonindu-i turcii (pe greci), au venit [i `n p\m=nturile acestea, unde au f\cut multe r\ut\]i cre[tinilor
locuitori [i bisericilor —, deci atunci, fiindc\ le amenin]a
primejdia [i pe aceste sfinte l\ca[uri, sfin]ia sa p\rintele stare] Ilarie (de parc\ ar fi v\zut dinainte primejdia
ce erau s\ o p\timeasc\ [i aceste m\n\stiri), dup\ ce mai
`nt=i a poruncit de s-au ascuns odoarele, ve[mintele [i
documentele m\n\stirii, apoi tot `n acela[i an 1821,
iunie `n 3, ne-a poruncit s\ lu\m [i sf=nta aceast\ icoan\
[i s\ o ducem `n p\dure s\ o ascundem. (Nu cumva s\ se
primejduiasc\ [i s\ se lipseasc\ ]ara de un asemenea
odor.) Deci am luat-o dimpreun\ cu al]i doi p\rin]i [i
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am dus-o `n p\dure, `ntr-un deal aproape de muntele ce
se nume[te Rusul, [i acolo, f\c=nd loc `n p\m=nt, am
ascuns-o, unde a petrecut t\inuit\ de to]i, afar\ de noi
acei trei ce am ascuns-o, care din vreme `n vreme o cercetam cum st\. Apoi `n anul 1822, octombrie 28, iar\[i
sfin]ia sa p\rintele stare]ul Ilarie ne-a poruncit s\ o
scoatem [i s\ o aducem `napoi. {i a[a merg=nd noaptea am scos-o [i am adus-o p=n\ `n marginea p\durii,
din sus de m\n\stire, [i acolo am stat p=n\ s-a luminat
de ziu\. Iar la m\n\stire s-a f\cut priveghere de toat\
noaptea, la care a slujit `nsu[i p\rintele stare] cu to]i
preo]ii [i diaconii. Asemenea [i a doua zi la Sf=nta Liturghie. Deci din vremea c=nd `ncepu Sf=nta Liturghie,
fa]a sfintei icoane a[a s-a schimbat [i s-a `nnegrit, `nc=t
nicicum nu se cuno[tea. Pe care v\z=nd-o at=t eu, precum [i acei mai sus zi[i doi p\rin]i, a[a ne-am `nfrico[at, `nc=t am r\mas ca ni[te mor]i de spaim\. {i pl=ng=nd ne t=nguiam, socotind c\ poate acolo unde a fost
ascuns\ s-a v\t\mat, [i nu ne pricepeam ce s\ facem.
Apoi, dup\ s\v=r[irea Sfintei Liturghii, a ie[it p\rintele stare] cu preo]ii [i diaconii `mbr\ca]i `n ve[minte
[i cu tot soborul spre `nt=mpinarea sfintei icoane. Deci
cum s-a ivit soborul venind, o! minune, a [i `nceput fa]a
Maicii Domnului a se lumina. {i mai `nt=i partea din
dreapta, apoi [i toat\ fa]a, `nc=t str\lucea cu nespus\
lumin\, de parc\ ar fi fost vie. Prin aceasta ar\t=nd milostivirea sa cea de Maic\ pentru noi cei p\c\to[i. Deci
ajung=nd acolo unde sta sf=nta icoan\, p\rin]ii au f\cut
acatist de mul]umire. {i a[a lu=nd-o, au adus-o cu
cinste [i au a[ezat-o la locul ei, unde se afl\ p=n\ ast\zi.
{i aceast\ minune, precum am mai zis, cu `n[i[i ochii mei
am v\zut-o.
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Deci pentru multa dragoste [i dorul ce-l am c\tre cereasca ~mp\r\teas\, [i pentru ca s\ vad\ to]i ce folos
dob=ndesc cei ce au evlavie c\tre d=nsa [i o cinstesc [i se
roag\ ei `n toate zilele cu s=rguin]\, am voit a tip\ri
aceast\ c\rticic\ a minunilor ei celor mai presus de fire.
Dup\ originalul cel scris de Acachie Criteanul [i tip\rit
mai `nt=i grece[te, `n Vene]ia, `n anul 1773; apoi [i rom=ne[te, `n sf=nta Episcopie a R=mnicului, `n anul 1820,
care carte acum cu totul se `mpu]inase, `nc=t mai nici se
g\sea. {i cunosc=nd folosul cel sufletesc ce-l pricinuie[te citirea acestora, cum [i paguba lipsindu-se cineva
de asemenea hran\ sufleteasc\, am pus toat\ silin]a [i
din nou s-a `ndreptat dup\ originalul cel grecesc [i s-a
cur\]it de gre[eli. Ad\ug=ndu-se l=ng\ acestea [i alte
minuni, care sunt cele mai jos `nsemnate:
(A) Minunata laud\ a Preasfintei, c=ntarea „Cuvine-se
cu adev\rat”: cum s-a c=ntat mai `nt=i [i de c\tre cine.
(B) Minunea ce a f\cut-o Preasf=nta la m\n\stirea
din muntele Sinai c=nd erau s\ se duc\ monahii din m\n\stire pentru lipsa hranei.
(C) O descriere pentru icoanele Maicii lui Dumnezeu c=te s-au zugr\vit de c\tre Sf=ntul Apostol [i
Evanghelist Luca `nc\ `n via]a sfin]iei sale, care [i unde
se g\sesc.
(D) Minunea icoanei N\sc\toarei de Dumnezeu cea
de la Pe[tera cea mare.
(E) Povestire `nfrico[\toare pentru icoana Maicii lui
Dumnezeu cea numit\ Lideanca. {i unde se afl\ acum
acea sf=nt\ icoan\.
(F) Istoria cea scris\ despre Sfin]itul Gheorghie Mitropolitul Moldaviei pentru aducerea sfintei [i f\c\toarei
de minuni icoane ce se afl\ `n aceast\ sf=nt\ M\n\stire a
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Neam]ului [i descriere pentru sfin]irea bisericii celei mari
din pomenita m\n\stire.
(G) S-a mai al\turat [i un Canon heretisitor c\tre
Preasf=nta N\sc\toare de Dumnezeu.
Deci `n chipul mai sus `nsemnat `ndrept=nd-o [i `mbog\]ind-o, am rugat pe ~nalt Preasfin]itul Mitropolit al
Moldovei Chirio Chir Meletie, al nostru duhovnicesc p\rinte, ca s\ binevoiasc\ a da binecuv=ntare spre tip\rirea ei, pe care dob=ndind-o, iat\ c\ o pun `naintea dragostei voastre acum ie[it\ de sub tipar. Deci v\ rog,
iubi]ilor, nu v\ lenevi]i a o citi, din care nu m\ `ndoiesc
c\ mare folos ve]i dob=ndi, at=t cei ce sunte]i `mbun\t\]i]i, precum [i cei asemenea mie, care cu p\cate am
`ntinat [i am negrit haina sufletului. {i s\ nu c\dem `n
dezn\d\jduire, ci numai c\tre d=nsa cu credin]\ s\ alerg\m, cer=nd ajutorul ei, [i ea este gata a ne izb\vi din
toate nevoile [i necazurile. Deci cei `mbun\t\]i]i citi]i ca
s\ c=[tiga]i mai mult\ evlavie [i dragoste c\tre Maica
Milei. Iar\ cei afunda]i `n p\cate v\ de[tepta]i spre poc\in]\, alerg=nd la folositoarea p\c\to[ilor. C\ci cel ce o
are pe d=nsa ajut\toare [i mijlocitoare c\tre St\p=nul se
va `nvrednici de iertare. {i darul lui Dumnezeu, prin
rug\ciunile Maicii Sale celei f\r\ prihan\, s\ fie cu voi
cu to]i. Amin.
Al dragostei voastre fierbinte rug\tor c\tre
Milostivul Dumnezeu pentru m=ntuirea
voastr\ [i doritor de tot binele,
NEONIL, Arhimandrit [i Stare] Sfintelor
M\n\stiri Neam]ul [i Secul,
`mpreun\ cu tot soborul.
1847
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Minunea 1
Pentru iudeii care au orbit [i pentru cel c\ruia i
s-au t\iat mâinile, iar dup\ ce au crezut `n Hristos,
de N\sc\toarea de Dumnezeu au fost vindeca]i
~n vremea `n care a voit Domnul nostru Iisus Hristos s\ mute din lumea aceasta pe Maica Sa cea cu totul
Preacurat\ la via]a cereasc\ [i preafericit\, ca s\ `mp\r\]easc\ ve[nic cu Dânsul, dup\ cum i se cuvenea, a poruncit s\ se adune Apostolii din toat\ lumea — unde se
aflau risipi]i, propov\duind cuvântul cel spre mântuire — [i s\-i aduc\ `n satul Ghetsimani, unde era Preasfânta, ca s-o `nmormânteze. Atuncea dar, cu dumnezeiasc\ voie [i chemare, i-au r\pit norii, [i s-au aflat to]i
`ntr-un minut de ceas `naintea pururea Fecioarei, care,
v\zându-i pe dân[ii, s-a bucurat foarte. {i le-a spus lor c\
s-a apropiat vremea s\ se duc\ s\ se veseleasc\ `mpreun\ cu Fiul ei [i St\pânul. {i dup\ ce a vorovit câte
a voit, spre sf\tuirea lor, i-a mângâiat, dup\ cum se vede
la povestirea cea pentru adormirea ei, a[ezându-se cu
trupul ei cel cu totul preasl\vit [i cu totul preacinstit pe
patul de moarte, i-a binecuvântat pe dân[ii [i [i-a dat
preasfântul ei suflet `n mâinile cele preacurate ale ve[nicului Dumnezeu. Atunci, dup\ porunca ei, Apostolii au
luat preasfântul acela Cort (adic\ trupul ei cel de Dumnezeu primitor) [i, mergând cu bun\ rânduial\ [i evlavie, `n\l]au `ntr-un glas cântarea cea de ie[ire. De asemenea [i sfin]ii `ngeri `mpreun\ o petreceau pe Doamna
lor [i ~mp\r\teasa, [i cântau nev\zut [i o l\udau minunat
cu glasuri preadulci, care se auzeau `n v\zduh.
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Iar cei zavistnici [i necredincio[i, ar\tând `nc\ urâciunea pe care au avut-o c\tre Domnul [i r\utatea lor,
s-au pornit asupra patului pe care se purta trupul cel `ncep\tor de via]\ al N\sc\toarei de Dumnezeu, av=nd `n
mintea lor s\-l arunce la p\mânt [i s\ necinsteasc\ l\ca[ul cel cu totul cinstit [i dumnezeiesc. Ci `ndat\ i-a ajuns
dumnezeiasca osând\ pe `ndr\zne]ii aceia, c\ci apropiindu-se au orbit to]i. Iar unul dintre dân[ii mai obraznic a `ndr\znit cu neru[inare, nepriceputul, de a apucat
sfin]itul acela pat, vrând s\-l arunce jos de pe umerii
Apostolilor. ~ns\ sfin]ii `ngeri n-au suferit s\ se fac\ o
ocar\ ca aceasta la Cortul cel ~mp\r\tesc, ci au pedepsit cu dreptate neru[inarea [i obr\znicia lui, t\indu-i nev\zut mâinile, care au r\mas spânzurate la pat, `ntru
privire prea`nfrico[\toare [i jalnic\. Iar cel ce a p\timit aceasta plângea tânguindu-se cu amar.
Deci Petru, mai marele Apostolilor, ca un urm\tor al
~nv\]\torului s\u, s-a milostivit [i s-a `ntristat pentru
lacrimile acestuia [i, apropiindu-se, i-a zis lui: „Crede
din toat\ inima ta c\ aceasta este cu adev\rat pururea
Fecioara Maic\ a Fiului lui Dumnezeu, Care s-a n\scut dintr-`nsa f\r\ de s\mân]\, [i atunci vei cunoa[te
puterea ei, ca s\-]i iei iar\[i mâinile tale”. Iar acela cu
lacrimi a strigat: „Cred, Doamna mea, [i m\rturisesc c\
`ntru adev\r [i f\r\ de stric\ciune ai n\scut pe St\pânul
[i Mântuitorul meu Iisus Hristos, Fiul adev\ratului
Dumnezeu [i Tat\lui”. Atunci Sfin]itul Petru l-a apropiat de mâinile cele t\iate [i, punându-le pe dânsele la
locurile lor — o, `nfrico[\toare facere de minune! — s-au
lipit mai presus de fire, dup\ cum [i mai `nainte cu minune au fost t\iate, [i to]i au sl\vit pe Dumnezeu [i pe
Preacurata St\pân\.
Iar ceilal]i care au orbit, auzind de minunea aceasta
de mirare, de erau [i aspri [i vârto[i la inim\, `ns\ ca
s\-[i ia lumina, au m\rturisit cu lacrimi p\catul lor [i au
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crezut `n Domnul. Dup\ care Petru le-a zis: „Apropia]i-v\ [i voi cu ochii vo[tri de haina ei [i, ca o Maic\ a
milei, se va milostivi ca s\ v\ vindece”. Deci, dup\ ce au
f\cut a[a, [i ei de asemenea au v\zut. {i cine va putea
povesti slava pe care au dat-o lui Dumnezeu [i mul]umirea cea c\tre Fecioar\? To]i o l\udau, p=n\ ce au ajuns
`n Ghetsimani [i, `ngropând trupul cel preacurat, au
r\mas acolo trei zile auzind laudele `ngerilor. Pân\ ce a
fost luat trupul s\u [i `n\l]at la ceruri, [i a [ezut de-a
dreapta Fiului ei [i Mântuitorului nostru1.
Ci s\ nu i se par\ cuiva de mirare c\ trupul acela primitor de Dumnezeu a murit [i l-au pus `n mormânt.
C\, dac\ Fiul ei a primit a se `ngropa, cum [i Preasfânta lui Maic\ s\ nu p\timeasc\ asemenea? Se cuvenea dar s\ intre [i ea `n mormânt [i, de acolo, s\ se
duc\ `n Rai, pentru ca s\ credem [i noi c\ din p\mânt
avem s\ ne scul\m când va voi Domnul. Dar noi p\timim `n mormânt dezlegarea trupului [i stric\ciunea,
pentru ca s\ se dezr\d\cineze p\catul care este `n trupul
nostru. Ci trupul cel preacurat [i sfânt al pururea Fecioarei, ca unul ce a fost din z\mislire sfin]it de Duhul
Sfânt, n-a p\timit stric\ciunea `n mormânt, ci `ndat\ a
fost ridicat de Fiul ei la ceruri [i `mp\r\]e[te `mpreun\
cu Dânsul ve[nic, `n slava aceea negr\it\ [i netâlcuita
veselie. De care, o!, de ne-am `nvrednici [i noi pentru
sfintele ei rug\ciuni. Amin.
1

~nsemn\m aici c\ Doamna noastr\ de Dumnezeu N\sc\toarea,
dup\ Adormirea sa cea de trei zile `n morm=nt, nu numai s-a mutat,
ci [i a `nviat [i s-a `n\l]at la ceruri; adic\ s-a unit iar\[i `ntru tot luminatul ei suflet cu de Dumnezeu primitorul ei trup, [i a[a a `nviat din morm=nt. Iar dup\ `nvierea sa, `ndat\ s-a `n\l]at `mpreun\
cu trupul la ceruri. C\ acestea sunt adev\rate, ne `ncredin]eaz\ buzele cele mi[cate de Duhul ale Sfin]ilor Teologi, adic\ dumnezeie[tii Andrei Criteanul, Ioan Damaschin, Grigorie Palama [i al]ii
(not\ `n edi]ia din 1847).
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Minunea a 2-a
Pentru moarta care a hr\nit cu lapte
pruncul s\u [i dup\ un an a `nviat
Dup\ ~n\l]area la ceruri a Domnului nostru Iisus
Hristos, pe timpul când iudeii au ucis cu pietre pe Arhidiaconul {tefan, `ntâiul Mucenic, [i au gonit pe to]i
Apostolii din Ierusalim, cum [i pe al]ii c=]i propov\duiau pe Hristos, era un ucenic dintre cei [aptezeci [i
doi, Maximin cu numele, care era `n ceata Martei [i a
Mariei, dup\ cum Apostolul Petru `i poruncise, ca s\ nu
se despart\ de dânsele. Fiindc\ fratele lor (Laz\r) fugise în Cipru de frica iudeilor, ca s\ nu-l ucid\, iar surorile lui au r\mas `n Ierusalim cu Preasfânta Fecioar\,
pân\ la mutarea ei. Apoi au vândut toate lucrurile lor,
au dat banii s\racilor [i petreceau apostole[te.
Dar iudeii, v\zând c\ propov\duiau cu `ndr\zneal\
numele lui Hristos, le-au pus `ntr-o luntre ce nu avea
vetrile, nici v=sle, pentru ca s\ se `nece, [i au slobozit luntrea s\ se duc\ unde o va goni vântul. Iar `n luntre erau
Maria, Marta, Maximila, slujnica lor, Maximin cel zis mai
sus, [i alt oarecare, Kalidonie cu numele, care s-a n\scut
orb, pe care Domnul l-a vindecat. Ace[ti cinci se rugau
lui Dumnezeu s\-i pov\]uiasc\ `ntr-un loc unde va voi
darul Lui. A c\rui putere [i ajutor i-a dus `ntr-o eparhie a Galiei cu mul]ime de oameni ce se zice Marsilia.
Deci, ie[ind din luntre [i sl\vind pe Dumnezeu, s-au dus
`n târg, nu cumva le va da cineva milostenie ca s\ plece.
Iar oamenii cet\]ii aceleia, ca ni[te `nchin\tori la
idoli, nu s-au milostivit de ei. ~n cetatea aceea era un domnitor ce nu avea fiu, care a v\zut `n vedenie `n noaptea aceea o femeie zic=ndu-i lui: „Tu dormi odihnindu-te
pe pat cu so]ia ta, nemilostivule, s\tul de toate bun\t\]ile,
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[i robii adev\ratului Dumnezeu mor de foame. Sculându-te, du-te `n târg de diminea]\ [i ia pe cei cinci str\ini
[i `i odihne[te `n casa ta. Iar\ de nu m\ vei asculta pe
mine, vei lua moarte rea [i groaznic\”. Acestea v\zându-le, domnitorul [i so]ia lui s-au `nfrico[at [i i-au luat
`n palat, dându-le lor de toate cele ce le trebuiau.
Iar dup\ vreo câteva zile, auzind `nv\]\tura Mariei,
care propov\duia pe Hristos Dumnezeu adev\rat povestind facerile de minuni pe care Le-a s\vâr[it, i-au
zis ei: „Dac\ Hristos, pe Care `l propov\duie[ti Dumnezeu Atotputernic, `mi va da un fiu, de care am dorire,
[i eu m\ f\g\duiesc c\ m\ voi face cre[tin [i voi pierde
to]i idolii”. Iar\ ea a r\spuns: „Nu numai darul acesta
poate St\pânul Hristos s\ ]i-l dea, ci [i orice alt\ cerere
vei cere, numai crede `ntr-~nsul f\r\ de `ndoire, [i vei cunoa[te puterea Lui”. Deci `n pu]ine zile so]ia lui s-a `ngreunat, [i `ndat\ s-au botezat to]i ai palatului. {i
atâta evlavie a ar\tat domnitorul [i dor de credin]\,
`ncât a vrut s\ se duc\ la Ierusalim, ca s\ se `nchine Sfintelor Locuri. Atunci femeia lui, ca o evlavioas\ ce era,
l-a rugat cu lacrimi s\ o ia [i pe dânsa, iar el, ca s\ nu o
am\rasc\, a primit s\ mearg\ cu dânsul. Deci a l\sat epitrop `n locul s\u pe Maria, dându-i ei `n scris st\pânire
s\ surpe toate capi[tile idolilor, s\ zideasc\ biserici [i
orice va voi s\ fac\, f\r\ de `mpiedicare, l\s=nd cheile cet\]ii [i toat\ avu]ia lui `n mâinile ei. Apoi a intrat `n corabie cu so]ia lui [i cu al]ii oarecare, ca s\ le slujeasc\.
Deci au c\l\torit `n ziua cea dintâi, [i s-a stârnit un
vânt potrivnic [i au stat mult\ vreme `ntr-un liman,
pân\ ce a suflat un vânt prielnic, [i atunci iar\[i au c\l\torit. Iar pe drumul acela a venit vremea femeii s\
nasc\, [i a n\scut cu mult\ durere un prunc de parte
b\rb\teasc\ [i apoi `ndat\ [i-a dat sufletul. Pentru care
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boierul acela s-a `ntristat foarte, `ns\ evlavia lui nicidecum nu s-a `mpu]inat, ca s\ se sminteasc\ despre
Dumnezeu [i s\ se `ntoarc\ `napoi. Numai dup\ ce a plâns
destul, a zis cor\bierilor s\-i duc\ la un ostrov pustiu,
care era acolo aproape. {i a[a a scos pe cea moart\ [i a
pus-o `ntr-o pe[ter\ cu pruncul [i, acoperind-o pe dânsa,
a zis cuvintele acestea: „Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, Maica s\rmanilor [i ajutorul celor dezn\d\jdui]i, dup\ cum ai n\scut pe Dumnezeu `n chip minunat,
a[a p\ze[te [i pruncul acesta [i c\l\uze[te-l pe dânsul
cum voie[ti”. A[a zicând, a intrat `n corabie [i `n pu]ine zile a ajuns `n hotarele Ierusalimului.
{i ie[ind din corabie, s-a dus pe uscat `n sfânta cetate
[i acolo, cu voia lui Dumnezeu, a aflat pe Apostolul Petru
[i i-a vestit cele f\cute. Iar Apostolul i-a zis lui: „Pace ]ie,
fiule, care ai crezut `n propov\duirea cea mântuitoare,
iar pentru so]ia ta [i pentru fiul t\u s\ nu te `ntristezi,
c\ Domnul poate s\ schimbe jalea ta `ntru veselie [i
`n bucurie”. Deci, ducându-se amândoi, i-a ar\tat toate
locurile pe unde a umblat Domnul [i a f\cut minunile,
adic\ Cina cea de Tain\, Gr\dina, Golgota [i Muntele
M\slinilor de pe care s-a `n\l]at la ceruri. {i l-a `nv\]at pe dânsul din destul toate tainele dumnezeie[tii
iconomii [i ale credin]ei. {i dup\ ce au [ezut acolo mai
bine de un an, l-a petrecut Apostolul [i s-a rugat pentru
el, care, cu voia Atotputernicului Dumnezeu, `n pu]ine
zile a ajuns la ostrovul acela pustiu unde o l\sase pe cea
moart\ cu pruncul.
{i, ducându-se `n pe[ter\, a v\zut pruncul c\ sugea
la cea moart\, care era `ntreag\ [i nestricat\, dup\ cum
au l\sat-o. Pentru care s-a `nsp\imântat [i a zis acestea cu lacrimi c\tre Domnul: „Dumnezeule Atotputernice, prin darul T\u, care l-a hr\nit pe pruncul acesta
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atâta vreme, cred c\ po]i s\ o `nviezi [i pe maica lui, ca
s\ se `ntoarc\ jalea mea `n `ndoit\ bucurie dup\ mai `nainte spunerea lui Petru, Apostolul T\u. A[a, Multmilostive St\pâne, ascult\ pe nevrednicul robul T\u, pentru
rug\ciunile pururea Fecioarei Maicii Tale, [i ale roabei
Tale Maria, care m-a luminat [i la cuno[tin]a Ta m-a
pov\]uit”. A[a a zis cu lacrimi [i cu credin]\ [i `ndat\, o!
minune, s-a sculat moarta ca din somn [i, suspinând, a
zis acestea: „O, preadulcea mea St\pân\, binecuvântat
este numele t\u, care m-ai acoperit [i m-ai chivernisit
`ntru na[tere [i ai hr\nit atâtea zile pe fiul meu”. Atunci
a povestit b\rbatului ei, zicând: „S\ [tii c\ toate Sfintele Locuri, pe care ]i le-a ar\tat Sfântul Petru, acolo
am fost [i eu [i le-am v\zut, `ntru care m\ pov\]uia ~ngerul lui Dumnezeu”. {i a[a i-a spus toate numele Sfintelor Locuri, iar acela mai mult s-a `nsp\imântat.
Intrând `n corabie, s-au dus `n ]ara lor [i, `nchinându-se Mariei, i-au povestit toate c=te s-au `nt=mplat. {i
to]i ai cet\]ii s-au botezat, [i au sf\râmat pe to]i idolii
[i au zidit sfinte biserici, [i alte lucruri bune au s\vâr[it
`ntru slava Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh.

Minunea a 3-a
Vedenie de folos pentru un oarecare Ioan
Pe vremea lui Constantin cel Mare a fost un om cu
numele Ioan, care `i era cunoscut împ\ratului prin me[te[ugul s\u. Acesta, având via]\ înr\ut\]it\, nu [i-a pus
niciodat\ în minte gheena. Iar Domnul, Cel ce pe toate
le iconomise[te spre folos, a hot\r=t îndreptarea lui prin
vedenie. Deci a v\zut acesta odat\ în vis c\ i-a adus
împ\ratului Constantin un lucru me[te[ugit de el [i,

24

pentru aceasta, vorbea împ\ratului cu îndr\zneal\ [i se
bucurau împreun\. Vede apoi c\ împ\ratul scoate o
sabie goal\ [i, str=ngându-i p\rul la un loc, se gr\be[te
s\-i taie capul f\r\ de mil\, iar Ioan pleca g=tul s\u,
socotind c\ [uguie[te cu împ\ratul. Îns\, în vreme ce
f\cea aceasta, `l aude pe împ\rat c\ îi zice: „Când sabia
va mânca p\rul t\u, atunci gâtul t\u se va umple de
sânge”. Deci i s-a p\rut lui c\ i s-a t\iat gâtul, [i când
sabia a ajuns spre piept, nedumerindu-se Ioan [i smerindu-se, c\uta ajutor de la cineva. De frica [i groaza
acelei lupte, s-a de[teptat [i, venindu-[i în fire, era cu totul
însp\imântat. Atunci, f\cându-[i semnul crucii peste
trup, a spus: „Mul]umescu-]i ]ie, visule, c\ grozava aceast\
lupt\ mi-ai ar\tat-o numai cu n\lucirea, nu [i cu fapta”.
{i a[a a r\mas nepoc\it [i neîndreptat.
Iar dup\ cât\va trecere de vreme a c\zut la grea
boal\ [i chema ajutorul lui Dumnezeu. Atunci a v\zut
iar\[i — nu în vis, ci în uimire fiind — c\ st\tea `n fa]a unui
divan judec\toresc. Un înfrico[\tor ~mp\rat [edea pe
tron, îmbr\cat totodat\ cu împ\r\teasc\ [i arhiereasc\
podoab\. De-a dreapta [i de-a stânga Lui erau oarecare
b\rba]i, cu sfin]it\ cuviin]\ [i cucernici, iar El era dedesubtul acelora. {i `n dreapta ~mp\ratului vedea c\
st\teau oameni tineri [i frumo[i, iar `n stânga Sa vedea
c\ st\ unul mai smerit [i mai primitor, iar `n spatele
~mp\ratului era o pr\pastie foarte întunecat\ [i prea
adânc\, pe care numai v\z=nd-o te `nfrico[ai nespus [i
te `ndurerai foarte. Deci, în vreme ce st\tea cu fric\ [i
cutremur, i-a zis lui ~mp\ratul acela care [edea pe tron:
„O, tân\rule, oare [tii cine sunt Eu?”. Iar Ioan I-a r\spuns: „{tiu, St\pâne, c\ Tu e[ti Cel ce Te-ai `ntrupat
Fiul lui Dumnezeu [i Dumnezeu, precum dumnezeie[tile noastre Scripturi gl\suiesc”. Atunci Împ\ratul zice
c\tre dânsul: „{i daca tu din Scripturi M\ cuno[ti, `i
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cuno[ti [i pe cei împreun\ cu Mine [ez\tori. Deci cum ai
uitat îngrozirea aceea pe care ]i-a f\cut-o ]ie Constantin cu câ]iva ani înainte, sau nu în]elegi ceea ce-]i zic?”.
Iar Ioan I-a r\spuns: „În]eleg, St\pâne, [i înc\ frica
groazei aceleia o am în inima mea”. „{i dac\, a zis Împ\ratul, r\m\[i]ele groazei aceleia le ai înc\ în inim\,
cum st\ruie[ti în r\ut\]i? Deci înva]\-te din cele `ncercate, c\ci Eu sunt Cel ce [i mai `nainte ]i-am dat
]ie groaza aceea, [i nu Constantin”.
Acestea zicându-le, s-a ar\tat c\ numai cu semnul a
poruncit Împ\ratul celor ce-L înconjurau s\-l arunce pe
Ioan în pr\pastia ce se vedea `n spate, [i îndat\ au început oamenii s\-l împing\ f\r\ mil\. Iar el a chemat
ajutorul Maicii Domnului, c\ci i s-a p\rut c\ a v\zut-o
pe N\sc\toarea de Dumnezeu acolo în mijloc. {i dup\
acestea L-a auzit pe Împ\rat zicând: „L\sa]i-l s\ mearg\,
pentru rug\ciunile Maicii Mele”.
Pân\ aici este vedenia pe care a avut-o Ioan. Iar\ el
s-a însp\imântat [i, venindu-[i în fire, s-a dus la un
monah cucernic [i i-a povestit-o lui. {i monahul i-a zis:
„D\ slav\ lui Dumnezeu, frate, c\ te-ai învrednicit s\ iei
asemenea înv\]\tur\ [i, de aceea, de[teapt\-te, iubitule,
ca nu cumva s\ p\time[ti [i tu ca acela despre care î]i voi
povesti. O vedenie ca a ta a avut un om: Se afla la împ\r\te[tile judec\torii unul Gheorghe cu numele, care era
dus cu sila, legat, ca s\ fie aruncat într-o grozav\ pr\pastie, [i cu totul s-a însp\imântat. Iar unul dintre cei
ce erau acolo de fa]\, având îndr\zneal\ c\tre împ\rat, i-a oprit pe cei ce-l duceau la pr\pastie [i-i ruga
s\-l lase, dându-le chez\[ie c\ în dou\zeci de zile se va
îndrepta. Deci, dup\ ce a fost slobozit Gheorghe prin
acest fel de chez\[ie [i ajutor, s-a dus cel ce a avut vedenia [i a în]eles ce înseamn\ [i i-a ar\tat-o lui Gheorghe, cel tras în pr\pastie, c\ci îi era prieten [i cunoscut.
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Iar Gheorghe, auzind acestea, întru nimic le-a socotit.
A[adar, a r\mas tic\losul neîndreptat. Iar dup\ ce au
trecut cele dou\zeci de zile, a fost r\pit, vai!, din via]a
aceasta [i dus s\ pl\teasc\ f\g\duita datorie”. Acestea
`n chip de ad\ugire le-a povestit monahul lui Ioan. Iar
Ioan, auzindu-le [i având în mintea sa înc\ vie]uind
îngrozirile ce a v\zut, a m\rturisit f\r\ de ru[ine toate
p\catele sale [i, schimbându-[i via]a spre mai bun\, a
petrecut mul]i ani cu pl\cere de Dumnezeu vie]uind, [i
a[a murind, s-a dus la ve[nicele l\ca[uri.

Minunea a 4-a
Pentru biserica N\sc\toarei de Dumnezeu cea din Neoria
Pe vremea binecredincio[ilor `mp\ra]i Mihail [i
Teodora, a fost `n Constantinopol un patriciu, cu numele
Antonie, care avea `n casa lui, `ntr-o curte lipit\ de Neoria, o biseric\ frumoas\ [i sl\vit\, zidit\ `ntru slava Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu. Pe care biseric\ `mp\ra]ii cei mai dinainte, fiind lupt\tori de icoane, au
dezgolit-o de toat\ podoaba, sco]=nd sfintele icoane [i
numai cruci `nsemn=nd `n locul lor. Dar când a str\lucit din nou dreapta credin]\, iar\[i a `mpodobit patriciul biserica aceea cu icoane, iar dedesubtul ei a zidit o
baie foarte mic\, pentru odihna sa trupeasc\. {i deasupra se s\vâr[ea pururea pream\rirea lui Dumnezeu.
Pentru aceasta, umbri `ntr-`nsa darul Sf=ntului Duh, prin
Preacurata Maica Domnului nostru Iisus Hristos, [i
`ncepur\ a se face multe t\m\duiri de felurite boli. Oarecare iubitori de Dumnezeu se str=nser\ de cerur\ de la
patriciu s\ fac\ `n baia aceea c=te o sc\ld\toare pe
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s\pt\m=n\ pentru fra]ii cei `n Hristos, mai ales bolnavi, [i, lu=nd voie, o f\ceau cu credin]\ [i se vindecau.
De aceea, `nainte s\ moar\, pentru a lui sufleteasc\ m=ntuire, patriciul l\s\ baia aceea [i biserica `n seama oamenilor iubitori de Dumnezeu, care, fiind s\raci [i neav=nd nici ap\ de ajuns, nici alt venit, `ncet-`ncet au
p\r\sit grija lucrului; [i, petrec=ndu-se aceia [i neav=nd
nimeni dreptul s\ o dea la alt\ fa]\, a r\mas ne`ngrijit\. {i au jefuit baia unii [i al]ii de uneltele [i podoabele
dintr-`nsa. Iar biserica a r\mas la un preot evlavios, care
slujea cu toat\ osârdia, pentru c\ f\cea multe minuni
Preasfânta, [i avea norodul la acela evlavie, dându-i cele
ce `i erau spre trebuin]\.
Dup\ o vreme, fericitul `mp\rat Romano, f\c=ndu-[i
palate `mp\r\te[ti [i trebuindu-i multe materiale la lucrul lor, `n[tiin]at fiind c\ aceast\ cas\ a N\sc\toarei are
multe materiale, avea g=nd s\ o strice. Dar Preasfânta
N\sc\toare de Dumnezeu care locuia `n biseric\ nu s-a
lenevit spre cele ce g=ndea acela, c\ci s-a ar\tat noaptea `n vedenie dreg\torului care era mai mare peste
lucru [i altui t=n\r oarecare rud\ cu acela [i le-a zis cu
groaz\ s\ nu cuteze nicidecum s\-i strice casa cea din
Neorie. {i dac\ se f\cu ziu\, t=n\rul povestind visul
maicii dreg\torului, `n]elese [i `mp\ratul care, `ndat\ ce
auzi, zise cuv=ntul acesta: „Nu vreau s\ am judecat\ cu
Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, ci [i casa ei o voi
`nnoi cu cele de trebuin]\”. De aceea, `n loc s\ strice, oamenii care au fost trimi[i cur\]ar\ baia cu toat\ nevoin]a [i o `nnoir\. Termin=ndu-se toate, au f\cut baia
mai mare [i, `nfierb=nt=nd-o, se sc\ldar\ `mp\ra]ii `ntr-`nsa, Romano, Constantin [i Hristofor, [i bucur=ndu-se `nt\rir\ baia cu hrisov de mil\ s\ aib\ atâta venit
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fiecare an. {i au d\ruit-o la m\n\stirea cea numit\ a
dreg\torului, pentru ca s\ poarte grij\ de baie [i de biserica N\sc\toarei de Dumnezeu monahii m\n\stirii
aceleia. Deci f\cea iar\[i minuni nenum\rate N\sc\toarea de Dumnezeu, dup\ cum [i mai `nainte, dintre
care vom povesti una spre `ncredin]area altora [i spre nemincinoas\ adeverire.
O femeie bogat\ c\zu `n boal\ grea [i se umfl\, [i
chinuindu-se cu nesuferite dureri `[i cheltui toat\ averea la doctori, dar nimic nu i-a folosit. Auzind de minunile ce se f\ceau la biserica din Neorie, a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, s-a dus [i ea acolo, [i a r\mas mai
multe zile, dar nu s-a vindecat (pentru c\ Domnul voie[te
s\ avem r\bdare mult\ [i de aceea uneori nu ne ascult\ `ndat\ când cerem ceva de la el, pân\ s-ar ar\ta
r\bdarea [i `ng\duirea noastr\). Deci, dup\ ce a v\zut
c\ nu s-a folosit, s-a dus la biserica N\sc\toarei de Dumnezeu din Vlaherne [i, c\zând la p\mânt, se ruga: „Miluie[te-m\, Maica lui Hristos Dumnezeu, c\, fiind
lipsit\ de tot ajutorul cel omenesc, am n\zuit la tine”.
Deci r\m=n=nd acolo nou\ zile, i se ar\t\ `n ziua cea de
pe urm\ o femeie de cinste, zic=ndu-i: „O, femeie, ce strigi
c\tre mine de m\ superi ne`ncetat?”. Iar\ ea a r\spuns: „O, St\pân\, pentru p\catele mele m\ b=ntuiesc,
dar [tiind c\ pentru noi p\c\to[ii Fiul t\u [i Dumnezeul
nostru S-a pogor=t din ceruri [i, n\sc=ndu-Se din p=ntecele t\u, Se f\cu om, am n\zuit la tine ca s\ aflu mil\
eu, tic\loasa”. {i N\sc\toarea de Dumnezeu zise iar\[i
c\tre d=nsa: „Du-te la l\ca[ul meu cel mic de la Neorie
[i acolo `]i vei afla vindecarea”. Deci, dup\ ce s-a de[teptat, bolnava a mul]umit lui Dumnezeu [i s-a dus
degrab la Neorie [i a c\zut cu rug\ciune la Maica Lui,
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zic=nd: „Miluie[te-m\, St\p=n\, [i `mpline[te milos=rdia
ta `ntru mine”. {i, dup\ ce zise acestea, adormi. {i v\zu
iar\[i pe N\sc\toarea de Dumnezeu, ce i se ar\tase `mpreun\ cu un b\rbat frumos, c\ruia `i zicea: „Iat\ femeia cea bolnav\, spintec\-i buricul”. Chiar atunci acela
a lovit-o cu varga pe care o ]inea `n m=n\ peste pântece [i se f\cu nev\zut, `mpreun\ cu N\sc\toarea de
Dumnezeu ce se ar\t\ cu d=nsul. Deci, de[tept=ndu-se,
femeia v\zu c\ ie[ea dint-`nsa miros greu nesuferit [i,
`ndat\ dezbr\c=ndu-se, intr\ `n baie [i sp\l=ndu-se a ie[it
cu femeile ce erau cu d=nsa s\n\toas\ [i vindecat\. ~nchin=ndu-se acelui loc, t\m=ia cu mirodenii, mul]umind Preasfintei St\p=ne de Dumnezeu N\sc\toare,
`ntru slava Celui ce S-a n\scut dintr-`nsa Hristos Dumnezeul nostru.

Minunea a 5-a
Pentru orbul pe care l-a luminat
apa izvorului celui primitor de via]\
Se vede `n Penticostar, `n vinerea cea dintâi, adic\
`n S\pt\m=na Luminat\, c\ `n Constantinopol era un
osta[ milostiv foarte [i om `mbun\t\]it, Leon cu numele, cu porecla Machelie, pe care pentru bun\tatea lui
l-a `nvrednicit Dumnezeu de s-a f\cut `mp\rat mai pe
urm\. Deci, când era `nc\ osta[, s-a `ntâmplat a fi `ntr-o p\dure deas\, aproape de cetate, [i acolo a v\zut
un orb, care era din c\l\torie [i ar[i]\ foarte `nsetat.
Pentru aceasta s-a `ntristat Leon [i `l tr\gea de mân\
ca s\-l duc\ mai `nainte, nu cumva va afla ap\ ca s\-l
adape. Dar dup\ ce s-a dus pu]in\ dep\rtare de loc, a
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c\zut orbul, neputând mai mult s\ umble de sete, iar
Leon c\ut\ multe ceasuri `n p\dure ap\ [i n-a aflat. De
unde s-a `ntristat foarte, temându-se nu cumva s\ moar\
orbul de sete. Cercând dar `n p\r]ile cele mai din\untru, a auzit un glas zicându-i: „Nu te scârbi, o! Leone,
c\ aproape de tine este apa, [i adap\ pe orb. Apoi s\
speli ochii lui cu dânsa, ca s\ cuno[ti puterea mea. Iar
tu s\ [tii c\ te vei face `mp\rat, [i atunci `]i adu aminte
s\-mi faci aici o biseric\, s\ locuiesc `ntr-`nsa, s\ vin\
câ]i au trebuin]\ de ajutorul meu, ca s\ afle mântuirea sufletului [i a trupului”. Acestea auzindu-le Leon,
cu totul `nfrico[=ndu-se, s-a bucurat c\ a aflat trei daruri dintr-unul pe care l-a c\utat. Deci, ducându-se `nainte trei pa[i, a aflat ap\ `ntr-un lac [i bând a cunoscut
`ntru sine mult\ veselie [i putere. {i luând din apa aceea,
a ad\pat pe orb, [i [i-a venit `n fire. Apoi a sp\lat ochii
lui, dup\ porunca Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, [i `ndat\ — o, minunile tale, St\pân\! — a v\zut
cel mai `nainte f\r\ de vedere, [i a luat atâta veselie, pe
cât poate fiecare s\ o `n]eleag\. {i, dup\ prorocia Maicii
lui Dumnezeu, peste pu]in\ vreme s-a suit Leon la
vrednicia `mp\r\teasc\ [i a zidit o biseric\ `n locul `n
care a aflat apa cea vindec\toare, `n numele Preasfintei Fecioare Maria, [i a numit-o pe biseric\ Izvorul cel
primitor de via]\. Fiindc\ apa aceea era d\ruire de la
izvorul cel adev\rat al vie]ii, adic\ de la ~mp\r\teasa
cea atotputernic\.
{i nu numai aceast\ facere de minune a s\vâr[it, ci
[i altele nenum\rate, care covâr[esc la num\r stelele
cerului. C\ apostimata (adic\ durerile de piept) [i `ncuierile udului, patimile carchinelor [i curgerile de sânge,
frigurile, lepra, lingoarea, fierbin]elile, albe]ile ochilor,
zgârcirile vinelor [i alte multe feluri de boli a vindecat ~mp\r\teasa cea atotputernic\ prin apa aceea purt\toare
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de via]\, [i `n fiecare zi vindec\ pe cei ce p\timesc. {i
mor]ii i-a `nviat, dup\ cum mai jos vom scrie mai ar\tat, `ntru slava Dumnezeului nostru, Care din dânsa
S-a n\scut negr\it. C\ruia I se cuvine toat\ cinstea [i
`nchin\ciunea `n veci. Amin.

Minunea a 6-a
Pentru `mp\ratul Leon cel `n]elept
~n vremea `n care a `mp\r\]it, Leon cel prea`n]elept
avea o so]ie `mbun\t\]it\ foarte [i sfânt\, numele ei fiind
Teofana, care s-a sfin]it mai de pe urm\ pentru faptele ei cele bune, dup\ cum se vede `n Sinaxar, `n 16 zile
ale lui decembrie. Deci mai `nainte de a se sfâr[i Sfânta,
a venit mare boal\ `mp\ratului [i durere nevindecat\,
care se zice piatr\, adic\ se nasc oarecare pietre `n\untru `n be[ica udului [i astup\ drumul, [i nu poate s\
ias\ udul, pentru care pricin\ mul]i au murit. A[adar,
chinuindu-se `mp\ratul Leon, s-au adunat to]i doctorii, dar nu puteau s\-l vindece. Iar `n S\pt\mâna
brânzei l-au strâns durerile atât, `ncât au hot\rât doctorii c\ moare, [i i-au g\tit cele trebuincioase mor]ii.
Atunci fericita `mp\r\teas\, v\zând c\ nici un doctor p\mântesc nu putea s\-l vindece, a alergat la Cel ceresc.
A intrat `n c\mara cea `mp\r\teasc\ [i, c\zând `naintea sfintei icoane a Maicii lui Dumnezeu, cu credin]\
[i cu lacrimi fierbin]i se ruga ca s\-i d\ruiasc\ pu]in\
via]\ b\rbatului ei. Deci f\când rug\ciune `mp\r\teasa
cet\]ii [i rugând pe St\pâna cerului [i a tot p\mântul, a
auzit un glas nev\zut zicându-i: „Nu te `ntrista, Teofano, c\ ast\zi vine iarba cea vindec\toare, ca s\ vindece
pe b\rbatul t\u”. Aceasta auzind, sfânta s-a bucurat
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foarte [i, alergând c\tre cel bolnav, v\zu c\ era `n ceasul
cel mai de pe urm\, ca s\-[i dea sufletul. {i doctorii au
f\cut sfat ca s\-l spintece, iar ea le-a zis lor: „L\sa]i-l pe el,
c\ degrab\ vine alt Doctor s\-l vindece”. {i dup\ multe
ceasuri, când socoteau c\ des\v=r[it a murit, v\d c\ vine
degrab\ o c\lug\ri]\, Agati cu numele, care era `n biserica Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu cea din Hrisopighi, [i ]in=nd un vas cu ap\ din aceea vindec\toare,
a zis acestea c\tre `mp\r\teas\: „Ast\zi, când m-am
sculat de diminea]\ [i `mpodobeam biserica Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu, am auzit un glas, zicându-mi:
«Agati, ia degrab\ pu]in\ ap\ din izvorul meu, ca s\ duci
`mp\ratului s\ o bea, ca s\ se vindece [i el, [i s\ `nceteze [i durerea Teofanei iubitei mele, care cu lacrimi
strig\ c\tre mine»”. Deci i-a dat `mp\r\teasa apa celui
bolnav [i `ndat\ — o, grabnic\ izb\vire! — cum a b\ut-o
s-a vindecat des\vâr[it, [i atâta putere a luat, `ncât s-a
sculat din pat s\n\tos, ca [i cum n-ar fi avut nici o boal\.
Minunea aceasta a `nsp\imântat pe to]i, iar `mp\ratul a poruncit de au f\cut un praznic de veselie `ntru
aducerea aminte a acestei faceri de bine [i mul]umire a
Preasl\vitei St\pânei noastre [i a Celui ce S-a n\scut
din ea negr\it, C\ruia I se cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 7-a
Pentru tesaloniceanul care a `nviat prin
apa izvorului celui primitor de via]\
~n Penticostar, `n Vinerea Luminat\ se cite[te asemenea cum c\ un om bogat s-a pornit de la Tesalonic cu
mult\ evlavie s\ se duc\ la biserica cea mai sus zis\ a
Izvorului celui primitor de via]\, ca s\ se `nchine, auzind
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minunile cele de spaim\, pe care le f\cea St\pâna cea
atotputernic\ cu apa aceea, din care avea dorire s\ bea,
spre sfin]enia sufletului lui. Deci, luând mul]i argin]i
pentru cheltuial\ [i pentru ca s\ dea la biseric\, a intrat `n corabie [i, `not=nd, i-a venit o boal\ grea, de unde
cunoscând cum c\ va s\ moar\, a zis st\p=nului corabiei:
„Socotesc c\ nu sunt vrednic s\ m\ `nchin bisericii Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, nici s\ beau din apa
aceea preasfânt\ [i, fiindc\ p\catele mele m-au `mpiedicat s\ m\ duc viu, te jur pe tine cu numele St\pânei
N\sc\toare de Dumnezeu s\ nu m\ arunci `n mare, ci s\
m\ pui `ntr-un sicriu, s\ m\ duci la acea biseric\ sfânt\,
ca s\ m\ `ngropi acolo, [i a[a f\când vei avea ajut\toare pe Preasfânta. ~nc\ `]i las ]ie [i din banii mei o
sut\ de galbeni, iar pe ceilal]i s\-i dai la biserica aceea,
pentru pomenirea sufletului meu”. Acestea zicând cel
bolnav, s-a jurat lui st\p=nul corabiei s\ fac\ voia lui, [i
atunci [i-a dat duhul. Iar cor\bierul a p\zit trupul [i
dup\ trei zile a ajuns la Constantinopol unde, sco]ând pe
cel mort, a chemat preo]ii s\-i cânte slujba dup\ rânduial\ [i s\-l `ngroape la biserica cea zis\ mai sus a Fecioarei. {i dup\ ce au cântat, i s-a p\rut unui preot ca s\
deschid\ sicriul, pentru c\ nu mirosea ca al]i mor]i. Deci,
deschizându-l, a aruncat deasupra trupului ]\rân\ `n
chipul crucii, dup\ obicei, zicând: „Tin\ luând, m-ai pl\smuit pe mine [i ai pus `ntru mine suflare de via]\” [i
celelalte. Atunci luând o slug\ de-a cor\biei pu]in\ ap\
din izvorul cel primitor de via]\ [i apropiindu-se de cel
mort a zis acestea: „O, s\race, cât dor ai avut ca s\ bei
din apa aceasta, [i nu ai ajuns! Ci m\car acum mort prime[te-o pe dânsa”. A[a zicând, a v\rsat apa peste trupul lui, [i `ndat\ — o, minunile tale cele mai presus de
fire, St\pân\ d\t\toare de via]\! — s-a sculat mortul [i a
[ezut, sl\vind pe Domnul [i pe fericita Fecioar\.
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Cât\ `nsp\imântare, o! fra]ii mei, socoti]i c\ au luat
cei ce st\teau `mprejur, [i mai ales cor\bierii, care [tiau
c\ a murit, [i `nc\ mai mult c\ era atunci de patru zile
mort, ca [i odinioar\ Laz\r cel ce s-a sculat dup\ patru
zile! Ci ei prea mult se minunau. Iar cel mort ce s-a
sculat a mul]umit din destul Preasfintei [i n-a uitat facerea de bine, ci, ca un bine cunosc\tor, a r\mas pân\
la sfâr[itul s\u `n biserica ei, slujind cu toat\ osârdia, f\cându-se c\lug\r cucernic [i `mbun\t\]it. Deci veneau
din felurite locuri de `l `ntrebau despre iad, dar el nimic
n-a r\spuns pentru ceva, dup\ cum [i Laz\r. {i tr\ind
cu bun\ pl\cere de Dumnezeu [i cu minunat\ via]\ dou\zeci de ani dup\ ce a `nviat, s-a odihnit `ntru Domnul,
C\ruia I se cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 8-a
Pentru Sfântul Roman Cânt\re]ul,
care a f\cut condacele tuturor sfin]ilor
Se vede la Metafrast ([i `n Vie]ile Sfin]ilor), `n `ntâia
zi a lunii lui octombrie, `n care pr\znuim pe Sfântul
Roman Cânt\re]ul, c\ sfântul acela a fost din cetatea
Edesa [i a l\sat patria sa [i, ducându-se `n Constantinopol, a locuit `ntr-o m\n\stire a Preasfintei St\pânei
noastre, ceea ce se zice `ntru cele ale lui Kir. {i de multe
ori se ducea din chilia lui la biserica N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea Fecioarei cea din Vlaherne, [i acolo
petrecea toat\ noaptea la priveghere, c\ era foarte evlavios [i `mbun\t\]it, priveghind la praznicele cele `mp\r\te[ti [i rugându-se toat\ noaptea. Pentru aceasta s-a
`nvrednicit s\ ia darul acesta de la St\pân\, adic\, la
privegherea Na[terii lui Hristos aflându-se `n biserica
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cea mai sus zis\ a Vlahernelor, a adormit pu]in de osteneal\ [i atunci a v\zut-o pe Preasfânta `n vedenie, ]in=nd
o carte, care `i zise lui: „Deschide gura ta, ca s\ m\nânci
d\ruirea aceasta pe care ]i-o dau”. Deci i s-a p\rut lui
cum c\ a deschis gura [i a `nghi]it cartea aceea. {i atunci,
dup\ ce s-a f\cut ziu\, s-a suit `n amvon [i a `nceput cu
mult\ evlavie condacul praznicului, adic\: „Fecioara ast\zi pe Cel mai presus de fiin]\ na[te” [i celelalte, pe care
le-a cântat cu astfel de cântare [i cu atâta dulcea]\, `ncât
s-a cunoscut prea ar\tat c\ a venit din cer, [i nu de la oameni, darul care i s-a dat, [i to]i s-au minunat. C\ nu
numai condacul acesta a f\cut, ci [i toate celelalte ale
praznicelor Mântuitorului, ale Preasfintei [i ale tuturor
sfin]ilor. {i a alc\tuit mai mult de o mie de condace, adic\
a tot anul, câte se cânt\ `n biserica noastr\. Iar de darul
acesta s-a `nvrednicit minunatul de la Maica lui Dumnezeu, pentru c\ avea evlavie c\tre ea foarte [i o cinstea.
Pentru aceasta [i de la ea s-a sl\vit `n lumea aceasta
vremelnic\ [i `n via]a cea cereasc\ [i fericit\. Pe care dea
Dumnezeu s\ o dobândim noi to]i.

Minunea a 9-a
Pentru Sfântul Grigorie, Arhiepiscopul
Neocezareei, f\c\torul de minuni
~n 17 zile ale lui noiembrie, Biserica noastr\ pr\znuie[te pe Sfântul Grigorie f\c\torul de minuni, care
a fost pustnic sus `ntr-un munte [i petrecea o via]\ minunat\. Pentru aceasta l-au hirotonit arhiereu `ntr-un
chip minunat, c\ nu l-au f\cut ca pe al]i arhierei, ca s\-l
hot\rasc\ fiind de fa]\, ci, nevoindu-se `n munte, s-a
hirotonit arhiepiscop Neocezareei nefiind de fa]\. Acesta,
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dup\ ce a urcat `n scaunul cel `nalt al arhieriei, s-a sârguit s\ fac\ [i fapt\ bun\ mai mult\, pentru aceasta
[i de la Dumnezeu s-a `nvrednicit de mai mari daruri,
dup\ cum `n via]a lui se v\d minunile cele mai presus
de fire pe care le-a f\cut.
Deci sfântul acesta, rugându-se `ntr-o noapte `n chilia lui dup\ obicei, a venit o dumnezeiasc\ str\lucire
[i s-a luminat toat\ casa mai mult decât dac\ ar fi fost
`nsu[i soarele v\zut. Atunci v\zu o femeie prea`ncuviin]at\, frumoas\ [i minunat\, [i aproape de ea un b\trân preacinstit [i cucernic. Deci se minuna Grigorie [i
socotea `n mintea lui cum c\ femeia aceea preacinstit\
ar fi fost ~mp\r\teasa `ngerilor, dar n-a putut s\ `n]eleag\ cine ar fi b\trânul, pân\ ce a auzit pe Preasfânta
c\-i zice: „Ioane, ucenicule al Fiului [i St\pânului meu
[i cel ce e[ti numit cu numele Cuv=nt\rii de Dumnezeu,
arat\ taina adev\ratei credin]e lui Grigorie acesta, iubitului rob al ~nv\]\torului t\u, s\ `n]eleag\ adâncul
cuvânt\rii de Dumnezeu pentru ca s\ nu-l biruiasc\
vreun eretic cândva”. Acestea auzindu-le, sfântul a cunoscut c\ a fost Ioan Evanghelistul, care a venit cu Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu ca s\-l `nve]e m\rturisirea cea dreptsl\vitoare a credin]ei, pentru c\ `n vremea
aceea erau mul]i eretici, [i cu cuvintele lor cele m\gulitoare `n[elau pe mul]i [i `i atr\geau la dogmele lor
cele r\zvr\tite. Atunci dar a scris marele [i f\c\torul de
minuni Grigorie M\rturisirea credin]ei noastre celei
adev\rate [i dreptsl\vitoare, dup\ cum l-a luminat Preasfânta [i l-a `nv\]at Apostolul, [i a dat-o pe dânsa Sfintei [i Sobornice[tii Biserici a lui Hristos, dup\ cum `n
via]a lui mai ar\tat se vede, pe care a scris-o Sfântul
Grigorie de Nyssa, fratele marelui Vasile. Nu numai de
d\ruirea aceasta s-a `nvrednicit de la Maica lui Dumnezeu credinciosul acesta [i binecunosc\torul robul ei,
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ci [i de puterea facerii de minuni, c\ a s\vâr[it cu ajutorul St\pânei acesteia atotputernice ni[te minuni de
care to]i, auzindu-le, se minuneaz\. {i cine voie[te s\ ia
bucurie [i veselie sufleteasc\ s\ citeasc\ via]a lui. Pe care
o las, pentru c\ nu este pricina noastr\. Numai una s\
o spun, spre `ncredin]area celorlalte, pentru ca s\ cunoa[te]i cât dar afl\ de la Dumnezeu cel care `mpline[te
poruncile Lui [i cinste[te cu mult\ evlavie pe ~mp\r\teasa cea multl\udat\ [i preasl\vit\.
~n Neocezareea, `n care era sfântul acesta arhiereu,
este un râu mare, pe care `l numesc Lykon, care se m\rea
iarna `ntr-atât, `ncât f\cea nenum\rate pagube, nu numai la ]arini [i la case, pe care le pr\p\dea, [i `neca dobitoacele, ci [i pe mul]i oameni `i omora. Deci s-au dus
oamenii cei de loc c\tre marele Grigorie [i l-au rugat s\-i
ajute. Iar sfântul, sf\tuindu-i s\ aib\ n\dejdea lor c\tre
Dumnezeu, s-a dus cu dân[ii ]inând `n mâinile lui un
toiag, pe care l-a `nfipt `n malul râului, [i mai `ntâi a f\cut
rug\ciune `n tain\, apoi a zis [i acestea cu glas: „~n numele Domnului nostru Iisus Hristos, `]i poruncesc ]ie eu,
robul lui Dumnezeu [i al pururea Fecioarei Maria, ca s\
nu ie[i mai mult din locul t\u, nici s\ treci hotarul acesta
al toiagului meu”. Acestea zicând sfântul (o, mari minunile Tale, Doamne!), toiagul acela uscat [i de toat\
umezeala ne`mp\rt\[it a prins r\d\cini [i s-a f\cut copac
mare [i `nfrunzit preafrumos. {i minunea urm\ minunii, pentru ca s\ se propov\duiasc\ totdeauna puterea
lui Hristos. {i se vede pân\ `n ziua de ast\zi copacul
acela, c\ n-a putrezit de mul]imea vremii, nici râul n-a
`ndr\znit vreodat\ s\ treac\ hotarul pe care l-a poruncit sfântul, numai când ajunge la copacul acela, `[i
`ntoarce c\l\toria c\tre cele dinapoi [i se cucernice[te
de toiagul sfântului. A[a [tie Domnul a sl\vi pe cei ce de
asemenea ~l sl\vesc pe Dânsul.
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Vede]i, cre[tinii mei, câte minuni [i semne au f\cut
robii cei evlavio[i ai N\sc\toarei de Dumnezeu, pentru
c\ au avut credin]\ c\tre Dumnezeu? Dar cum `ndr\znesc oarecare filosofi (sau mai bine a zice nebuni) s\
spun\ c\ sunt minciuni unele din minunile Preasfintei?
Oamenii pot s\ s\vâr[easc\ unele ca acestea cu ajutorul St\pânului, [i Maica Lui au nu poate? Se mai poveste[te despre sfântul acesta c\ a poruncit [i unei pietre
mari ca un munte de a ie[it din locul ei [i s-a dus aiurea.
Asemenea cu aceasta au f\cut-o [i avva Marcu al Traciei, Ioachim, Patriarhul Alexandriei, iar marele Averchie, Arhiepiscopul Ierapoliei, a poruncit diavolului de
a ridicat din Roma un jertfelnic de piatr\ ca un munte,
adic\ un altar al idolilor, [i l-a dus `n Frigia, cale de patruzeci de zile, f\când mare `nsp\imântare [i uimire
celor ce vedeau. ~nc\ [i f\c\torul de minuni Spiridon a
poruncit, de asemenea, unui râu care se v\rsa `ntocmai ca o mare `n vreme de var\ [i, `ntorcându-se `n p\r]ile cele dinapoi, a trecut pe uscat nu numai sfântul, ci
[i câ]i s-au `ntâmplat acolo. Acestea [i altele asemenea
se v\d `n vie]ile celor mai sus zi[i, pe care le-a scris
Simeon Metafrastul, (care pe larg se afl\ tip\rite [i `n
limba noastr\) dup\ cum s-au t\lm\cit spre folosul cel
de ob[te. Deci, dac\ sfin]ii au s\vâr[it ni[te minuni ca
acestea, cum nu ar fi putut St\pâna ca s\ lipeasc\ mâinile cele t\iate, s\ `nvieze pe mor]i [i s\ s\vâr[easc\ minuni de asemenea, ca una ce a n\scut pe Dumnezeu?
Eu le cred, [i le-am t\lm\cit dup\ cum le-am aflat scrise
(grece[te), pentru ca s\ se umileasc\ p\c\to[ii, s\ se
`ntoarc\ spre poc\in]\ [i s\ dobândeasc\ iertare. {i de
am gre[it la aceasta, Domnul s\ m\ ierte. C\, dup\
cum am zis la `nceputul c\r]ii, eu cred dup\ cum porunce[te Biserica R\s\ritului, adic\ Ortodox\, ca un dreptcredincios, [i s\ nu m\ prih\neasc\ cineva cu nedreptate.
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C\ pentru multa evlavie pe care o am c\tre Preasfânta
am t\lm\cit aceast\ carte rom=ne[te [i `n tipar am
dat-o [i n\d\jduiesc la milostivirea [i bun\tatea ei, ca
s\-mi ajute s\ scap de munca cea ve[nic\, de care dea
Dumnezeu s\ ne izb\vim noi to]i cre[tinii prin rug\ciunile `ns\[i St\pânei noastre pururea Fecioarei [i N\sc\toarei de Dumnezeu [i ale tuturor sfin]ilor. Amin.

Minunea a 10-a
Pentru Ioan Damaschin, pe a c\rui
mân\ t\iat\ a vindecat-o cea Preanevinovat\
Se vede `n via]a Sfântului Ioan Damaschin, pe care
a scris-o prea`n]eleptul Ioan, Patriarhul Antiohiei, cum
c\ `n vremea lui Leon Isaurul era mare gonire [i lupt\
de icoane `n Constantinopol [i pe mul]i dreptcredincio[i a muncit `mp\ratul cel urâtor de Hristos cu feluri de munci. Deci, `n[tiin]ându-se de acestea Ioan la
Damasc, pe care `l avea voievodul sarazinilor ca `ntâi
sfetnic, scria `n fiecare zi epistolii [i le trimitea la Constantinopol dreptcredincio[ilor, `n care ar\ta cu m\rturii
vrednice de crezut c\ to]i cei care nu se `nchin\ sfintelor
icoane sunt eretici [i f\r\ de Dumnezeu [i str\ini de
~mp\r\]ia lui Hristos.
Auzind `mp\ratul de acestea, a cerut ca s\-i dea una
din scrisorile lui Ioan, pe care a ar\tat-o scriitorilor s\i,
`ntrebându-i dac\ poate cineva dintre dân[ii s\ urmeze
chipul scrisorii. Deci s-a aflat unul preaiscusit la frumoasa scriere, care i-a f\g\duit `mp\ratului s\ o scrie
atât de asemenea, c\ nici `nsu[i Ioan nu va cunoa[te c\
sunt str\ine. Acestuia i-a poruncit `mp\ratul cel viclean de a scris c\tre dânsul o epistolie ca [i cum ar fi
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de la Ioan, `n care zicea: „~mp\rate, `ntru mul]i ani s\
tr\ie[ti, `nchin\ciunea cea cuviincioas\ `mp\r\]iei tale
aduc eu, robul t\u Ioan din Damasc, [i `]i ar\t ca s\ [tii
c\ cetatea noastr\ este `n vremea aceasta sl\b\nogit\,
pentru c\ lipsesc cei mai mul]i osta[i ai agarenilor la
r\zboi. {i dac\ vei trimite pu]in\ oaste, cu `nlesnire o iei,
[i `]i voi ajuta [i eu la o apucare ca aceasta pe cât pot, c\
`n mâinile mele este toat\ cetatea”. Acestea [i altele
mai multe scriind, vicleanul `mp\rat a f\cut [i alt\ scrisoare, cu mâna lui, c\tre st\pânitorul agarenilor, zicând:
„Prea de bun neam [i preaiubite voievodule al cet\]ii Damascului, s\ te bucuri. {tii c\ nu este nici un lucru mai
fericit, mai l\udat [i lui Dumnezeu pl\cut decât dragostea, ca s\ p\zeasc\ cineva tocmelile cele de pace; pentru
aceasta nu voi s\ stric prietenia pe care o avem cu bunul
neamul t\u, cu toate c\ un prieten al t\u adev\rat m\
`ndeamn\ [i m\ cheam\ pe mine la aceasta [i `mi trimite scrisori de multe ori ca s\ viu asupra ta cu r\zboi.
Iar pentru `ncredin]area ta, `]i trimit una din scrisori,
pentru ca s\ cuno[ti adev\rata prietenie pe care o am
eu c\tre tine [i vicle[ugul [i r\ul n\rav al aceluia care
a scris-o”.
Aceste dou\ scrisori le-a trimis cu un rob al s\u cel
cu nume de leu [i cu socoteal\ de [arpe la cel viclean [i
barbar, care, v\zându-le, s-a mâniat [i, chemând pe Ioan,
i le-a ar\tat. Iar Ioan, `n]elegând viclenia `mp\ratului,
spunea adev\rul — nu numai c\ nu le-a scris, ci nici m\car
`n mintea lui nu le-a gândit niciodat\. Iar barbarul,
biruit fiind de mânie, n-a crezut, nici soroc nu i-a dat ca
s\ arate adev\rul, ci a poruncit s\-i taie mâna lui. Deci
s-a t\iat dreapta aceea care mustra pe cei ce ur\sc pe
Domnul, [i `n loc de cerneal\, cu care se vopsea mai `nainte, s-a vopsit cu al s\u sânge, pe care mân\ au spânzurat-o `n târg, s\ o vad\ to]i. Deci, dup\ ce a trecut
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ziua, a trimis Ioan mijlocitori rugându-se tiranului ca
s\-i dea mâna s\ o `ngroape, ca s\-i mai u[ureze durerea lui, iar acela a primit [i i-a dat-o. Deci, luând-o pe
dânsa Ioan [i intrând `n casa lui, a c\zut la p\mânt cu
fa]a `n jos `naintea sfintei icoane a Maicii lui Dumnezeu, zicând acestea cu lacrimi [i credin]\: „St\pân\
Preacurat\ Maic\, ceea ce ai n\scut pe Dumnezeul meu,
pentru dumnezeie[tile icoane dreapta mea s-a t\iat.
Cuno[ti bine pricina pentru care s-a nebunit Leon; apuc\
`nainte dar, ca o grabnic\ ce e[ti, [i-mi vindec\ mâna mea;
dreapta Celui ~nalt Care S-a `ntrupat din tine multe
puteri face prin mijlocirea ta; a[a [i acum pe dreapta mea
aceasta s\ o vindece, pentru rug\ciunile tale, ca s\ poat\
scrie cu dulci [i `ntocmite cânt\ri laudele care se cuvine s\ se dea ]ie, N\sc\toare de Dumnezeu, [i Celui ce
S-a n\scut din tine [i `mpreun\ ajut\toare s\ se fac\
dreptei credin]e”.
Acestea zicându-le Ioan cu lacrimi, a adormit [i vede
icoana pururea Fecioarei, care `i zice lui cu lini[tit\ c\ut\tur\: „Vezi c\ s\n\toas\ s-a f\cut m=na ta [i s\ nu-]i
pese mai mult pentru aceasta, ci f\-o pe dânsa trestie a
scriitorului ce scrie degrab\, dup\ cum te-ai f\g\duit mie
acum”. Deci, de[teptându-se [i v\zând-o vindecat\ [i
lipit\ mâna lui (o, prea mare puterea ta, Preacurat\!), s-a
bucurat cu duhul pentru Dumnezeu [i pentru Maica
Lui, c\ a f\cut cu dânsul m\rire Cel Puternic. Deci toat\
noaptea, veselindu-se, a adus cântare de mul]umire lui
Dumnezeu, zicând: „Mâna Ta cea dreapt\, Doamne, s-a
prosl\vit `ntru t\rie. Dreapta Ta a vindecat pe dreapta
mea cea t\iat\, [i cu aceasta va sf\râma pe vr\jma[ii
care nu cinstesc preacinstit\ icoana Ta [i a aceleia ce Te-a
n\scut pe Tine, [i prin mâna mea va zdrobi pe stric\torii de icoane cei potrivnici mul]imii slavei Tale”. Deci
a trecut toat\ noaptea veselindu-se [i cântând laude
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pururea Fecioarei Maria Maicii lui Dumnezeu. Iar când
s-a f\cut ziu\ [i au v\zut vecinii lucrul cel minunat, au
vestit `n toat\ cetatea. ~ns\ oarecare urâtori de Hristos
au zavistuit [i, ducându-se, au spus st\pânitorului cum
c\ n-au t\iat mâna lui Ioan, ci unui rob al lui, care pentru ca s\ fac\ bun\tate domnului s\u a primit s\ i se
taie mâna lui, pentru c\ i-a dat argin]i nenum\ra]i. Iar
st\pânitorul a poruncit s\ vin\ Ioan, s\ vad\ mâinile
lui. {i, venind, i-a ar\tat mâna cea t\iat\, care avea un
semn ro[u `mprejur, pe care l-a iconomisit Preasfânta
pentru nemincinoasa m\rturie a t\ierii. Deci i-a zis barbarul: „Care doctor te-a vindecat [i ce fel de doctorii a
pus?”. Iar Ioan cu str\lucit [i mare glas s-a f\cut propov\duitor minunii, zicând: „Domnul meu m-a vindecat,
Doctorul cel Atotputernic, Care are deopotriv\ putere
dup\ voire”. Iar st\pânitorul a r\spuns: „Iart\-m\, omule,
c\, dup\ cum se vede, nevinovat e[ti [i nu ai gre[it la pricina aceasta, cu nedreptate te-am osândit. Ai dar cinstea cea dintâi, ca s\ fii `ntâiul sfetnic al meu, [i m\ f\g\duiesc ]ie s\ nu fac nimic f\r\ de sfatul [i voirea ta”.
Iar Ioan a c\zut la picioarele lui, rugându-se s\-l ierte,
pentru c\ vrea s\ se duc\ s\ slujeasc\ F\c\toarei de bine,
dup\ cum i-a poruncit. Deci, dup\ ce s-a g=ndit mult
timp, s-a `nvoit st\pânitorul [i i-a dat voie [i iertare s\
se duc\ unde voie[te. Iar Ioan, mul]umind, s-a dus.
{i, `mp\r]ind s\racilor averea lui [i slobozind pe
robii lui, s-a dus la M\n\stirea Sfântului Sava, unde,
f\cându-se c\lug\r, s-a dat ascult\tor la un b\trân aspru, care i-a poruncit s\-[i taie des\vâr[it voia lui, dup\
rânduiala petrecerii celei c\lug\re[ti, ca s\ nu fac\ niciodat\ nimic f\r\ de voia [i binecuv=ntarea b\tr=nului
[i s\ nu cânte nicidecum vreun tropar. ~ns\ tai cuvântul pentru scurtime [i pentru ca s\ nu ies din ceea ce st\
`nainte. (Ci care pofte[te s\ se umileasc\ mai mult s\
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citeasc\ via]a lui, `n patru zile ale lui decembrie, ca s\
ia mare folos.) Iar `ntr-una din zile, un frate al m\n\stirii a rugat pe Ioan ca s\-i alc\tuiasc\ vreun tropar de
moarte umilitor, ca s\ ia pu]in\ mângâiere, pentru c\
adormise fratele lui cel dup\ trup. Ioan se temea s\
nu-l supere pe b\trân; `ns\ s-a l\sat biruit de multa rug\minte a fratelui [i, scriind ni[te tropare prea cu jalnic\ [i frumoas\ cântare, adic\ acestea: „Care este desf\tarea cea lumeasc\”, „Oamenilor, pentru ce `n de[ert
ne tulbur\m” [i „Toate sunt de[ert\ciune cele omene[ti”, le cânta. Venind b\trânul de afar\ [i auzind
glasul acela de cântare preaumilitoare, s-a scârbit [i a
gonit pe sfântul ca pe un neascult\tor. Iar\ el, c\zând
la picioarele b\trânului, cerea iert\ciune, dar acela nici
`ntr-un chip nu s-a plecat. ~ns\ pentru multa rug\ciune a proesto[ilor s-a `nduplecat iar\[i ca s\-l primeasc\, numai s\ se `nvoiasc\ s\ cure]e ie[itorile [i s\
odihneasc\ pe c\lug\ri. Iar el a primit, cunoscând folosul ascult\rii.
Deci b\trânul, v\zându-l pe dânsul c\ ascult\, l-a
primit iar\[i, poruncindu-i s\ p\zeasc\ t\cerea, dup\
cum mai `nainte. Dup\ pu]ine zile, se arat\ Preasfânta
b\trânului `n somn, zicându-i: „Pentru ce ai `nchis un
minunat izvor ca acesta, care vars\ afar\ destule pâraie [i ap\ a odihnei sufletelor cu atâta murs\ [i dulcea]\, mai mult decât cel ce a izvorât cu str\in\ cuviin]\, din piatr\, `n pustie? Las\ izvorul ca s\ adape
toat\ lumea, s\ acopere m\rile eresurilor [i s\ le mute
spre dulcea]\ minunat\. Acesta are s\ covâr[easc\
al\uta cea proroceasc\ a lui David [i psaltirea, aducând
cântare nou\ Domnului, [i cânt\ri pline de minunat\
dulcea]\, mai presus decât cântarea lui Moise [i decât
d\n]uirea Mariamiei. Fa]\ de asem\narea al\utei lui

44

celei dulce cânt\toare [i minunate, au s\ se socoteasc\
un basm netrebnic cânt\rile cele f\r\ de folos ale lui
Orfeu. Acesta va cânta cântarea cea duhovniceasc\ [i cereasc\. Acesta va urma cânt\rile cele heruvimice[ti.
Acesta va croi drept dogmele credin]ei [i va da la iveal\
r\zvr\tirea [i strâmbarea a tot eresul”. Deci când s-a
de[teptat b\trânul, care a avut vedenia aceasta [i i s-au
descoperit cele negr\ite, a zis c\tre sfântul acestea: „O,
fiule al ascult\rii lui Hristos, deschide gura ta, nu `n
pilde, ci `ntru adev\r, nu `n ghicituri, ci `n dogme. Gr\ie[te cuvintele pe care le-a scris Duhul Sfânt `n inima ta;
suie-te `n muntele Sinaiului, cel al vedeniilor [i al descoperirilor lui Dumnezeu, fiindc\ te-ai smerit pe tine `nsu]i pân\ `n sfâr[it; acum dar, suie-te `n muntele Bisericii
[i propov\duie[te binevestind Ierusalimul; `nal]\ glasul t\u `ntru t\rie, c\ preasl\vite mi s-au gr\it mie
pentru tine de la Maica lui Dumnezeu. {i m\ iart\ pe
mine de câte ]i-am gre[it, c\ din necuno[tin]a mea te-am
`mpiedicat”.
Atunci dar, `nceput f\când Ioan cânt\rilor celor cu
miere curg\toare, lumina Bisericile atâta, `ncât oricine auzea cuvintele lui [i facerile acelea putea s\ `n]eleag\. Deci, `n acest chip vie]uind sfântul `ntr-o petrecere `mbun\t\]it\ [i preaminunat\ [i multe scrieri l\sând asupra lupt\torilor de icoane, alc\tuind canoane
preafrumoase [i stihiri preapotrivite [i dulci la cântare,
cum [i alte cuvinte de praznic, spre lauda [i m\rirea
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, s-a odihnit `ntru
Domnul, C\ruia I se cuvine slava [i st\pânirea `n veci.
Amin.
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Minunea a 11-a
Pentru `mp\r\teasa Fran]ei, ale c\rei mâini
t\iate le-a vindecat St\pâna cea atotputernic\
Era `n Fran]a un `mp\rat v\duv de prima so]ie, cu
care a avut o prunc\ preafrumoas\ [i a numit-o Maria.
Apoi el a f\cut a doua nunt\ [i a luat o femeie frumoas\ cum nu se aflau `n locurile lui, care, pe cât era de
frumoas\ la trup, pe atât era la suflet de grozav\. {i
mai ales era atâta de st\pânit\ de zavistie, `ncât nici `ntr-un chip nu voia s\ aud\ cum c\ ar fi fost alt\ femeie
mai frumoas\ decât ea. {i v\z=nd pe fiica b\rbatului
s\u cea `nt=i n\scut\ c\ avea frumuse]e minunat\, a z\mislit în inima ei pe diavolul [i c\uta chip s\ o omoare
din zavistie pe fecioara cea nevinovat\, pentru ca s\ nu
se fac\ mai frumoas\ dec=t ea.
Deci, când s-a dus `n alt\ ]ar\ `mp\ratul pentru o
pricin\ de nevoie, atunci a aflat prea`ndr\znea]a vreme
potrivit\ ca s\ s\vâr[easc\ pofta ei cea zavistnic\. {i a
vorbit cu un rob credincios al ei, care avea mult\ `ndr\zneal\, zicând lui: „Un lucru voiesc s\-mi faci `ntr-ascuns, s\ nu [tie cineva, [i eu `]i voi da atâtea daruri, cu
care s\ te faci cel `ntâi `n palaturile cele `mp\r\te[ti”.
Iar el s-a f\g\duit cu jur\mânt s\ s\vâr[easc\ ce-i va
porunci. Atunci ea i-a zis: „Femeia cea dintâi pe care a
avut-o `mp\ratul a f\cut pe fiica aceasta nu cu dânsul,
ci cu alt oarecare om cu r\u n\rav. Pentru aceasta, ca o
na[tere a desfrân\rii, face lucruri necuviincioase [i pline
de ru[ine [i, dac\ va tr\i mai mult `n cas\, are s\ umple de ru[ine casa mea. Deci te rog pe tine, ia-o diminea]\ [i `i spune cum c\ o duci `n gr\din\ s\ o plimbi,
iar tu omoar-o pe dânsa `n loc pustiu [i ascunde-o, ca s\
nu aud\ cineva de aceasta. {i, ca semn al nemincinoasei
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m\rturii, s\-i tai mâinile [i s\ mi le aduci”. Deci slujitorul acela a f\g\duit s\ `ndeplineasc\ dorin]a ei [i s-a
g\tit de cu sear\ cu o rudenie a lui [i prieten credincios. Iar la miezul nop]ii a de[teptat `mp\r\teasa pe
fecioar\ [i i-a zis: „Du-te, Marie, fiica mea, cu oamenii
ace[tia `n cutare loc, `n care vin [i eu curând ca s\ ne plimb\m”. A[adar, au luat-o pe fecioar\ [i au dus-o `ntr-un
loc departe [i pustiu, unde a `n]eles vicle[ugul, c\ era din
fire `n]eleapt\. {i, ridic=nd ochii c\tre cer, cu lacrimi s-a
rugat, zicând: „St\pân\ N\sc\toare de Dumnezeu, alt\
n\dejde [i ajutor nu am f\r\ numai darul t\u, [i tu r\spl\te[te celor ce m\ vr\jm\[esc pe mine cu nedreptate”. Iar\ slugile i-au spus: „S\ nu plângi [i s\ nu te
temi c\ vei p\timi vreun r\u de la noi”. Iar ea a zis:
„Pentru ce min]i]i? Maica mea cea vitreg\ m-a `n[elat pe
mine [i m-a dat `n mâinile voastre ca s\ m\ omorâ]i,
dar n\d\jduiesc spre n\dejdea celor dezn\d\jdui]i c\ are
s\ v\ r\spl\teasc\ f\r\delegea voastr\. Ce voi]i de aici
`nainte? Locul este pustiu ca s\ face]i porunca doamnei
voastre, numai v\ rog s\ nu m\ ucide]i f\r\ de veste,
ci m\rturisi]i ceea ce ave]i s\ face]i, ca s\-mi dau, prin
rug\ciune, St\pânului duhul meu”. Iar ei i-au spus:
„Bine ai cunoscut ceea ce are s\ urmeze, c\ a[a ne-a poruncit [i am f\g\duit s\ te omorâm”. Iar ea a zis: „{i nu
v\ teme]i de Dumnezeu s\ m\ ucide]i cu nedreptate?
Nu [ti]i c\ darul Lui ca un drept Judec\tor nu las\
ascuns\ [i nepedepsit\ o fapt\ ca aceasta, ci o va r\spl\ti [i vou\, [i prea`mpietritei aceleia, c\ nici pe aceea,
nici pe voi nu v-am nedrept\]it vreodat\? Iar dac\ voi]i
s\ sc\pa]i de o asemenea f\r\delege, l\sa]i-m\ `n locul
acesta pustiu [i spune]i-i ei c\ m-a]i omorât. Aici nu
este nimeni ca s\ m\ caute cu cele trebuincioase [i voi
muri de foame, iar voi nu v\ ve]i pâng\ri mâinile voastre `ntr-acest fel de spurcat\ ucidere”.
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Acestea [i altele mai multe zicând, cu lacrimi, le-a
p\rut r\u pentru dânsa [i i-au spus: „Nou\ ne pare r\u
pentru tine [i te l\s\m vie. Dar aceea ne-a zis s\-i ducem
mâinile tale ca s\ se `ncredin]eze de moartea ta [i,
dac\ nu vom `ndeplini cuvântul ei, ne va face r\u. {i
chiar dac\ te vom l\sa vie, fiarele te vor mânca”. Iar ea
a r\spuns: „Amar\ `mi este [i o moarte, [i alta; cu toate
acestea, voi avea pu]in\ mângâiere c\ m-au mâncat
fiarele, [i nu oamenii, [i ve]i fi nevinova]i [i voi de f\r\delegea aceasta. Pentru numele Preasfintei care a n\scut
pe adev\ratul Dumnezeu [i Judec\torul tuturor, s\ nu
m\ ucide]i. Iar fiindc\ zice]i c\ i-a]i f\g\duit s\-i duce]i mâinile mele, t\ia]i-le, ca s\ le vad\ [i s\ se bucure,
iar pe mine l\sa]i-m\ aici s\ mor de dureri”. {i ei au
primit s\ o lase vie. Atunci s\rmana, pentru ca s\ scape
de moarte, a pus mâinile ei pe o ramur\, [i i le-au t\iat
din `ncheieturi `n chip `ndemânatic, [i le-au dus la `mp\r\teas\, care le-a dat daruri nenum\rate. Iar s\rmana
fecioar\ a r\mas `n durere [i chinuire neasem\nat\, [i
nu avea alt\ mângâiere la durerile cele prea ustur\toare dec=t numai numele Preasfintei, al c\rei ajutor
`l chema cu lacrimi [i cu credin]\. Pentru aceasta nu
s-a lipsit de cerere, ci cu ocrotirea Preabunului Dumnezeu a dobândit ajutor `ntr-acest chip.
Un tân\r de bun neam, fiul unui duce, [i boier bogat
vâna `ntr-acele p\r]i [i, cu pov\]uirea lui Dumnezeu,
s-a dus aproape de p\durea aceea [i, auzind plânsul
cel nemângâiat, a c\utat pân\ ce a aflat-o. {i minunându-se de primejdia [i de frumuse]ea ei, a `ntrebat
s\-i spun\ pricina, iar ea n-a r\spuns nimic, numai
plângea cerând ajutor. Iar boierul acela a zis slugilor:
„Vreme nu este s\ o `ntreb\m ci, fiindc\ Domnul ne-a
pov\]uit aici pentru ea, lua]i-o bini[or s\ o ducem `n
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ora[ul nostru”. A[a f\c=nd, cu sârguin]\ au ajutat-o, cu
ierburi [i cu feluri de feluri de doctorii, de i-au `ncetat
des\vâr[it durerile. {i se minunau to]i ai palatului de
`n]elepciunea pe care o avea [i de frumuse]ea ei. Deci
o `ntrebau de multe ori pe ea a cui fiic\ este [i pentru
ce i-au t\iat mâinile, [i n-a vrut s\ spun\. Dar, pentru
bunele ei obiceiuri [i pentru fa]a ei cea de bun neam [i
frumoas\, a iubit-o tân\rul din toat\ inima lui [i a zis
ducelui `ntr-o zi: „P\rintele meu, cunosc cum c\ m\ iube[ti [i te rog s\-mi faci darul acesta: Noi suntem boga]i
[i nu avem trebuin]\ de lucruri. Când voie[te cel bogat
s\ se `nsoare, trebuie s\ nu caute alta numai femeia
s\-i plac\. Aceasta voiesc [i eu s\-mi fac\ st\pânirea ta,
s\ iau pe fecioara pe care am aflat-o `n pustie; [i n-am
trebuin]\ de slujirea mâinilor ei”. Iar\ ducele a r\spuns: „Noi putem s\ lu\m o fiic\ a unui domn asemenea
nou\, [i tu voie[ti s\ o iei pe aceasta? Nu este numai
c\ nu are mâini, ci [i c\ nu [tim dac\ nu este fiica vreunui
]\ran prost, [i ne va fi mare ru[ine nou\”. Iar acela a zis:
„P\rintele meu, aceasta nu poate s\ fie, c\ frumuse]ea,
`nv\]\tura, pedepsirea [i rânduielile ei o m\rturisesc din
sânge `mp\r\tesc. Ci dac\ ar fi [i copil al unui om mai
mic, eu o voiesc, [i dac\ nu o voi lua pe dânsa, `ntr-adev\r
`]i spun, alta nu iau [i voi petrece via]a mea cu triste]e
neasem\nat\”. Deci, v\zând dorul tân\rului, ducele s-a
`nduplecat [i au f\cut nunt\ cu bucurii preabogate.
Iar `mp\ratul, tat\l ei, era `n durere nemângâiat\,
ne[tiind unde s\ fie fiica lui, pentru c\ `mp\r\teasa i-a
spus c\ a fugit pe ascuns `ntr-o noapte [i nu [tie ce s-a
f\cut. {i plângea nemângâiat, având b\nuial\ c\tre `mp\r\teas\, dar nu i-a ar\tat socoteala lui pân\ ce nu va
cunoa[te adev\rul. Deci a trimis oameni `n feluri de locuri ca s\ cerce, a scris [i porunci s\ se adune domnii
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[i boierii `mp\r\]iei lui, s\ fac\ alergare de cai, pentru ca s\ ia pu]in\ bucurie, s\ nu-l omoare durerea.
Deci s-a dus porunca aceasta [i `n locul unde era fiica
lui. {i vrând ducele s\ `ncalece, nu l-a l\sat fiul lui, ci
i-a zis: „P\rintele meu, nu este `n]elept s\ te ostene[ti
atâta c\l\torie fiind b\trân, odihne[te-te [i eu m\ voi
duce `n locul t\u. Iube[te pe so]ia mea ca [i pe mine [i,
dac\ va na[te mai `nainte de a m\ `ntoarce eu, poart\
grij\ de ea”. Iar ducele s-a rugat pentru el [i i-a mul]umit. {i, ducându-se, a f\cut cu dumnezeiasca putere
atâtea fapte viteje[ti [i lupte eroice la alergarea aceea
de cai, `ncât to]i vorbeau despre dânsul, l\udându-l [i
fericindu-l. Iar `mp\r\teasa aceea viclean\ l-a poftit
[i, chemând pe sluga lui, l-a `ntrebat de unde este domnul lui, dac\ are so]ie [i altele asemenea. Iar sluga i-a
spus cu de-am\nuntul toate, cum c\ au aflat `ntr-o p\dure deas\ o fecioar\ f\r\ de mâini, c\ au luat-o [i
celelalte. Mai pe urm\ de toate, i-a spus c\ `n acel ceas a
venit de la tat\l lui scrisoare, cum c\ femeia lui a n\scut doi copii de parte b\rb\teasc\ [i s\ nu fie `ngrijorat.
Atunci reaua aceea [i vicleana a z\mislit durere [i a
n\scut f\r\delege. A d\ruit cu multe daruri pe omul
acela [i l-a rugat, când va scrie domnul lui r\spuns
ducelui, s\-l aduc\ acolo pe purt\torul de scrisoare, ca
s\-i porunceasc\ [i ea, iar acela a f\g\duit s\ o fac\.
{i dup\ ce a scris tân\rul r\spuns tat\lui s\u ca s\ aib\
grij\ de femeia lui [i altele de acest fel, pecetluind scrisoarea, a trimis-o cu robul. Iar acesta, necunoscând vicleana me[te[ugire, s-a dus la `mp\r\teas\, care l-a
osp\tat cu mult\ `ndestulare [i luând scrisoarea pe ascuns a scris alta, a scos pecetea ducelui `n chip `ndemânatic [i a pus-o pe scrisoarea ei, `n care erau acestea:
„P\rintele meu, cunoa[te c\ aceast\ nor\ a ta este fiica
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unui f\c\tor de rele [i pentru r\ut\]ile ei i s-au t\iat
mâinile, iar copiii ace[tia nu sunt ai mei; deci m\ rog ]ie
cum vei citi scrisoarea mea s\ o omori cu copiii ei, c\ci
pân\ nu voi auzi de moartea ei nu vin acolo”. {i
aceast\ viclean\ scrisoare a dat-o vipera aduc\torului
de a dus-o ducelui care, v\zând cele scrise, s-a `ntristat [i nu se dumirea, ne[tiind ce s\ fac\. A[a gândind,
s-a sf\tuit cu o slug\ credincioas\ cum ar face. Iar
acela i-a zis lui: „S\ nu faci o f\r\delege ca aceasta, s\
o omori, ci d\-mi-o mie s\ o duc `n locul `n care am aflat-o,
s\ o las acolo, [i Domnul s\ o chiverniseasc\ dup\ cum
va voi. Iar pe urm\ m\ voi duce s\ spun domnului meu
cum c\ am f\cut ce ne-a scris”. Cuvântul acesta a pl\cut ducelui.
Deci sluga, luând pe Maria cu fiii ei, a l\sat-o pe
dânsa `n pustie [i s-a dus ca s\ afle pe b\rbatul ei. Iar
s\raca [i s\rmana de ea a r\mas `n locul acela neumblat, cu mult\ durere [i `ntristare nemângâiat\ a[teptând moartea. Plângând dar [i tânguindu-se, a v\zut
o potec\ [i, luând copiii `n bra]ele sale cum putea, a mers
pe ea, pân\ ce a ajuns la o pe[ter\, `n care locuia un
pustnic. Acesta, v\zând-o pe dânsa, a socotit cum c\
ar fi o n\lucire a vr\jma[ului, dar când a auzit patimile ei s-a `ntristat [i, l\sând-o pe dânsa `n pe[ter\, s-a
dus `n alt loc. {i `n fiecare zi aduna r\d\cini, [i din r\d\cinile [i buruienile pe care le mânca el `i aducea [i ei,
de o hr\nea cu acelea, sau mai bine s\ zic cu dumnezeiasca putere.
{i au trecut multe zile, pân\ ce s-a `ntors b\rbatul ei
`n ]ara lui [i, `n[tiin]ându-se de cele f\cute, a plâns cu
amar. Apoi, luând slugile, a zis: „S\ mergem s\ c\ut\m locul acela [i n\d\jduiesc spre Preacurata N\sc\toare de Dumnezeu, pe care s\raca o chema `n ajutor
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totdeauna, c\, dup\ cum `ntâi i-a ajutat, [i acum va fi
având-o p\zit\”. ~n acea noapte se ar\t\ Preasfânta `n
somn Mariei [i `i zise: „Mâine vine credinciosul t\u b\rbat ca s\ te ia [i munc\ [i durere nu se va mai apropia
de acum `nainte de tine. Iar pentru r\bdarea ta [i pentru credin]a ce o ai c\tre mine, ca s\ m\ strigi `ntru ajutor la patimile tale, s\ `nceteze durerile, [i `ntrist\rile
tale s\ se `ntoarc\ `ntru bucurie”. R\spuns-a Maria:
„~]i mul]umesc [i m\ `nchin ]ie, Doamna mea, s\ nu
m\ la[i. Dar cum s\ v\d des\vâr[it\ bucurie, pân\ când
m\ aflu f\r\ de mâini? ~ns\ nu m\ dezn\d\jduiesc,
p\c\toasa, ci `ndr\znesc la mila ta s\-mi dai [i mai
mult ajutor”. Acestea spunându-le cu chip smerit, a auzit-o pe ~mp\r\teasa `ngerilor c\ `i zice: „Ia-]i mâinile
tale cu ajutorul [i darul Fiului meu [i Dumnezeu. C\ cei
ce m\ iubesc pe mine [i n\d\jduiesc spre acoper\mântul meu nu se vor lipsi de tot binele”. Acestea zicând,
s-a aflat femeia vindecat\, pentru care de bucurie de[teptându-se, v\zu — o, minunile tale cele preamari, St\pân\! — c\ era vedenia adev\rat\. Cine ar putea s\ spun\
veselia pe care a luat-o [i mul]umirile cele ce le-a f\cut
c\tre Preasfânta? C\ci toat\ noaptea aceea a petrecut-o `n rug\ciuni [i `n plecarea genunchilor, zicând
Heretisirea `ngerului, dup\ cum avea totdeauna obi[nuin]\ s\ zic\, cu evlavie [i cu umilin]\. Iar dup\ ce s-a
f\cut ziu\, a auzit glasuri de oameni [i, ie[ind afar\, a
v\zut pe b\rbatul ei care, aflând-o, a plâns de bucurie.
{i i-a povestit lui facerea de minune ar\tându-i mâinile ei, pe care v\zându-le, s-a `nsp\imântat. {i sl\vind
pe F\c\toarea de bine, s-au `ntors `n ora[, unde a poruncit boierul ca s\ se pr\znuiasc\ Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu opt zile cu mult\ veselie. {i câ]i au
auzit de aceast\ facere de minune s-au `nsp\imântat.
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Dup\ aceea cercetând ducele despre scrisoarea cea
viclean\, cine a scris-o, ca s\-l omoare, i-a zis lui Maria:
„Pân\ acum am ascuns [i nu am vrut s\ v\ ar\t cine
sunt, dar fiindc\ este voia lui Dumnezeu, v\ spun: s\ [ti]i
dar c\ eu sunt fiic\ a `mp\ratului vostru, [i câte le-am
p\timit mi le-a f\cut `mp\r\teasa. ~ns\ Maica s\rmanilor, ~mp\r\teasa cea cereasc\, al c\rei nume este binecuvântat, m-a izb\vit de toate durerile. Nu v-am spus mai
`nainte, pentru ca s\ nu m\ vad\ pe mine tat\l meu [i
s\ moar\ de durere. Dar acum, fiindc\ mi-a f\cut atâta
mil\ Maica Milostivirii, trimite]i scrisoare pân\ ce ne
g\tim [i noi s\ ne ducem”. Acestea auzindu-le ducele, care
avea sup\rare c\ nu [tia pe tat\l ei, a luat mult\ veselie, `mpreun\ cu to]i ai palatului. Iar mai ales b\rbatul ei a `n\l]at mâinile c\tre cer, zicând: „Binecuvântat Dumnezeu, Care m-a `nvrednicit s\ iau de so]ie pe
doamna mea!”.
Atunci i s-au `nchinat to]i ca unei `mp\r\tese [i, trimi]ând scrisoare tat\lui ei, s-au pornit a treia zi. {i ajungând `n Fran]a, i-a `ntâmpinat pe dân[ii `mp\ratul
care, alergând, a c\zut pe grumazul ei [i a s\rutat-o cu
lacrimi. Iar blestemata lui muiere s-a ascuns, pentru
ca s\ nu o afle `mp\ratul, ci el a cercetat cu de-am\nuntul pân\ ce a g\sit-o [i, aprinzând foc mare `n mijlocul
cet\]ii, au ars-o de tot, `ncât nici os n-a r\mas. Iar a
doua zi a `ncoronat pe ginerele s\u `mp\rat. {i
venind ducele la bucuria fiului s\u, [i toate rudeniile
[i prietenii lui, s-a s\vâr[it praznic de veselie pururea
Fecioarei N\sc\toare de Dumnezeu. Apoi au zidit
`nc\ [i o biseric\ sl\vit\ `n numele ei [i s\rb\toreau
toate praznicele ei. Iar mai ales `n ziua `n care i-a
vindecat mâinile, `mp\r\teasa f\cea multe milostenii
s\racilor [i s\rmanilor [i alte multe feluri de faceri de
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bine, aducându-[i aminte totdeauna de prea marele
bine pe care i l-a f\cut Preacurata. {i mai mult decât
alte fapte bune, f\cea mult\ milostenie. Nu ostenea
niciodat\ a da milostenie celor ce aveau trebuin]\,
nici l\sa vreo slujnic\ a lor ca s\ dea cele ce erau de
trebuin]\ s\racilor, ci ea singur\ cu mâna sa le d\dea,
zicând: „Fiindc\ mâinile acestea nu sunt ale mele, ci
ale ~mp\r\tesei celei cere[ti, pe care pentru mult\ milostivirea ei mi le-a d\ruit, nu este de cuviin]\ s\ se
leneveasc\ vreodat\ la facerea de bine a robilor ei [i
la milostivirea s\racilor. Iar mai ales c\ [i bun\t\]ile
acestea nu sunt ale mele, ci daruri ale lui Hristos, Preabunul St\pân, trebuie s\ le `mp\r]esc la fra]ii mei cu
`ndestulare”. A[adar, `mp\r\teasa cea bine cunosc\toare s-a bucurat mult\ vreme de `mp\r\]ia cea p\mânteasc\ [i, sfâr[indu-se cu pace, s-a dus la ~mp\r\]ia
cea cereasc\, pe care s\ dea Dumnezeu ca noi to]i s\ o
dobândim.

Minunea a 12-a
Pentru aceea ce [i-a scos ochii
ca s\-[i p\zeasc\ fecioria [i cur\]ia
La `nceput, când a primit credin]a `n Hristos Britania, adic\ Englitera, erau acolo mul]i oameni evlavio[i
[i `mbun\t\]i]i; [i mul]i boga]i nu-[i m\ritau fiicele lor,
ci cheltuiau mult\ bog\]ie zidind m\n\stiri [i le a[ezau pe dânsele acolo, de petreceau c\lug\re[te. Deci
`n vremea aceea era un boier iubitor de fapte bune, care
avea o fiic\ de doisprezece ani, Maria cu numele, preafrumoas\, [i vrând s\ o tund\ monahie, a `ntrebat-o,
pentru ca s\ vad\ [i cugetarea ei: „Eu a[ fi dorit, de a[ mai
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fi avut o fiic\, s\ o dau pe una `ntr-o m\n\stire cu jum\tate din averea mea, s\ o afierosesc St\pânului
Hristos, iar pe cealalt\ s\ o m\rit. Dar fiindc\ te am
numai pe tine, `mi pare foarte r\u [i nu [tiu ce s\ fac
din dou\. ~ns\ mie mi se pare c\ este mai bine ca frumuse]ea aceasta, pe care ]i-a dat-o Preabunul Dumnezeu,
s\ o afierose[ti Lui decât s\ o strice vreun om. {i, de vei
face sfatul meu, te vei sfin]i de oameni `n aceast\ lume
[i `n ceruri de Dumnezeu”. R\spuns-a lui fecioara: „~n]elep]e[te ai judecat, o, p\rinte! {i eu am socotit mai bine
s\ iau pe Mântuitorul Mire al meu, decât vreun boier
mare [i stric\cios”. Atunci tat\l ei i-a mul]umit din tot
sufletul [i `n pu]in\ vreme a dus-o `ntr-o m\n\stire de
fecioare, unde erau [i alte c\lug\ri]e. {i, cheltuind toat\
averea lui, a zidit o m\n\stire, [i acolo petrecea c\lug\re[te `mpreun\ cu alte c\lug\ri]e `mbun\t\]ite.
Aduceau `nc\ [i al]i boieri pe fiicele lor `n m\n\stire,
de [edeau pân\ s\ vie la vârsta cea dup\ lege, când le
`ntrebau ce au s\ fac\. {i unele doreau via]a monahiceasc\ [i se tundeau `n monahism, iar altele, cu mai
pu]in\ evlavie, se m\ritau.
Atunci era un ighemon care st\pânea ]ara aceea,
Ricardie cu numele, cu via]\ destr\b\lat\ [i ne`nfrânat\,
care avea o fiic\ orfan\ de mam\, pe care a pus-o [i el
`n m\n\stirea cea mai sus zis\. Iar stare]a a primit-o cu
bucurie [i, pentru ca s\ cinsteasc\ pe ighemon, a poruncit de au venit toate surorile ca s\-l heretiseasc\.
~ntre altele, era [i Maria cea zis\ mai sus care, v\zând
`mpodobirea domnului, zicea `n mintea ei: „Doamne
al meu, oare s\ aib\ acest om atâta slav\ [i `ntru ~mp\r\]ia Ta?”. Iar acela, dac\ a v\zut-o c\ se uita la el, [i-a
r\nit inima de frumuse]ea ei, socotind c\ [i ea tot cu
acest fel de g=nd `l privise. Deci s-a r\nit de un dor nevindecat, `ns\ atunci n-a descoperit la ar\tare dorin]a
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lui din cauza celorlalte ce erau de fa]\. Dar dup\ ce s-a
dus la palatul s\u, a vestit stare]ei ca s\-i trimit\ pe
Maria `n acea sear\ [i s\ [tie cum c\ [i aceea, de asemenea, `l iube[te. Iar stare]a s-a `ntristat foarte [i i-a
trimis r\spuns s\ nu fac\ at=ta ru[ine m\n\stirii: „Ci
mai mult, ca un domn al cet\]ii ce e[ti, se cuvenea ca,
dac\ ai fi auzit cum c\ altul voie[te s\ fac\ un lucru necuviincios ca acesta pe care tu umbli s\-l faci, s\-l
pedepse[ti pe acela”. {i multe alte cuvinte pl\cute lui
Dumnezeu i-a r\spuns. ~ns\ acela nicidecum nu le-a
socotit, ca un `ntunecat de patima curviei, ci i-a poruncit a doua oar\ ca negre[it s\ o trimit\, c\ `i pofte[te ochii
foarte mult, care l-au r\nit la inim\ când c\utau la el. {i
s\ i-o trimit\ cu hot\râre, sau va merge singur [i o va
lua cu sila, f\când o mare ru[ine stare]ei [i pagub\ neasem\nat\ m\n\stirii.
~ntre acestea, mai `nainte de a ajunge al doilea vestitor, a `ntrebat stare]a pe fecioar\ [i i-a zis: „Tat\l t\u
te-a afierosit aici lui Dumnezeu [i pururea Fecioarei
Maicii Sale, cu toat\ bog\]ia lui, [i a murit cu mult\
bucurie, v\zând c\ ai sporit `ntru poruncile Domnului.
{i `n urma mea alta nu se va face stare]\, ci numai tu,
pentru fapta bun\ [i pentru bog\]ia ta; m\ mir dar,
cum ai f\cut gre[eala aceasta, ca s\ cau]i la domnitor,
care m-a vestit ca s\ te trimit la el [i nu [tiu ce s\ fac”.
Iar ea a r\spuns: „Maica mea, cu alt gând am c\utat
eu la el, `ns\ socoteala lui a fost rea [i l-a pornit la lucrul cel necuviincios. Deci, când va trimite a doua oar\
vreun om, s\ m\ la[i s\-i dau eu r\spunsul, ca s\ cuno[ti cât dor am s\ p\zesc fecioria mea”. ~i zice ei
stare]a: „Vezi s\ nu spui vreun cuvânt aspru, s\ se mânie [i s\ strice m\n\stirea”. Iar\ ea a zis: „M\ duc la
biseric\ s\ m\ rog St\pânei, ca s\ m\ lumineze s\-i dau
r\spunsul cel cuviincios, [i `ns\[i pururea Fecioara m\
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va p\zi pe mine [i m\n\stirea”. A alergat dar la ajutorul Celui de Sus [i se ruga cu lacrimi `naintea icoanei
Maicii lui Dumnezeu s\ o izb\veasc\ de `ntin\ciunea
trupului. Dup\ un ceas a venit omul [i i-a zis stare]ei
cuvântul cel de mai sus, la care ea a r\spuns: „Nu se
cuvine ca eu s\ trimit pe cineva la p\cat, ci zi ei [i, dac\
va voi, s\-]i urmeze ]ie”. Deci s-a dus la biseric\ [i i-a
zis ei trimisul: „Doamna mea, st\p=nul nostru a v\zut
frumuse]ea ta [i s-a r\nit atâta la inim\ de vederea
ochilor t\i celor preadulci, `nc=t nu afl\ vindecare dac\
nu vei veni s\ te vad\. Vino dar de bun\voie, ca s\ te
fac\ so]ie lui, s\ fii cinstit\ foarte mult [i s\ te sl\ve[ti
`ntru aceast\ lume; iar dac\ nu vei veni de voie, te va
lua cu sila, ca s\ te ru[ineze `n toat\ Britania”. Iar ea
a r\spuns: „Du-te afar\ din biseric\ [i a[teapt\, peste
pu]in\ vreme `]i voi da ceea ce dore[te domnul t\u”. Iar
acela a ie[it bucurându-se, socotind c\ s-a `nduplecat dorin]ei st\p=nitorului. Asemenea [i stare]a a socotit c\
s-a biruit de vr\jma[ul [i foarte s-a `ntristat. ~ns\ evlavioasa mireas\ a lui Hristos, ducându-se, a stat `naintea preasfintei icoane a Fecioarei Maicii lui Dumnezeu,
zicând acestea cu lacrimi: „St\pâna mea, bine `mi
este s\ am ochi [i s\ v\d sfânt\ icoana ta, dar fiindc\
ace[tia m-au `mpiedicat pe mine v\zând pe pâng\ritul acela, mai bine s\-i scot pe ei, decât s\-mi `ntinez
fecioria mea, [i darul t\u `l voi vedea eu cu ochii sufletului. Iart\-m\, Doamna mea, [i s\ nu mi se socoteasc\
mie `ntru p\cat fapta aceasta, c\ de nevoie o fac. Din
dou\ rele ce-mi stau `nainte, mai bine este a alege r\ul
cel mai mic”. Acestea zicând — o, b\rb\]ie [i vitejie! —,
[i-a scos amândoi ochii cu un cu]it [i i-a pus `ntr-un vas.
Apoi a strigat pe omul cel trimis [i i-a zis: „Fiindc\
ochii ace[tia au gre[it domnului t\u, de l-au r\nit, iat\,
cu dreptate i-am pedepsit. {i dac\ ace[tia, dup\ cum
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ai zis, pot s\-l mângâie, mergi [i `i d\ pe dân[ii ca s\ ia
dintru ei toat\ veselia [i bucuria”. Iar acela, `ngrozit,
a luat ochii [i i-a dus domnului s\u, spunându-i [i cuvintele ce s-au zis mai sus.
Acela s-a `nsp\imântat v\zându-i pe dân[ii [i s-a
schimbat cu dumnezeiasc\ schimbare, minunându-se
de fapta bun\ [i vitejia fecioarei aceleia. {i-a mutat dragostea cea trupeasc\ `ntru evlavia duhului, a plâns cu
amar, a urât din inim\ f\r\delegile lui [i, umilindu-se
cu sufletul, a dus ochii la m\n\stire [i i-a pus `naintea
sfintei icoane a Maicii lui Dumnezeu, iar pe oarb\ acolo
aproape s\ stea. {i adunând pe toate surorile, le-a zis
lor: „C\de]i toate la rug\ciune cu lacrimi, rugându-v\
St\pânului Hristos celui Atotputernic [i Preasfintei [i
pururea Fecioarei Maicii Lui ca s\ fac\ mil\ cu sora
aceasta binecuvântat\, s\ o vindece. {i, dac\ vom avea
credin]\ fierbinte, ne va auzi St\pânul; numai s\ nu
ave]i necredin]\ `n inima voastr\, nici s\ v\ `ndoi]i; c\
cele ce sunt cu neputin]\ la noi, cu putin]\ sunt la Dumnezeu, Care face voia celor ce se tem de El. {i v\ rog
pe voi, s\ nu `ndr\zneasc\ una s\ se scoale de la p\mânt pân\ ce nu voi s\vâr[i [i eu rug\ciunea mea”. Deci
a pus cenu[\ pe capul lui [i, c\zând jos pe p\mânt, cu
fa]a descoperit\ cu mult\ smerenie, se ruga cu multe
lacrimi [i tânguiri, zic=nd a[a: „Doamna [i St\pâna `ngerilor, Maica Atotputernicului Dumnezeu, nu sunt vrednic s\ v\d sfânt\ icoana ta, nici s\ deschid gura mea cea
prea pâng\rit\ ca s\ te rog, c\ nu am l\sat nici un
p\cat pe care s\ nu-l fi f\cut [i am `ntinat sufletul [i
trupul meu [i tot p\mântul. ~ns\ fiindc\ Domnul Iisus
Hristos S-a `ntrupat pentru p\c\to[i [i, petrec=nd `n
lume trupe[te, n-a lep\dat pe desfrânate, pe tâlhari [i pe
vame[i, ci i-a primit pe to]i, [i la dumnezeiasca lui ~n\l]are de la noi te-a l\sat pe tine mijlocitoare p\c\to[ilor,
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pe tine te pun [i eu cheza[\, St\pâna mea, c\tre Fiul
t\u cel milostiv, ca s\ m\ `ntorc de la calea cea rea a
f\r\delegilor mele [i prin poc\in]\ s\-mi sp\l noroiul
sufletului meu, numai s\ aud\ darul t\u rug\ciunile
sfintei stare]e [i a toat\ ob[tea, ca s\ dai iar\[i ochii
sfintei roabei tale acesteia, c\reia eu, nepriceputul, i-am
fost pricina de i-a scos. {i a[a aceasta s\ se izb\veasc\
de trupeasca nevedere [i, luând lumina cea preadorit\,
s\ slujeasc\ Bisericii tale, dup\ cum mai `nainte, iar
eu, nevrednicul robul t\u, s\ m\ slobozesc de robia cea
cumplit\ a celui viclean, care m\ trage legat, nev\zut,
cu lan] de fier”. Acestea [i altele multe zicea cu lacrimi
ighemonul, iar c\lug\ri]ele, de asemenea, se rugar\
toat\ ziua aceea. {i fiindc\ se rugau cu credin]\ [i cererea le era binecuvântat\ [i sfânt\, pentru dragostea
cea fr\]easc\, s-a auzit degrab rug\ciunea lor. C\ la
ceasul Vecerniei a str\lucit toat\ biserica [i s-a auzit
un glas zicând: „Ia-]i lumina ta cu darul Celui N\scut al
meu”. Atunci c\lug\ri]a, c\utând `n sus, a v\zut pe St\pâna cea atotputernic\ stând `n\untrul Jertfelnicului
[i i-a zis ei: „M\resc numele t\u, Doamna mea, [i sl\vesc darul t\u”. Iar boierul [i toate surorile, dup\ ce au
auzit glasul, s-au sculat, dar pe Preasfânta n-au v\zut-o. ~ns\ v\zând c\ era vindecat\ ceea ce mai `nainte
era f\r\ ochi, au sl\vit pe St\pâna cea atotputernic\ [i
i-au mul]umit, f\când priveghere de toat\ noaptea.
Apoi ighemonul a dat m\n\stirii daruri prea multe
[i, c\indu-se de p\catele sale dup\ f\g\duin]\, nu s-a `ntinat mai mult, ci a petrecut via]a cu fapte bune. Iar
preacinstita Maria s-a f\cut minunat\ foarte `n lumea
aceasta pentru `ntreaga `n]elepciune [i p\zirea fecioriei ei. {i toate surorile au cinstit-o mult pentru facerea
de minune cea zis\ mai sus [i pentru petrecerea ei cea
cu fapte bune. Iar dup\ sfâr[itul stare]ei, cu sfat de
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ob[te au ales-o pe dânsa, care, cu pl\cere de Dumnezeu
p\storind sfânta m\n\stire, s-a dus `ntru ~mp\r\]ia
cea cereasc\. Pe care, o!, de ar da Dumnezeu noi to]i s\ o
dobândim, cu darul [i cu iubirea de oameni a Domnului
nostru Iisus Hristos, C\ruia I se cuvine toat\ slava,
cinstea [i `nchin\ciunea, `mpreun\ cu Cel f\r\ de `nceput al Lui P\rinte [i cu Preasfântul [i de o fiin]\ Duh,
`n vecii vecilor. Amin.

Minunea a 13-a
Pentru aceea care [i-a t\iat buzele sale
[i nasul, ca s\ p\zeasc\ fecioria cea f\g\duit\
Oarecare fecioar\ cu numele Efimia, fiic\ a unui boier bogat, a afierosit fecioria ei Preanevinovatei Maicii
lui Dumnezeu din tân\r\ vârst\ [i, petrecând minunat
[i cu fapte bune, niciodat\ n-a lipsit de la biseric\ `n s\rb\tori. {i to]i se minunau v\zând atâta evlavie la o tân\r\ a[a de crud\, foarte frumoas\ cu trupul [i cu bun
chip. Iar pe cât cre[tea vârsta trupului, pe atâta se `nmul]ea [i evlavia sufletului. De unde vicleanul balaur
zavistui foarte asupra p\zirii fecioriei acesteia [i a r\nit
c\tre dragostea ei pe un boier preabogat, care a cerut-o
de la tat\l ei de so]ie. Iar el s-a bucurat s\-[i fac\ ginere
pe un om ca acesta [i a f\g\duit s\ i-o dea. ~ns\ mireasa lui Hristos cea f\r\ de prihan\ s-a `mpotrivit voii
p\rinte[ti, zicând c\ nu ar fi cu dreptate, nici cu bun\cuviin]\, ca s\ mint\ `naintea pururea Fecioarei N\sc\toare de Dumnezeu, c\reia i-a f\g\duit fecioria ei,
[i s\ iubeasc\ mai mult pe un om stric\cios [i m=ncat
de viermi, decât pe Mirele cel nestric\cios [i ceresc. Ci
tat\l ei s-a mâniat [i i-a zis: „Rudenia lui este mare [i
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tu nu e[ti vrednic\ s\ iei de b\rbat pe un boier atât de
bogat [i de bun neam. Deci cu hot\râre poruncesc s\
faci voia mea sau te pedepsesc preaaspru”.
V\zând dar fecioara cea de bun neam socoteala nestr\mutat\ a tat\lui s\u [i primejdia fecioriei ei, a intrat
`n dumnezeiasca biseric\ [i, rugându-se cu lacrimi, cerea
de la Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu s\-i ajute la
aceast\ nevoie, ca s\ nu-[i `ntineze trupul ei. Dar dup\
ce s-a rugat multe ceasuri, socotea `ntru sine[i aceasta:
„Fiindc\ frumuse]ea trupului meu este pricina ca s\
mint cerescului Mire [i s\ m\ pâng\resc de om nevrednic, mai bine este s\ m\ lipsesc de o frumuse]e ca
aceasta nefolositoare [i s\ m\ fac `ngrozitoare cu chipul [i urât\, numai s\-mi p\zesc cur\]ia sufletului,
pe care mai vârtos [i mai mult o pofte[te Domnul decât
frumuse]ea cea trupeasc\ stric\cioas\”. Acestea cugetând [i `nfierbântându-se cu dumnezeiescul dor al p\zirii fecioriei, [i-a t\iat nasul [i buzele. De `ndr\zneala
aceasta auzind [i v\zând-o, tat\l ei s-a mâniat atâta
`ncât a vrut s\ o omoare, `ns\ pentru ca s\ nu-i dea
numai o durere, dac\ `i va t\ia capul ei, a l\sat-o pe dânsa
vie, ca s\-i dea munc\ pe fiecare zi. {i dup\ ce a b\tut-o cât a vrut, a chemat un lucr\tor de p\mânt, pe
care `l avea la ]arinile sale, aspru foarte [i f\r\ de omenie, c\ruia i-a dat-o ca s\ o aib\ ca pe o roab\, s\-i fac\
cele mai grele [i mai def\imate slujiri [i lucruri ale ]arinii lui, [i s\ o bat\ f\r\ de milostivire când nu-i va
face ascultarea. {i s-a jurat lui cum c\, dac\ va auzi
c\ s-a umilit `n vreo zi pentru ea [i `i va face bine sau
de se va ar\ta milostiv cât de pu]in c\tre dânsa, `i va
t\ia capul.
Deci luând-o pe dânsa, ]\ranul o nec\jea [i o b\tea
f\r\ de milostivire, pentru c\ din fire era crud [i f\r\ de
omenie, apoi `nc\ [i pentru frica tat\lui ei, [i a pus-o
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la cele mai grele slujbe. Iar fecioara cea de bun neam
r\bda cu vitejie toate durerile, mul]umind Domnului,
Care a `nvrednicit-o s\ se pedepseasc\ pentru dragostea Lui. {i când voia s\ o bat\ nemilostivul acela, ea
se ducea `ntr-un loc ascuns [i se ruga multe ceasuri cu
lacrimi c\tre Domnul, cerând de la Dânsul ca s\-i dea
pân\ la sfâr[it r\bdare [i putere. {i cele mai multe
nop]i le petrecea `n metanii [i rug\ciuni când avea vreme.
Robia aceasta cumplit\ [i aspr\ a r\bdat-o purt\toarea
de chinuri [i muceni]a p\zirii fecioriei nu zece zile sau o
sut\, ci [apte ani `ntregi. {i oricare o vedea din cei ce
[tiau de mai `nainte cât\ frumuse]e avea [i ce fel s-a
f\cut, din osteneli, din durere [i din munci, nu era cu
putin]\ s\ nu-l doar\ inima [i s\ nu l\crimeze de nenorocirea ei.
Deci, `ntr-o noapte `n care era ajunul Na[terii lui
Hristos, pe când cina barbarul acela, Efimia s-a dus
pe ascuns la grajd ca s\ se roage, cugetând la ~ntruparea Domnului nostru, care a primit s\ se fac\ Om
pentru mântuirea noastr\. Iar ]\ranul, v\zând c\ lipse[te fecioara, a luat un toiag [i a alergat s\ o bat\, dup\
cum avea obi[nuin]\. Deci, alergând c\tre grajd, a v\zut
de departe lumin\ mult\ [i s-a temut, socotind cum c\
ar fi foc [i arde casa. Iar apropiindu-se, a v\zut ceea ce
nu era vrednic s\ vad\, adic\ pe cereasca ~mp\r\teas/
cu mul]ime de sfin]i `ngeri, care o mângâia pe Efimia
zicându-i: „Rabd\ cu t\rie, preaiubita mea fiic\, pentru durerea aceasta vremelnic\ pe care o p\time[ti pentru dragostea Fiului meu vei dobândi `n ~mp\r\]ia
Lui slav\ ve[nic\ [i neve[tejit\ cunun\. {i pentru semnul [i cununa slavei celei mari de care ai s\ te `nvrednice[ti de la Mirele t\u cel ceresc, s\ fii de acum vindecat\ la m\dularele cele t\iate, cu puterea Fiului meu”.
Acestea v\zându-le, ]\ranul acela s-a `nfrico[at [i,
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strigând pe to]i casnicii s\i, au v\zut-o to]i pe St\pâna
cea f\r\ de prihan\ cu ceata ei cea cereasc\ [i pe fecioar\ cu buzele [i cu nasul, dup\ cum a fost mai `nainte; [i au c\zut la p\mânt, neputând s\ vad\ atâta
lumin\. Iar dup\ un ceas, sculându-se, au v\zut numai
pe singur\ Efimia rugându-se [i str\lucind.
Deci a trimis cuvânt la tat\l ei, care a venit `ndat\
[i, v\zând-o pe dânsa vindecat\, s-a `nsp\imântat [i,
mul]umind Domnului, a cerut iertare de la dânsa pentru
necuno[tin]ele lui cele mai dinainte. Apoi, cheltuind aur
mult, a zidit la grajdul acela o m\n\stire preafrumoas\
[i acolo a l\sat-o pe dânsa s\ slujeasc\ Mirelui ei celui
ceresc. Care, cu petrecerea ei cea cu fapte bune, a adunat
[i pe altele multe. {i bine [i minunat petrecând `ntru
toate poruncile Domnului, cu pl\cere de Dumnezeu p\storind turma cea sfin]it\, l\sând cele vremelnice, s-a dus
la ~mp\r\]ia cea nesfâr[it\, pe care dea Dumnezeu a o
dobândi noi to]i.

Minunea a 14-a
Pentru tinerele nevinovate c\rora le-a trimis
din cer cununi St\pâna cea preal\udat\
O femeie oarecare, de neam bun [i `mbun\t\]it\, avea
dou\ fiice frumoase foarte, pe care le sf\tuia s\-i urmeze
ei la petrecerea cea dup\ Dumnezeu, [i mai ales la multa
evlavie pe care o avea fa]\ de Preasfânta N\sc\toare de
Dumnezeu. Iar dup\ moartea b\rbatului ei, a s\r\cit
foarte [i nu avea cu ce s\-[i m\rite fetele. Deci se am\r`,
temându-se ca nu cumva s\ vând\ cinstea lor din pricina s\r\ciei. ~ns\ având credin]\ c\tre Dumnezeu, s-a
dus cu dânsele la biseric\ [i, stând `naintea icoanei
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Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, a zis acestea cu
lacrimi: „St\pâna `ngerilor, Maica s\rmanilor [i Ajut\toarea s\racilor, `n `ngrijirea [i sub acoper\mântul t\u
dau, din tot sufletul meu, pe aceste dou\ s\rmane ca s\
le chivernise[ti; c\ nu pot s\ le p\zesc eu f\r\ de paguba
sufletului [i a trupului, din s\r\cia [i neajungerea mea.
Dar tu, cu dumnezeiasca ta mai `nainte purtare de grij\,
dup\ nem\rginita ta milostivire s\ le acoperi [i s\ le
p\ze[ti, ca s\ nu-[i `ntineze fecioria”. Acestea zicând,
mama cea evlavioas\ a apucat mâinile fiicelor ei [i le-a
apropiat de sfânta icoan\, `n semn de leg\m=nt, ca s\
le fie Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu mam\ lor
din ceasul acela, iar ea mai mult nu. Aceasta f\cându-se,
s-au `ntors la casa lor.
{i când s-au apropiat de u[\, iat\ un tân\r `n chipul
fulgerului, care ]inea o pung\ plin\ de argin]i, `i zice ei:
„~mp\r\teasa cea cereasc\ `]i trimite banii ace[tia ca s\
le chivernise[ti pe fiicele tale”. Luându-i dar pe dân[ii,
acela s-a suit `n ceruri, iar ea a c\zut la p\mânt cu lacrimi, mul]umindu-i F\c\toarei de bine celei bogat d\ruitoare pentru grabnicul ajutor [i grabnica sprijineal\.
Apoi, cheltuind, le-a `mbr\cat pe dânsele [i le-a cump\rat
cele de nevoie ale vie]ii lor.
~ns\ vecinii cei r\i, [tiind s\r\cia lor cea de mai `nainte, le gr\iau de r\u [i le huleau pe dânsele, cu nedreptate [i cu ru[ine osândindu-le cum c\ maica lor le-a
vândut cinstea vreunuia din cei boga]i [i a luat bani.
Clevetirea aceasta cumplit\ auzind-o evlavioasa femeie,
socoteasc\ fiecare cât\ durere [i necaz a primit. {i pe cât
se `nmul]eau zilele, pe atâta [i osândirea cre[tea, `ncât
s-a `n[tiin]at de aceasta toat\ cetatea. Deci mama lor,
neputând s\ sufere cuvintele oamenilor, le-a zis fiicelor:
„Du-ce]i-v\, fiicele mele, la Maica voastr\ cea mult-
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milostiv\ [i v\ ruga]i bun\t\]ii ei, cu lacrimi [i cu inim\
smerit\, ca s\ v\ ajute s\ v\ izb\vi]i de limbile oamenilor. {i, dac\ v\ ve]i ruga cu ne`ndoit\ credin]\, v\
va auzi pe voi Maica `nduratului Dumnezeu cea multmilostiv\, dup\ cum [i mai `nainte ne-a ajutat”. Deci
ascultând ele `nv\]\tura mamei lor, s-au dus la dumnezeiasca biseric\ [i au f\cut dup\ cum le-a `nv\]at.
{i dup\ ce s-au rugat din destul, v\rsând lacrimi cu
credin]\ fierbinte, s-au `ntors la casa lor, n\d\jduind la
~mp\r\teasa cea atotputernic\, s\ le trimit\ ajutor din
cer, dup\ cum s-a [i f\cut. C\ci ~mp\r\teasa, hr\nitoarea s\racilor, primind smerita rug\ciune [i lacrimile
nevinovatelor tinere, le-a ascultat pe dânsele [i cu minune le-a ajutat.
La un praznic, la care era tot norodul cet\]ii `n Mitropolie adunat [i d\dea `nv\]\tur\ un duhovnic, era [i
femeia cea zis\ mai sus cu fiicele ei. {i iat\, `n mijlocul `nv\]\turii, când se ostenise `nv\]\torul, v\zur\ to]i
un `nger preafrumos c\ a intrat pe o fereastr\, ]inând `n
mâinile lui dou\ cununi frumoase [i minunate, alc\tuite din trandafiri albi [i din alte flori prea bine mirositoare, [i zise aceste cuvinte c\tre cele dou\ copile `ntru
auzul tuturor: „Aceste dou\ cununi bine mirositoare de
flori albe vi le-a trimis din ceruri ~mp\r\teasa, pentru
semnul fecioriei voastre”. Acestea zicând, a pus pe
capetele lor cununile [i `ndat\ s-a f\cut nev\zut. Cât\
veselie socoti]i, o, ascult\torilor, c\ au luat copilele [i cât\
`nsp\imântare cei ce st\teau `mprejur! Au l\sat `nv\]\tura nes\v=r[it\, au alergat arhiereul [i boierii ca s\
s\rute cununile cele cere[ti [i, `n scurt, tot norodul se
`ntrecea cine s\ cinsteasc\ pe copile mai mult, [i mai
pe urm\ le-au petrecut pân\ la casa lor. ~ns\ ele nu s-au
mândrit `n de[ert pentru aceast\ cinste ce li s-a f\cut,
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ci cu mult\ smerenie au mul]umit ~mp\r\tesei celei
vrednice de cinste.
Iar arhiereul [i cei mai mari boieri au cheltuit avere
nenum\rat\, zidind dou\ m\n\stiri preafrumoase `n numele Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu. {i au hot\rât
pe o fecioar\ stare]\ `ntr-o m\n\stire [i pe alta `n cealalt\ m\n\stire. {i petreceau ele cu a[a fapte bune [i
via]\ minunat\, `ncât multe fecioare de bun neam ale
boierilor, nu numai din acea cetate, ci [i din alte cet\]i,
auzind de vestea cea bun\ [i de petrecerea cea pl\cut\
lui Dumnezeu, au l\sat bog\]ia cea curg\toare, slava cea
de[art\, [i au venit la ascultarea lor. {i atâta au crescut
aceste dou\ m\n\stiri, avându-le to]i la mare evlavie,
`ncât socotea o mare fericire cineva dac\ s-ar fi `nvrednicit s\ se numere `mpreun\ cu aceast\ binecuvântata
tagm\. Iar acele dou\ proestoase minunate s-au s\vâr[it cu sfin]enie [i sfintele lor moa[te bine au mirosit,
iar fericitele lor suflete s-au dus `ntru ~mp\r\]ia cea
cereasc\, pe care, o!, de ar da Dumnezeu ca noi to]i s\
o dobândim.

Minunea a 15-a
Pentru c\lug\rul care se `mb\ta
Un monah oarecare era chelar `ntr-o chinovie [i da
vin fra]ilor. {i avea el mult\ evlavie c\tre Preasfânta
N\sc\toare de Dumnezeu, nelipsind niciodat\ de la
slujba bisericii, ci era osârdnic la slujbele lui cele suflete[ti [i nelenevos la cele trupe[ti ale c\lug\rilor. ~ns\
iubea vinul s\racul! {i fiindc\ avea slujba aceea, bea de
multe ori mai mult decât al]ii.
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Deci, `ntr-una din zile a cinat [i a b\ut atâta, pân\
când s-a `mb\tat [i a c\zut `n a[ternut. Iar `n ceasul
Utreniei s-a de[teptat [i, auzind toaca, s-a sculat cum a
putut ca s\ se duc\ la biseric\, pentru c\, dup\ cum am
zis mai `nainte, avea mult dor de cele dumnezeie[ti [i nu
voia s\ se lipseasc\ niciodat\ de adunarea cea mântuitoare a fra]ilor. Deci, umblând pu]in\ diastim\ de loc,
cu greu mergea `nainte, c\ `l durea capul de be]ie, `ns\
pentru dorul pe care `l avea, se ducea. Atunci diavolul, pref\cându-se `n chipul unui taur, venea `naintea lui
[i se ar\ta cum c\ vrea s\-l `mpung\ cu coarnele, `ns\,
monahul s-a minunat [i [i-a f\cut cruce. Pentru aceasta
vr\jma[ul s-a `ndep\rtat pu]in [i, iar\[i `nchipuindu-se,
s-a f\cut câine negru [i-l `mpiedica s\ mearg\ mai departe,
dar el, f\când ca [i mai `nainte, se ducea. Iar când a
ajuns la u[a bisericii, s-a pref\cut demonul `n leu prea`nfrico[\tor [i s-a pornit asupra lui s\-l rup\. Atunci se
ar\t\ o femeie preafrumoas\, care a gonit pe demon,
mustrându-l pe dânsul cu `ngrozire, cum de a `ndr\znit s\ fac\ r\u robului ei. Apoi, apucându-l de mân\
pe monah, l-a dus `n chilia lui, zicându-i: „P\ze[te-te
de acum `nainte s\ nu te mai `mbe]i, dac\ pofte[ti s\
te mântuie[ti; m\rturise[te-]i p\catul acesta la cutare duhovnic [i s\ faci canonul pe care ]i-l va da”. Iar monahul a `ntrebat-o pe dânsa cine este, de i-a f\cut atâta
bun\tate? {i ea a zis: „Eu sunt Maica lui Iisus Hristos”.
Acestea auzindu-le, a c\zut la p\mânt cu fric\ mult\ ca
s\ i se `nchine, dar ea s-a f\cut nev\zut\.
Deci a plâns de bucurie [i s-a aflat `n ceasul acela tot
s\n\tos de vin [i nev\t\mat. {i m\rturisindu-se cu sârguin]\, dup\ porunca cea domneasc\, a p\zit canonul
[i s-a dep\rtat des\v=r[it de vin, dup\ cum se cade s\
fac\ fiecare cre[tin biruit de aceast\ patim\. {i care nu
va m\rturisi cu de-am\nuntul s\ [tie c\ se va munci.
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To]i sunt datori s\ se p\zeasc\ de multa b\utur\ ca de
o mare desfrânare. Deschide]i ochii vo[tri, cei ce iubi]i
be]ia, [i v\ sili]i s\ v\ dep\rta]i de ea, ca s\ nu v\ lipsi]i de ve[nica veselie [i `ndulcire. Pe care dea Dumnezeu ca noi to]i s\ o dobândim, pentru rug\ciunile cele
bine primite ale pururea Fecioarei [i Maicii lui Dumnezeu. Amin.

Minunea a 16-a
Pentru un monah muncit de dracul curviei
care s-a izb\vit prin Maica lui Dumnezeu
Un monah oarecare se lini[tea `n muntele Eleonului, având o icoan\ preafrumoas\ a N\sc\toarei de
Dumnezeu `n chilia lui, la care avea mult\ evlavie. {i
i se ruga `n fiecare zi, cerând s\-l izb\veasc\ de dracul
curviei. Pentru c\ avea mult r\zboi la aceast\ patim\,
care nu-l l\sa ziua [i noaptea, ci `l avea atâta biruit, `ncât
se primejduia s\ cad\ [i `n fapt\. Deci, `ndat\ ce se aprindea `n inima lui v\paia aceea v\t\m\toare de suflet a
spurcatei pofte, alerga la sfânta icoan\ [i, rugându-se
cu lacrimi, se pierdea `nfierb=ntarea trupului.
~ns\, de[i vedea bine vr\jma[ul c\ se izb\vea fratele
cu ajutorul N\sc\toarei de Dumnezeu, el nu `nceta, ci
`ntotdeauna `l ispitea. {i `ntr-o zi, stând afar\ din chilie,
i-au venit iar\[i viclenele gânduri [i, vrând s\ alerge
c\tre rug\ciune, dup\ obi[nuin]a lui, v\zu cu ochii ar\tat
pe diavolul, c\ruia `i zise: „Pân\ când, vr\jma[ule al
adev\rului, vrei s\ m\ ispite[ti? Nu ai cunoscut socoteala mea, cum c\ nu m\ supun? Pentru ce `n de[ert
m\ munce[ti?”. R\spuns-a lui diavolul: „Eu pe mul]i al]ii
mai `mbun\t\]i]i decât tine am biruit [i voi s\ te fac
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[i pe tine s\ te biruie[ti mai pe urm\, c\ci nu lenevesc,
nici alt\ slujb\ n-am dec=t aceasta. ~ns\, dac\ vei face
ceea ce `]i voi zice ]ie, voi `nceta s\ te mai sup\r”. Iar
acela a zis: „Ce voie[ti s\ fac?”. R\spuns-a lui dracul: „Cu
`nlesnire [i pu]in lucru este ceea ce `]i cer ]ie. Dar f\
jur\mânt cum c\ nu vei m\rturisi altcuiva, [i `]i voi
spune”. Iar pustnicul, ca un ne`nv\]at [i f\r\ de r\utate
ce era, pentru dorul de a se izb\vi de acest r\zboi, s-a
jurat s\ nu spun\ altcuiva. Deci i-a zis lui vicleanul [arpe:
„S\ nu te `nchini mai mult icoanei pe care o ai `n chilia
ta; scoate-o pe dânsa afar\ din chilie, [i eu mai mult nu
te voi sup\ra”. Iar monahul i-a zis: „Mâine `]i voi da
r\spuns la aceasta”. Demonul s-a f\cut nev\zut, iar
monahul se sf\râma cu gândurile, ne[tiind ce s\ fac\
din dou\, [i avea mult\ scârb\ [i munc\, mai ales pentru
c\ s-a jurat s\ nu m\rturiseasc\ nim\nui. C\ci diavolul cel preaviclean s-a silit s\-i `ncuie u[a, ca s\ nu
`ntrebe pe vreun dasc\l care s\-l `nve]e despre gre[eala
cea mai mic\.
~ns\ `n ziua aceea a venit `n munte avva Teodor
Eliotul, care era iscusit `n Scripturi [i deprins `n fapt\
din ispitele dracilor, [i câ]i `l `ntrebau luau mare folos.
Deci ducându-se [i monahul cel zis, i-a vestit lui pricina, iar avva l-a canonisit greu pentru jur\mânt, apoi i-a
zis: „Nu [tii c\ vr\jma[ul nu scoate vreodat\ pe cineva din p\cat mare ca s\-l arunce `n cel mai mic, ci
`ntotdeauna `n mai mare primejdie `l pr\p\stuie[te?
Ce f\r\delege este mai mare, decât s\ nu te `nchini St\pânei Preal\udate? Mai pu]in p\cat este s\ curve[ti
de mii de ori, decât s\ te lepezi de N\sc\toarea de Dumnezeu cea pururea Fecioar\. Deci s\ nu ascul]i mai
mult pe vicleanul, ci o roag\ pe dânsa [i ea `]i va ajuta
s\ ru[inezi pe dracul”. Dup\ care plec\ pustnicul de
la avva [i, ducându-se la chilie, l-a `ntâmpinat dracul,
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zicându-i: „O, b\trânule r\u! Au nu te-ai jurat mie s\
nu m\rturise[ti nim\nui orice `]i voi zice ]ie? S\ [tii
c\ ai s\ te munce[ti ca un c\lc\tor de jur\m=nt [i eu nu
voi `nceta pân\ `n sfâr[it de a te ispiti pe tine”. Iar c\lug\rul a r\spuns: „Vr\jma[ule al binelui [i prea`nr\ut\]itule, ori curvar de voi fi, ori jur\tor strâmb, nu m\
vei judeca tu, ci numai Dumnezeu [i St\pânul, Fiul
pururea Fecioarei, de care zici s\ m\ lep\d. Ci eu nu te
ascult. {i acum po]i s\ faci cu mine ori ce voie[ti, c\ci
darul ei `mi va ajuta [i m\ va izb\vi de ispitele [i cursele
tale”. Atunci dracul s-a f\cut nev\zut. Iar monahul,
f\când o iconi]\ mic\, dup\ icoana Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu pe care o avea `n chilie, o purta
totdeauna. {i de atunci n-a mai putut s\-l supere vicleanul, ci a petrecut via]a lui cu fapte bune [i s-a `nvrednicit fericirii celei cere[ti, pe care dea Dumnezeu
ca noi to]i s\ o dobândim, cu darul [i cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, C\ruia I se
cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 17-a
Cum numele cel preacinstit al pururea
Fecioarei Maria pierde [i gone[te pe draci
~ntr-un ora[ al Coloniei, Vune cu numele, era un
preot ce se numea Petru, om desfrânat [i cu n\rav r\u,
care pentru faptele lui cele necinstite [i urâte a fost spânzurat afar\ de casa lui. {i o ]iitoare a lui, Aglaida cu
numele, s-a `nfrico[at [i `ngrozit atâta când l-au spânzurat, `ncât a l\sat lumea [i, ducându-se `ntr-o m\n\stire, s-a f\cut c\lug\ri]\. Iar dup\ vreo câteva zile, [ezând
ea la fereastra chiliei, a v\zut afar\, `ntr-un izvor, c\
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st\ un drac `n chip de tân\r, care a s\rit din izvor la
fereastr\ ca s\ o r\peasc\. ~ngrozit\, ea a c\zut `napoi
[i, lovindu-se cu capul de p\mânt, `n grab\ s-au adunat
surorile [i au ridicat-o ca pe o moart\ [i au pus-o `n pat.
Iar dup\ o vreme, vindecându-se pu]in, a venit iar demonul [i i-a zis: „Aglaido, preaiubita mea, ce ]i-am
f\cut de te-ai lep\dat de mine? Eu am s\vâr[it toate voile
tale, [i tu m-ai urât. ~ntoarce-te `n lume [i eu `]i voi da
]ie de b\rbat un boier bogat, ca s\ te `nvrednicesc de
multe dulce]uri, s\ m\nânci bucate preabune, s\ bei
[i s\ ai toate voile trupului; [i s\ nu [ezi aici, nepriceputo, ca s\ mori `nainte de vreme cu atâtea postiri, privegheri [i rele p\timiri ale trupului”. R\spuns-a ea, zicându-i: „Piei de la mine, vr\jma[ule al adev\rului, c\
niciodat\ nu voi mai face voia ta, ci mai vârtos voi plânge
[i m\ voi tângui pentru vremea `n care ca o nepriceput\ ]i-am slujit ]ie”. Atunci dracul s-a f\cut nev\zut,
`ns\ dup\ pu]in\ vreme iar\[i a venit [i tot asemenea
de mai multe ori `i f\cea sup\rare. Iar c\lug\ri]ele au
sf\tuit-o ca s\ ]in\ `n chilia ei pu]in\ agheasm\ [i, când
va mai veni ispititorul, s\ o verse asupra lui [i s\-l goneasc\ f\c=nd semnul cinstitei cruci. A[a [i f\cu. ~ns\
vr\jma[ul fugea când arunca agheasma, `ns\ dup\
pu]in iar\[i se `ntorcea. Atunci o sor\ mai `nv\]at\ a
sf\tuit-o, când va vedea pe dracul, s\ cheme numele Preasfintei St\pânei noastre [i s\ zic\ `nchin\ciunea `ngerului, adic\ aceasta: „Bucur\-te, ceea ce e[ti cu dar d\ruit\, Marie, Domnul este cu tine” [i celelalte. Acestea zicând Aglaida c\tre dracul, a fugit `ndat\ cu atâta
grab\, ca [i cum l-ar fi gonit un fulger [i o v\paie
arz\toare, s-a f\cut nev\zut [i mai mult n-a `ndr\znit
s\ se apropie de ea, nici s\ se mai arate cumva. {i a[a
s-a s\vâr[it Aglaida `n m\n\stirea aceea cu petrecere
pl\cut\ lui Dumnezeu.

71

Deci câ]i ave]i vreo ispit\ de la vr\jma[ii cei de gând
sau de la cei sim]itori, s\ [ti]i c\ alt\ doctorie nu este
mai folositoare decât numele acesta preal\udat [i preaminunat, chemat fiind cu evlavie [i cu credin]\.

Minunea a 18-a
Asemenea
Pe alt\ oarecare c\lug\ri]\ ce se afla `ntr-o m\n\stire, `ndeletnicindu-se `n posturi [i `n privegheri, de
multe ori a `n[elat-o vicleanul, `nchipuindu-se `n chip
de `nger. {i vorbea cu ea despre felurite lucruri [i-i da
r\spuns la orice voia s\-l `ntrebe. Iar p\rintele cel duhovnicesc al c\lug\ri]ei aceleia a `ntrebat-o la m\rturisire cum petrece la a[ezarea vie]uirii celei c\lug\re[ti
[i ea a r\spuns: „Bine, cu rug\ciunea ta, p\rinte al meu
sfinte”. Auzind el r\spunsul acesta plin de mândrie,
s-a scârbit [i a sf\tuit-o s\ nu mai zic\ un cuvânt ca
acesta, ci de-ar face [i toate faptele bune, s\ se smereasc\
totdeauna [i s\ spun\ c\ este p\c\toas\ [i altele asemenea. Iar ea a zis: „S\ [tii, p\rinte, c\ `ngerul Domnului vine din cer [i m\ cerceteaz\ pe mine, de aceea
am zis a[a”. ~ns\ duhovnicul, aducându-[i aminte de
graiul Apostolului, care zice c\ `ngerul `ntunericului se
`nchipuie[te `n `ngerul luminii, i-a r\spuns ei, zicând:
„Când va mai veni `ngerul s\ te cerceteze, zi-i lui s\
]i-o arate pe Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu [i, dac\
te va asculta, cum vei vedea-o pe dânsa, s\ te `nchini ei
zicând `nchin\ciunea `ngereasc\. {i dac\ va sta pân\
ce vei s\vâr[i rug\ciunea, Doamna noastr\ este, iar dac\
se va pierde, s\ [tii c\ n\lucirea dracului este [i te-a `n[elat pentru ca s\ te arunce `n mare pr\pastie”. Aceast\
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sf\tuire mântuitoare primind, c\lug\ri]a a zis c\tre cel
pe care `l socotea a fi `nger cuvintele de mai sus, la care
acela a r\spuns: „Destul `]i este ]ie venirea mea de fa]\,
c\ nu e[ti vrednic\ s\ vezi cu ochii t\i trupe[ti pe ~mp\r\teasa a toate”. Iar\ aceea mai mult `l ruga pe el ca
s\-i fac\ darul acesta. Atunci s-a ar\tat `naintea ei o fecioar\ cu bun chip [i frumoas\ ca o `mp\r\teas\, c\reia
c\lug\ri]a i s-a `nchinat zicând Heretisirea `ngerului.
~ns\ `ndat\ n\lucirea aceea diavoleasc\, dac\ a auzit
cuvintele acelea, a pierit ca un fum [i vânt [i s-a pr\p\dit. Iar c\lug\ri]a a r\mas `ngrozit\ [i a sl\bit atâta,
`ncât cu mare greutate [i cu mult\ osteneal\ a putut s\
vin\ `ntru a[ezarea cea mai dinainte.
Deci, când ne-ar veni vreo ispit\ de la diavol, sau de
la lume, sau de la trup, nu este alt\ vindecare mai folositoare decât s\ strig\m numele acestea m=ntuitoare, cele mai dulci dec=t mursa [i dec=t nectarul:
Iisus Hristos [i Maria. {i cine le va chema cu credin]\
va afla vindecare minunat\ `n vremea a toat\ ispita
[i mâhnirea, dup\ cum mul]i cu adev\rat `n fapt\ au
cunoscut.

Minunea a 19-a
Pentru nestorianul care a `nviat
~n p\r]ile Siriei, `n vremile de demult, erau mul]i
pustnici, pentru c\ este locul c\lduros [i puteau s\ posteasc\ [i s\ petreac\ `n necâ[tigare [i cu gol\tate [i cu
toat\ alt\ strâmtorare. Pe vremea aceea era, `ntre al]ii,
un pustnic `mbun\t\]it [i om sfânt, Partenie cu numele,
care avea obi[nuin]\ s\ se duc\ de multe ori `n Muntele Sinai s\ se `nchine sfântului rug, aducându-[i aminte
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de minunea care s-a f\cut acolo, `n chipul pururea Fecioarei Maria. Se ducea chiar [i pân\ la Marea Ro[ie
[i cânta troparul lui Ioan Damaschin: „~n Marea Ro[ie
chipul Miresei celei neispitite de nunt\ s-a scris oarecând”
[i celelalte.
~ns\ o dat\ din cele multe ori când s-a dus acolo v\zu
un mort ce z\cea pe malul m\rii [i, milostivindu-se de
jalnica privire, a f\cut rug\ciune preafierbinte cu lacrimi c\tre Domnul, ca s\-i ajute mortului aceluia, prin
rug\ciunile Preasfintei St\pânei noastre N\sc\toare de
Dumnezeu. {i când se ruga, deodat\ v\zu pe mort c\
s-a sculat [i s-a `nchinat lui, zicând: „Mul]umescu-]i ]ie,
sfinte al lui Dumnezeu, c\ evlavia ta cea mult\ [i dragostea pe care o ai c\tre Dumnezeu [i c\tre pururea
Fecioara Maica Lui nu o folose[ti numai pentru tine, ci
[i pe al]ii mul]i a slobozit de moartea cea sufleteasc\,
dup\ cum [i pe mine nevrednicul”. R\spuns-a lui Partenie: „Te jur pe tine cu numele St\p=nei lumii s\-mi
spui cine e[ti [i ce folos ai aflat?”. Iar acela a r\spuns:
„Robule al lui Dumnezeu, cu cuviin]\ este ca s\ se propov\duiasc\ `n toat\ lumea lucrul acesta minunat, [i
mai ales facerea de minune a pururea Fecioarei Maria,
adev\rata Maic\ a lui Dumnezeu. {i acum ascult\. Eu
am fost `n[elat cu eresul preap\gânului Nestorie [i,
când auzeam c\ se pomene[te numele Doamnei de Dumnezeu N\sc\toare, m\ mâniam [i, `mpotrivindu-m\,
ziceam c\ era o mare f\r\delege ca s\ se zic\ unei
femei N\sc\toare de Dumnezeu. Deci, odat\, am
plecat pe mare la Ierusalim, [i `n corabia `n care eram
s-a `ntâmplat s\ fie un om evlavios care, auzind c\ sunt
nestorian, m\ sf\tuia s\ las eresul. Iar eu m\ `mpotriveam lui, vrând s\ dovedesc mai adev\rat\ socoteala
mea; [i a[a vorbeam mult cu dânsul, `mpotrivindu-m\
pân\ `ntr-atâta, `ncât era s\ ne `njunghiem de ceart\.
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{i `n[i[i cor\bierii s-au tulburat din cauza noastr\, mai
`ntâi ne-au desp\r]it de dou\-trei ori, dar mai pe urm\,
v\zând cum c\ nu avem pace, nici mergere bun\ `mpreun\, ne-au l\sat c\ doar\ ne vom omor`, ca s\ nu
le mai facem o sup\rare ca aceasta. Deci, a[a luptându-ne noi, am c\zut amândoi `n noian [i, ajungând la
fund, am v\zut o femeie sl\vit\ [i purt\toare de lumin\,
care l-a luat pe acela de mân\, zicându-i: «Fiindc\ e[ti
prietenul meu [i te-ai luptat pentru mine, eu nu te las
s\ te `neci, ci du-te s\ te `nchini mormântului Fiului meu,
dup\ dorirea ta, [i la trei ani s\ vii la ~mp\r\]ia Lui cea
cereasc\». Acestea zicând [i ]inându-l de mân\, l-a dus
la p\mântul cel uscat, c\ci marea, tr\gându-se `napoi,
s-a desp\r]it `n dou\ p\r]i [i nu s-a apropiat de ei. Atunci
a zis [i c\tre mine St\pâna: «Iar tu, nebunule, du-te `n
munca cea ve[nic\, unde este dasc\lul t\u Satana, s\
te pedepse[ti cu Nestorie, `ncep\torul eresului, [i cu al]ii
care nu m\ m\rturisesc adev\rat\ N\sc\toare de Dumnezeu [i sunt lupt\tori ai dumnezeie[tii `ntrup\ri a
Fiului meu». Aceasta zicând, l-a luat pe acela [i nu [tiu
ce s-a f\cut, dar socotesc, dup\ cum a zis, s\-l fi dus la
Ierusalim, iar pe mine m-a acoperit marea, `ndat\ dup\
ce a plecat Fecioara. {i dracii cei `ntuneca]i, luând tic\losul meu suflet, l-au dus `n locul cel de munc\, `n
care am v\zut mare mul]ime, care cumplit muncindu-se
blestema pe Nestorie, pricina muncii lor. Deci acolo
m\ chinuiam [i eu pân\ `n ceasul acesta, `n care mi s-a
ar\tat femeia aceea preasl\vit\ [i mi-a zis: «Ie[i de aici
pentru rug\ciunea robului meu Partenie [i-i spune lui
s\ nu mai fac\ niciodat\ rug\ciune pentru vr\jma[ii mei.
Iar tu propov\duie[te pretutindeni munca pe care o sufer\ nestorienii». Acestea auzindu-le, mi s-a `ntors `n
trup duhul meu. Deci `]i mul]umesc, Sfinte al lui Dumnezeu, [i m\ rog ]ie s\ m\ miruie[ti, c\ m\ lep\d de
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spurcatul eres al nestorienilor [i m\rturisesc pe pururea
Fecioara Maria adev\rat\ N\sc\toare de Dumnezeu, rugându-m\ milostivirii ei s\ m\ primeasc\, pentru rug\ciunile robului ei, ca s\-i slujesc toat\ via]a mea, de[i
sunt nevrednic”.
Acestea auzind, cuviosul s-a bucurat foarte [i, ducându-se amândoi la Ierusalim, au aflat pe p\rintele
cel zis mai sus [i au plecat `mpreun\ `n pustie, slujind
to]i trei Domnului pân\ la sfâr[itul vie]ii lor, cu sfin]enie petrecând. {i a[a s-au `nvrednicit de fericirea cereasc\, pe care, o!, de-ar da Dumnezeu ca [i noi to]i s\
o dobândim.

Minunea a 20-a
Pentru Ioan Cucuzel
~n marea [i `ntâia cetate a lui Iustinian, numit\
Dirahion, era un tân\r orfan de tat\ pe care mama lui,
ca o femeie dreptcredincioas\ [i iubitoare de Dumnezeu
ce era, l-a dat s\ `nve]e sfintele c\r]i. {i era el foarte de[tept cu mintea, iar mai ales fiind un bun cânt\re], to]i `l
numeau „Cucuzel” (cel cu glas `ngeresc).
~n vremea aceea, dup\ cum a fost obi[nuin]\ pe la
cur]ile `mp\r\te[ti totdeauna s\ caute pe cei frumos
gr\itori [i pe cei cu glas bun, aflând [i pe Cucuzel, l-au
trimis la [coala `mp\r\teasc\ s\ `nve]e me[te[ugul
cel muzicesc (adic\ psaltichia) pân\ ce se va face des\vâr[it `ntru dânsul. Deci el, ca unul ce era iste] la minte
[i `n]elept, `n pu]in\ vreme a `nv\]at toat\ [tiin]a, de
unde [i `mp\ratul `l iubea foarte mult [i voia s\-l `nsoare cu bogat\ d\ruire. Dup\ o vreme `ns\, v\zând el
c\ to]i boierii `l cinsteau pentru dragostea `mp\ratului
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[i pentru cântarea cea cu mult me[te[ug muzicesc [i
pentru glasul lui cel minunat, se `ntrista [i se am\ra,
temându-se ca nu cumva s\ se p\gubeasc\ pentru slava
aceea vremelnic\ de bucuria cea cereasc\. Pentru
aceasta, c\uta vreme cu prilej ca s\ se duc\ din lume.
~n zilele acelea s-a `ntâmplat c\ a venit la curtea `mp\r\teasc\ pentru oarecare treburi egumenul Lavrei celei
mari din Sf=ntul Munte al Atonului, pe care cu bine
s\vâr[indu-le, s-a `ntors la m\n\stirea sa. Iar\ Cucuzel,
v\zând buna podoab\ duhovniceasc\ a egumenului [i
petrecerea cea `ngereasc\, umilindu-se, a l\sat toat\
slava [i n\lucirea `mp\r\teasc\, dezbr\c=ndu-se de hainele cele de m\tase, s-a `mbr\cat `n haine de p\r [i, toiag
de p\stor luând `n mâini, s-a dus `n Sfântul Munte. {i,
ajungând la Lavr\, l-a `ntrebat portarul de unde este, ce
caut\ [i ce fel de [tiin]\ are. Iar el a r\spuns: „Doresc s\
m\ fac monah, sunt p\stor”. De acestea `n[tiin]ându-se
prin portar egumenul, s-a bucurat, c\ci avea nevoie de
un om ca acesta. {i cercându-l pe el `n pu]in\ vreme,
l-au f\cut monah [i l-au trimis `n pustie ca s\ pasc\
]apii. {i s-a dus cu bucurie [i cu mult dor la lini[tea pe
care o poftea [i f\cea ascultarea aceasta f\r\ de lenevire [i rugându-se ne`ncetat lui Dumnezeu.
Iar `mp\ratul avea sup\rare mult\ pentru d=nsul [i,
trimi]=nd oameni, `l c\uta prin toate locurile, cet\]ile,
pustiile [i m\n\stirile. {i, ducându-se trimi[ii [i la Aton,
au cercetat prin toate p\r]ile cu s=rguin]\, dar nu l-au
putut cunoa[te, fiindc\ era `mbr\cat cu haine vechi [i
rupte. Deci, `ntr-una din zile, p\scând Cucuzel ]apii
pe vârful unui munte `nalt, s-a uitat `ntr-o parte [i `n
alta ca s\ se `ncredin]eze c\ nu este cineva ca s\-l aud\
[i, nev\zând pe nimeni, a `nceput a cânta cu mult me[te[ug [i cu umilin]\. Iar un pustnic oarecare ce locuia
acolo pe aproape `ntr-o pe[ter\, auzind at=ta cântare
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preadulce [i cu me[te[ug `ntocmit\, mult s-a minunat [i,
ie[ind din pe[ter\, v\zu o priveli[te nemai`nchipuit\:
pe cioban cântând, iar pe ]api nep\sc=nd, ci uitându-se
la el stând locului [i ascultând, ca [i cum s-ar fi `nsp\imântat [i bucurat totodat\ de acea cântare `ngereasc\,
[i nu omeneasc\. Acestea v\zându-le, pustnicul s-a dus
la lavr\ [i a vestit egumenului, care a trimis de l-au adus
[i, `ntrebându-l, i-a zis: „Te jur pe tine cu Dumnezeu s\
spui adev\rul: tu e[ti Ioan Cucuzel, cel c\utat at=ta de
`mp\ratul?”. Iar acela, c\zând cu lacrimi la picioarele
egumenului, cerea iertare cu lacrimi, zic=nd: „Eu sunt,
p\c\tosul [i nevrednicul rob al sfin]iei tale. ~ns\ m\ rog
foarte ca s\ m\ la[i tot `n aceast\ ascultare pe care mi-ai
dat-o de la `nceput, s\ pasc ]apii; [i s\ nu aud\ `mp\ratul c\ sunt aici, c\ci m\ va lua cu sila de la limanul
acesta al mântuirii”. R\spunsu-i-a egumenul: „S\ nu-]i
pese de aceasta, o!, fiul meu, numai f\ ascultare; vei
r\mâne la chilia ce `]i voi da aici `n m\n\stire, iar eu m\
voi duce la `mp\ratul s\-l rog ca s\ te ierte”.
A[a f\c=nd, s-a dus proestosul la `mp\r\]ie [i, c\z=nd
la picioarele `mp\ratului, i-a zis: „M\ smeresc [i m\ rog
st\pânirii [i `mp\r\]iei tale, st\pâne, s\-mi d\ruie[ti
un om pentru sufleteasca lui mântuire; [i dac\ te va fi sup\rat cu ceva, eu m\ rog s\-l ier]i”. Iar `mp\ratul l-a
`ntrebat de numele acelui om [i egumenul i-a r\spuns:
„Dac\ nu-mi vei da `n scris milostivirea, nu ]i-l pot spune”.
Deci `mp\ratul, poruncind s\ se fac\ scrisoare dup\ cum i
se cerea, a isc\lit-o. Atunci egumenul a `nceput a-i povesti despre monahul Cucuzel cu de-am\nuntul toate.
{i auzind acestea `mp\ratul, pe cât s-a bucurat, pe atâta
s-a [i `ntristat. Adic\ s-a bucurat când a auzit c\ a fost
atât de evlavios `ncât a `mbr\cat chipul cel `ngeresc, urând
toat\ trupeasca dulce p\timire, [i s-a `ntristat c\ a dat `n
scris darul lui [i acum nu putea s\-l mai t\g\duiasc\.
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~ns\ egumenul a `mblânzit cu cuvinte mângâietoare
inima lui, apoi, mul]umindu-i [i luându-[i ziua bun\, s-a
dus la m\n\stirea lui [i a povestit tuturor fra]ilor cele
f\cute. Deci a r\mas astfel minunatul Ioan nesup\rat de
`mp\ratul cel p\mântesc [i a slujit numai Celui ceresc,
cântându-L [i l\udându-L pe Dânsul, f\r\ de lenevire,
`n fiecare zi. Dup\ cele ar\tate mai sus, luând el de la
proestos binecuvântare, a zidit o chilie [i o biseric\ Sfin]ilor Arhangheli, `n afar\ de m\n\stire, pentru ca s\
aib\ unde se lini[ti `n cele [ase zile ale s\pt\mânii. Iar
duminicile [i `n toate celelalte s\rb\tori nu lipsea de la
strana dreapt\ a bisericii celei mari, ci cânta lui Dumnezeu cu dor [i cu umilin]\. {i odat\, `n Sâmb\ta
Acatistului, cântând el singur cu mult\ sârguin]\ stihirile [i canonul Preasfintei de Dumnezeu N\sc\toare,
dup\ obi[nuin]\, [i de osteneal\ adormind pu]in stând
`n picioare `n strana sa, i s-a ar\tat Preacurata, care
i-a zis: „Bucur\-te, Ioane fiul meu; cânt\-mi mie `ntotdeauna, [i nu te voi l\sa pe tine”. Acestea zicând, i-a
dat un galben de aur. Iar\ acela, de[teptându-se din somn,
a aflat — o! minune — `n dreapta sa galbenul, pentru care
umplându-se de negr\it\ bucurie [i de lacrimi, a mul]umit [i a pream\rit pe Maica lui Dumnezeu, iar galbenul
acela l-a d\ruit bisericii, [i s\vâr[ea mari minuni.
De atunci n-a lipsit niciodat\ din strana cea din
dreapta, cântând cu osârdie [i l\ud=nd f\r\ de lenevire pe Domnul. Pentru aceasta, de mult\ osteneal\,
i-a putrezit piciorul lui [i curgea din el o materie r\u
mirositoare. ~ns\ St\pâna cea atotputernic\ l-a vindecat — ca [i pe Ioan Damaschin — ar\tându-i-se lui [i
zicând: „Fii de acum s\n\tos!”, [i `ndat\ a primit vindecare des\vâr[it\. Pentru care, mul]umind Maicii lui
Dumnezeu, a r\mas `n deplin\ s\n\tate pân\ la sfâr[it,
vie]uind `n posturi, privegheri [i fapte bune, [i mai
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ales cu mult\ smerenie. ~nvrednicindu-se [i de darul
de a-[i cunoa[te mai dinainte sfâr[itul, a chemat la sine
pe to]i fra]ii [i, rugându-se pentru ei, le-a poruncit s\-l
`ngroape `n Casa Arhanghelilor, pe care el a zidit-o. {i
a[a s-a odihnit `ntru Hristos Iisus Domnul nostru, C\ruia
I se cuvine toat\ slava `n veci. Amin.

Minunea a 21-a
Pentru sfânta lavr\ a Atonului [i pentru apa
Cuviosului P\rintelui nostru Atanasie
Fiindc\ am istorisit despre fapte petrecute la Lavra
cea mare a Atonului, se cuvine s\ vorbim [i despre felul
cum [i când s-a zidit aceast\ minunat\ [i preasl\vit\
m\n\stire.
~n a [asea mie patru sute [aizeci [i nou\ de ani de
la zidirea lumii (iar de la M=ntuitorul Hristos, nou\ sute
[aizeci [i patru), se afla `n Trapezunda un b\rbat prea`n]elept, cucernic [i purt\tor de Dumnezeu, Avramie
cu numele, care avea mult dor spre cele dumnezeie[ti.
{i, vrând s\ se dep\rteze de lume, s-a dus `ntr-un munte
ce se cheam\ Chimina, `n care era un sf=nt b\tr=n, Mihail Maleinos cu numele, de care fiind c\lug\rit, a
r\mas `n ascultare la el, p\zind cu dinadinsul toat\ aspra
petrecere [i pustnicie, mâncând numai o dat\ pe s\pt\mân\ [i `mp\rt\[indu-se deseori cu dumnezeie[tile
Taine. Sfântul b\trân `ns\ i-a poruncit s\ m\nânce numai la trei zile o dat\ [i s\ doarm\ pe o rogojin\, [i nu
drept, dup\ cum f\cea mai `nainte. Atunci au venit la
sfântul acela b\tr=n doi voievozi fra]i [i boieri de foarte
bun neam, nepo]i de-ai lui: unul cu numele Nichifor,
ales de `mp\ratul Romano voievod peste toat\ oastea
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cu care l-a trimis s\ bat\ pe agarenii cei din Crit, [i altul
ce se numea Leon, patriciu [i domestic al [colilor Apusului. {i a zis c\tre ei cuviosul: „S\ [ti]i, fiii mei preaiubi]ii, c\ eu am ucenic om preamare, cu numele Atanasie, care este `mbun\t\]it cu prisosin]\, [i vreau s\ v\
m\rturisi]i la d=nsul de acum `nainte, pentru c\ este
vrednic `n adev\r s\ ocârmuiasc\ sufletele oamenilor”.
Cu acesta vorbind, boierii cei zi[i mai sus s-au minunat de `n]elepciunea [i priceperea lui [i i s-au m\rturisit. Apoi i-a zis Nichifor [i acestea: „S\ [tii, p\rinte,
c\ am mult dor s\ m\ dep\rtez de lume [i s\ m\ lini[tesc `ntr-o m\n\stire”. R\spuns-a lui Atanasie: „Bun\
socoteal\ ai, fiule, `n mintea ta [i Dumnezeu `]i va ajuta
c\tre ceea ce-]i este de folos”. Deci i-a slobozit pe d=n[ii
[i s-a dus la ale sale. Iar Mihail de atunci, câ]i ighemoni [i oameni mari veneau la d=nsul pentru m\rturisire, `i trimitea la Atanasie, care [edea `n afar\ de
m\n\stire. Iar el, ca un ur=tor de slav\ ce era, s-a dus
de acolo, cunosc=nd c\ sfântul b\trân voia s\-l lase dup\
moartea lui diadoh, spre folosirea fra]ilor.
Deci s-a dus la Sfântul Munte al Atonului [i acolo a
aflat, la Careia, un b\trân prea prostatec, lini[titor, [i
i s-a supus lui, f\]\rnicindu-se cum c\ ar fi om prost,
ne[tiutor de carte. Deci b\trânul i-a scris alfabetul [i
`l `nv\]a. Iar Nichifor, cel mai sus ar\tat, aflând de plecarea lui, mult s-a am\r=t. {i cunosc=nd duhovnice[te
dorin]a lui de a se duce la Aton, a scris c\tre judec\torul Tesalonicului ca s\ cerceteze tot muntele cu sârguin]\, pân\ ce `l va afla cu hot\r=re, ar\tând `n scrisoare
chipul fe]ei lui [i toate semnele. Deci ducându-se
acela [i vestind acestea proestosului Sfântului Munte,
i s-a r\spuns c\ trebuie s\ a[tepte pân\ la Praznicul
Na[terii Domnului, când se adun\ to]i fra]ii la Protatul,

81

ca s\-i `ntrebe. Iar când se cânta privegherea, a v\zut
proestosul pe Atanasie [i l-a cunoscut dup\ semnele scrise
de sl\vitul Nichifor. Deci i-a f\cut lui metanie ca s\
citeasc\ dup\ rânduial\. ~ns\ el punea pricin\ c\ nu
[tie carte. Ci proestosul l-a amenin]at c\-l va afurisi,
dac\ nu va citi dup\ cum [tie. Atunci dar, [i nevrând,
i-a ar\tat adev\rul; [i to]i s-au `nsp\im=ntat, auzind
limba aceea prea`n]eleapt\ [i bine gr\itoare, [i i s-au
`nchinat, mai ales b\trânul lui, cer=ndu-i iertare pentru necuno[tin]ele sale cele mai dinainte.
{i auzind Atanasie c\ Nichifor a trimis scrisoare
pentru el, l-a rugat pe proestos s\ nu-l descopere, [i a[a
s-a f\cut. ~ns\ peste pu]in\ vreme a venit Leon, fratele lui Nichifor, care, cercetând `n tot muntele, l-a aflat
pe dânsul [i, `mbr\]i[ându-l, foarte s-a bucurat [i s-a
veselit cu duhul. Iar fra]ii pustnici, v\zând evlavia boierului c\tre cuviosul, l-au rugat pe acesta s\ cear\ milostenie pentru ca s\ zideasc\ biserica Protatului mai mare,
c\ era mic\ [i se strâmtorau de multe ori. {i, `n urma
rug\min]ii f\cute de Atanasie, a dat Leon bani destui
de au ridicat biserica din temelie. Dup\ care, luându-[i
ziua bun\ de la sfântul, s-a dus c\tre fratele s\u, Nichifor. Iar acela, auzind despre cuvios, a trimis `ndat\
corabia, scriind c\tre proesto[i s\-l trimit\ cu hot\r=re, care, v\zând credin]a cea mare a lui Nichifor, l-au
`ndemnat pe sfântul ca s\ se duc\ la el. Iar el, vrândnevrând, a plecat [i s-a dus la Crit, unde se afla atunci
binecredinciosul Nichifor b\t=ndu-se cu barbarii aceia.
{i cu dumnezeiescul ajutor, prin rug\ciunile sfântului,
au biruit pe aceia de tot [i binecredinciosul `mp\rat i-a
supus. Atunci a zis Nichifor c\tre Atanasie: „Iat\, p\rinte, cu rug\ciunea ta acum s-a izb\vit Muntele Atonului de frica agarenilor. Deci, ducându-te, zide[te o
m\n\stire de lini[te, ca s\ vin, dup\ cum ]ii minte c\
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avem tocmeal\, s\ m\ dep\rtez de lume”. Acestea
zicând, i-a dat bani, ci el n-a voit s\-i primeasc\, zic=nd: „Fii cu frica lui Dumnezeu [i ia aminte la cursele
lumii. {i dac\ ~i este pl\cut\ lui Dumnezeu, se va s\vâr[i fapta aceasta pe care o ai poftit”. Acestea le-a zis
sfântul pentru c\ nu voia grija [i sup\rarea zidirii. Iar
evlaviosul Nichifor s-a `ntristat de aceste cuvinte, apoi
[i-au luat ziua bun\ unul de la altul [i sfântul s-a `ntors `n Munte, iar Nichifor s-a dus la Constantinopol,
unde i s-a f\cut primire cu mare cinste pentru c\ a biruit Critul, [i mai pe urm\ l-au ales `mp\rat. {i av=nd
totdeauna dorul cel zis mai sus s\ zideasc\ un l\ca[
pururea Fecioarei N\sc\toare de Dumnezeu, a trimis
[aizeci de litre de aur la Aton cu un duhovnic, Metodie
cu numele.
Deci v\zând Atanasie multa evlavie a binecredinciosului `mp\rat, a primit banii [i a `nceput s\ zideasc\ m\n\stirea, la anii nou\ sute [aizeci [i unu de
la Hristos. Iar câte `mpotriviri [i ispite a p\timit de la
draci, câte osteneli [i trude a suferit pân\ s\ zideasc\
o m\n\stire a[a mare ca aceasta, dup\ cum p=n\
ast\zi se vede, nu am vreme ca s\ scriu aici, pentru ca
s\ nu ies din ceea ce am spus `nainte. Ci care n-a fost la
Sf=ntul Munte, ca s\ vad\ sfânta aceea lavr\, cât\ frumuse]e are: câte izvoare cu bune curgeri, copaci frumo[i [i preaveselitori, turnuri `nalte, chilii nenum\rate, case `ndestulate [i altele asemenea, s\ citeasc\
via]a Cuviosului Atanasie, ca s\ ia mult\ veselie. Iar
noi, l\sând minunile cele nenum\rate pe care le-a s\vâr[it pururea pomenitul, vom scrie numai despre
pururea Fecioara Maria N\sc\toarea de Dumnezeu, care
este iconoam\ acestei lavre pân\ `n ziua de ast\zi, dup\
cum aici mai jos mai ar\tat se vede.
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Deci, dup\ ce cuviosul a cheltuit argin]ii pe care i-a
trimis `mp\ratul, se str=mtora, c\ nu i-au ajuns s\ s\vâr[easc\ lucrul dup\ cum `l `ncepuse. {i, gândindu-se
la aceasta, s-a dus de la m\n\stire, c\l\torindu-se spre
Careia, pentru ca s\ se sf\tuiasc\ cu proestosul Muntelui, dac\ ar fi fost cu cuviin]\ s\ trimit\ oameni la
`mp\rat, sau la al]i boieri, s\ cear\ ajutor. Deci, când
era departe de lavr\ ca la patru mii de stadii, vede o
femeie preafrumoas\ [i preastr\lucit\, care `i zice lui:
„Unde te c\l\tore[ti, Atanasie?” Iar el, `nsp\im=nt=ndu-se, a r\spuns: „Cine e[ti tu, de m\ `ntrebi?” Iar
aceea i-a zis: „Eu sunt Maica Domnului t\u”. Zis-a ei
sfântul: „Iart\-m\, St\pân\, c\ nu cred de nu voi vedea
vreun semn, c\ multe sunt cursele diavolului”. R\spuns-a lui Preasfânta: „Love[te `n piatra aceasta `n
numele Sfintei Treimi `n chipul crucii cu toiagul t\u
[i, cu darul Celui N\scut din mine, s\ ias\ ap\ `ndestulat\ [i preafrumoas\”. A[a f\când sf=ntul, a ie[it ap\
mult\ [i de spaim\. Atunci el a c\zut la p\mânt, cerând
iertare. Iar Preasf=nta l-a `ntrebat pe d=nsul unde se
duce [i i-a spus toat\ pricina cea mai sus ar\tat\. Deci `i
zice lui St\pâna: „Du-te la m\n\stire, c\ vei g\si jitni]ele pline de gr=u [i vasele pline de vin [i de untdelemn [i altele c=te `]i trebuiesc, care `]i vor ajunge, cu
ajutorul Fiului [i St\pânului meu, pân\ vei s\vâr[i m\n\stirea. Dar s\ nu `ndr\zneasc\ cineva vreodat\ s\
se socoteasc\ iconom al ei, pentru c\ eu vreau s\ fiu vou\
iconom totdeauna, ca s\ port grij\ de cele ce v\ sunt
spre trebuin]\. Numai s\ nu v\ lenevi]i de f\g\duin]ele c\lug\riei, de slujba Utreniei [i de canonul vostru”.
Acestea zicând, s-a f\cut nev\zut\. Iar cuviosul, `ntorcându-se la m\n\stire, a aflat toate dup\ cum i-a zis
St\pâna, [i au ajuns prea cu `ndestulare, pân\ ce s-a
s\vâr[it dumnezeiasca biseric\ [i toat\ m\n\stirea,
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dup\ cum pân\ `n ziua de ast\zi se vede. Minunea
aceasta a apei nu se vede scris\ la via]a sfântului (nu
[tim pricina), `ns\ o au din spunere [i o [tiu to]i c=]i
locuiesc `n Aton.
Se poate vedea `n biseric\ o icoan\ a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, care este zugr\vit\ pe u[a din\untrul m\n\stirii, `n care se arat\ cum st\ sfântul dinaintea Preasfintei Fecioare, cu chip smerit [i cu mult\
evlavie, iar ea `ntinde dreapta spre cuviosul. {i sunt scrise
acestea: „Maica lui Dumnezeu [i iconoama acestei lavre”. Iar `n câmpul cel dimprejurul icoanei sunt istorisite minunile sfântului, [i are [i aceste dou\: `ntr-una
`i arat\ lui St\pâna cu degetul piatra [i el love[te cu
toiagul [i izvor\[te apa, iar `n cealalt\, amândou\ istorisirile, precum [i m\n\stirea, sub care scrie a[a: „Preasfânta este rânduit\ s\ fie iconoam\ m\n\stirii, iar
Preacuviosul paraiconom”. Din acestea dar se `n]elege
pricina pentru care nu s-a ales niciodat\ iconom `n
aceast\ sfânt\ lavr\, ci numai paraiconom, pân\ `n
ziua de ast\zi.
Ci la ceea ce ne st\ `nainte s\ ne `ntoarcem. Dup\ ce
a s\vâr[it m\n\stirea, sf=ntul cât a tr\it a pr\znuit pe
Preasfânta, iar dup\ moartea lui [i fra]ii, de asemenea,
o pr\znuiau. ~ns\ Preal\udata s-a ar\tat proestosului
`n vedenie, zic=ndu-i: „De-acum `nainte s\ nu m\ mai
pr\znui]i pe mine, ci pe robul meu Atanasie, fiindc\
acela s-a ostenit la aceast\ cas\ pân\ la moarte [i trebuie s\ aib\ o cât de mic\ r\spl\tire [i mul]umire pentru osteneala [i nevoin]a lui”. Deci de atunci pr\znuiesc cu cântare `n a cincea zi a lunii lui iulie, când se
adun\ ca la dou\ mii de c\lug\ri [i mireni, [i s\vâr[esc
priveghere de toat\ noaptea, cu citiri [i cânt\ri preafrumoase de la apusul soarelui pân\ la ziu\, cântând
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lui Dumnezeu Celui `n Treime. C\ruia I se cuvine
slava, cinstea [i `nchin\ciunea `n vecii vecilor. Amin.

Minunea a 22-a
Pentru sfin]ita m\n\stire a Ivirului [i
pentru preacinstita icoan\ Port\ri]a
Din vremea dreptcredinciosului [i pururea pomenitului `mp\rat Constantin cel Mare, `nflorea credin]a
noastr\ [i cre[tea prin darul Domnului nostru Iisus
Hristos. Iar capi[tile idolilor se pr\p\deau, cetele monahilor se `nmul]eau [i se zideau biserici [i jertfelnice prin
toate cet\]ile [i ora[ele. Deci, trecând mul]i ani, a fost
un b\rbat cinstitor de Dumnezeu [i cu fapte bune, Petru
cu numele, care dorea s\ afle un loc lini[tit [i pustiu,
ca s\ se dep\rteze de lume [i s\ petreac\ via]\ lini[tit\. Pentru aceasta rugând pe Dumnezeu ca s\-i descopere unde s\ se duc\, vede `n vedenie pe Preasfânta
N\sc\toare de Dumnezeu, care `i zice: „P\rinte, `n
Muntele Atonului este odihna ta, acest loc l-am cerut
ca mo[tenire de la Fiul [i Dumnezeul meu, ca s\-l aib\
sc\pare to]i câ]i se dep\rteaz\ de grijile [i tulbur\rile
lumii, s\ se preg\teasc\ pentru fapt\ bun\, petrecând o
via]\ f\r\ de grij\, ca s\ dobândeasc\ fericirea cea ve[nic\. Foarte mult am poftit muntele acesta [i `n pu]in\ vreme are s\ se umple de c\lug\ri din toat\ ]ara [i
locul. Iar mila Fiului meu [i ajutorul meu nu vor lipsi de
la dân[ii, ci `i voi acoperi [i p\zi, rugându-L pe Fiul
meu pentru mântuirea lor”. Deci, dup\ ce s-a de[teptat sfin]itul Petru, mul]umind Domnului din destul [i
pururea Fecioarei Maicii Lui, s-a dus `n muntele acela [i
asupra dracilor b\rb\te[te se nevoia, [i multe vedenii
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[i vederi de `ngeri s-a `nvrednicit a avea prin mijlocirile Maicii lui Dumnezeu [i, f\cându-se mare f\c\tor
de minuni, s-a dus c\tre Domnul. Iar dup\ vreo câ]iva
ani, a venit [i p\rintele nostru Atanasie, cel care a zidit
Lavra cea mare.
~n anii aceia era [i p\rintele nostru Ioan, l\ca[ul cel
preacurat cu adev\rat al Preasfântului Duh, ivirean
de neam, din sânge `mp\r\tesc [i bogat. Ci l\sând slava,
bog\]ia [i toate cele ce erau ale lui, s-a dus la o m\n\stire [i, dezbr\cându-se de hainele cele str\lucite, s-a
`mbr\cat `n ras\ proast\ [i s\r\c\cioas\. Iar auzind de
vestea Sfântului Munte [i de cuviosul Atanasie, s-a dus
la el [i, aflându-l, se nevoiau ca ni[te fra]i nevoin]a cea
bun\ [i m=ntuitoare. Dup\ pu]in\ vreme, `n[tiin]ându-se cum c\ fiul lui Eftimie a venit `n Vizantia pentru
pace, s-a dus spre c\utarea lui [i l-a g\sit, apoi s-au
`ntors amândoi la lini[tea cea dorit\ c\tre marele Atanasie, de la care a `nv\]at toat\ filosofia [i s-a f\cut `n
scurt nou Gur\ de Aur [i a t\lm\cit toat\ Scriptura noastr\ `n limba ivirilor. Iar trec=nd pu]in\ vreme, a venit
[i s-a f\cut c\lug\r [i marele Tornichie, care era voievod al `mp\r\]iei ivirilor [i a f\cut multe vitejii `n
r\zboaie asupra vr\jma[ilor [i a luat nenum\rate biruin]e [i semne de biruin]\. Deci `n vremea aceea, neamurile cele f\r\ de Dumnezeu ale per[ilor au auzit de
moartea `mp\ratului Romano [i s-au ridicat cu oaste
asupra cet\]ii celei `mp\r\te[ti, având pe oarecare voievod cu numele Siliar, care a alergat c\tre r\s\rit, robind cet\]ile [i ora[ele, neaflând pe cineva ca s\-i stea
`mpotriv\, fiindc\ fiii `mp\ratului erau nevârstnici.
Iar `mp\r\teasa avea mâhnire [i necaz mult auzind
c\ s-au apropiat barbarii [i, neavând alt\ n\dejde, [i-a
adus aminte de Tornichie, zicând: „Dac\ nu va veni la noi
voievodul ivirilor, nu avem pe nimeni s\ ne fie ajutor”.
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Deci a trimis la Sfântul Munte scrisori poruncitoare la
Atanasie [i la Ioan, rugându-i s\ trimit\ pe Tornichie.
~ns\ acesta n-a voit, dar de nevoie s-a supus, ca s\ nu
se `mpotriveasc\ sfin]ilor, [i s-a dus la Vizantia. Iar
`mp\r\teasa, v\zându-l pe el, a luat mult\ bucurie [i,
ar\tându-i pe fiii s\i, i-a zis lui: „De sufletul t\u, cinstite p\rinte, s\ atârne via]a s\rmanilor acestora”. Deci
Tornichie, ducându-se cu oastea, a t\iat toat\ o[tirea
barbarilor [i, pe mul]i luându-i robi, s-a `ntors cu biruin]\ la `mp\r\]ie. Atunci tot singlitul l-a `ntâmpinat pe
dânsul, [i foarte l-au cinstit, [i mai ales `mp\r\teasa,
care i-a mul]umit dup\ cum se c\dea [i i-a dat mul]i
bani, dar el n-a vrut s\-i ia, ci a zis: „Eu, st\pân\, am
l\sat pe ale mele pentru Domnul, [i acum s\ adun cele
str\ine? ~ns\, dac\ binevoie[te st\pânirea ta, zide[te
o m\n\stire `n Munte, ca s\ aib\ neamul nostru al ivirilor o mângâiere a str\in\t\]ii lor”. Iar `mp\r\teasa
cu bucurie a ascultat [i a trimis boieri cu nenum\rat\
mul]ime de aur, poruncindu-le s\ s\vâr[easc\ lucrul
acesta at=ta de cu sârguin]\, `ncât s\ nu se afle altul mai
frumos, [i a[a s-a f\cut. Cu vase de argint [i de aur a
`mpodobit biserica [i a afierosit la m\n\stirea aceasta
[i o cet\]uie, metoace [i sate, spre sufleteasca ei pomenire. Ci despre m\n\stire s\ `ncet\m cuv=ntul, ca s\
spunem despre sfin]ita icoan\ Port\ri]a.
Pe vremea când a `mp\r\]it `mp\ratul Teofil lupt\torul de icoane, a fost mult\ prigonire asupra sfintelor
icoane. C\ urâtorul acela de Hristos a surghiunit pe
mul]i dreptcredincio[i [i la multe feluri de munci i-a
dat, poruncind s\ pogoare toate icoanele de prin biserici,
s\ le piard\. A trimis `nc\ [i osta[i prin toate cet\]ile
[i ora[ele, ca s\ cerceteze, [i c=te vor afla s\ le ard\. ~n
acel timp era o v\duv\ `n p\r]ile Niceei care avea numai
un singur fiu, bogat\ foarte [i cu fapte bune. {i a zidit
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ea o biseric\ aproape de casa ei `n care avea o icoan\ a
Maicii lui Dumnezeu, pe care o cinstea foarte mult [i o
s\ruta, ca o a doua An\ cu adev\rat se cuno[tea. Deci,
c\utând osta[ii `mp\ratului `n fiece loc, au venit [i `n
casa femeii aceleia iubitoare de Dumnezeu [i, uit=ndu-se cu mult\ iscodire de pe o fereastr\ a bisericii, au
v\zut sfânta icoan\ [i s-au bucurat, n\d\jduind c\ prin
aceasta vor dob=ndi mul]i bani. {i au zis c\tre femeie:
„Ori ne dai nou\ bani, ori `mplinim porunca `mp\ratului s\ te omor=m cu felurite munci”. Iar `n]eleapta
v\duv\ cu chip smerit a r\spuns: „Bani mul]i v\ voi da
mâine, c\ nu-i am `n cas\”. Acestea auzind, aceia au plecat. Iar ea, `n noaptea aceea, s-a dus `mpreun\ cu fiul
ei `n biseric\, unde, plecând genunchii, a `n\l]at la cer
mâinile [i ochii [i s-a rugat mult timp cu lacrimi, udând
p\mântul. {i, ridicându-se, a luat `mpreun\ cu fiul ei
icoana, cu mult\ fric\ [i evlavie, [i au dus-o la malul m\rii.
Atunci iar\[i s-a rugat, zicând: „St\pân\ [i Doamna lumii,
darul t\u are st\pânire [i putere, ca o Maic\ a lui Dumnezeu, peste toate zidirile, s\ ne izb\veasc\ pe noi din
urgia `mp\ratului celui f\r\ de lege [i pe icoana ta din
ape”. Acestea zicând, a pus `n mare icoana [i — o!
minune — nu a c\zut de-a latul, ci st\tea dreapt\ `n sus
[i, pe deasupra apei f\c=nd c\l\toria, alerga c\tre apusul soarelui. Minunea aceasta de spaim\ v\zând, femeia trimitea lui Dumnezeu [i Preasfintei Maicii Lui
mul]umirea cea dup\ cuviin]\. {i, `ntorcându-se c\tre
fiul s\u, i-a zis acestea v\rs=nd lacrimi: „Fiul meu preadorit, acum se va ar\ta dorul nostru [i credin]a c\tre
Dumnezeu [i evlavia cea c\tre sfânta icoan\ a N\sc\toarei de Dumnezeu. Eu, fiul meu preaiubit, femeie
sunt [i nu pot s\ fug `n ]ar\ `ndep\rtat\, de aceea m\
voi ascunde, iar dac\ m\ vor g\si, gata sunt s\ mor
pentru dragostea Maicii lui Dumnezeu. Tu `ns\ du-te
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`n p\r]ile Eladei, ca s\ nu-]i fac\ r\u”. Acestea zicând [i
s\rutându-se unul cu altul, s-au desp\r]it v\rsând lacrimi. Iar tân\rul s-a dus la Tesalonic [i de acolo `n
Sfântul Munte, [i a ajuns la cinstita m\n\stire a ivirilor, unde s-a f\cut c\lug\r, cu cuvio[ie petrecând pân\
ce s-a dus c\tre Domnul, pe Care L-a dorit. Apoi `nc\ a
fost dumnezeiasc\ rânduial\ ca s\ se duc\ acolo, c\ci el
a povestit c=te le-am scris. Ci s\ venim la urmarea cuv=ntului nostru: deci icoana pururea Fecioarei a stat
`n loc ascuns mul]i ani, sau pe uscat, sau `n mare, dup\
cum a [tiut Singur Acela Care [tie toate [i face lucruri
sl\vite [i `nfrico[\toare.
~ntr-o vreme, [ez=nd oarecare sfin]i b\tr=ni din m\n\stirea ivirilor, pe când st\teau de vorb\ despre mântuirea sufletului, v\zur\ f\r\ de veste `n mare ca o v\paie
de foc, dup\ cum ar fi fost un stâlp, cu vârful ajungând
pân\ la cer. Atunci s-au ridicat strigând: „Doamne, miluie[te-ne!”. {i, adunându-se to]i fra]ii, se uitau la priveli[tea aceea [i se minunau, `ns\ ce anume era nu puteau
s\ `n]eleag\ nicidecum. Iar aceasta nu numai ziua se
ar\ta, ci [i noaptea cu mult mai v=rtos str\lucea decât
soarele. Pentru aceasta to]i c\lug\rii cei din Sfântul
Munte, v\zând un lucru de mirare ca acesta, s-au adunat
la m\n\stirea ivirului cu caice de la Lavr\, de la Vatoped [i de la alte m\n\stiri [i, apropiindu-se, au v\zut
sfânta icoan\ a Maicii lui Dumnezeu. {i pe cât ei se
duceau mai aproape, pe atâta aceea se dep\rta. Iar
stare]ul m\n\stirii ivirilor a poruncit s\ se adune to]i
la biseric\, unde ~l rugau cu lacrimi pe Domnul ca s\i `nvredniceasc\ s\ ia din mare sf=nta icoan\ a Maicii
Sale, ca s\ o aib\ spre mângâierea str\in\t\]ii lor, [i a
ascultat Domnul rug\ciunea lor.
{i asculta]i. Era un oarecare c\lug\r `n vremea aceea
`n m\n\stire, ivirean de neam cu numele Gavriil, cu
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n\ravul prea prostatec, uneltind via]\ singuratic\ [i lui
Dumnezeu de obicei ne`ncetat rugându-I-se. Vara [edea
`n p\r]ile cele mai `nalte ale Muntelui pentru lini[te,
iar `n vremea iernii, din cauza z\pezii, se pogora `n p\r]ile cele mai de jos. ~mbr\c\mintea lui era de p\r, hrana
lui era buruieni s\lbatice, b\utura ap\. Avea fericita
simplitate, dup\ cum [i to]i ai neamului lor o au. {i,
`ntr-adev\r, `nger p\mântesc era [i om ceresc. Acesta,
oarec=nd rugându-se [i pu]in dormitând, v\zu pe Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, cu slav\ mult\ str\lucind, care-i zise lui: „Du-te la m\n\stire de veste[te
stare]ului c\ voiesc s\ le dau icoana mea spre acoper\mântul [i ajutorul lor. Deci intr\ f\r\ de `ndoire `n mare,
umbl\ pe ape, ca s\ cunoasc\ to]i dragostea [i purtarea
de grij\ pe care o am c\tre m\n\stirea voastr\, c\ci am
venit `ntr-adins aici spre ajutorul vostru”. Acestea zicând, s-a f\cut nev\zut\, iar dumnezeiescul acela b\rbat,
sârguindu-se, s-a pogorât la m\n\stire [i a vestit stare]ului cele v\zute. Iar acela a poruncit s\ se adune to]i
c\lug\rii la biseric\ [i, aprinzând f\clii, au ie[it cu t\mâieri, cu evlavie rugându-se. {i, ajungând la malul
m\rii, a intrat Gavriil `n mare [i umbla — o! minune —
pe deasupra apelor. Atunci [i icoana apropiindu-se, a
luat-o pe dânsa `n bra]e [i a cântat, bucurându-se. Iar
stare]ul, alergând, l-a `ntâmpinat pe sfântul b\trân.
{i, ie[ind la uscat, s-au umplut de bucurie mare [i veselie to]i c\lug\rii, trei zile priveghind [i cântând. Apoi
au zidit o bisericu]\ lâng\ malul m\rii [i au slujit Liturghie. Dup\ aceea au adus sfânta icoan\ `n biserica
cea mare [i au pus-o `n partea cea mai din\untru a altarului, [i iar\[i priveghind toat\ noaptea [i dumnezeiasca Liturghie s\vâr[ind, s-a dus fiecare la m\n\stirea
lui. Iar a doua zi, aprinz\torul de candele a intrat la
ceasul Utreniei ca s\ preg\teasc\ dup\ rânduial\, spre
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citirea pravilei, [i n-a aflat icoana `n locul `n care o puseser\; deci, c\utând pretutindeni, a aflat-o deasupra por]ii
m\n\stirii, `n zidul cet\]ii, [i luând-o pe dânsa a dus-o
la locul cel mai dinainte. ~ns\ ea iar\[i s-a mutat `n
poart\ [i tot asemenea s-a `ntâmplat nu numai de dou\
sau de trei ori, ci chiar de multe ori. Iar c\lug\rii, nedumerindu-se de aceasta, nu [tiau ce s\ fac\. Atunci
iar St\pâna s-a ar\tat monahului Gavriil, zicându-i:
„Mergi la m\n\stire [i spune-le c\lug\rilor s\ nu m\
supere, c\ eu n-am venit ca s\ m\ p\zi]i voi, ci mai v=rtos
pentru ca s\ fiu eu p\zitoare vou\, nu numai acum, ci
[i `n veacul cel ce va s\ fie. Câ]i c\lug\ri petrec aici `n
muntele acesta cu frica lui Dumnezeu, cu evlavie [i nu
se lenevesc de cea dup\ putere lucrare a faptei bune s\
aib\ `ndr\zneal\ [i n\dejde la milostivirea Fiului [i St\pânului meu, de la care am cerut [i mi-a dat mie d\ruirea aceasta. {i v\ dau vou\ semnul acesta: c=t ve]i
vedea `n m\n\stire icoana mea, nu va lipsi de la voi
darul Fiului meu [i mila”. Acestea auzindu-le, purt\torul de Dumnezeu Gavriil s-a pogorât la m\n\stire [i
i le-a vestit stare]ului, iar acela, de bucurie nem\rginit\ umplându-se, a adunat toat\ fr\]imea [i le-a spus
lor cele auzite. Apoi au zidit o biseric\ la poarta m\n\stirii `n numele Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu,
a Port\ri]ei, [i au pus icoana acolo, iar poarta s-a f\cut
`n alt\ parte, dup\ cum [i pân\ ast\zi se vede, spre nemincinoas\ m\rturie a pricinii. De atunci dar `n m\n\stirea aceasta se fac nenum\rate minuni. Cei `ndr\ci]i se vindec\, [chiopii umbl\, orbii v\d [i toat\ boala
fuge de la cel ce p\time[te. Iar din cele multe câte a
s\vâr[it cea atotputernic\, s\ spunem pu]ine oarecare,
pentru ca s\ le crede]i [i pe celelalte.
~ntr-o vreme, când s-au ost\[it neamurile cele p\gâne
ale per[ilor asupra Constantinopolului pe uscat [i pe
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mare, mul]ime nenum\rat\, Amira, voievodul lor,
`n[tiin]ându-se cum c\ `n Muntele Atonului sunt
multe m\n\stiri, a luat cincisprezece cor\bii de r\zboi
[i, venind la munte, a stat `n M\n\stirea Ivirilor. {i
`ndat\ au s\rit, `nconjurând-o ca ni[te fiare s\lbatice
[i ne`mblânzite. Iar c\lug\rii, v\zând mul]imea barbarilor [i urgia aceea f\r\ de rânduial\ intrând `n dumnezeiasca biseric\, au luat sfintele vase [i preacinstita
icoan\ a N\sc\toarei de Dumnezeu [i le-au ascuns pe
dânsele `n turn, unde aveau p\zitoarea de vase, `n care
s-au ascuns [i ei. Deci barbarii, neavând pe nimeni s\
le stea `mpotriv\, au f\cut oarecare me[te[ugire [i au
intrat `n m\n\stire. {i dup\ ce au f\cut câte au voit, au
pustiit-o des\vâr[it [i au pr\p\dit-o, au luat funiile
cor\biilor [i, legând stâlpii bisericii, i-au tras strig=nd
ca s\ surpe sfânta biseric\, [i n-au putut. Iar c\lug\rii,
v\zând acestea [i auzind, ziceau din adâncul inimii
graiurile cele proroce[ti: „Pentru ce dormi, Doamne,
scoal\-Te [i nu ne pierde pân\ `n sfâr[it. Dumnezeule,
venit-au neamurile `n mo[tenirea Ta, spurcat-au sfânt\
biserica Ta. Degrab ne `ntâmpin\ pe noi” [i altele ca
acestea. Cu lacrimi fierbin]i udau p\mântul [i, pe sfânta
icoan\ a N\sc\toarei de Dumnezeu `n\l]ând-o, ziceau:
„O, St\pân\, acest fel de f\g\duin]e ne-ai f\cut nou\?
Au nu te-ai f\g\duit ca s\ ne fii p\zitoare [i ajut\toare?
Ci s\ nu ne dai pe noi pân\ `n sfâr[it, de[i suntem p\c\to[i [i nevrednici, pentru ca s\ nu zic\ vr\jma[ii no[tri:
Unde este Dumnezeul lor?”. Acestea c\lug\rii plângând
le ziceau, iar ap\r\toarea cea nebiruit\, cea iute [i grabnic\ ajut\toare a celor ce o cheam\ pe dânsa, pururea
Fecioara N\sc\toarea de Dumnezeu, care da r\zboi `nainte pentru a sa m\n\stire, n-a trecut cu vederea rug\ciunile lor, nici f\g\duin]ele nu le-a ar\tat mincinoase,
ci le-a `mplinit, [i la des\vâr[it\ pr\p\denie pe vr\jma[i
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i-a dat. Dar cine va gr\i minunile Fecioarei? C\ci dup\
ce a `nnoptat, f\r\ de veste s-a f\cut at=ta vifor [i furtun\ pe mare, `ncât s-au sf\râmat toate cor\biile [i n-a
r\mas decât numai una, a lui Amira, iar aceasta pentru ca s\ cunoasc\ nebunul p\catul lui, dup\ cum s-a
[i f\cut. C\ci minunea urm\ minunii. Când s-a f\cut
ziu\, v\zur\ c\lug\rii trupurile cele moarte ale barbarilor, ce z\ceau gr\mad\ la malul m\rii, [i toate
cor\biile acelea sf\râmate. Atunci [i voievodul lor, v\zând pierzarea cor\biilor, `[i b\tea fa]a [i [i-a pus
]\rân\ pe capul lui. {i, apropiindu-se cu chip smerit, s-a
f\cut rug\tor binecunosc\tor cel ce mai `nainte era fiar\
[i nu om, zic=nd c\tre c\lug\ri: „Ruga]i-v\, robii adev\ratului Dumnezeu, ca s\ nu pier [i eu”. {i le-a dat mul]ime nenum\rat\ de aur [i argint, zic=nd: „Lua]i banii
ace[tia [i zidi]i zidurile m\n\stirii voastre, f\c=ndu-le
`nalte, pentru ca s\ nu vin\ iar\[i vr\jma[ii [i s\ v\ p\gubeasc\ pe voi”. Iar c\lug\rii, lu=nd banii, au f\cut zidurile m\n\stirii `nalte, dup\ cum [i pân\ ast\zi se v\d.
Ci nu numai atunci f\r\ de necazuri [i f\r\ de primejdie Preacurata St\pân\ m\n\stirea sa a p\zit-o.
Ci [i alt\ dat\, neav=nd f\in\ nicidecum, `n mult\ sup\rare [i la mare strâmtorare era stare]ul, iar Preal\udata i s-a ar\tat `n somn [i i-a zis lui: „Ce te mâhne[ti,
fiule, pentru lipsa f\inii? Du-te de vezi hambarul plin
de f\in\ pân\ sus, pentru ca s\ cuno[ti milostivirea [i
purtarea de grij\ pe care o am pentru voi”. Iar stare]ul,
sculându-se, s-a dus cu sârguin]\ [i, v\zând hambarul
plin cu f\in\ pân\ sus, a adunat toat\ fr\]imea [i le-a
spus lor cele f\cute. Iar ei, `nsp\imântându-se, au plâns
de bucurie [i au sl\vit pe Domnul [i pe pururea Fecioara.
Alt\ dat\, iar\[i, s-au lipsit de vin [i, ar\t=ndu-se, St\pâna le-a umplut toate vasele, `ncât se v\rsa pe deasupra.
{i cu atâta dulcea]\ [i gust era, `ncât oricine cuno[tea
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c\ era cu adev\rat f\cut cu minune, [i nu facere a firii.
Alt\ dat\ iar s-au umplut de untdelemn, alt\ dat\ de
legume [i altele multe faceri de bine [i minuni a s\vâr[it [i face `n fiecare zi `n m\n\stirea aceasta, prin
cinstit\ icoana sa.
{i p=n\ ast\zi, `n chip nev\zut [i minunat, acoper\
[i p\ze[te St\pâna cea atotputernic\ m\n\stirea aceasta
sl\vit\ [i l\udat\ a ivirilor. {i este mai bogat\ decât
toate m\n\stirile Sfântului Munte, [i aceasta nu este din
alt\ pricin\, dup\ cum socotesc, f\r\ dec=t pentru multa
milostenie pe care o dau c\lug\rii la cei str\ini [i s\raci. C\ci, de[i dau toate m\n\stirile [i miluiesc pe mul]i,
acelea fac numai un praznic `n fiecare an. Dar ivirenii
fac de trei ori pe an praznic: `nt=i, la Adormirea Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, al doilea, la Botez
[i, al treilea, mar]i `n S\pt\mâna Luminat\. La aceste
praznice se adun\ mai mult de trei mii de suflete, [i `i
osp\teaz\ pe str\ini pân\ seara [i a doua zi. Dar nu
numai atunci, ci [i `n toate duminicile de peste an nu
lipsesc s\raci mul]i, pentru c\ este `n mijlocul muntelui [i aproape de târgul de la Careia, [i `i `ndestuleaz\ cu prisosin]\. Dau `ns\ [i de la m\n\stirea lui
Dionisie, lavrio]ii [i simopetri]ii, vatopedi]ii [i celelalte
m\n\stiri, ci nu vin mul]i acolo pentru c\ sunt de o
parte, afar\ numai de cazul când se `ntâmpl\ s\ vin\
pe cor\bii, la care toate dau milostenie posmagi [i `i osp\teaz\. Cu toate c\ au [i m\n\stirile lips\ din cauza
greut\]ii birului pe care `l pl\tesc `n bani, totu[i fiecare
d\ milostenie dup\ putere. Asemenea [i chinoviile, precum [i chiliile cele mici, [i nu se `ntorc niciodat\ dinspre
s\racul care vine, ca s\-l lase s\ se duc\ de[ert. Ci s\
ne `ntoarcem la cele ce ne stau `nainte [i prin scurte graiuri s\ aducem mul]umirea cu care suntem datori ~mp\r\tesei `ngerilor celei preal\udate, purt\toarei noastre
de grij\, mijlocitoarei celei neadormite [i p\zitoarei.
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Deci tu, o!, iubitoare de bine [i iubitoare de oameni,
St\pân\, tu e[ti ca o Maic\ iubitoare de fii [i doritoare
de noi, nu lipse[ti purt=nd grij\ [i mântuind, p\zind [i
chivernisind pe nevrednicii robii t\i. Iar noi `n locul acestora propov\duim darurile tale, nu ascundem facerile
tale de bine, cânt\m cu mare glas minunile tale, sl\vim purtarea ta de grij\, m\rim pronia, l\ud\m folosirea, pream\rim milostivirea. Din vremile cele trecute
aducându-ne aminte de darurile tale, din câte primejdii
ne-am izb\vit prin tine, mul]umirea aceasta dup\ datorie o aducem ]ie. Iar pentru cele din timpul de fa]\
care ne mâhnesc pe noi, ne rug\m milostivirii tale s\ nu
ui]i de turma ta aceasta, ci stai c\tre Fiul t\u [i St\pânul nostru rug\toare neadormit\. {i ne ajut\ nou\,
celor care ne primejduim, [i ne izb\ve[te pe noi de primejdiile cele nea[teptate. Vezi, St\pân\, `n câte primejdii
am c\zut. Ridic\-ne pe noi, pierz=nd toate cele ce sunt
pricinuitoare de necazuri, risipe[te fricile cele ce cad asupr\-ne, `nceteaz\ smintelile, curm\ r\zboaiele, `mblânze[te mânia ce cu nedreptate se porne[te asupra noastr\,
potole[te tulbur\rile [i certurile [i pace tare [i temeinic\ ne d\ruie[te nou\. A[a, Multmilostiv\ St\pân\,
adaug\ [i aceasta lâng\ celelalte faceri de bine ale tale.
Ca totdeauna [i ne`ncetat, propov\duind milele [i minunile tale, s\ te sl\vim pe tine, pe Dumnezeul Cel ce S-a
n\scut din tine, pe Cel f\r\ de `nceput al Lui P\rinte,
cum [i pe Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\torul Duh,
`n vecii vecilor. Amin.

Minunea a 23-a
Pentru axionul „Cuvine-se cu adev\rat s\ te fericim”,
cum a fost cântat mai `ntâi de Arhanghelul Gavriil
Imnul acesta s-a c=ntat mai `nt=i `ntr-o chilie a m\n\stirii Pantocratorului, ce se nume[te Axion Estin, `n
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locul numit Adin, `n urma minunii pe care o vom povesti
acum.
La schitul Protatului, ce se afl\ l=ng\ Careia, aproape
de locul m\n\stirii Pantocratorului, este o vale mare, cu
multe chilii. ~n una din chiliile acelea, `nchinat\ Adormirii Doamnei de Dumnezeu N\sc\toare, locuia un ieromonah b\tr=n [i `mbun\t\]it `mpreun\ cu ucenicul
s\u. {i fiindc\ la zisul schit al Protatului era obiceiul a
se face priveghere `n fiecare duminic\, `ntr-o s=mb\t\ seara, vr=nd s\ mearg\ b\tr=nul la priveghere,
`i zice ucenicului s\u: „Fiule, eu merg s\ ascult privegherea, dup\ obicei, iar tu r\m=i la chilie [i, dup\ cum
vei putea, cite[te r=nduiala”. {i a[a, s-a dus. Dup\ ce
a trecut seara, iat\ c\ bate cineva la u[a chiliei. Fratele
alerg\ [i deschise, [i v\zu un c\lug\r necunoscut lui care,
intr=nd, a r\mas `n chilie peste noapte.
Deci la vremea Utreniei scul=ndu-se, au c=ntat am=ndoi dup\ r=nduial\. {i c=nd au ajuns la „Ceea ce e[ti
mai cinstit\...”, monahul cel de loc c=nta numai: „Ceea
ce e[ti mai cinstit\ dec=t heruvimii” [i celelalte, p=n\ la
sf=r[it, adic\ vechea [i obi[nuita c=ntare a Sf=ntului
Cozma f\c\torul de c=nt\ri. Iar monahul cel str\in c=nta
altfel `nceputul: „Cuvine-se cu adev\rat s\ te cinstim,
N\sc\toare de Dumnezeu, cea pururea fericit\ [i preanevinovat\ [i Maica Dumnezeului nostru”, apoi a
ad\ugat [i pe „Ceea ce e[ti mai cinstit\...” p=n\ la sf=r[it. Auzind dar aceasta, monahul cel de loc s-a minunat
[i a zis c\tre cel ce p\rea str\in: „Noi c=nt\m numai
«Ceea ce e[ti mai cinstit\», iar «Cuvine-se cu adev\rat...» niciodat\ n-am auzit nici noi, nici cei dinaintea
noastr\. Deci, rogu-te, fii bun [i scrie-mi [i mie c=ntarea aceasta, s\ o c=nt [i eu N\sc\toarei de Dumnezeu”.
Iar acela a r\spuns: „Adu-mi cerneal\ [i h=rtie ca s\
scriu”. {i cel de loc a zis: „Nu am nici cerneal\, nici h=rtie”. Atunci str\inul i-a cerut: „Adu-mi o lespede”, [i
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monahul, alerg=nd, a aflat lespedea [i a adus-o. {i
lu=nd-o str\inul, a scris pe d=nsa cu degetul s\u c=ntarea „Cuvine-se cu adev\rat”. {i, o!, minune, at=t de
ad=nc s-au s\pat slovele pe lespedea aceea v=rtoas\,
de parc\ s-ar fi scris pe cear\ moale. Apoi i-a zis fratelui: „De acum `nainte a[a s\ c=nta]i [i voi, [i to]i dreptcredincio[ii”, [i s-a f\cut nev\zut. C\ci era Sf=ntul
~nger, trimis de la Dumnezeu ca s\ descopere c=ntarea
aceasta `ngereasc\, ce este preacuviincioas\ Maicii Lui.
{i, mai v=rtos, a fost Arhanghelul Gavriil, precum se
arat\ aceasta din titlul Sinaxarului lunii lui iunie, `n
unsprezece zile, adic\ „Soborul Arhanghelului Gavriil `n
Adin”. C\ci p\rin]ii de atunci f\ceau sobor [i praznic
[i liturghie la sus-zisa chilie Adin `n fiecare an, `n pomenirea minunii, cinstind [i sl\vind pe Arhanghelul
Gavriil, care de la `nceput p=n\ la sf=r[it a stat c=nt\re] dumnezeiesc al N\sc\toarei de Dumnezeu, [i hr\nitor, [i slujitor, [i vesel bineveselitor al ei. A[a a slujit [i
la descoperirea acestei c=nt\ri a Maicii lui Dumnezeu,
ca unul c\ruia i se cuvine aceast\ slujb\.
Dup\ ce s-a `ntors b\tr=nul de la priveghere, a `nceput ucenicul lui a c=nta „Cuvine-se cu adev\rat...”, dup\
cum `ngerul `i poruncise, [i i-a ar\tat b\tr=nului [i lespedea cu `ngereasc\ scrisoare s\pat\. Iar el, auzind [i
v\z=nd acestea, a r\mas uimit de minune. {i, lu=nd
am=ndoi lespedea aceea scris\ de `nger, au mers la
Protatul [i au ar\tat-o celui mai `nt=i al Sf=ntului Munte
[i celorlal]i b\tr=ni ai ob[tescului sobor, povestindu-le
toate cele `nt=mplate. Iar\ ei au sl\vit `ntr-un glas pe
Dumnezeu, [i au mul]umit Doamnei noastre de Dumnezeu N\sc\toare pentru preasl\vita aceast\ minune.
{i `ndat\ au trimis lespedea `n Constantinopol, la
patriarh [i la `mp\rat, povestindu-le `n scrisori toat\
cuprinderea minunii ce s-a f\cut. Deci de atunci `nainte c=ntarea aceasta `ngereasc\ s-a dat `n toat\ lumea,
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s\ o c=nte Maicii lui Dumnezeu to]i dreptcredincio[ii. Iar
sf=nta icoan\ a N\sc\toarei de Dumnezeu din biserica
ce ]inea de chilia `n care s-a f\cut minunea a fost dus\
`n biserica Protatului, c\tre P\rin]ii Sf=ntului Munte, [i
acolo se afl\ p=n\ ast\zi, a[ezat\ `n sf=ntul altar deasupra sfin]itului scaun celui de sus. Pentru c\ `naintea
acestei icoane a c=ntat mai `nt=i Arhanghelul Gavriil
c=ntarea aceasta. Iar chilia a luat numele „Axion estin”
(ce `nseamn\ „Cuvine-se cu adev\rat”) [i valea `n care
se afl\ chilia se nume[te p=n\ ast\zi Adin (adic\ „a
c=nta” sau „c=ntare”), pentru c\ acolo s-a c=ntat mai
`nt=i `ngereasca [i preacuvenit\ Maicii lui Dumnezeu
c=ntarea aceasta.

Minunea a 24-a
Pentru m\n\stirea din muntele Sinaiului [i minunea
pe care a f\cut-o Preasfânta, când voiau p\rin]ii
s\ lase m\n\stirea din lipsa hranei [i s\ plece
Aceast\ m\n\stire din sf=ntul munte al Sinaiului
(dup\ cum arat\ preasfin]itul Nectarie, patriarhul Ierusalimului, cel ce a scris [i minunea aceasta) mai `nt=i
a fost zidit\ de preafericitul `mp\rat Iustinian cel Mare,
care `mp\rat i-a dat scrisoare s\ aib\ venitul [i hrana
de la vama Egiptului. Netrec=nd mult\ vreme [i ar\t=ndu-se Mahomed (mincinosul proroc), [i el a `nt\rit
darea aceasta, adic\ s\ ia m\n\stirea din venitul v\milor Egiptului, dup\ cum se vede `n a[ez\m=ntul ei,
pe care l-a dat p\rin]ilor m\n\stirii. ~ns\, prin multele
schimb\ri ale sultanilor Egiptului celor dup\ vremi, s-a
t\iat darea aceasta. {i mai ales c\ [i singuri p\rin]ii
au l\sat-o, fiindc\ au c=[tigat metoace [i locuri multe
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`n Damasc [i `n Tripoli [i `n Gaza, de la sufletele cele
`mbun\t\]ite ale cre[tinilor de acolo, de unde duceau
cu caravanele de c\mile lucrurile trebuincioase m\n\stirii `n toat\ vremea. ~ns\, din pricina multelor
r\zboaie [i a multelor st\p=niri [i capete ce se ridicaser\ [i acolo, s-au `nchis drumurile, [i nu puteau iconomii [i al]i p\rin]i s\ trimit\ ceva la m\n\stire. ~nc\
au `nceput pu]in c=te pu]in a pierde [i veniturile [i oarecare locuri ce le avea m\n\stirea `n acele p\r]i ale
Arabiei. Deci, din pricina nep\cii [i a ner=nduielii [i a
tulbur\rii [i a r\zboaielor ce erau `n p\r]ile Gazei, ale
Tripolei [i ale Damascului, s-au `nchis drumurile o vreme,
[i nu putea caravana cu hran\ s\ vin\ la m\n\stire.
Din cauza aceasta fiind p\rin]ii la mare nevoie [i lips\,
s-au adunat [i au f\cut sfat, hot\r=nd s\ `ncuie m\n\stirea [i s\ mearg\ s\ stea o vreme `n alte p\r]i, p=n\
se va lini[ti lumea, ca s\ se deschid\ drumurile s\ vin\
caravana. Mai aveau `nc\ mult\ b=ntuial\ [i sup\rare
[i de mul]imea puricilor, care nu-i l\sau ziua [i noaptea
s\ se odihneasc\. Deci, dup\ ce s-au `nt\rit `n sfatul
acesta [i s-au preg\tit de plecare, s-au suit cu mult\
m=hnire [i lacrimi ca s\ se `nchine [i s\ liturghiseasc\
la sf=ntul v=rf, urm=nd dup\ ce se vor pogor` de acolo
s\ `ncuie m\n\stirea [i s\ plece. A[adar, soborul s-a suit
`nainte, iar iconomul m\n\stirii a r\mas `n urm\ pentru vreo nevoie sau slujb\. {i c=nd erau p\rin]ii dedesubtul sf=ntului v=rf, iconomul urca singur pe scara
muntelui, cam la o mil\ dep\rtare de m\n\stire. Ci o!,
negr\it\ mai `nainte r=nduial\ [i mare purtare de grij\
a Preafericitei [i Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu
Mariei care, `nainte de a se `nt=mpla lucrul, adic\ a r\m=ne dumnezeiescul [i sf=ntul ei l\ca[, Sf=ntul Rug,
nec=ntat [i neluminat, a purtat de grij\ [i n-a l\sat a se
face. C\ci p\rin]ii se preg\tiser\ s\ plece, neav=nd nici

100

o n\dejde de hran\, iar n\dejdea celor dezn\d\jdui]i [i
St\p=na tuturor a adus caravana cu hran\ mai presus
de n\dejde, vr=nd s\ soseasc\ `n acea zi la m\n\stire
f\r\ [tirea p\rin]ilor. A[adar, Preacurata St\p=n\, ca
s\ le fac\ p\rin]ilor cunoscut c\ acest lucru este al ei
[i c\ ea este chivernisitoare [i purt\toare de grij\ acelei
m\n\stiri, se ar\t\, `n acela[i timp, `n chip de femeie
(cu Pruncul `n bra]e), [i p\rin]ilor acolo sub sf=ntul v=rf,
[i iconomului acolo jos unde am zis. {i heretisindu-i
pe ei ar\be[te, ca orice femeie de loc, i-a `ntrebat unde
merg a[a to]i `mpreun\ [i care-i pricina de urc\ to]i pe
sf=ntul v=rf. Iar ei i-au povestit toat\ pricina lor [i scopul, adic\ de a pleca nemaiav=nd hran\. {i le zice ea:
„Sui]i-v\ sus de liturghisi]i [i, c=nd ve]i cobor`, ve]i afla
[i caravana la m\n\stire”. Dar n-au crezut, ci ca pe o
b=rfeal\ au socotit cuv=ntul ei [i s-au suit nelu=ndu-l `n
seam\. Deci ajung=nd [i iconomul [i dup\ ce au s\v=r[it
dumnezeiasca Liturghie, au ie[it [i au [ezut afar\ din
biseric\. {i vorbind `ntre d=n[ii, i-au povestit iconomului despre femeie [i cuvintele pe care le-a gr\it ea. Iar
iconomul a spus: „Femeia aceasta despre care zice]i
m-a `nt=mpinat [i pe mine [i mi-a spus c\ ast\zi vine
caravana. Iar mai ales din cauza puricilor mi-a zis s\
nu ne `ntrist\m, c\ va veni vreme c=nd se vor pierde
cu totul”.
Auzind p\rin]ii [i pe iconomul spun=nd acelea[i, l-au
`ntrebat c=nd [i unde a v\zut-o. Iar el le-a spus ceasul [i
locul. A[a au cunoscut c\ `n acela[i ceas `n care a gr\it
femeia cu p\rin]ii, a gr\it [i cu iconomul. {i s-au `nsp\im=ntat minun=ndu-se, fiindc\ dep\rtarea este foarte
lung\, cam o mil\ [i jum\tate, dar cu toate acestea nu
au crezut cuvintele femeii. ~ns\ cobor=nd [i ajung=nd
acolo unde zicea iconomul c\ a `nt=lnit-o pe femeie, `n
timp ce le ar\ta locul, s-au `ntors [i, iat\, v\d jos, la
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m\n\stire (c\ci se vedea de acolo), [i oameni din afar\,
[i c\mile, din care pe unele le desc\rcau, iar altele `nc\
veneau pe drum. {i s-au mirat mai mult nu din cauza
cuvintelor femeii, ci pentru c\ aveau `n[tiin]are [i scrisori
c\ nu este cu putin]\ a se trimite caravana. Deci ajung=nd la m\n\stire [i `ntreb=nd pe c\r\u[i cine i-a trimis,
au zis c\ o femeie oarecare, cucoan\, cu un b\tr=n epitrop al ei, i-a `nc\rcat, [i au venit `mpreun\ cu d=n[ii
s\ se `nchine acestor sfinte locuri, aduc=nd [i caravana
pentru milostenie. Iar monahii au `ntrebat: „Unde sunt
oamenii aceia?” {i c\r\u[ii au r\spuns c\, dup\ ce a
fost deschis\ poarta, mai `nt=i aceia au intrat `n\untru. {i `ntreb=ndu-l pe portar, acela a zis c\ asemenea
oameni n-a v\zut [i nici pe altcineva n-a l\sat s\ intre
`n\untru, c\ci a a[teptat s\ se `ntoarc\ iconomul. Deci
au cercetat p\rin]ii chiliile [i m\n\stirea, ca s\-i afle pe
`nchin\tori. Atunci dar, neafl=ndu-i, au cunoscut c\
aceast\ facere de bine era a N\sc\toarei de Dumnezeu
[i a prorocului Moisi. {i le-au mul]umit lor, `n\l]=nd
slav\ Puternicului Dumnezeu [i Preacuratei Maicii Lui
[i lui Moisi, slugii Sale. De atunci au pierit [i puricii,
nu numai din m\n\stire, ci [i din hotarul sf=ntului aceluia munte. Iar `n cealalt\ pustie, [i mai ales la Rait,
se afl\ mul]ime de purici. {i, `n locul unde i s-a ar\tat
Preasf=nta N\sc\toare de Dumnezeu, a zidit iconomul
acela evlavios o biseric\ `n numele pururea Fecioarei,
care p=n\ ast\zi se nume[te Preasf=nta iconomului. Iar
acolo unde s-a ar\tat p\rin]ilor, dedesubtul sf=ntului
v=rf, fiindc\ nu este loc pentru a se zidi biseric\, au
s\pat `n piatra dinspre r\s\rit o firid\ [i au a[ezat `n\untru o icoan\ mic\ a N\sc\toarei de Dumnezeu, ca
s\ se `nchine c=]i trec pe acolo, `n pomenirea minunii [i spre
slava Maicii Domnului. Iar pe biserica aceea arabii p=n\
ast\zi o numesc `n limba lor Domane, adic\ a Miresei.
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Minunea a 25-a
Pentru cel ce s-a lep\dat de Hristos prin scrisoare
~n p\r]ile Italiei era un oarecare boier, cu numele
Carol, care cheltuia averea sa pentru felurite desf\t\ri,
`ndulciri [i desfrân\ri trupe[ti; [i `n pu]in\ vreme s\r\cind [i nemaiavând de cheltuial\ ca s\ petreac\ cu galantomie [i cu r\sf\]are ca mai `nainte, s-a `ntristat [i s-a
am\rât pân\ `ntr-atât `ncât zicea, ca un dezn\d\jduit, cuvinte de hul\. Iar `ntr-una din zile s-a dus `ntr-o
p\dure s\ afle vreun vr\jitor, pe care s\-l `ntrebe dac\
nu ar putea diavolul s\-l `mbog\]easc\. Deci, umblând,
l-a `ntâmpinat pe el diavolul `n chip de osta[, [i i-a zis lui:
„Eu sunt acela pe care `l cau]i. Dac\ vei primi s\-mi
faci zapis scris cu sângele t\u cum c\ te `mpreunezi cu
mine [i te lepezi de credin]a ta, eu `]i voi da toate avu]iile lumii acesteia [i `]i voi face toate voile tale, ca s\ ai
atâta mul]umire `ncât s\ nu fie altul asemenea ]ie”. Iar
tic\losul acela, `mb\tat de dorul iubirii de de[ert\ciuni, a primit ca un dezn\d\jduit ce era [i a scris cele
`mpotriva botezului, adic\ s-a lep\dat de Hristos [i s-a
`mpreunat cu demonul. Care i-a dat desf\t\ri [i bun\t\]i vremelnice dup\ cum i-a f\g\duit. {i lua parte la
toate petrecerile lui, mergând dup\ el `n chipul osta[ului, [i `i s\vâr[ea toate poftele lui. Iar odat\ a trecut
pe lâng\ o biseric\ [i, `ntorcând tic\losul ochii c\tre dânsa,
a v\zut icoana N\sc\toarei de Dumnezeu. De unde, aducându-[i aminte de f\r\delegea lui, a suspinat amar [i
l-a durut inima. Atunci demonul l-a lovit cu un toiag
atât de tare, `ncât s-a `nnegrit carnea lui, [i i-a zis: „P\ze[te-te de-acum `nainte, s\ nu mai `ndr\zne[ti s\ prive[ti la icoana Fecioarei Maria, c\ ea mi-a f\cut multe
pagube [i pe mul]i i-a luat din mâinile mele; c\ci, dac\
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te voi mai prinde vreodat\ c\ `ntorci ochii c\tre dânsa,
`]i voi da aspr\ moarte, p\gubindu-te de bun\t\]ile vie]ii
celei de acum, iar sufletul t\u `l voi lua cu mine `n munca
cea ve[nic\”. Acestea auzindu-le, tic\losul acela a r\mas `ntristat foarte, nu atât pentru r\nile trupului, cât
pentru moartea sufletului. {i socotind `n sine cum ar face
ca s\ se izb\veasc\ de robia aceasta, zicea: „Vr\jma[ul
singur a m\rturisit c\ Preasfânta Fecioar\ i-a luat pe
mul]i din mâinile lui, deci poate se va milostivi [i spre
mine darul ei, ca o Maic\ a lui Dumnezeu Cel `ntru tot
milostiv”. Acestea le gândea el, iar vr\jma[ul, necunoscând cele ascunse ale inimii lui, l-a trecut pe lâng\
alt\ biseric\, pentru a vedea dac\ `i ascult\ porunca. {i
acela, v\zând u[a deschis\, a alergat cu sârguin]\ [i,
intrând `n\untru, a c\zut la p\mânt `naintea preacinstitei icoane a Maicii lui Dumnezeu, b\tându-[i pieptul [i
strigând acestea din adâncul inimii, cu suspinuri [i cu
lacrimi fierbin]i: „St\pân\ [i Doamna lumii, apuc\ `nainte [i m\ izb\ve[te din mâinile diavolului! Mult\ este
puterea ta, ~mp\r\teas\ a toate, arat-o [i spre mine cel
de trei ori tic\los; mare este milostivirea ta, milostive[te-te [i spre cel tic\los; nem\surat\ este mila ta, miluie[te-m\ [i pe mine cel nevrednic”.
Acestea [i altele multe zicând, vr\jma[ul, de mânie,
f\cea mult\ tulburare afar\ din biseric\. Apoi, dup\ o
bucat\ de vreme, a strigat: „Eu m\ duc, necredinciosule,
c\ m\ gone[te puterea Fecioarei, dar p\strez zapisul
t\u, [i când va [edea Fiul ei ca s\ judece ca un drept
Judec\tor, te va da pe tine `n mâinile mele, fiindc\ de
bun\voie te-ai lep\dat de credin]a ta”. Aceasta zicând, vicleanul a pierit, iar Carol cu mai multe lacrimi [i
suspinuri se ruga c\tre milostiva Maic\ a Preamilostivului Dumnezeu, cerând milostivire [i iertare. A[a a
urmat trei zile plângând cu amar, din inim\, [i zicând
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cuvinte atât de dureroase [i cu atâta plângere, `ncât
mai [i pietrele l\crimau. {i a[a, de multa osteneal\ [i
de b\t\ile `n piept ce le suferise, a obosit. {i pu]in adormind, a v\zut `n vis pe Preasfânta, care `i zise lui: „Tu
te-ai lep\dat de Fiul meu, ce voie[ti dar acum aici, `n
casa mea?”. Iar el i-a r\spuns cu smerit\ vorbire [i cu
lacrimi, zicând: „O! Preasl\vit\ Maic\ a milostivirii,
pentru cine s-a r\stignit Fiul t\u cel cu totul milostiv
[i mult `ndurat? Au pentru cei drep]i? Nu, ci pentru cei
p\c\to[i. Iar eu, de[i mare f\r\delege am f\cut, `ns\
tâlharul, desfrânata, desfrânatul [i mul]i al]ii m\ `ndeamn\ s\ `ndr\znesc, pe care, pentru nem\rginita Lui
milostivire, i-a miluit. Care nu te-au f\cut pe tine solitoare [i mijlocitoare, Maica Lui cea preadulce, [i totu[i
nu le-a `ncuiat lor milostivirile cele iubitoare de oameni.
{i pe mine, care am `ndr\zneala ta, cum nu m\ va primi?
Milostive[te-te spre mine, St\pâna mea, c\ toate le po]i
câte le voie[ti [i orice vei cere de la Fiul [i Dumnezeul T\u
prime[ti negre[it, fiindc\ te-a f\cut pe tine mijlocitoare a p\c\to[ilor”. Atunci `i zice St\pâna: „Fiindc\
ai urât f\r\delegea ta [i te c\ie[ti din toat\ inima, te
primesc pe tine [i te `ntorc la Fiul meu. Dar s\ nu te
ar\]i nemul]umitor pentru darul acesta a[a de mare,
ci s\ faci lucruri vrednice de poc\in]\”. Iar acela, mul]umindu-i din destul, i-a r\spuns: „St\pâna mea [i
Doamn\ Preasl\vit\, toate `]i sunt cu putin]\ ]ie, deci
f\-mi mie [i darul acesta spre `ncredin]area iert\rii mele:
Porunce[te s\-mi `ntoarc\ vr\jma[ul zapisul acela viclean, cel scris de mâna mea, ca s\ nu m\ `nfrico[eze,
cum c\ vrea s\-l aduc\ la ziua judec\]ii Dreptului Judec\tor. Cunosc cum c\ nimic nu este cu neputin]\ la tine,
deci, ca o Maic\ a Atotputernicului Dumnezeu, po]i s\
iei [i scrisoarea aceea cu totul nebuneasc\, pentru ca s\
se smereasc\ des\vâr[it vicleanul [i s\ nu aib\ nici o
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n\dejde asupra mea”. R\spuns-a lui St\pâna: „~ntru
slava Fiului [i Dumnezeului meu, fac\-se [i aceasta!”.
{i i s-a p\rut lui cum c\ a auzit `n v\zduh glasuri, zicând: „Ca o Maic\ a drept\]ii, o, St\pân\, s\ nu faci nedreptatea aceasta, ca s\ iei pe acela care a m\rturisit cu
zapisul lui cum c\ este al meu”. Iar ea a zis: „Vr\jma[ule al Adev\rului, totdeauna e[ti mincinos, `ns\ acum
ai spus adev\rul, cum c\ sunt Maica drept\]ii, [i pentru aceasta voi face dreapt\ judecat\, luând zidirea
Fiului meu din mâinile tale, c\ci cu nedreptate este
s\ o st\pâne[ti tu, cel str\in”.
Acestea auzind, Carol a luat mult\ veselie [i, de
bucurie, s-a de[teptat [i a v\zut c\ n-a fost vis, ci a aflat
— o! minune — `n mâinile sale zapisul cel scris de el.
Cât\ veselie socoti]i c\ a fost `n ziua aceea, nu numai pentru el, ci [i pentru to]i acei care au auzit [i au v\zut zapisul scris de m=na lui. To]i s-au `nsp\im=ntat, to]i s-au
minunat de nem\rginita mil\ a St\pânului [i de puterea cea neasem\nat\ a preal\udatei Fecioare. Vestea
aceasta s-a dus `n multe cet\]i [i ora[e. {i dup\ ce a auzit
[i preasfin]itul Leon, care era `n vremea aceea arhiepiscop `n Roma, a trimis oameni de au adus pe Carol.
{i, v\zând scrisoarea aceea, a poruncit s\ se fac\ la
biserica de ob[te slujb\ spre mare mul]umire Maicii lui
Dumnezeu. {i au s\vâr[it praznic cu mare veselie [i
mul]i care tr\iau `n felurite f\r\delegi [i `n desfrân\ri
fiind afunda]i s-au poc\it din tot sufletul, n\d\jduind c\
prin rug\ciunile Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu
vor dob=ndi iertarea p\catelor. Iar Carol, f\cându-se
c\lug\r, a ar\tat roduri vrednice de poc\in]\, dup\ cum
i-a poruncit Doamna noastr\, [i prin darul ei s-a `nvrednicit de cereasca fericire, pe care dea Dumnezeu
ca noi to]i s\ o dobândim pentru rug\ciunile ei [i ale
tuturor sfin]ilor. Amin.
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Minunea a 26-a
Alta asemenea, pentru Teofil
cel ce s-a lep\dat de Hristos `n scris
Dup\ venirea cea `n trup a Domnului nostru Iisus
Hristos, `n anii cinci sute treizeci [i [apte, se afla `n
eparhia cilicienilor un epitrop, iconom al episcopului cet\]ii adaneilor, Teofil cu numele, om cinstitor de Dumnezeu [i cu fapte bune, care petrecea bine [i cu bun\
cuno[tin]\, chivernisind treburile Bisericii cu atâta dragoste de Dumnezeu, `ncât to]i `i mul]umeau. Iar dup\ ce
a murit episcopul, au alergat to]i la mitropolit cerând
ca s\ hirotoniseasc\ lor episcop pe Teofil, care era om
drept [i cu fapte bune. Teofil `ns\ n-a primit, ca un om
smerit ce era. Atunci mitropolitul, v\zând hot\rârea lui
cea nestr\mutat\, a hirotonisit pe altul, c\ruia i-a zis
s\-l iubeasc\ pe Teofil [i s\-l aib\ epitrop.
{i a petrecut astfel Teofil cu fapte bune [i frumoase
mult\ vreme. Ci vr\jma[ul adev\rului a zavistuit fapta
bun\ a aceluia [i a uneltit s\-l arunce `ntr-o mare pr\pastie, dup\ cum a [i f\cut. Adic\ a lucrat cu me[te[ugirile lui [i cu clevetirile oarec\ror oameni cu rele n\ravuri [i l-a urât at=ta noul episcop, `ncât l-a izgonit pe
nedrept din dreg\toria pe care o avea `n Biseric\, punând
pe altul `n locul lui. Nedreptatea aceasta la `nceput a
r\bdat-o Teofil [i nu s-a sup\rat, dar mai pe urm\ l-a
z\d\r=t dracul spre mult\ m=nie, aducându-i aminte
de dreg\toria `n care a fost [i din care l-a scos pe nedrept nerecunosc\torul episcop, care ocupa acest `nalt
loc numai pentru c\ el, Teofil, n-a voit slava. Acestea [i
altele mai multe a s\dit vr\jma[ul `n mintea lui Teofil [i
i-a dat a[a de mare r\zboi, `ncât l-a biruit, `nduplecându-l s\ fac\ episcopului o vr\jitorie ca s\-l primeasc\
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iar `n dreg\toria lui cea mai dinainte. Deci era `n acea
]ar\ un om care f\cea mari vr\jitorii, pe acesta l-a `ntrebat Teofil dac\ ar putea s\-l ajute. Iar acela i-a r\spuns: „Eu voi face s\ te `ntorci la boieria ta [i s\ ai mai
mult\ cinste, numai s\ te `nchini `nv\]\torului meu [i
s\ faci orice `]i va zice. Dar s\ te p\ze[ti s\ nu-]i faci
cruce, orice vei vedea, c\ r\m=nem nelucr\tori”. Iar
acela a primit, de mânie biruit fiind. {i, ducându-se `ntr-un loc pustiu, a `nceput spurcatul a face vr\jitoriile lui,
strigând pe draci, care `ndat\ s-au adunat mul]ime nenum\rat\ [i `n mijlocul lor a stat cel mai mare, cu mult\
`ngâmfare. Atunci a zis vr\jitorul c\tre Teofil: „~nchin\-te domnului nostru”. {i `nchinându-se el, a zis vr\jitorul c\tre demonul: „St\pâne al nostru, omul acesta a
fost gonit de episcopul s\u [i ]ie ]i l-am adus ca s\-i
aju]i”. R\spuns-a diavolul: „Dac\ se va lep\da de Hristos
[i se va face rob al meu, voi face s\ aib\ mai mult\ cinste
decât mai `nainte [i toat\ `ndulcirea `i voi da, dup\ cum
cuno[ti puterea mea. Numai s\-mi fac\ scrisoare cu a sa
mân\ cum c\ se leap\d\ de Fiul Mariei, pentru ca s\ nu
m\ batjocoreasc\ mai pe urm\”. Atunci Teofil, `ngâmfat fiind de slava lumii cea de[art\, sau mai bine zis
`ndemnat de acel `ncep\tor duh al mândriei, a scris nebunul c\ se leap\d\ de Mântuitorul [i s-a `mpreunat
cu diavolul [i, isc\lind scrisoarea, a dat-o vr\jma[ului, care l-a `mbr\]i[at [i l-a s\rutat, zicându-i: „De
acum vei cunoa[te puterea mea”. {i, zicând acestea, s-a
f\cut nev\zut cu toate duhurile r\ut\]ii, iar v=nz\torul
acela s-a `ntors `n cetate.
Deci, a doua zi, l-a chemat episcopul pe Teofil [i l-a
r=nduit iconom, cerând de la el iertare pentru necinstea ce i-a f\cut, [i i-a f\cut metanie pân\ la p\mânt, `ncât
s-au minunat to]i cei ce erau de fa]\. ~ns\ aceasta s-a
f\cut prin lucrarea diavolului care, ducându-se noaptea
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la episcop, l-a `ngrozit [i amenin]at pân\ `ntr-atât, `ncât
de fric\ a primit s\ fac\ a sa voie. Deci s-a `n\l]at Teofil
la o cinste mai mare decât `nainte, dar nu era smerit ca
atunci, ci mai v=rtos mândru, [i se temeau to]i de el
[i-l cinsteau, iar mai mult decât to]i episcopul. {i venea
vr\jitorul acela deseori la el de-l sf\tuia s\ p\zeasc\
f\g\duin]a c\tre acela care i-a dat cinstea [i nici s\ nu-i
treac\ prin minte cumva s\ se lepede de el [i s\ se fac\,
astfel, nemul]umitor c\tre binef\c\torul s\u. Iar nebunul acela mai `ntâi i-a mul]umit, dar mai pe urm\,
c=nd a socotit adâncul pierz\rii `n care s-a afundat, a
`nceput a-l ur`. {i, aducându-[i aminte de munca cea ve[nic\, zicea `ntru sine acestea: „Vai mie! cum m-am r\t\cit, nebunul, [i m-am f\cut rob vr\jma[ului pentru cinstea
aceasta vremelnic\. N-am putut suferi lipsa dreg\toriei
`n care am fost, dar cum oare nu am socotit paguba fericirii celei ve[nice de care m-am lipsit [i nu m-am gândit
la ~nfrico[\toarea Judecat\ a ~mp\ratului Ceresc, Care
m\ va arunca `n focul cel ve[nic, o!, nebunia mea, [i cine
nu m\ va plânge pe mine cel prea f\r\ de minte!” Acestea
gândindu-le, se tânguia ziua [i noaptea [i ca un nevrednic se temea s\ fac\ rug\ciune, ci numai plângea
cu amar, zicând: „Vai ]ie, tic\loase Teofile! Cum ai `nnebunit de te-ai lep\dat de St\pânul t\u? Cine poate acum
s\ ia zapisul cel scris de mâna mea din ghearele diavolului? Vai mie, tic\losului! Mai bine s-ar fi despicat p\mântul ca s\ m\ `nghit\ sau s\ fi c\zut v\paie de foc din
cer ca s\ m\ piard\, decât s\ m\ lep\d de Ziditorul [i
Mântuitorul meu!” Acestea [i altele mai multe zicând,
i-a venit pu]in\ `ndr\zneal\ [i n\dejde din dumnezeiasca mil\ [i, ducându-se la o biseric\ a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, a c\zut `naintea sfin]itei icoanei
sale, plângând cu amar [i suspinând din adâncul inimii
[i m\rturisind cu glas mare f\r\delegea lui, [i zicea c\
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nu se va ridica de la p\mânt pân\ ce nu va vedea un c=t
de mic semn de milostivire de la Maica milei. {i a petrecut patruzeci de zile rugându-se, cu ajutorul Preasfintei, care l-a `mputernicit de a putut s\ posteasc\
atâta vreme [i nu l-a l\sat pe demon ca s\-i fac\ vreo
sup\rare.
{i dup\ patruzeci de zile, adormind, v\zu pe Doamna
lumii, sc\parea p\c\to[ilor [i izvorul milei, care `i
zise lui: „Tu te-ai lep\dat de Fiul meu, cum dar s\ m\
rog eu pentru tine?”. Iar acela cu lacrimi i-a r\spuns:
„Doamn\ [i St\pân\, Mântuitoarea lumii, cunosc cum
c\ mare este f\r\delegea mea, am gre[it St\pânului meu,
`ns\ cunosc [i milostivirea Lui cea nem\rginit\ [i nem\surata iubire de oameni, c\ pentru p\c\to[i a p\timit [i pe tâlhari [i pe vame[i i-a mântuit. {i m\car c\
f\r\delegea mea este [i mai mare [i mai grea decât a
tuturor, totu[i la acoper\mântul [i ajutorul t\u alerg [i
`n noianul milostivirii Atot`nduratului Fiului t\u arunc
dezn\d\jduirea sufletului meu, n\d\jduind s\ aflu pu]in\ milostivire. Cred cu t\rie c\ mica mea poc\in]\ [i
marele t\u ajutor vor `ndupleca nem\rginita mil\ a F\c\torului [i M=ntuitorului meu. Dar, St\pâna mea, cheza[a
celor ce se poc\iesc, d\-mi mie o mic\ mângâiere, nu te
`ngre]o[a de mine cel desfrânat, nici `]i `ntoarce fa]a ta
de la mine cel `ntinat. M\ f\g\duiesc ]ie, Doamna mea,
ca prin poc\in]a mea cea bun\ s\ am\r\sc pe diavolul cel pe care l-am veselit cu f\g\duin]a [i `mpreunarea
mea cea f\r\ de pricepere [i nebuneasc\. {i, dup\ cum
am sup\rat pe sfin]ii `ngeri, iar\[i s\-i veselesc cu lucrurile poc\in]ei mele, care, de[i nu va ajunge ca s\ fie atât
de mare pe cât este f\r\delegea mea, ceea ce va lipsi va
`mplini milostivirea Preabunului St\pân, Care [i-a v\rsat pentru p\c\to[i sângele S\u cel preascump. {i pe
Acela de care ca un nebun m-am lep\dat, pe Acela din
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toat\ inima mea ~l m\rturisesc [i ~l cred Dumnezeul
[i Mântuitorul lumii. {i sunt gata s\-mi v\rs sângele
meu pentru dragostea Lui, ca s\ se `ncredin]eze de m\rturisirea mea. Pe vr\jma[ul `l anatemizez, `l hulesc [i m\
lep\d de el, iar pe tine, cinstit\ ~mp\r\teas\ a `ntregii
zidiri, te cinstesc, m\ `nchin [i m\ rog ]ie, s\-mi dai ajutorul t\u”. Acestea zicând, i-a r\spuns St\pâna: „Fiindc\
iar\[i din tot sufletul m\rturise[ti pe Fiul meu Dumnezeu
adev\rat, voi face rug\ciune pentru tine, ca s\-]i primeasc\ poc\in]a”. {i `ndat\, de[teptându-se Teofil, din
dumnezeiasca mil\ i-a venit `ndr\zneal\ [i n\dejde de
mântuirea lui [i, v\rsând lacrimi peste lacrimi, dup\ trei
zile, iar a v\zut pe St\pâna, care i-a zis lui cu lin\ fa]\:
„Bucur\-te, c\ a primit Fiul meu poc\in]a ta [i `]i iart\
f\r\delegea, deci sârguie[te-te pân\ la sfâr[itul vie]ii tale
ca s\ dai lupta [i nevoin]a cea cuviincioas\, aduc=ndu-]i aminte totdeauna de o facere de bine ca aceasta”.
Iar Teofil, mul]umind, a r\spuns: „Deoarece mi-ai luat
`ntristarea cea nem\surat\, m\ rog ]ie, atotputernic\
St\pân\, porunce[te ca s\-mi iau `napoi de la diavolul
zapisul meu cel nebunesc spre `ncredin]area iert\rii
mele. C\ acesta m\ `ntristeaz\ pe mine [i m\ nec\je[te
când `mi aduc aminte [i mor des\v=r[it”. ~i zice lui N\sc\toarea de Dumnezeu: „Teme-te de Dumnezeu, c\ Acela
face voia celor ce se tem de El”. Atunci s-a sculat cu mult\
bucurie Teofil [i, rugându-se alte trei zile ca [i mai `nainte, i s-a ar\tat din nou Preal\udata `n vedenie, zicându-i: „Pentru ca s\ te `ncredin]ezi cum c\ a primit
Domnul poc\in]a ta [i te-a izb\vit din robia diavolului,
prime[te [i zapisul cel scris cu mâna ta”. Iar el, de[teptându-se, l-a v\zut `n mâinile sale dup\ cum era
f\cut [i isc\lit. {i cine va putea povesti oare veselia de
care s-a umplut? C\ci sl\vea pe Domnul [i mul]umea
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pururea Fecioarei, propov\duind mila cea nem\rginit\
a ei [i puterea cea neasem\nat\.
De acestea `n[tiin]ându-se, episcopul [i to]i ai cet\]ii
au sl\vit pe Dumnezeu, Cel ce face ni[te minuni ca acestea. Iar Teofil a murit des\vâr[it pentru lume, urând
toate voile trupului [i lep\dându-se de toat\ slava cea de[art\ [i cinstea cea vremelnic\, [i a slujit bisericii aceleia
a Preasfintei toat\ via]a lui, cu mult\ sârguin]\ [i smerenie. Iar mutându-se din aceast\ via]\, [i-a dat cinstitul s\u suflet `n mâinile lui Dumnezeu [i ale Maicii
Sale [i a fost `ngropat `naintea preasfintei icoane a Preacuratei Fecioare, `n locul unde a f\cut m\rturisirea
p\catului s\u. {i pentru marea lui poc\in]\ [i nevoin]\, cum [i pentru faptele bune pe care le-a s\vâr[it,
bun\ mireasm\ a izvorât din moa[tele lui [i multe
minuni au s\vâr[it `ntru slava lui Dumnezeu Cel cu
totul milostiv [i a Maicii Lui cea f\r\ de prihan\ de c\tre
cinstite moa[tele sale.
Aceast\ istorisire a fost scris\ de un ucenic al lui,
Eftihian cu numele, care a fost de fa]\ la toate [i a m\rturisit, pentru ca s\ [tim noi, p\c\to[ii, cât poate St\pâna `ngerilor, folositoarea [i mijlocitoarea noastr\.
Pentru ale c\rei rug\ciuni, o, de ne-am `nvrednici fericirii
celei cere[ti! Amin.

Minunea a 27-a
Pentru cel ce a v\zut pe Preasfânta `mp\rt\[ind
cu pâine cereasc\ pe fra]ii care se ostenesc
Pe vremea Sfântului Sava erau `n lavra lui mul]i
c\lug\ri `mbun\t\]i]i care slujeau Domnului. Deci s-a dus
[i un boier, de bun neam [i bogat, ca s\ se c\lug\reasc\,
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pe care l-a primit cu bucurie sfântul. {i, fiindc\ nu era
`nv\]at cu osteneala, `l chivernisea, nel\sându-l s\ se
duc\ cu ceilal]i fra]i la lucr\rile cele grele ale p\mântului, unde se lucra pân\ la al nou\lea ceas, când veneau,
citeau slujba de ob[te [i tocmai dup\ vecernie mâncau
— o dat\ pe zi, dup\ rânduiala vie]ii celei monahice[ti.
Aceasta fiindc\ nu putea s\ o fac\ acel nou `ncep\tor,
i-a poruncit s\ se nevoiasc\ `n m\n\stire, dup\ putere,
[i s\ posteasc\ `n fiecare zi pân\ ce se adun\ to]i fra]ii
ca s\ m\nânce `mpreun\, dup\ rânduial\. ~ns\ el nici
m\car porunca aceasta nu o p\zea, ci mânca `n chilia
lui, pentru c\ `i aduceau rudeniile fel de fel de bucate.
Sfântul [tia aceasta, ci pentru c\ era `ncep\tor, ca s\
nu se tulbure, nu-i zicea nimic, ci numai ruga pe Dumnezeu ca s\-l `ndrepteze. Deci a venit praznicul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu cel din ziua a cincisprezecea a lui august [i, `n ziua de dinaintea pr\znuirii,
c=nd se duceau fra]ii la ascultare s\ lucreze, le-a spus
sfântul s\ se `ntoarc\ la m\n\stire la ceasul al nou\lea,
ca s\ cânte vecernia. Iar noului `ncep\tor, de asemenea,
i-a zis s\ se duc\ la biseric\ la ceasul vecerniei s\ caute,
dup\ ce to]i p\rin]ii [i fra]ii se vor aduna, ca s\-i dea
vreun cuv=nt. A[a s-a [i f\cut.
{i, dup\ ce au venit p\rin]ii, a avut `ncep\torul o
vedenie minunat\, nu dormind, ci treaz. A v\zut o femeie preafrumoas\ `ntre doi `ngeri, str\lucind mai
tare decât razele soarelui, [i un `nger ]inea un potir plin
cu pâine cereasc\, iar cel\lalt o mahram\ sub]ire. Iar
femeia aceea frumoas\, care era St\pâna noastr\, ]inea
o linguri]\ de aur. {i se ducea câte un frate [i `i [tergea
`ngerul fa]a cu basmaua, apoi se `nchina Preasfintei [i
ea lua linguri]a [i `i d\dea pâine cereasc\. Acestea v\zându-le, noul `ncep\tor se minuna [i, apropiindu-se
ca s\ se `nvredniceasc\ [i el de un dar ca acesta, nu i s-a
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`ndeplinit dorin]a, c\ nici `ngerul nu l-a [ters, nici Preasfânta nu l-a `mp\rt\[it, ci i-a zis lui: „Pâinea aceasta este
trupul Fiului meu [i o primesc numai cei ce postesc p=n\
seara `n ceasul acesta [i se cur\]esc, ci tu nu poste[ti,
cum te vei `mp\rt\[i cu pâinea aceasta?”. Iar acela i-a zis:
„M\car s\ m\ [tearg\ `ngerul cu mahrama aceea sfin]it\”. ~ns\ ea i-a r\spuns: „Dac\ voie[ti s\ te [tearg\
cu mahrama, s\ te ostene[ti [i tu cu ceilal]i, c\ aceia sunt
asuda]i de osteneal\, de aceea `i [terge, dar pe tine de care
sudoare s\ te [tearg\ `ngerul?”. Acestea auzind, s-a `ngrozit [i, alergând la egumen, a zis: „A]i v\zut oare
vedenia pe care am v\zut-o eu, nevrednicul?”. R\spunsu-i-a sfântul: „Ce ai v\zut tu a fost spre `ndreptarea ta.
To]i fra]ii sunt `ncredin]a]i c\ Preasfânta `i sfin]e[te ca
s\ fie vrednici a se `mp\rt\[i cu dumnezeie[tile Taine la
toate praznicele”.
De atunci `nainte dar s-a ostenit [i el mai mult [i a
mâncat mai pu]in. {i a[a, sfâr[indu-se `n fericit\ ascultare, s-a `nvrednicit de fericirea cea cereasc\.

Minunea a 28-a
Pentru cea care a n\scut un prunc negru [i a
izb\vit-o din ape cu copilul Maica lui Dumnezeu
Peste marele râu Naris, care trece prin mijlocul ora[ului Narini, a fost zidit un mare [i frumos pod, `ntruc=t
râul acesta era foarte larg [i adânc. ~n acest ora[ era un
boier bogat cu slugi [i robi mul]i, `ntre care era [i un
arap pe care `l iubea mult boierul pentru c\ `i f\cea multe
slujbe. Deci s-a `ntâmplat de a n\scut so]ia boierului un
copil negru ca cerneala, `ncât era mai ca [i arapul. Din
ce pricin\ nu o [tiu, c\ci femeia era curat\ [i se p\zea
de astfel de fapte [i alt b\rbat nu cuno[tea `n afar\ de
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so]ul ei. {i mai ales avea mare evlavie c\tre Preasfânta,
pentru care o iubea St\pâna [i o `nvrednicea de multe haruri, `ntre ele fiind [i acesta pe care mai jos `l vom scrie.
Deci to]i cei ce-l vedeau pe copil, nu numai str\inii,
ci chiar [i boierul, socoteau c\ l-a f\cut cu arapul, din
care pricin\ avea mare sup\rare boierul [i-i era ru[ine
de oameni. Pentru c\ to]i `n toate p\r]ile numai de
aceasta vorbeau [i de multe ori `l biruia sup\rarea pân\
`ntr-atât, `ncât cugeta s\ omoare pruncul, pe arap [i
pe so]ia sa. ~ns\ Preasfânta `i d\dea r\bdare, c\ci cuno[tea cur\]ia nevinovatei aceleia. {i f\cându-se femeia
s\n\toas\, boierul, ca s\ scape de ocara oamenilor, i-a
zis: „O, femeie rea! Ia-]i copilul cel de pripas, pe care l-ai
n\scut `n desfrânare, fugi degrab\ din casa mea [i du-te
`n locul unde s\ nu te vad\ mai mult ochii mei, pentru
ca nu cumva s\ m\ mânii vreodat\ [i s\ te omor”. Acestea zicând, a apucat-o pe ea de cosi]e [i a aruncat-o afar\
din cas\ `mpreun\ cu pruncul.
Deci plângând ea [i tânguindu-se, s-a dus la un unchi
al s\u, socotind c\ o va primi m\car acela, ca pe una ce
era din sângele lui. Dar [i acela a alungat-o cu multe
oc\ri [i def\im\ri. {i a[a au f\cut toate rudeniile ei,
socotind to]i c\ `ntr-adev\r cu arapul a f\cut copilul.
Deci, v\zând c\ toate rudele ei au oc\rât-o [i alungat-o,
s-a `ntristat [i a dezn\d\jduit pân\ `ntr-atât `ncât, ca
o tic\loas\, `[i pusese `n gând s\ se omoare `mpreun\ cu
pruncul, nemaiputând s\ sufere ocara oamenilor. Acestea cugetând, a intrat `n biserica Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu [i, c\zând `naintea icoanei ei, a plâns p=n\
a udat pardoseala bisericii, zicând: „Preadulcea mea
Doamn\ [i St\pân\, m\ rog milostivirii tale s\ nu la[i
sufletul meu s\ se munceasc\ pentru moartea cea de
bun\voie pe care eu acum m\ duc s\ o iau, c\ci nu pot
s\ suf\r def\imarea oamenilor [i ocara”.
{i dup\ ce a plâns mult\ vreme, s-a dus `n târg
aproape de râu [i a zis acestea cu mare glas `n auzul
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tuturor: „Asculta]i-m\, pentru numele Domnului!”. Deci
to]i au ascultat ce vrea s\ spun\. {i le zice lor: „St\pâna
N\sc\toare de Dumnezeu s\ arate vreun semn acelora
care m\ clevetesc cu nedreptate, c\ eu nu am ce s\ mai
fac decât aceasta”. {i, sfâr[ind aceste cuvinte, s-a aruncat `n râu `mpreun\ cu pruncul. Iar b\rbatul ei [i oarecare din rudenii care s-au `ntâmplat acolo `n târg s-au
`ntristat de moartea ei. {i, intr=nd `n biseric\, se rugau,
cerând de la Dumnezeu s\ nu-i pedepseasc\ pentru pricina aceasta, fiindc\ ei nu [tiau dac\ a fost vinovat\,
c\ci numai copilul prin culoarea pielii m\rturisea pe
tat\l s\u. Astfel, pe când se rugau ei, au auzit poporul de afar\ l\udând cu mare glas pe Domnul, pentru
c\ femeia a ie[it s\n\toas\ din râu cu pruncul, care acum
era alb [i foarte frumos.
Deci `ndat\ a alergat b\rbatul ei `nsp\imântat [i, `mbr\]i[=nd-o pe d=nsa, plângea de bucurie [i-i cerea iertare pentru asprimea pe care i-a ar\tat-o, s\ruta pruncul,
sl\vind pe Domnul, Care n-a l\sat s\ moar\ nevinovata, `nvinuit\ cu nedreptate. Apoi, `ntrebând-o cum
s-a f\cut minunea, ea a r\spuns: „Când am v\zut c\
m-a]i oc\rât to]i [i m-a]i izgonit, din prea mare sup\rare
[i am\r\ciune, am pus `n gând s\ m\ omor; `ns\ mai
`ntâi am intrat `n biseric\ [i am c\zut la Preasfinta
N\sc\toare de Dumnezeu, pe care am v\zut-o `n ad=ncul
râului, [i mi-a zis mie: «S\ nu te `ntristezi, c\ eu nu te las
s\ te `neci». Atunci am v\zut c\ apa a stat desp\r]it\ `n
dou\ p\r]i [i nu s-a apropiat de mine, iar eu am spus:
«Dar pentru ce s\ voiesc via]\, St\pâna mea, ca s\ am
sup\r\ri, oc\ri [i munci?». Gr\it-a Preasfânta: «Alt\
femeie mai sl\vit\ decât tine s\ nu fie `n ora[ul vostru, nici alt copil mai frumos decât al t\u». {i m-a luat de
mân\ cu copilul [i m-a adus pe pod, zic=nd: «Fiindc\
vrea b\rbatul t\u semn ca s\ cread\ c\ al lui este copilul, s\ se fac\ decât to]i pruncii cet\]ii voastre mai
alb». {i `ndat\ dup\ ce a zis acestea Preasfânta s-a
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`n\l]at la ceruri, iar pruncul a luat cu minune frumuse]ea
aceasta”.
Deci auzind [i v\zând cei ce st\teau de fa]\ o minune
ca aceasta, au sl\vit pe Dumnezeu [i pe pururea Fecioara St\pâna. Iar pe femeie o rugau s\-i ierte pentru clevetirea cea nedreapt\, [i mai ales b\rbatul s\u,
care o ruga s\ se `ntoarc\ la casa lui. ~ns\ ea a zis: „Se
cuvine s\ sl\vesc pe Dumnezeu [i pe St\pâna mai mult
c\ te-ai `ncredin]at c\ nu ]i-am vândut cinstea, decât
c\ mi-a sc\pat via]a. Deci de-acum `nainte nu se cade s\
mai slujesc casei tale, ar\tându-m\ astfel nemul]umitoare c\tre f\c\toarea de bine, care mi-a f\cut acest
minunat dar. Tu m-ai izgonit [i m-ai urât, iar ei i-a fost
mil\ de mine [i nu m-a l\sat s\ pier cu sufletul [i cu
trupul”. Apoi s-a dus la o m\n\stire de fecioare [i s-a
f\cut c\lug\ri]\. {i, tr\ind via]\ `mbun\t\]it\ [i minunat\, s-a `nvrednicit de ~mp\r\]ia cerurilor, pe care dea
Dumnezeu ca noi to]i s\ o dobândim.

Minunea a 29-a
Pentru oarecare m\n\stire care, ajungând la mare nevoie,
a fost ajutat\ cu preasl\vire de Maica lui Dumnezeu
Pe vremea când st\pâneau dreptcredincio[ii `mp\ra]i, se afla `ntr-un loc pustiu o m\n\stire `nchinat\
pururea Fecioarei Maria, pe care monahii ne`ncetat o
l\udau [i o sl\veau. Iar cre[tinii, [tiind evlavia lor, le
trimiteau cele trebuincioase pe tot anul [i aveau cu ce tr\i,
pentru c\ nu numai norodul cel de ob[te, ci [i `mp\ra]ii
le trimiteau daruri [i `i ajutau. ~ns\ dup\ o vreme, sculându-se cu r\zboi p\gânii [i biruind pe cre[tini, le-au
luat p\mânturile de unde m\n\stirea primea venituri,
[i nici `mp\ra]ii nu aveau voie s\ le trimit\ de cheltuial\ ca mai `nainte. De aceea au vrut monahii s\ fug\
de acolo, nemaiavând cele de trebuin]\.
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Deci `ntr-o zi s-au sf\tuit monahii s\ s\vâr[easc\
Dumnezeiasca Liturghie [i s\ se `mp\rt\[easc\ to]i cu
Sfintele [i Preacuratele Taine, ca s\ se ierte unul cu
altul [i apoi s\ se duc\ fiecare unde voie[te. Adunându-se, au cântat toat\ slujba cu lacrimi, iar când ziceau
„Cuvine-se cu adev\rat s\ te fericim pe tine, N\sc\toare
de Dumnezeu” [i celelalte, au auzit zgomot [i lovituri `n
jitni]e [i ie[ind trapezarul afar\ a aflat — o! minune —
toate l\zile [i toate jitni]ele pline de grâu ales [i frumos,
pe care v\zându-l dup\ liturghie, fra]ii s-au bucurat cu
bucurie mare [i au strigat cu mare glas: „Slav\ }ie,
Dumnezeule! Mul]umim }ie, Doamne, Care nu ne-ai
l\sat pe noi nevrednicii robii T\i, ci ne-ai trimis putere
din `n\l]ime”. {i nu numai minunea cu grâul a s\vâr[it-o St\pâna cea atotputernic\, ci [i altele asemenea.
Adic\ au aflat toate vasele pline de vin, de untdelemn,
de legume [i de toate cele ce sunt spre trebuin]\ trupului, cu `ndestulare, `ncât le-a ajuns hrana aceea mai
mul]i ani. Atunci dar to]i s-au veselit, umplându-se de
tot binele, [i s-au hot\rât ca mai mult nimeni s\ nu mai
plece din acea sfin]it\ m\n\stire, nici s\ se leneveasc\
vreodat\ de la cânt\rile [i laudele c\tre F\c\toarea de
bine. {i a[a au petrecut via]a cu fapte bune [i niciodat\
n-au fost lipsi]i de cele de nevoie, pentru c\, ori de câte
ori aveau trebuin]\ de ceva, le trimitea ~mp\r\teasa cea
cu `ndestulare d\ruitoare.
Pentru ale c\rei rug\ciuni, dea Dumnezeu s\ ne `nvrednicim de fericirea cea cereasc\.

Minunea a 30-a
Pentru romanul care a `nviat
~n p\r]ile Romei vechi era un boier, judec\tor al unei
cet\]i, bogat `n bun\t\]ile cele trupe[ti, dar cu sufletul
lipsit [i s\rac, afundat `n voile trupului. Avea `ns\ c\tre
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Preasfânta mult\ evlavie [i c\tre s\raci milostivire nem\surat\, d=ndu-le mult\ milostenie celor care aveau
trebuin]\.
{i odat\ a plecat el de-acas\, ducându-se la o adunare de mai mul]i boieri, de unde trebuiau s\ ias\ cu
to]ii c\l\ri pe cai `ntr-o plimbare afar\ din cetate. ~ns\
avea [i un alt bun obicei boierul acesta. Totdeauna când
trebuia s\ ias\ din casa lui, st\tea `naintea icoanei Preasfintei, rugându-se câtva timp, zicând `nchin\ciunea `ngereasc\ [i c=te alte rug\ciuni [tia, cerând s\-l acopere
cu darul ei [i s\-l p\zeasc\ de cursele diavolului. Deci a[a
a f\cut [i `n ziua aceea `n care a plecat cu prietenii lui la
plimbare. Ci vicleanul `l vr\jm\[uia pentru multa evlavie pe care o avea c\tre cea Preanevinovat\ [i c\uta
vreme potrivit\ s\-l omoare. Deci, când trecea un râu, a
intrat demonul `n calul boierului [i l-a s\lb\ticit a[a
de tare, `ncât l-a aruncat `n cel mai adânc loc al apelor.
Iar tovar\[ii lui, v\zând c\ a c\zut `n râu [i s-a `necat,
s-au `ntristat, plângând moartea prietenului. {i s-au
`ntors ca s\ vesteasc\ rudeniilor lui pricina, ca s\ pun\
s\ i se cânte prohodul, socotind c\ a murit, dup\ cum cu
ochii lor au v\zut.
~ns\ ajutorul cel de ob[te al cre[tinilor, grabnica sprijinitoare [i mijlocitoarea p\c\to[ilor l-a izb\vit cu milostivirea ei din moartea cea trupeasc\ [i sufleteasc\.
Pentru c\, `ndat\ ce a c\zut `n râu, a chemat pe St\pâna,
zicând: „Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, ajut\-mi
mie!”, [i când a ajuns `n adâncul apei a v\zut-o. {i l-a
scos afar\, ]inându-l pe dânsul de perii capului, [i l-a dus
`ntr-un minut de ceas `n casa lui, zicându-i: „Iat\, ai
sc\pat s\n\tos, mai mult s\ nu gre[e[ti, ci, mul]umind
lui Dumnezeu F\c\torul de bine, f\ lucruri vrednice de
poc\in]\ ca s\ te mântuie[ti”.
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{i cei care se aflau `n casa lui, v\zându-l pe dânsul
plin de ap\ [i de fric\ mai mult mort, c\ nu [tia nici unde
se g\se[te, s-au `nfrico[at. {i dup\ o bucat\ de timp, venind cei `mpreun\ c\l\tori cu el [i v\zându-l, cu bucurie
s-au `nsp\imântat. Iar acela le-a povestit cu de-am\nuntul toate, [i to]i au sl\vit [i au l\udat pe St\pâna
cea preaminunat\. Deci arhiereul vremii de atunci a
adunat pe to]i dreptcredincio[ii [i a s\vâr[it praznic
de veselie, `ntru mul]umire Doamnei noastre. {i boierul
acela nu s-a mai `ntors la calea cea mai dinainte ci, ducându-se `ntr-un l\ca[ al Preasfintei, s-a `mbr\cat `n
chipul cel `ngeresc [i a slujit bisericii cu vie]uire `mbun\t\]it\ [i pl\cut\ lui Dumnezeu [i a[a s-a `nvrednicit
de ~mp\r\]ia cerurilor. Pe care, o!, de-ar da Dumnezeu
ca noi to]i s\ o dobândim.

Minunea a 31-a
Pentru cel ce nu putea s\ `nve]e carte,
afar\ numai de „Bucur\-te, Marie!”
~n aceea[i cetate era un om, cu numele Ioan, foarte
evlavios [i bogat, dar avea mintea lui atât de greoaie, c\
nu putea nicidecum s\ `nve]e carte, nici m\car o rug\ciune, ca s\ o zic\ dup\ rânduiala cre[tinilor. Pentru
aceasta s-a dus `ntr-o m\n\stire [i, d\ruind acolo toate
câte erau ale lui, s-a f\cut monah pentru ca s\-l `nve]e
fra]ii carte. Deci l-au primit cu dragoste pentru multa
bog\]ie pe care le-a dat-o, [i to]i `i spuneau psalmi [i
rug\ciuni, `ns\ el nu putea s\ `nve]e nimic. Atunci un
frate iscusit [i cu fapte bune, citindu-i lui toate rug\ciunile una câte una, l-a `ntrebat care din toate i s-a p\rut
mai frumoas\, ca s\-l `nve]e, iar el a zis c\ „Bucur\-te,
Marie” i-a pl\cut mai mult.
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A pus dar osteneal\ mult\ [i a `nv\]at `nchin\ciunea
`ngerului, adic\ aceasta: „N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\, bucur\-te, ceea ce e[ti cu dar d\ruit\, Marie” [i
celelalte, dup\ mult\ vreme. {i s-a umplut de mult\
bucurie [i veselie c\ a `nv\]at `nchin\ciunea aceea `ngereasc\, `ncât i se p\rea c\ a g\sit o comoar\ de mult pre].
{i `n tot ceasul alt cuvânt nu zicea, decât numai aceasta:
„Bucur\-te, ceea ce e[ti cu dar d\ruit\, Marie”. Pentru
aceasta to]i fra]ii i-au scos porecl\, zicându-i „Bucur\-te,
Marie”, de care el `ns\ mult se veselea [i totdeauna se
ruga c\tre pururea Fecioara, zicând `nchin\ciunea aceea
cu dulcea]\ [i cu bucurie neasem\nat\. Pe aceasta a
zis-o pururea pomenitul pân\ `n ceasul `n care i-a ie[it
fericitul lui suflet. Iar dup\ ce i-au cântat prohodul dup\
rânduial\, l-au `ngropat `ntr-un loc deosebit, pentru c\
sfin]itele lui moa[te au r\spândit bun\ mireasm\, care
nu s-a `mpu]inat dup\ ce l-au acoperit, ci `nc\ mai mult
cre[tea `n fiecare zi. {i sim]eau fra]ii un miros de negr\it\ bun\ mireasm\.
Deci, când i-au f\cut pomenirea cea de nou\ zile, au
v\zut o minune preasl\vit\ [i s-au `nsp\imântat. {i
anume: a r\s\rit din mormântul lui un crin preafrumos
[i pe fiecare frunz\ erau scrise acestea cu slove de aur:
„Bucur\-te, ceea ce e[ti cu dar d\ruit\, Marie”. {i buna
mireasm\ a crinului era at=t de mult\, `nc=t nu se asem\na cu nici o floare p\mânteasc\. Iar egumenul le-a zis
fra]ilor: „Iubi]ii mei, din lucrul acesta minunat putem
cunoa[te ce mare sfin]enie a avut fericitul acesta [i cât
de mult\ dragoste pentru Doamna noastr\! Deci cu bun\cuviin]\ este s\ vedem [i r\d\cina acestui crin, pentru
ca s\ `n]elegem cu ce daruri este r\spl\tit cel ce iube[te
din toat\ inima pe pururea Fecioara”. Deci au s\pat mormântul [i au v\zut cum crinul a crescut din gura cuviosului. Iar egumenul a poruncit de au desf\cut sfintele
moa[te [i au v\zut c\ din inima lui a ie[it, `n care era
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zugr\vit\ icoana Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu,
[i to]i s-au `nsp\imântat. Deci luând cu litanie [i cu t\mâieri preasfin]itul acela crin, l-au a[ezat `n cinstit loc,
`mpreun\ cu sfintele moa[te, [i to]i `l cinsteau [i se cucerniceau de el, pentru dragostea Maicii lui Dumnezeu.
Pentru ale c\rei rug\ciuni s\ ne `nvrednicim [i noi de
fericirea cea cereasc\.

Minunea a 32-a
Pentru copilul Irinicului (sau pa[nicului)
care s-a izb\vit de apele râului
~n p\r]ile Lombardiei era un b\rbat cu so]ia sa, cu
fapte foarte bune, având c\tre Preasfânta Fecioar\ mult\
evlavie. {i a zugr\vit pe un zid al casei lor icoana Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, cu mult\ dragoste [i
cheltuial\, foarte frumoas\ [i preaminunat\. Deci, ori de
câte ori treceau pe dinaintea sfintei icoane, `n oricare zi
sau ceas, se `nchinau zicând rug\ciunea cea `ngereasc\.
Iar Preacurata, pentru a lor bun\ obi[nuin]\, le trimitea darul ei, toate cele bune, cum [i toat\ veselia.
{i petreceau ei cu a[a fapte bune [i erau a[a de lini[ti]i, necertându-se unul cu altul [i nici cu vecinii lor,
`ncât to]i i-au numit „pa[nici”.
Aveau ei un prunc de trei ani care, v\zând pe tat\l
s\u [i pe maica sa c\ stau de multe ori `naintea sfintei
icoane [i se roag\ cu evlavie, a luat [i el obi[nuin]\ a face
a[a. {i de câte ori trecea pe acolo se `nchina, urmând
pe p\rin]ii lui. Iar când a `nceput s\ vorbeasc\, l-au `nv\]at [i `nchin\ciunea cea `ngereasc\, [i o zicea copilul
ori de câte ori trecea pe lâng\ sfânta icoan\ [i se ruga,
nu din evlavie, ci din obi[nuin]\. {i socotea, ca un prunc
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ce era, v\zând-o pe scaun pe Preasfânta (dup\ cum era
zugr\vit\), c\ aceea ar fi fost doamna casei; pentru
aceasta se temea [i se `nchina ei, dup\ cum `i vedea pe
p\rin]ii lui c\ f\ceau.
Deci, `ntr-una din zile, jucându-se cu al]i copii la ]\rmurile râului, din lucrarea urâtorului de bine a c\zut
`n ap\, iar ceilal]i copii, mergând, au vestit maicii lui c\
s-a `necat fiul ei. Atunci a alergat ea plângând, cu to]i
vecinii, [i ajungând la râu, pentru c\ era foarte adânc,
s-au dezbr\cat doi oameni [i s-au scufundat mult timp,
c\utând cu sârguin]\, dar nu l-au aflat. Iar femeia, uitându-se `n alt\ parte, mai `n jos, l-a v\zut pe copil stând
deasupra apei, `n mijlocul râului, ca [i cum ar fi [ezut
pe un scaun preaminunat. Deci `ntrebându-l: „Fiul meu,
cum te afli?”, el i-a r\spuns zicând: „Bine, maica mea,
c\ Doamna m\ ]ine [i nu m\ tem”. Iar femeia n-a `n]eles de bucurie despre cine a zis. Deci ridicându-l oamenii l-au dat maicii lui, care s-a dus bucurându-se la
casa ei, unde tocmai sosise [i b\rbatul s\u. {i, auzind de
`ntâmplare, l-a `ntrebat pe copil s\-i spun\ cum a sc\pat.
Iar pruncul a r\spuns a[a: „Dup\ ce am c\zut `n râu, a
alergat Doamna aceea a casei noastre (ar\t=nd cu degetul icoana Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu) [i
m-a r\pit din ap\ [i m-a ]inut deasupra pân\ când m-au
luat oamenii”. Acestea auzind, cei ce erau de fa]\ mult sau minunat, mai ales când l-au v\zut pe prunc c\ arat\
cu degetul icoana, [i c\zând la p\mânt s-au `nchinat.
{i au sl\vit darul ei f\când toat\ noaptea priveghere.
C\ci oricine `l `ntreba pe copil de acea `ntâmplare, el r\spundea spunându-i pricina curat; când era vorba de altceva, zicea cuvintele strâmbe [i `ngânate, ca ceilal]i prunci,
iar când povestea despre minune, spunea cuvintele a[a
de curat [i `ntocmite bine, c\ se minunau to]i de un lucru
ca acesta.
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A[adar nu numai pruncul acela, ci [i c=]i al]ii cinstesc sfintele icoane cu evlavie se izb\vesc de primejdiile cele vremelnice [i se `nvrednicesc de bucuria cea
netâlcuit\, pe care, o!, de-ar da Dumnezeu s\ o dobândim noi to]i, `ntru Iisus Hristos Domnul nostru, C\ruia
I se cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 33-a
Pentru iudeul care s-a izb\vit
din leg\turi [i a crezut `n Domnul
~n p\r]ile Lombardiei, trecea `ntr-o zi un iudeu cu
negu]\torie foarte bogat, pe care l-au robit ho]ii. {i, legându-l cu lan]uri de fier, l-au aruncat `ntr-o `nchisoare
`ntunecoas\, n\d\jduind c\ vor scoate de la el [i al]i
bani, iar dac\ nu, `n cele din urm\ s\-l omoare. Deci,
aflându-se rob, acel iudeu se tânguia cu amar, a[tept=ndu-[i din ceas `n ceas moartea [i gândindu-se `n multe
feluri cum ar putea face ca s\ scape din primejdie. {i,
aducându-[i aminte c\ Fecioara Maria, care face multe
minuni la cre[tini, ar putea s\-l izb\veasc\ [i pe dânsul,
dac\ o va chema cu credin]\, s-a umilit din toat\ inima
[i a zis acestea cu lacrimi: „Doamn\ [i ~mp\r\teas\ a cerului [i a p\mântului, arat\ milele tale [i spre mine
tic\losul, ca s\ se fac\ minunat darul t\u, dup\ cum de
multe ori nenum\rate semne [i minuni ai f\cut, precum
am auzit de la cre[tini. C\ pe mul]i `ndr\ci]i i-ai vindecat, fel de fel de boli ai t\m\duit [i pe robi cu preasl\vire i-ai slobozit. Milostive[te-te dar [i spre mine cel
nevrednic [i nu-]i aduce aminte de r\utatea str\mo[ilor
mei ci, ca o Maic\ a milei, dup\ cum cre[tinii te propov\duiesc, ajut\-mi mie la o nevoie ca aceasta [i m\
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izb\ve[te pe mine, ca [i eu s\ cred `n Unul N\scut Fiul
[i Dumnezeul t\u, [i voi propov\dui minunile tale”.
Deci, dup\ ce s-a rugat el astfel, a adormit [i vede o
~mp\r\teas\ preasl\vit\, str\lucind mai mult decât soarele [i `nconjurat\ de `ngeri, care i-au scos lan]urile dup\
porunca ei. Iar acela de bucurie s-a de[teptat [i vede, nu
`n vedenie ca mai `nainte, ci `n fa]\, cu ochii, pe Doamna
noastr\ `ntru slav\ [i str\lucire mult\, c\tre care zice:
„Spune-mi, St\pân\, numele t\u, ceea ce ai f\cut cu mine
atâta bun\tate, ca s\ [tiu pe f\c\toarea mea de bine”. Iar
ea a r\spuns: „Eu sunt Maria pe care ai chemat-o [i te-am
ascultat; c\, de[i neamul iudaic este vr\jma[ mie [i Fiului meu, ca unul ce nu crede `n `ntruparea Lui mântuitoare, deoarece cu credin]\ [i cu lacrimi ai strigat, ca un
Dumnezeu milostiv [i nepomenitor de r\u, S-a milostivit spre tine [i a poruncit ca s\ te mântuiesc din dou\
primejdii: a trupului [i a sufletului”. Acestea zicând, a poruncit `ngerilor de l-au dus `ntr-o pr\pastie foarte `nfrico[\toare [i prea adânc\, `n care erau nenum\rate suflete
ce se munceau cu negr\it\ munc\, de unde ie[ea un miros
greu, de nesuferit. Iar iudeul, de fric\, a c\zut la p\mânt [i St\pâna i-a zis: „Munca aceasta este a celor care
nu cred `n iconomia cea `n trup a St\pânului [i Fiului
meu Hristos”. Apoi, ducându-l `ntr-un munte `nalt, a
v\zut un loc frumos, plin de veselie, din care ie[ea o bun\
mireasm\ preadulce [i veselitoare, `n care era o mul]ime de norod ce cânta ne`ncetat. {i `nsp\im=ntânduse iudeul de o frumuse]e nemaiv\zut\ ca aceasta, i-a
zis St\pâna: „Aceasta este soarta sufletelor pe care le-a
izb\vit Fiul lui Dumnezeu cu sângele Lui cel preascump
[i preacurat. Deci, din aceste dou\ locuri pe care ]i le-am
ar\tat, alege care-]i place”.
Acestea zicând, ~mp\r\teasa a toate s-a `n\l]at la ceruri. Iar iudeul acela s-a aflat l=ng\ casa lui [i `ndat\
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s-a botezat, lep\dându-se de bog\]ie [i de rudenii. {i f\cându-se monah a slujit din inim\ f\c\toarei lui de bine,
care l-a izb\vit [i c\tre credin]a cea adev\rat\ minunat
l-a pov\]uit. {i a[a s-a `nvrednicit de cereasca fericire.

Minunea a 34-a
Pentru pruncul care a fost omorât de tat\l s\u [i a `nviat
[i a m\rturisit pe Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu
O evreic\ oarecare `ns\rcinat\ avea mult\ durere [i
munc\, [i nu putea s\ nasc\, dup\ cum li se `ntâmpl\
de multe ori femeilor. Oricâte feluri de doctorii i-au f\cut
[i i-au dat, nimic nu i-a ajutat [i, nefiind cu putin]\ ca s\
nasc\ pruncul, a[tepta din ceas `n ceas s\-[i dea sufletul nefericita.
Atunci i-a zis o femeie cre[tin\ care s-a `ntâmplat
acolo: „Dac\ voie[ti s\ te sloboze[ti, cheam\ pe Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, c\ nu afli alt ajutor”.
Iar cea bolnav\, cu smerit\ vorbire, dup\ cum putea, de
iu]eala durerii a zis acestea cu lacrimi: „Binecuvântat\ Marie, pururea Fecioar\! De[i sunt nevrednic\ eu
cea prea pâng\rit\ ca s\ te chem pe tine, pentru c\ m\
trag din neamul acela care a ucis pe Fiul t\u, aud `ns\
c\ milostivirea [i mila ta se d\ `n dar celor p\c\to[i `n
fiecare zi. Rogu-m\ dar ]ie, izb\ve[te-m\ din aceast\ primejdie [i f\g\duiesc a primi `mpreun\ cu pruncul pe
care `l voi na[te dumnezeiescul Botez”. Acestea zicând, a
n\scut `ndat\ un copil parte b\rb\teasc\ [i `n scurt\
vreme dup\ ce s-a sculat din pat s-a botezat `mpreun\
cu pruncul.
Iar b\rbatul ei era plecat `ntr-un ora[ departe [i, venind, a aflat de cele petrecute `n lipsa lui, s-a mâniat
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foarte [i a omorât pruncul. Iar vecinii care s-au adunat
la nenorocirea aceea vrând s\-l prind\ [i s\-l aduc\ la
judecat\, el a fugit. Deci, fiind urm\rit de aproape, a
fugit evreul pân\ ce s-a ostenit [i, v\zând `n drum o
biseric\, a intrat `n ea [i s-a ascuns. Iar `n\untru, stând
el `ngrozit, a v\zut o icoan\ a Preasfintei Fecioare [i, cu
darul lui Dumnezeu umilindu-se cu inima, a gr\it acestea: „O, St\pân\, c=t\ este milostivirea ta, c\ acoperi [i
p\ze[ti pe un c=ine prea p\gân care a omorât pe fiul
s\u, iar acum st\ `n casa ta [i nu se deschide p\mântul
ca s\ `l `nghit\! Dar fiindc\ atât de mare este bun\tatea
ta, miluie[te-m\ pe mine, te rog, dup\ cum Prea`nduratul Fiul t\u a miluit pe Pavel prigonitorul, [i iart\
toate f\r\delegile mele. C\ci cred c\ negr\it [i f\r\ de
stric\ciune ai n\scut pe Iisus, pe care ~l m\rturisesc Dumnezeu [i Om, a C\rui mil\ este nem\rginit\ [i nenum\rat\”. Acestea zicând cu lacrimi, au ajuns cre[tinii
[i l-au legat. Deci a zis c\tre ei: „Rogu-m\ vou\, pentru
Domnul, duce]i-m\ la un preot ca s\ primesc sfântul
Botez; [i iau de martor pe Dumnezeu c\ aceasta nu o zic
de frica mor]ii sau fiindc\ m\ tem; doresc numai s\ mor
cu o moarte cuviincioas\, dup\ ce m\ voi lumina cu sfântul Botez”. Deci `ndeplinind ei aceast\ dorin]\ a lui,
dup\ ce s-a botezat, l-au dat judec\]ii [i, fiind osândit la
moarte, l-au `nchis pân\ a doua zi, când trebuiau s\-l
omoare. Iar femeia lui plângea cu amar pentru moartea copilului. ~ns\, pe când `l ]inea pe genunchii ei [i
suspina nemângâiat\, v\zu, o! minune, c\ a `nviat. {i
auzind c\ b\rbatul ei s-a botezat, iar pentru ucidere vor
s\-l omoare, luând pruncul, a alergat `n grab\ la judecat\. {i v\zând copilul, to]i au sl\vit pe Dumnezeu,
liberând pe uciga[ul, care a venit acolo [i, c\utând pruncul la gât, unde i-a dat lovitura cu cu]itul, se ar\t\ rana,
pentru ca s\ propov\duiasc\ minunea.
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Dar cu aceasta, iubi]ilor, n-a s\vâr[it `nc\ facerile ei
de bine ~mp\r\teasa cea bogat d\ruitoare, ci urma minunea minunii. C\ci s-a dat dar copilului, de vorbea bine
[i curat, de parc\ ar fi fost de dou\zeci de ani, [i a zis cu
mare glas: „Maica milostivirii [i a toat\ mângâierea,
Maria cea `n na[tere [i dup\ na[tere Fecioar\ [i Maic\ a
lui Dumnezeu m-a `nviat pentru credin]a n\sc\torilor
mei, spre mustrarea necredincio[ilor, care nu cred `n
`ntruparea lui Dumnezeu”.
Acestea auzindu-le, cei ce st\teau `mprejur au l\crimat de bucurie, sl\vind pe Domnul [i pe St\pâna. Iar
tat\l copilului a slujit toat\ via]a lui Preasfintei, scriind
multe cuvinte asupra necredincio[ilor [i spre lauda Maicii
lui Dumnezeu; [i mul]i s-au `ntors la dreapta credin]\
printr-`nsul. Asemenea [i copilul acela, crescând, a f\cut
multe fapte bune [i s-a s\v=r[it, cu tat\l s\u [i maica lui,
cu pl\cere de Dumnezeu [i s-a dus `n ~mp\r\]ia cea cereasc\. Pe care dea Dumnezeu ca noi to]i s\ o dobândim.

Minunea a 35-a
Pentru b\trânul bolnav care s-a
`mputernicit [i `n t\rie de voinic a venit
Pe timpul când Britania era dreptcredincioas\, se afla
`ntr-o chinovie un preacuvios monah, care avea mult\
evlavie c\tre Preasfânta Fecioar\. {i a[a de mult o cinstea c\, dac\ s-ar fi `ntâmplat s\ aud\ numai de numele
ei cel preal\udat, adic\ dac\ ar fi zis cineva Maria ori
N\sc\toare de Dumnezeu, sau chiar el singur citind undeva asemenea cuvinte, pleca genunchii [i f\cea `nchin\ciune pân\ la p\mânt. {i a[a a f\cut acel `mbun\t\]it
monah [i credincios prieten al Preasfintei Fecioare Maicii
lui Dumnezeu toat\ via]a lui. {i ajungând la adânci
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b\trâne]i s-a `mboln\vit; [i sl\bise a[a mult c\ nu mai
putea s\ se ridice din patul s\u, din care pricin\ egumenul i-a dat spre ascultare un ucenic s\-i g\teasc\ cele
de trebuin]\. ~ns\ odat\ s-a `ntâmplat c\ ucenicul nu
era acolo, iar b\trânul avea nevoie s\ se scoale. Deci,
dup\ ce a f\cut rug\ciune dup\ obiceiul lui, a `ncercat
de mai multe ori s\ se ridice, dar n-a putut. Atunci, `ntorc=ndu-se c\tre icoana Preasfintei, a l\crimat [i a zis c\tre
dânsa, cu credin]\: „Preadulcea mea St\pân\, ajut\-mi
mie!” {i `ndat\ — o! grabnic\ auzire — s-a aflat `n fa]a lui
~mp\r\teasa a toate, care i-a zis: „Pentru multa ta evlavie [i pentru dragostea pe care o ai c\tre mine, iat\ c\-]i
adaug `nc\ treizeci de ani de via]\ `n aceast\ lume [i-]i
d\ruiesc s\ ai putere ca pe timpul când erai de treizeci
de ani. Iar aceasta ]i-o fac pentru c\-mi place vie]uirea
ta [i pentru c\ cinste[ti at=ta numele meu”. {i, zicând Preasfânta acestea, s-a `n\l]at la ceruri. Iar monahul mergea
veselindu-se [i umbla s\n\tos [i puternic cu trupul. {i
to]i fra]ii, auzind de minunea f\cut\ cu dânsul, s-au `nsp\imântat [i au prins mult\ evlavie c\tre el. Iar el, aducându-[i totdeauna aminte de F\c\toarea lui de bine, o
l\uda necurmat [i o sl\vea pe Preal\udata cu posturi, cu
privegheri [i cu alte faceri de bine, pân\ când s-a odihnit
`ntru Iisus Hristos Domnul nostru, C\ruia I se cuvine
slava `n veci. Amin.

Minunea a 36-a
Pentru fra]ii care s-au certat [i
au fost `mp\ca]i de Preasfânta St\pân\
~n chinovia cea mai sus zis\ s-au certat doi fra]i din
`ndemnarea diavolului. Unul, ca un `mbun\t\]it [i drept-
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credincios ce era, `l iertase pe cel\lalt [i se ruga pentru
sufletul lui, pe când cel\lalt se mândrea [i a spus minciuni egumenului c\ tovar\[ul s\u ar fi f\cut un p\cat
plin de ru[ine. De aceasta luând cuno[tin]\, monahul
cel cucernic s-a mâhnit foarte [i s-a ru[inat, neputând s\
sufere o clevetire ca aceea. ~ns\ neavând la om n\dejdea, ci la Atotputernicul Dumnezeu [i la Preacurata
Maica Lui, a alergat la darul lor ca s\-i ajute, pentru
ca s\ nu se ru[ineze de fra]ii s\i.
Deci, `ntr-o diminea]\, când se cânta Utrenia, v\zu
pe clevetitor stând `n stran\ cu neru[inare, aproape de
el, nicidecum c\indu-se pentru nedreapta lui clevetire.
Atunci biruit fiind de mâhnire, neputând s\-l vad\, fratele a plecat din biseric\ [i s-a dus `ntr-un paraclis, a
c\zut la p\mânt [i se ruga cu lacrimi, zicând: „Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, n\dejdea celor dezn\d\jdui]i [i ajutorul celor neajutora]i, gr\be[te [i m\ izb\ve[te de clevetirea cea nedreapt\, c\, dac\ nu va apuca
`nainte darul t\u, nu g\sesc alt ajutor”. Acestea zicând,
a v\zut pe Preasfânta c\ [edea aproape de sfin]ita mas\,
`mpreun\ cu un cinstit [i drept `ncuviin]at b\rbat. Iar
fratele, privind la ei cu fric\ [i cu evlavie, i-a v\zut c\ s-au
`nchinat c\tre r\s\rit când au cântat cânt\re]ii: „Slav\
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh”. Dup\ care, `ntorcându-se St\pâna c\tre cel nec\jit, i-a zis cu fa]\ lin\: „S\
nu te mâhne[ti mai mult, c\ m-am rugat pentru tine Fiului meu [i a luminat pe vr\jma[ul t\u ca s\ se c\iasc\
de p\catul lui, pentru ca s\ nu se munceasc\, iar tu s\
te izb\ve[ti de nedreapta clevetire”. Iar el a zis: „Te rog
pe tine, Doamna mea, spune-mi cine este sfântul acesta
care [ade l=ng\ tine [i pentru ce acum v\ `nchina]i?”.
R\spunsu-i-a Preasfânta: „Acesta este Ioan Evanghelistul, fiul meu cel d\ruit de St\pânul când era pe cruce.
{i s\ nu te miri c\ ne-am `nchinat lui Dumnezeu, pentru
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c\ totdeauna când voi, oamenii, cânta]i aici pe p\mânt
laude [i slavoslovii Sfintei Treimi, [i noi, cei din ~mp\r\]ia cereasc\, ne `nchin\m [i `mpreun\ ne bucur\m
pentru slava cea care dup\ cuviin]\ [i dup\ datorie se d\
Preasl\vitului [i Preal\udatului Dumnezeu [i ne plec\m cu evlavie capetele, `nchinându-ne F\c\torului [i
Mântuitorului nostru”. Acestea zicând, s-a `n\l]at la ceruri ~mp\r\teasa a toate, l\sând at=ta bun\ mireasm\
`n biseric\, `ncât s-au minunat to]i. Ci [i clevetitorul
acela s-a umilit de mirosul bunei miresme [i a m\rturisit `naintea tuturor nedreapta clevetire.
Atunci monahul cel cucernic a povestit cu de-am\nuntul vedenia [i, ducându-se `n biserica `n care s-a
ar\tat St\pâna, ie[ea `nc\ bun\ mireasm\ din marmura pe care au c\lcat preacuratele picioare; marmur\
pe care au scos-o [i au p\zit-o cu moa[tele cele sfinte, pentru aducerea aminte de minunea pe care a f\cut-o Preasl\vita N\sc\toare de Dumnezeu. Pentru ale c\rei rug\ciuni, o, de-am dobândi fericirea cereasc\!

Minunea a 37-a
Pentru osta[ul cel desfrânat, c\ruia Domnul
i-a d\ruit iertare plecându-Se rug\ciunilor Maicii Sale
Era un osta[ cu o via]\ rea [i prea p=ng\rit\, `ngreunat de tot felul de p\cate, iar mai ales `n desfrânare vestit. Acesta avea o so]ie foarte `mbun\t\]it\ [i
tem\toare de Dumnezeu, care de multe ori `l sf\tuia s\
se poc\iasc\ de p\catele lui. Cu mult\ osteneal\, l-a `nduplecat buna lui so]ie, [i postea cele patrusprezece zile
ale lui august `n cinstea Preasfintei, precum [i toate ajunurile praznicelor ei, nemâncând `n aceste zile altceva
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decât pâine [i ap\, [i numai o singur\ dat\, dup\ al
nou\lea ceas. Deci nu numai la aceast\ fapt\ bun\ l-a
pov\]uit pe dânsul, ci [i la sfânta rug\ciune, c\ci, luând
buna obi[nuin]\ de a sta de multe ori `naintea icoanei
Preasfintei, zicea cu evlavie `nchin\ciunea `ngereasc\
[i altele c=te [tia.
Deci `ntr-o zi, intrând `n biseric\ [i rugându-se `naintea unei icoane, pe care zugravii o numesc Eleusa,
adic\ Milostiva (`n care Preasfânta ~l ]ine pe Domnul ca
pe un prunc `n bra]ele sale), a v\zut o preasl\vit\ minune pe care i-a ar\tat-o Cel Multmilostiv, ca s\ se umileasc\ inima lui [i s\ urasc\ p\catele sale, dup\ cum s-a
[i f\cut. C\ci, uitându-se la Pruncul cel Atotst\pânitor,
a v\zut c\ era r\nit tot [i din r\ni curgea sânge proasp\t,
ca [i cum r\nile ar fi fost f\cute chiar `n ceasul acela. {i
umilindu-se osta[ul cu inima, a plâns cu amar, rugându-se Preasfintei [i zic=nd acestea din tot sufletul: „Preadulcea mea Doamn\, milostive[te-te spre mine cel necredincios [i mijloce[te c\tre Domnul s\ m\ ierte, ca o
mijlocitoare a p\c\to[ilor ce e[ti”. Atunci a auzit un glas
din icoan\ zicând: „Voi, p\c\to[ilor, m\ m\rturisi]i cu
limba Maica milostivirii, iar cu f\r\delegile voastre m\
face]i Maic\ a `ntrist\rii [i a mâhnirii”. Iar el, auzind
aceste cuvinte, a c\zut cu fa]a la p\mânt [i, tânguin-du-se,
zicea: „Nu te mânia pe mine cel tic\los, St\pân\, ci ca
o mijlocitoare [i ajut\toare a p\c\to[ilor roag\-te pentru
mine, c\ mult poate rug\ciunea ta c\tre St\pânul”. Astfel rugându-se osta[ul [i stând cu fa]a la p\mânt, pentru c\ nu `ndr\znea s\ ridice ochii s\i, a auzit pe St\p=na
zicând c\tre Domnul: „Fiul meu Preaiubit, miluie[te
pentru dragostea mea pe p\c\tosul acesta, care cade cu
lacrimi [i m\rturise[te p\catele sale”. Iar St\pânul i-a
r\spuns: „ Maic\, s\ nu m\ superi pentru acesta, c\ nu
este vrednic de iertare”. Zis-a Preasfânta: „Adu-}i aminte
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de dragostea cea de maic\, Fiule Preadulce, cum Te-am
hr\nit cu at=ta dor [i dragoste [i Te-am al\ptat, [i `i las\
acestuia f\r\delegile”. Iar El a r\spuns: „Pe bun\ dreptate, o! Maic\, nu pot s\ te ascult”. Zis-a din nou St\pâna: „Nu-}i cer s\-l judeci dup\ dreptate, ci dup\ milostivirea cea nem\rginit\, fiindc\ to]i m\ numesc
Maica milostivirii”. R\spunsu-i-a Hristos: „S\ nu te ostene[ti, c\ nu te ascult pe tine la aceasta; ci adu-]i aminte
c\ [i Eu m-am rugat de trei ori Tat\lui Meu `n vremea
Patimii, c\ de este cu putin]\ s\ se mântuiasc\ omenirea
`ntr-alt chip, s\ nu primesc moarte, [i nu M-a ascultat”.
Deci, când a v\zut St\pâna cea multmilostiv\ c\ mul]imea f\r\delegilor osta[ului aceluia oprea mila lui Dumnezeu, a plecat genunchii [i cre[tetul s\u cel preacurat
ca s\ I se `nchine, pentru ca s\ sileasc\ `n chipul acesta
al smereniei milostivirile Iubitorului de oameni spre
mil\, dup\ cum s-a [i f\cut. C\ci, v\zând-o c\ s-a aplecat s\ I se `nchine, n-a l\sat-o, ci i-a zis ei: „Fiindc\ `n
lege este scris s\ cinsteasc\ fiecare pe tat\l [i pe maica
sa, nu voi trece cu vederea cererea ta”. Apoi a zis: „S\ fie
iertate f\r\delegile lui [i, ca semn al dragostei, s\ se apropie ca s\-Mi s\rute r\nile Mele”. Acestea auzindu-le,
osta[ul s-a sculat veselindu-se [i, apropiindu-se, s\ruta r\nile. {i o, minune!, cum s\ruta o ran\, se vindeca, [i alta iar\[i asemenea, pân\ ce le-a s\rutat pe
toate — [i toate des\vâr[it s-au vindecat.
Deci, `ncredin]ându-se de iertarea sa [i mul]umind
Domnului [i pururea Fecioarei Maicii Sale, s-a dus la casa
sa [i, vestind so]iei toate cele `ntâmplate, a `napoiat toate
cele luate cu nedreptate [i a dat multe milostenii. Apoi,
sf\tuindu-se cu so]ia sa, prin bun\ `nvoial\ s-au c\lug\rit amândoi, femeia ducându-se `ntr-o m\n\stire de
fecioare, iar el `ntr-o m\n\stire de b\rba]i, `n care era
via]\ de ob[te. {i s-au s\vâr[it, cu fapte bune, `ntru
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Iisus Hristos Domnul nostru, C\ruia I se cuvine slava
`n veci. Amin.

Minunea a 38-a
Pentru frumuse]ea cea negr\it\ a pururea Fecioarei, pe care
s-a `nvrednicit a o vedea un cleric evlavios [i cu fapte bune
~n Paris era un cleric `mbun\t\]it, om `n]elept, care
se `ndeletnicea cu frumoas\ scriere. {i avea acest om
mult\ evlavie la Prea-sfânta Fecioar\ [i dorea s\ vad\
`n aceast\ lume frumuse]ea ei cea preasl\vit\. Deci,
având dorul acesta de mult\ vreme [i de multe ori pentru
aceasta rugându-se lui Dumnezeu, l-a ascultat pe dânsul Domnul Cel ce face voia celor ce se tem de El, c\ci a
trimis un `nger din cer, care i-a zis lui: „~mp\r\teasa
lumii a auzit rug\ciunea ta [i m-a trimis s\-]i spun ]ie
ca s\ te preg\te[ti, c\ci duminic\, `n ceasul Utreniei, va
veni ca s\ vezi c=t\ frumuse]e are, `ns\ nu cu toat\ slava,
dup\ cum este `n ceruri, ci cât `ncape firea omeneasc\.
Dar s\ [tii c\ de atâta str\lucire ai s\ te lipse[ti de lumin\ [i ai s\ r\mâi cu totul orb”. Iar el a r\spuns: „Cu
bucurie [i cu veselie primesc s\ m\ p\gubesc de lumina
cea vremelnic\, numai s\ m\ `nvrednicesc a vedea preadulcea [i str\lucita fa]\ a Doamnei mele”.
Iar dup\ ce s-a dus `ngerul, a r\mas clericul socotind [i, din pu]in\ credin]\, se `ndoia, zic=nd `n sine:
„Cum s\ petrec toat\ via]a mea orb, neputând s\ mai
scriu [i nici s\ fac vreo alt\ slujb\ pentru hrana trupului?” De aceasta aducându-[i aminte, cugeta s\
`nchid\ un ochi [i numai cu cel\lalt s\ se uite la N\sc\toarea de Dumnezeu, pentru ca s\ nu orbeasc\ des\vâr[it. Deci, când a venit ceasul hot\rât, a stat de
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fa]\ `naintea lui ~mp\r\teasa a toate, cu atâta str\lucire [i frumuse]e, `ncât limba omeneasc\ nu poate
s\ o spun\, nici s\ o `n]eleag\. Iar el, dup\ ce a privito pu]in numai cu un ochi, bucurându-se cu cutremur de
o slav\ ca aceea nem\rginit\ [i de mare cuviin]\, s-a
gândit s\ deschid\ [i cel\lalt ochi, pentru ca s\ dobândeasc\ mai mult\ veselie [i bucurie. ~ns\ St\pâna
`ndat\ s-a `n\l]at la ceruri; iar el a r\mas numai cu un
ochi s\n\tos (cel pe care `l ]inuse `nchis) [i de cel\lalt,
cu care v\zuse str\lucirea Preacuratei, a orbit des\vâr[it. Atunci dar imputându-[i pu]ina credin]\, se
def\ima pe sine, zicând: „Vai mie, nebunului, cum mam lipsit de o slav\ [i `ndulcire ca aceasta! Pentru ce
nu m-am uitat eu cu amândoi ochii [i s\ fi r\mas cu
des\vâr[ire orb, numai s\ nu m\ fi lipsit de o str\lucire ca aceasta! O, Dumnezeul meu, primesc [i sunt
gata s\ m\ lipsesc [i de lumina celuilalt ochi, numai
`nvrednice[te-m\ s\ o mai v\d o dat\ pe Doamna [i
St\pâna mea!”.
Deci a f\cut rug\ciune de multe ori c\tre Fecioar\,
cu lacrimi [i cu posturi, ca s\ i se arate [i a doua oar\.
Atunci iar\[i a venit `ngerul [i i-a zis: „~mp\r\teasa a
toate s-a milostivit de nevoin]a [i de lacrimile tale [i a
primit ca s\ vin\ iar\[i s\ o vezi, fiindc\ te mul]ume[ti s\ r\mâi de tot orb pentru dragostea ei”. Iar
acela a zis: „Nu am cuvinte ca s\ mul]umesc dup\ cum
se cade pentru darul ei, m\ `nchin [i o sl\vesc pentru
o a[a de mare facere de bine, [i nu numai de lumina
ochilor sunt gata s\ m\ p\gubesc, ci [i de mâinile sau
picioarele mele [i chiar de via]a aceasta vremelnic\ primesc s\ m\ lipsesc, numai s\ o v\d pe Doamna mea”.
Zis-a lui `ngerul: „Pentru aceast\ evlavie a ta, te vei
`nvrednici s\ o vezi pe St\pâna mâine; [i nu numai c\
nu te vei lipsi de lumina ochiului s\n\tos, dar [i pe
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cel\lalt `l vei dobândi [i vei vedea cu amândoi ochii curat
[i luminat [i se va veseli inima ta”. {i a[a s-a `ntâmplat, [i iar\[i i s-a ar\tat lui St\p=na. Iar acela, de lumina de nepovestit pe care a v\zut-o, a c\zut cu fa]a la
p\mânt, precum oarecând apostolii `n Tabor. Apoi i-a
dat dar [i putere Preasf=nta, luminându-i sufletul [i
trupul, [i când s-a ridicat s-a aflat cu amândoi ochii [i
a v\zut-o multe ceasuri, veselindu-se.
{i apoi ea s-a dus `n ceruri. Iar el a r\mas mul]umindu-i pentru atâta facere de bine [i, petrecând restul
vie]ii sale `n fapte bune, s-a mutat la ve[nicele l\ca[uri, pe care s\ ne `nvrednicim [i noi a le dobândi pentru
rug\ciunile St\pânei celei preal\udate [i ale tuturor
sfin]ilor. Amin.

Minunea a 39-a
Pentru copilul care a `nviat
[i a m\rturisit pe cel ce l-a ucis
O femeie oarecare `mbun\t\]it\, cinstitoare de Dumnezeu [i cu mare evlavie c\tre Preasfânta, avea un b\rbat
necredincios [i nelegiuit, care tr\ia cu alt\ femeie, iar pe
a sa, cea dup\ lege, o ura [i o vr\jm\[uia (dup\ cum fac
unii ca ace[tia) [i nici cele mai de trebuin]\ ei nu i le da.
Acela lipsea cu zilele din casa lui pentru ca s\-[i fac\
voile lui cele rele, iar s\raca femeie, neavând cu ce tr\i,
a luat un copil al unui om bogat pentru ca s\-l al\pteze.
~ns\ `ntr-o noapte, pe când ea dormea, so]ul ei, care o
ura de moarte [i voia s\ o piard\, a intrat pe furi[ `n
cas\ [i, orbit fiind de diavolul sau mai bine zis de voirea lui cea rea, a omorât copilul, socotind `n minte c\
judecata o va g\si vinovat\ [i o va condamna la moarte
pe so]ia sa. F\când aceasta, a fugit lini[or. Diminea]a,
când femeia a g\sit pruncul mort, a `nceput a plânge
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[i a se tângui, ne[tiind cum s-a `ntâmplat pricina.
Adunându-se to]i vecinii, a venit [i tat\l copilului care,
plângând pentru c\ l-a aflat mort a[a deodat\, n-a crezut
ce-a spus femeia ci, socotind c\ ea l-a omorât, a tras-o la
judecat\ pentru ca s\ fie condamnat\ la moarte ca uciga[\. A[a, uciga[ul era `naintea lor f\]\rnicindu-se c\
se nec\jea pentru def\imarea so]iei sale, iar nevinovata
aceea a fost condamnat\ la moarte cu nedreptate.
Deci, pe când o duceau la locul osândei, neav=nd nenorocita pe p\mânt nici un ajutor sau ap\r\tor la o nevoie ca aceasta, care s\ mijloceasc\ la judec\tor pentru
dânsa, a chemat puterea [i ajutorul cel de sus [i, zicând:
„Preasl\vit\ [i atotputernic\ St\pân\ [i Doamn\ a toat\
zidirea, ajut\-mi mie, tic\loasei, `n aceast\ n\p\stuire
[i `nduplec\ pe Dreptul Judec\tor ca s\ nu-i lase s\ m\
omoare cu nedreptate”. A[a a zis din adâncul inimii [i
`ndat\ — o! grabnicul ajutor [i sprijin — s-a ar\tat `naintea tuturor o femeie prea`ncuviin]at\ [i cinstit\, foarte
frumoas\ la fa]\ [i str\lucit\, având un prunc `n bra]e,
care a zis c\tre judec\tori a[a: „A[tepta]i pu]in ca s\ fac\
aceast\ judecat\ Fiul meu”. Atunci a zis lor Dumnezeiescul Prunc: „Nu judeca]i dup\ fa]\, o, oamenilor, ci
dup\ dreptate, ca s\ nu lua]i ve[nic\ pedeaps\. Pentru
ce, o! necunosc\torilor, a]i osândit f\r\ dovezi pe cea
nevinovat\? A[a poruncesc legile? Aduce]i pruncul cel
ucis aici ca s\ fac eu dreptate uciga[ului”. Deci, auzind
cei ce erau de fa]\ atâta `n]elepciune din gura unui prunc,
s-au `nsp\imântat [i, aducând pe cel mort, a zis c\tre
dânsul Fiul cel ceresc: „~n numele Domnului, ridic\-te [i
ne spune nou\ cine te-a ucis”. Atunci a `nviat pruncul
mort [i a spus curat numele uciga[ului, ar\tându-l cu
degetul, spre `nfrico[area tuturor.
Apoi femeia care se ar\tase cu pruncul s-a `n\l]at la
ceruri [i judec\torii au poruncit s\-l lege pe uciga[ de
coada unui cal, [i l-au tras prin toat\ cetatea, p=n\ ce
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[i-a dat sufletul. Iar pe femeia cea nevinovat\ au eliberat-o [i a mul]umit pururea Fecioarei St\pânei, ducându-se `ntr-o m\n\stire, unde cu via]\ `mbun\t\]it\ tr\ind s-a s\vâr[it `ntru Iisus Hristos Domnul nostru,
C\ruia I se cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 40-a
Pentru copilul de iudeu care s-a `mp\rt\[it
[i nu a fost mistuit de focul cuptorului
~n p\r]ile R\s\ritului era un iudeu care avea un
copil de [apte ani. ~ntr-una din zile acest copil, luându-se cu copiii cre[tinilor, a intrat `ntr-o biseric\ [i s-a
`mp\rt\[it cu cinstitul Trup [i Sânge al Domnului,
dup\ cum i-a v\zut pe ceilal]i copii c\ au f\cut, c\ci
preotul, crez=nd c\ este un copil de cre[tin, l-a `mp\rt\[it. Iar dup\ ce a m=ncat anafura, s-a dus acas\ [i le-a
spus p\rin]ilor s\i. Iar tat\l lui s-a m=niat, ca un vr\jma[ al lui Hristos, [i vrând s\ spele ocara f\cut\ de prunc,
dup\ cum ca un r\t\cit al legii lui Moise socotea, a apucat pe nevinovatul copil [i l-a aruncat `ntr-un cuptor
cu foc, mai punând `nc\ lemne pentru ca s\-l ard\ mai
degrab\. ~ns\ Cel ce a p\zit nev\t\ma]i pe cei trei tineri `n mijlocul cuptorului haldeilor a acoperit [i pe acel
binecuvântat copil, [i nu l-a mistuit focul cel atoatem=nc\tor, ci [edea de parc\ ar fi stat `n rou\, odihnindu-se.
Aceasta auzind, maica lui a alergat cu lacrimi, socotind c\-l va g\si f\cut cenu[\, `ns\ ducându-se `mpreun\ cu al]i cre[tini l-a v\zut pe copil stând `n mijlocul
v\p\ii `ntreg [i s\n\tos, [i nici `mbr\c\mintea, nici
perii capului s\u nu au fost atin[i. {i dup\ ce l-au scos
afar\ `nsp\imânta]i [i minuna]i, au strigat to]i c\ se
cuvine s\ fie aruncat `n cuptor tat\l lui, ca s\ p\timeasc\
la fel. Deci l-au legat pe dânsul [i l-au aruncat `n\untru,
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[i `ndat\ s-a mistuit tic\losul. Iar copilul, `ntrebat fiind,
a r\spuns: „Femeia aceea care este `n biserica unde am
mâncat pâinea [i ]ine un prunc `n bra]ele ei [edea aproape
de mine [i m\ acoperea cu haina ei, [i nu se apropia
v\paia de mine nicidecum”. Atunci au `n]eles c\ Preasfânta a fost aceea care l-a acoperit pentru c\ primise
darul Sfintei ~mp\rt\[iri. Iar evreica, cunoscând credin]a cea adev\rat\, a doua oar\ s-a n\scut `mpreun\
cu pruncul, botezându-se `n numele Sfintei Treimi. Asemenea `nc\ [i al]i iudei care au fost acolo au crezut `n Domnul Hristos. C\ruia I se cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 41-a
Pentru amestec\toarea de sânge [i ucig\toarea
de fiu pe care Preacurata a izb\vit-o de p\cat
~n Roma era un boier de bun neam [i `mbun\t\]it care,
socotind cum c\ via]a aceasta vremelnic\ trece ca un vis,
a hot\rât s\ se dep\rteze de lume pentru ca s\-[i caute
de mântuirea sufletului s\u. Deci, `nvoindu-se cu so]ia
sa [i cerându-i iertare, i-a l\sat singurul copil (parte b\rb\teasc\) pe care `l f\cuse cu dânsa [i s-a dus `ntr-alt\
parte, `ntr-un loc lini[tit. {i acolo, tr\ind cu dragoste
[i cu fric\ de Dumnezeu, s-a s\vâr[it `n pace.
Iar femeia lui a r\mas `n casa ei cu copilul, pe care
`l iubea peste fire [i `l ]inea `n bra]e mai toat\ ziua [i
toat\ noaptea, [i `n-truna `l s\ruta [i `l dezmierda. {i
nu numai cât a fost mic, ci [i dup\ ce se f\cuse mare,
ajung=nd la v=rsta legiuit\, ca o maic\ ne`n]eleapt\,
dormea `mpreun\ cu dânsul, ca pe vremea când era
copil mic, [i nu se gândea nenorocita ce alunecare mare
putea s\-i vie printr-`nsul. Deci din neluarea aminte
a ei [i din `ndemnarea diavolului a c\zut `n p\cat cu dânsul
tic\loasa, iar când a cunoscut c\ a r\mas `ns\rcinat\
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de fiul ei, a ajuns `ntr-a[a stare de mâhnire, c\ voia s\
se omoare. ~ns\, gândind la mila cea nem\rginit\ a lui
Dumnezeu, n-a c\zut `n dezn\d\jduire, ci a alergat la
Domnul cel Prea`ndurat. {i din acel ceas n-a mai f\cut
nimic `n cas\, ci toat\ vremea a petrecut-o cu posturi,
cu milostenii, cu rug\ciuni [i cu lacrimi din tot sufletul. Iar dup\ ce a venit vremea na[terii, s-a dus `ntr-un
loc ascuns al casei sale [i a n\scut. Apoi, ca s\ nu se
afle ru[inea, l-a aruncat pe prunc `ntr-un loc plin de necur\]enii, unde a murit. {i a[a nu s-a auzit nimic o bucat\
de vreme despre acest fapt.
~ns\ `ncep\torul r\ut\]ii nu s-a s\turat cu cele ce `i
f\cuse pân\ atunci, ci s-a hot\rât s\ o ru[ineze `naintea oamenilor, pentru ca s\ se nec\jeasc\ mai mult [i
astfel, din mult\ mâhnire, s\ moar\ nepoc\it\. Deci,
pref\cându-se prea`nr\ut\]itul c\ ar fi un duhovnic `n]elept, `nainte v\z\tor [i cunosc\tor al inimilor omene[ti, `nv\]a pe norod. {i pentru ca s\ se cread\ cuvintele lui, a descoperit multe omoruri [i furturi, precum
[i alte f\r\delegi, `ncât `l avea la evlavie nu numai poporul cel de ob[te, ci [i boierii [i `n[i[i judec\torii cet\]ii.
Iar `ntr-o zi a zis el c\tre ace[tia: „Preacinsti]i boieri,
eu ast\zi mari [i `nfrico[\toare lucruri vreau s\ v\ povestesc, [i mai ales despre o fapt\ p\gâneasc\ [i o f\r\delege cu totul necuvioas\ care s-a f\cut `n cetate, atât
de grozav\, `ncât m\ minunez cum de n-a aruncat Dumnezeu foc ca s\ ard\ toat\ Roma dup\ cum odinioar\
Sodoma, pentru c\ aici s-a f\ptuit mai mare [i mai urât\
p\gân\tate. Afla]i dar c\ anume femeie ([i i-a zis pe
nume) pe care, pentru f\]\rnicia [i evlavia ei cea mincinoas\, o socoti]i ca pe o sfânt\, a p\c\tuit cu fiul ei, a f\cut
un copil [i apoi l-a omorât, pentru ca s\ nu se aud\ de
o asemenea p\g=n\tate”.
Aceasta auzind, cei ce erau de fa]\ s-au `mpotrivit,
zicând c\ spune minciuni, pentru c\ femeia aceea ar
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fi fost un suflet foarte bun [i cu fric\ de Dumnezeu, pe
care o [tia tot poporul [i se cucernicea c\tre ea. Iar vr\jma[ul a dovedit `nvinuirea cu jur\mânt, zic=nd: „Aprinde]i o v\paie de foc aici [i aduce]i pe femeie s\ ne `ntreb\m amândoi, [i pe acela care se va g\si mincinos
din noi doi s\-l arde]i”. Deci judec\torii, chemând de fa]\
pe cea `nvinuit\, i-au zis: „Doamn\, [tii c\ prorocul acesta
pe care l-a trimis Dumnezeu `n aceast\ vreme pentru
mântuirea noastr\ te `nvinov\]e[te cum c\ ai s\v=r[it
cutare fapt\. Deci, dac\ ai gre[it, m\rturise[te-o, iar dac\
nu, dovede[te-l pe dânsul ca pe un pârâ[ mincinos”. Iar
femeia, luminat\ fiind de Dumnezeu, a r\spuns: „Prea`n]elep]i judec\tori, da]i-mi un soroc de câteva zile spre
a putea r\spunde la o `nvinuire ca aceasta; c\ci zice `n]eleptul Solomon s\ nu r\spund\ cineva degrab\ la mare
`ntrebare, ci mai `ntâi bine de tot s\ se gândeasc\ [i apoi
s\ dea r\spuns cuviincios”.
Deci i-au dat ei soroc de opt zile. {i, ie[ind de la judecat\, s-a dus la casa ei; [i neavând la oameni n\dejde,
ci numai la Dumnezeu, a plâns cu amar. Apoi s-a dus la
arhiereul de atunci al cet\]ii, Luchian cu numele, [i a
c\zut la picioarele lui, m\rturisindu-[i f\r\delegea cu
atâta zdrobire de inim\ [i cu atâtea lacrimi, `ncât s-a
minunat arhiereul [i i-a zis: „~ndr\zne[te, fiic\, spre Dumnezeul cel Multmilostiv, c\ mai mare este milostivirea
Lui decât toate f\r\delegile tale; c\ el n-a urât pe Pavel prigonitorul, nici pe Petru cel ce s-a lep\dat. {i nu
numai c\ i-a iertat, dar [i `ntâist\t\tori ai Apostolilor
i-a a[ezat. Roag\-te dar, cu lacrimi, Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, c\ ea este n\dejdea cea mai temeinic\ a celor dezn\d\jdui]i [i a tuturor p\c\to[ilor
mijlocitoare; [i fiindc\ termenul de judecat\ este scurt,
nu-]i dau alt canon decât s\ te rogi ne`ncetat cu zdrobire de inim\ [i cu lacrimi [i rug\ciunea s\ fie iertarea
f\r\delegilor tale”.
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Din ni[te cuvinte ca acestea a luat `ndr\zneal\ [i,
duc=ndu-se la casa ei, s-a `nchis `ntr-o c\m\ru]\ ferit\,
plângând toat\ s\pt\mâna nemângâiat\ [i b\tându-[i
pieptul, ochii [i mâinile `n\l]ate c\tre cer le ]inea, iar inima
c\tre Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, rugându-se
ei s\ o izb\veasc\ de primejdia cu care era amenin]at\
[i s\ nu fie ru[inat\ `n fa]a judec\torilor [i a `ntregii cet\]i. {i fiindc\ din toat\ inima, cu lacrimi fierbin]i [i
cu credin]\ cerea ajutor, a auzit-o ajut\toarea cea grabnic\ a celor ce sunt `n primejdii. Deci, când a venit ziua
hot\rât\ [i a plecat, mergând cu slujnicele [i rudeniile
sale la divan, `ns\[i St\pâna cea atotputernic\ a `nso]it-o pe ea [i `mpreun\ cu dânsa au c\l\torit pân\ la
priveli[tea aceea.
Iar `ncepându-se judecata, au zis judec\torii c\tre cel
pe care `l socoteau a fi cleric, adic\ diavolul: „Iat\, p\rinte duhovnice [i `nv\]\torule, femeia pe care ai clevetit-o, zicând despre ea c\ ar fi f\cut acele ru[inoase
[i nelegiuite fapte. Deci v\de[te-o pe dânsa [i o `nfrunt\
fa]\ c\tre fa]\, ca s\ ia moartea prin ardere cu foc, dup\
cum singur ai cerut [i a[a s-a hot\rât. Iar dac\ te vei
ar\ta pârâ[ mincinos, s\ prime[ti tu dup\ lege aceea[i
pedeaps\”. ~ns\ clericul, uitându-se lung la femeie, se
mira [i s\ vorbeasc\ nicidecum nu putea. Atunci i-au
zis judec\torii: „Ce stai a[a nedumerindu-te [i de ce-]i
este fric\ [i nu o `nvinov\]e[ti pe dânsa dup\ cum f\ceai
mai `nainte?”. R\spuns-a duhovnicul: „Nu este aceasta
amestec\toarea de sânge [i ucig\toarea de fiu, pe care
am `nvinov\]it-o, ci este o `mbun\t\]it\ [i o sfint\ `ntre
fiicele Ierusalimului. {i m\ tem s\ o spun cine este, [i
nu pot ca s\ o m\rturisesc, c\ Maria aproape de dânsa
este [i o acoper\ [i o p\ze[te pe ea, `ncât nu este cum a
fost `nainte, ci alta asemenea ei, `ns\ cu totul schimbat\”. {i a[a mincinosul adev\rul a spus, iubi]ilor, c\ci
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femeia nu a mai fost p\c\toas\ ca `nainte, ci prin sfin]ita poc\in]\ se schimbase cu dumnezeiasca schimbare
a dreptei Celui Prea`nalt.
Acestea auzindu-le ei, s-au `nsemnat cu semnul cinstitei cruci, din care pricin\, neputând blestematul suferi
puterea ei, f\cutu-s-a ca un fum [i a pierit din mijlocul lor. Atunci cei ce erau de fa]\, minunându-se, au
sl\vit pe Dumnezeu [i din acel timp pe femeia aceea au
respectat-o mai mult [i au avut c\tre dânsa mai mare
evlavie. Iar ea, mul]umind F\c\toarei de bine dup\ cum
se cuvenea, cu fapte bune [i pl\cute lui Dumnezeu [i-a
petrecut restul vie]ii sale, spre ru[inarea urâtorului de
bine [i `ntru slava Celui cu totul Prea`ndurat.

Minunea a 42-a
Pentru cel ce a fost dat diavolului
de maica lui `nc\ de la z\mislire
Era un b\rbat cu femeia lui, amândoi tem\tori de
Dumnezeu, f\c=nd multe milostenii [i alte fapte bune.
Deci tr\ind ei mul]i ani `mpreun\, s-au `nvoit s\ se dep\rteze de amestecarea trupeasc\, [i a[a au r\mas ei
mult\ vreme ca ni[te fra]i, iar nu ca cei `nsura]i. Ci vr\jma[ul p\zirii cur\]iei a zavistuit fapta lor cea bun\ [i
`ntr-o zi `n Sâmb\ta Mare a luptat [i a ispitit pe b\rbat,
c\ n-a mai putut s\ sufere [i a c\zut cu femeia `n p\cat
f\r\ voia ei; care l-a oc\rât mult [i l-a mustrat, aduc=ndu-i aminte de ziua cea vrednic\ de cinste. ~ns\ el
nu lua `n seam\ mustrarea, ci se aprindea de patim\.
Atunci femeia a zis cu mânie: „Fiindc\ n-ai avut
evlavie, nebunule, spre ~nvierea Domnului cea sl\vit\,
rog pe Dumnezeu ca orice se va z\misli din noi `n
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aceast\ noapte s\ fie dat diavolului”. Deci `n ceasul
când ca o ne`n]eleapt\ a zis cuvântul, a z\mislit, [i la
vreme a n\scut un copil, parte b\rb\teasc\ preafrumos,
care pe cât cre[tea se ar\ta tot mai d\ruit cu dar [i a[a
de frumos, `ncât se bucurau rudeniile v\zându-l. Iar când
a ajuns la vârsta de doisprezece ani, se ar\t\ diavolul
maicii lui [i `i zise: „Dup\ trei ani, vin s\-mi iau darul
pe care mi l-ai f\g\duit”.
Aceasta auzind-o, tic\loasa maica lui s-a umplut de
mâhnire [i durere `n inim\ [i `n fiecare zi plângea nemângâiat, mai ales când se uita la fiul s\u. Iar el se
minuna de aceasta [i o `ntreb\: „Rogu-te, o, maic\, spune-mi mie, pentru ce to]i prietenii [i rudeniile când m\
v\d se bucur\, [i numai tu, v\zându-m\, l\crimezi?”.
Atunci aceea i-a spus lui tot adev\rul.
Iar tân\rul, mâhnindu-se foarte [i fiindu-i fric\ s\ nu
p\timeasc\ ceva r\u de la diavolul cel ucig\tor de om, a
fugit `ntr-o noapte de acas\ [i, ducându-se la Ierusalim,
s-a m\rturisit patriarhului, care l-a trimis la un duhovnic pustnic, om cu sfin]it\ via]\, ce se hr\nea din mâna
`ngerului, care `n fiecare zi `i aducea câte o pâine minunat\. Iar când mergea cineva la el ca s\-l vad\, `ngerul
`i aducea dou\ pâini, dup\ cum a f\cut [i `n ziua aceea.
Deci, venind tân\rul cu scrisoare de la patriarh, dup\ ce
pustnicul a citit-o, i-a zis: „S\ chem\m, fiul meu, pe
St\pâna cea f\r\ prihan\, care are mare putere asupra
dracilor, pentru c\ ea de multe ori i-a ru[inat [i a pierdut cu totul puterea lor [i multe suflete a sc\pat din
mâinile lor izb\vindu-le din munca cea ve[nic\”.
A[a zicând, l-a sf\tuit s\ se roage cu multe lacrimi [i
cu evlavie, ]inându-l `n chilia sa pân\ `n ziua Sfintelor
Pa[ti, când se `mplineau trei ani din ziua `n care diavolul vorbise cu maica lui. {i `n acea zi sf=ntul a slujit
liturghie, iar tân\rul sta `n altar `naintea sfintei mese,
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cu fric\ [i cu mult\ groaz\. Iar c=nd a ie[it preotul cu Sfintele Daruri la cântarea Heruvicului, a intrat diavolul
[i, r\pind pe tân\r, l-a dus `n munc\ `mpreun\ cu trupul.
Atunci cuviosul, auzind strig\tele tân\rului, s-a mâhnit
foarte [i, punând Sfintele pe Sfânta Mas\, s-a rugat cu
lacrimi, f\când rug\ciune fierbinte c\tre St\pânul [i
c\tre pururea Fecioara Maica Lui, ca s\ nu lase nepedepsit\ o `ndr\zneal\ [i o neru[inare ca aceasta a diavolului,
ci s\ ia pe tân\r din ghearele lui, s\-l `ntoarc\ `ntreg [i
s\n\tos [i s\-l ru[ineze pe cel de trei ori blestemat c\ l-a
r\pit pe el de la sfântul jertfelnic. Acestea zic=nd, cuviosul a citit rug\ciunile Sfintei Liturghii, ca s\ nu o lase
nes\vâr[it\. Deci, pe când zicea rug\ciunea aceasta: „{i
pentru ca s\ fie celor ce se vor cumineca spre trezirea sufletului [i spre iertarea p\catelor” [i celelalte, adic\ dup\
ce a s\vâr[it cele sfinte, când a strigat, zicând: „Mai ales
pentru Preasfânta Preacurata: Mare e[ti, Doamne, [i minunate sunt lucrurile Tale! O, nebiruit\ putere a Fecioarei!”, s-a aflat cel r\pit lâng\ sfântul jertfelnic [i a strigat:
„Mare este numele Sfintei Treimi!” Iar dup\ ce s-a s\vâr[it Sfânta Liturghie s-a `mp\rt\[it tân\rul. Apoi l-a
`ntrebat cuviosul unde a fost [i ce a p\timit. Atunci el i-a
spus c\, dup\ ce l-a r\pit, diavolul l-a aruncat `ntr-un
loc `ntunecos cu miros greu de suferit, unde se munceau negr\it nenum\rate suflete ale p\c\to[ilor. ~ns\
`ndat\ a venit St\pâna cea Preal\udat\ [i l-a scos din acel
loc de prea chinuire, [i a[a s-a aflat `n biseric\. Deci a
sl\vit sfântul pe Domnul [i pe pururea Fecioara [i a
mul]umit pentru c\ i-au ascultat rug\ciunea.
Iar tân\rul, ducându-se la patriarh [i primind binecuvântare de la el, s-a `ntors la p\rin]ii [i rudeniile sale,
care plângeau pierderea lui, socotind c\ l-a luat diavolul. Iar v\zându-l pe el când nu mai aveau nici o n\dejde, fiecare poate s\ `n]eleag\ de cât\ bucurie [i veselie
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s-au umplut [i câte rug\ciuni de mul]umire au `n\l]at
c\tre St\pânul Hristos [i c\tre Maica Lui cea Preal\udat\.
Pentru ale c\rei rug\ciuni, o, de am dobândi [i noi fericirea cereasc\!

Minunea a 43-a
Pentru cel ce s-a `ndoit de fecioria Maicii lui Dumnezeu
[i s-a izb\vit prin oarecare facere de minune
Dup\ [apte sute de ani de la `ntruparea Domnului
nostru Iisus Hristos, era un pustnic, atenian de neam,
`n]elept `n scripturi [i `n fapt\ bun\ mai `n]elept, cu numele Eghidie, care, dup\ moartea p\rin]ilor lui, `mp\r]ind s\racilor averile sale, s-a dep\rtat de patria sa.
{i `nchin=ndu-se sfintelor locuri ale Ierusalimului, s-a
dus `n p\r]ile cele mai din\untru ale pustiei, `ntr-un loc
neumblat foarte [i ascuns, `n care a g\sit o pe[ter\ cu un
izvor limpede [i cu vreo câ]iva copaci. Deci, pl\c=ndu-i
mult lini[tea locului aceluia, a r\mas acolo [i petrecea
pustnice[te, de o cerboaic\ fiind hr\nit, care cu dumnezeiasca voie se ducea la el de o mulgea [i cu laptele ei
[i cu buruieni se hr\nea.
Deci, prin apropierea acelui loc, `ntr-o cetate oarecare
se afla un dasc\l, `n a c\rui minte diavolul cel ucig\tor
de om sem\nase neghina `ndoirii de fecioria Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu, c\ci `[i zicea `n mintea lui:
„Cum poate s\ fie Maic\ [i Fecioar\?” {i se silea s\rmanul dasc\l s\ goneasc\ aceast\ dr\ceasc\ gândire
din mintea sa, dar nu izbutea. Deci, auzind c\ pustnicul cel mai sus zis avea darul lui Dumnezeu [i `n]elepciune omeneasc\, s-a dus la dânsul, pentru ca s\ vad\
dac\ nu l-ar putea izb\vi de hula aceea pe care o avea
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`n mintea lui. Iar când era aproape de chilia avvei Eghidie
ca la trei stadii, a ie[it cuviosul `n `ntâmpinarea lui, pentru c\ din dumnezeiescul dar cunoscuse venirea dasc\lului [i gândul inimii lui. Deci când s-au apropiat unul
de altul, dasc\lul heretisindu-l pe sfântul, i-a f\cut metanie pân\ la p\mânt, `ns\ cuviosul, drept r\spuns,
lovind cu toiagul `ntr-o piatr\, a zis cu mare glas: „Fecioar\ mai `nainte de na[tere”. {i `ndat\ — o! preasl\vit\ minune — a r\s\rit dintr-acea piatr\ un crin foarte
frumos la vedere, iar la miros cu neasem\nat\ bun\ mireasm\. Atunci, lovind a doua oar\ `n piatr\, a zis: „Fecioar\ `n na[tere”. {i a r\s\rit alt crin asemenea celui
mai dinainte. Apoi, lovind a treia oar\ `n piatr\ [i zicând:
„{i dup\ na[tere Fecioar\ a r\mas”, `ndat\ a r\s\rit
alt crin asemenea preaminunat.
Atunci cuviosul s-a `ntors `n chilia sa, nemaivorbind
alt cuvânt. Iar dasc\lul, `nsp\imântându-se de o facere
de minune ca aceasta, s-a izb\vit de ispit\. {i a propov\duit tuturor minunea, pentru ca s\ se prosl\veasc\ Preacurata Maica lui Dumnezeu. Pentru ale c\rei rug\ciuni,
o, de am dobândi `mp\r\]ia cerurilor!

Minunea a 44-a
Cu totul `nfrico[\toare, prin care s-a dovedit c\ o pic\tur\
de sânge dumnezeiesc acoper\ toate p\catele oamenilor
Era un monah lenevos [i trândav, care nu p\zea f\g\duin]ele chipului celui `ngeresc, ci tr\ia f\r\ de nici
o grij\. Numai o singur\ fapt\ bun\ f\cea, [i anume, din
multa dorire [i evlavie pe care o avea c\tre Preasfânta
Fecioar\, st\tea `n fiecare zi `naintea cinstitei icoanei
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sale de zicea rug\ciunea cea `ngereasc\ de o sut\ de ori,
c\ nu [tia carte s\ citeasc\ alte rug\ciuni.
Deci a[a tr\ind el cu lenevire la posturi, la privegheri [i la celelalte rânduieli ale vie]ii c\lug\re[ti,
Domnul cel preabun, care voie[te ca to]i s\ se mântuiasc\, l-a `nvrednicit de a v\zut o vedenie `nfrico[\toare
[i groaznic\, [i anume c\ ar fi r\pit diavolii sufletul
lui [i l-ar fi dus `naintea Dreptului Judec\tor cerând s\
se fac\ dreptate [i s\-l dea lor dup\ faptele lui. Iar ~mp\ratul, [tiind p\catele lui, a zis demonilor: „Duce]i-l
pe dânsul `n gheena, c\ n-are parte cu Mine pentru c\
f\g\duin]ele Botezului [i ale chipului celui monahicesc
nu le-a p\zit”. Deci, repezindu-se demonii ca ni[te lupi
turba]i ca s\-l ia pe el, `ndat\ s-a sculat de pe scaun
St\pâna [i a zis: „Rogu-m\ }ie, Dumnezeul meu, `ng\duie-mi s\ fac [i eu drept\]ile mele pentru acest suflet”.
{i sco]ând o carte `n care erau scrise heretisirile (adic\
`nchin\ciunea `ngerului) pe care le zisese `n toat\ via]a
lui, a poruncit celui ce-l p\zea pe el s\ pun\ cartea aceea
`ntr-o terezie a cumpenei. De cealalt\ au pus dracii mai
multe c\r]i `n care erau scrise p\catele monahului, [i era
mai mare greutatea `n aceast\ parte. Atunci Maica cea
Milostiv\ a Prea`nduratului Dumnezeu, v\zând c\ nu
s-a folosit nimic sufletul `n chipul acesta (pentru c\ p\catele erau multe, iar fapta bun\ pu]in\), a zis c\tre St\pânul: „Adu-}i aminte, Preaiubitul meu Fiu, c\ din trupul
meu ai fiin]a Ta cea omeneasc\ [i p\timitoare [i-mi d\ruie[te o pic\tur\ din sângele T\u cel curat [i preascump,
pe care l-ai v\rsat pentru p\c\to[i `n vremea patimei
celei mântuitoare. A[a, St\pâne Multmilostive, fie-}i
mil\ de sufletul acesta pentru c\ foarte mult m\ iubea
[i se ruga c\tre mine cu dragoste [i credin]\”. R\spunsu-i-a St\pânul: „S\ se fac\, o, Maic\, voia ta, c\ nu este
cuviincios a trece cu vederea nici o cerere a ta. ~ns\ s\
[tii c\ o pic\tur\ a sângelui Meu cov=r[e[te toate f\r\-
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delegile lumii”. Deci, primindu-[i ~mp\r\teasa a toate
darul cerut [i punându-l `n cump\n\, s-a u[urat partea
aceea `n care erau c\r]ile cu mul]imea p\catelor a[a
de mult, `ncât p\rea c\ este un pai sau o pan\. Atunci
dracii s-au risipit ru[ina]i, strigând: „Foarte mult milostiv\ este St\pâna c\tre cre[tini [i ne face de multe
ori nedreptate”.
Iar monahul, venindu-[i `n fire, a sl\vit pe Domnul, mul]umind Maicii Lui celei preal\udate, care i-a
ar\tat o vedenie ca aceasta. {i, c\indu-se, [i-a `ndreptat via]a [i a f\cut a[a de multe fapte bune, `ncât se
minunau to]i c=]i `l [tiau `nainte. Deci, nevoindu-se cu
dragoste de Dumnezeu, s-a s\vâr[it `ntru Iisus Hristos
Domnul nostru, C\ruia I se cuvine cinstea [i `nchin\ciunea `n veci. Amin.

Minunea a 45-a
Pentru cel ce s-a `ndoit de Taina Euharistiei
[i a v\zut pe Hristos cu trupul ca un prunc
Era un preot `n Alamania, foarte `mbun\t\]it cu via]a,
ce se numea Pelaghie, care avea at=t de mare evlavie c\tre
pururea Fecioara Maria, `ncât nu citea alt\ Evanghelie
sau Apostol când slujea, decât numai din cele ale Preasfintei. ~ns\ vr\jma[ul celor buni, zavistuind multa lui
evlavie, i-a sem\nat `n minte un gând cu totul p\gânesc asupra credin]ei, [i anume c\ se `ndoia de trupul cel
st\pânesc al Mântuitorului, zicând acestea `n mintea sa:
„Cum este cu putin]\ s\ se fac\ pâinea trupul lui Hristos, iar vinul sângele Lui? {i dac\ Fecioara Maria a n\scut un singur Fiu Care, de voie p\timind, S-a `ngropat [i
numai o dat\ a `nviat, cum poate s\ se schimbe pâinea
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`n trupul lui Dumnezeu [i s\ p\timeasc\ patim\ `n
fiecare zi?”
De gândurile acestea nelini[tindu-se Pelaghie, ca un
om ne`nv\]at [i ne[tiutor ce era, avea mult\ mâhnire.
{i n-a `ndr\znit s\ `ntrebe vreun om, a alergat c\tre
Preasfânta, rugându-se [i zicând: „St\pân\ [i Doamna
lumii, te rog eu, nevrednicul robul t\u, f\-mi darul acesta,
ca s\ cunosc taina Sfintei Liturghii, cum se schimb\
pâinea [i vinul `n trupul [i `n sângele Domnului nostru,
pentru c\ nu pot s\ `n]eleg des\vâr[it”. A[a de multe
ori rug=ndu-se Pelaghie, dup\ ce s-au s\vâr[it cele sfinte,
când a strigat: „Mai ales pentru Preasfânta, Preacurata”,
s-a f\cut nev\zut Sfântul Trup de pe discos, de dinaintea lui. Deci, c\utând el `ncoace [i `ncolo, crezând c\
poate s\ fi c\zut pe jos, din neluare aminte [i din neb\garea lui de seam\, n-a g\sit nimic. Atunci, `ngrozit [i `ngrijorat foarte, a plâns cu amar, rugându-se a[a:
„Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, [tiu c\ pentru
pu]ina mea credin]\ [i pentru `ndoirea pe care am avut-o
c\tre Preasfântul Trup al St\pânului meu s-a `ngre]o[at de mine ~mp\r\]ia Lui [i s-a dep\rtat de la mine
ca s\ nu m\ `mp\rt\[esc cu El eu cel nevrednic; ci roag\-L pe Dânsul ca s\ m\ ierte ca un Milostiv [i s\ nu
se mânie pe mine pân\ `n sfâr[it Cel ce este nepomenitor
de r\u”.
Acestea zicând, preotul cel evlavios a v\zut `naintea
sfintei mese pe ~mp\r\teasa `ngerilor cea Preasl\vit\, care avea `n bra]ele ei pe Domnul nostru Iisus
Hristos, prunc mic foarte [i preafrumos, [i i-a zis lui:
„Pruncul acesta este F\c\torul [i Ziditorul lumii, Fiul
[i Cuvântul lui Dumnezeu [i om des\vâr[it. Pe Acesta
L-am z\mislit din Duhul Sfânt [i L-am n\scut f\r\ stric\ciune, r\mânând fecioar\. Acesta a p\timit [i a murit
pe cruce, ca un om, pentru mântuirea lumii, [i a `nviat [i
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s-a `n\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta Tat\lui, ca Unul
ce este de o fiin]\ cu Dânsul [i `mpreun\ pe scaun [ez\tor, pentru aceasta iar\[i are s\ vin\ s\ judece toat\
lumea. Acesta [i acum, `n fiecare zi, pentru milostivirea
Lui [i pentru multa bun\tate, se coboar\ negr\it [i minunat `n chipul pâinii [i al vinului, pentru multa dragoste
pe care o are c\tre voi, oamenii, [i vi se d\ spre mâncare [i b\utur\ [i spre sfin]enie a sufletului vostru. Deci
pip\ie-L pe El [i f\r\ de fric\ ~l cearc\, pentru ca s\
cuno[ti cum c\ este adev\rat\ vederea, [i nu n\lucire,
[i trup adev\rat, cu carne [i cu sânge, dup\ cum L-am
n\scut. {i a[a se face [i pâinea [i vinul cu care s\vâr[i]i Sfânta Liturghie. ~ns\ pentru c\ firea omeneasc\
nu poate s\ m\nânce carne crud\ [i s\ bea sânge,
pentru aceasta, prin nep\trunsa Lui `n]elepciune, Cel
Milostiv [i Atotputernic se schimb\ `n pâine [i `n vin,
pentru ca s\-l primeasc\ fiecare cu dorin]\ [i cu dragoste. ~mp\rt\[e[te-te dar cu Dânsul cu evlavie [i cu
credin]\, c\ci cine se `mp\rt\[e[te cu vrednicie cu El se
face p\rta[ Dumnezeie[tii Lui Slave”. Acestea zicând,
St\pâna cea multl\udat\ a pus Dumnezeiescul Prunc
pe Sfânta Mas\ [i, `nchinându-I-se cu mult\ evlavie [i
smerenie, s-a f\cut nev\zut\.
Iar preotul cu fric\ mult\ [i cu mare bucurie a luat
`n m=inile lui pe Pruncul acela Dumnezeiesc [i, s\rutându-L cu evlavie [i cu smerenie, a cunoscut c\ `n adev\r
era un prunc trupesc viu. Atunci L-a pus pe Sfânta Mas\
cu mult\ veselie [i, c\zând la p\mânt, a zis acestea cu
lacrimi: „Cred, Doamne, [i m\rturisesc c\ Tu e[ti Fiul lui
Dumnezeu, Cel ce Te-ai n\scut din pururea Fecioara
Maria, [i mul]umesc milostivirii Tale [i Preacuratei
Maicii Tale pentru al c\rei dar mam `nvrednicit ast\zi
eu nevrednicul, [i m\ iart\ pe mine ca un Milostiv pentru
necuno[tin]a mea cea mai dinainte. {i dup\ cum m-ai
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`nvrednicit [i Te-am v\zut pe Tine cu Trup dup\ cum
Te-ai n\scut din Fecioara, a[a iar\[i, pentru rug\ciunile
ei m\ `nvrednice[te ca s\ m\ `mp\rt\[esc cu Tine, nu ca
[i cu un prunc, ci ca pâine, dup\ cum [i mai `nainte”. A[a
rugându-se cu credin]\, s-a ridicat [i a v\zut iar\[i Sfânta
Pâine, dup\ cum a fost mai `nainte, [i s-a `mp\rt\[it
veselindu-se.
Dup\ aceasta tr\ind via]\ minunat\ [i pl\cut\ lui
Dumnezeu, s-a dus la ~mp\r\]ia cea cereasc\, pe care dea
Dumnezeu s\ o dobândim noi to]i `ntru Iisus Hristos
Domnul nostru, C\ruia I se cuvine slava `n veci. Amin.

Minunea a 46-a
Pentru cel ce a fost omorât de iudei
[i l-a `nviat Maica lui Dumnezeu
~ntr-o biseric\ aveau obicei cre[tinii s\ cânte stihiri
[i laude pururea Fecioarei Maria. {i `ntre altele o cântare al c\rei sfâr[it este a[a: „Ru[ineze-se p\gânii jidovi”. Deci, `ntr-o zi, adunându-se dreptcredincio[ii cre[tini `n biseric\, au chemat un tân\r cucernic, care avea
glas de cântare dulce [i frumos, [i i-au zis s\ cânte cântarea aceea de laud\ cu mare glas. ~n timp ce c=nta,
s-a `ntâmplat de au trecut pe lâng\ biseric\ ni[te iudei
[i au auzit cuvintele acelea pe care le-a cântat tân\rul
spre osândirea [i ru[inea lor, s-au mâniat foarte [i s-au
sf\tuit s\-l ucid\, când vor afla vreme potrivit\. Deci
peste pu]ine zile, punând oarecare me[te[ugit\ pricin\,
l-au luat la via lor [i acolo l-au omorât, aruncându-l
`ntr-un loc ascuns. Iar dup\ ce s-au dus uciga[ii, a venit
St\pâna cea atotputernic\ [i, `nviindu-l pe dânsul, i-a
poruncit s\ cânte f\r\ fric\ laudele ei. Iar acela, mul]umindu-i, s-a dus iar\[i `n biseric\, [i cânta `n fiecare
zi cu mai dulce cântare. Atunci uciga[ii, v\zându-l pe
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dânsul, s-au `nsp\imântat [i l-au `ntrebat `n tain\ de
a fost el acela pe care l-au omorât [i cum a `nviat. Iar
acela le-a spus lor c\ pururea Fecioara Maica lui Iisus
l-a `nviat, pentru ca s\-i cânte laudele.
Deci din facerea minunii aceleia au crezut `n Preasfânta nu numai uciga[ii aceia, ci [i rudeniile [i prietenii
lor, [i al]ii mul]i, care s-au botezat `n numele Tat\lui
[i al Fiului [i al Sfântului Duh, C\ruia I se cuvine slava
`n veci. Amin.

Minunea a 47-a
Cum icoana N\sc\toarei de Dumnezeu a pierdut boala
cea omorâtoare din Roma [i pe to]i i-a vindecat
La cinci sute zece ani de la venirea lui Dumnezeu cea
`n trup, a fost mare lingoare `n Roma, `ncât mureau `n
fiecare zi dou\ mii de oameni. Deci papa vremii aceleia
(care era marele Grigorie Dialogul) a poruncit ca s\ se
scoat\ prin ora[ cinstita icoan\ a N\sc\toarei de Dumnezeu, cea zugr\vit\ de Sfântul Apostol [i Evanghelist
Luca, [i s\ se fac\ litanie [i rug\ciune c\tre Domnul ca
s\ `nceteze moartea. Deci, dup\ ce s-a dus arhiereul cu
icoana, rugându-se Maicii celei multmilostive [i cu totul
`ndur\toare ca s\ `mblânzeasc\ pe St\pânul, s\ `nceteze
urgia [i dreapta Lui m=nie, priveau to]i c\ pe unde trecea
sfânta icoan\ pierea mirosul greu al v\zduhului [i se
pierdea, ca un nor când l-ar goni vreun vânt silnic, [i r\mânea v\zduhul lini[tit [i curat [i preastr\lucit. Iar
dup\ ce au `nconjurat toat\ cetatea [i au s\vâr[it rug\ciunile, v\zu sfântul un `nger, stând sus pe turnul c\ruia-i zic al lui Adrian [i al lui Crischentie, c\ [tergea
o sabie `nsângerat\, dup\ care a pus-o `n teac\. Deci au
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`n]eles c\ pentru rug\ciunile Preasfintei N\sc\toare de
Dumnezeu a `ncetat mânia St\pânului [i urgia.
Deci, de atunci p=n\ ast\zi nu i se mai zice turnului
aceluia al lui Adrian sau al lui Crischentie, ci al Voievodului Mihail, `ntru a c\rui cinste, cu mult\ cheltuial\,
s-a zidit [i o biseric\, spre aducerea aminte a acelei
faceri de minuni a Maicii lui Dumnezeu. Pentru ale c\rei
rug\ciuni s\ ne izb\vim [i noi de moartea cea ve[nic\
a muncii celei nesfâr[ite.

Minunea a 48-a
Pentru facerea de minune cea cu zugravul
Era un zugrav cu numele Ioan, foarte cucernic c\tre
Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu [i la me[te[ug
iscusit mai mult decât al]ii. Deci punea mult\ silin]\
[i toat\ dragostea când zugr\vea icoana N\sc\toarei de
Dumnezeu, ca s\ ias\ mai frumoas\ [i mai `mpodobit\ decât ale altor sfin]i, atât `ncât se minunau to]i de
frumuse]ea pe care o aveau icoanele Maicii lui Dumnezeu zugr\vite de el, pe care le `mpodobea cu tot me[te[ugul [i chipul, pe cât putea. Iar atunci când zugr\vea
pe diavolul, `l f\cea atât de urât, `ncât nu putea s\ vad\
cineva vreun lucru mai `nfrico[\tor [i mai urât, [i aceasta
o f\cea cu dreptate. C\ci pe cât a fost mai `nainte cea mai
frumoas\ zidire a F\c\torului când era `n ascultarea
Lui, pe atâta s-a f\cut de urât, grozav [i `nfrico[\tor dup\
c\lcarea poruncii. Deci pe acel evlavios zugrav `l vr\jm\[uia foarte mult urâtorul de oameni [i c\uta vreme
potrivit\ ca s\-l omoare, nu atât c\ `l zugr\vea pe dânsul grozav, ci `l zavistuia mai ales pentru c\ zugr\vea
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chipul Maicii lui Dumnezeu foarte frumos, frumuse]ea
aceea atr\gând pe norod spre mai mult\ evlavie.
~n vremea aceea zidindu-se o biseric\ `nalt\, au chemat pe acel Ioan ca s\ o zugr\veasc\. Iar el, ducându-se,
a pus sc\rile ca s\ zugr\veasc\ `ntâi p\r]ile cele mai
`nalte — dup\ cum se face de obicei — [i, când zugr\vea
la icoana Bunei Vestiri a Preasfintei, v\zu pe diavolul
`naintea sa, care `i zise: „De acum nu po]i s\-mi mai scapi
[i am s\ te arunc jos, pentru c\ aici, `n p\r]ile acestea
`nalte ale bisericii, zugr\ve[ti icoana Maicii lui Dumnezeu atât de frumos”. Deci `mpreun\ cu cuvântul a
stricat [i scara [i a aruncat jos lemnele pe care sta zugravul, care a strigat, zicând: „Preasfânt\ N\sc\toare
de Dumnezeu, ajut\-mi mie!”. {i, `ntinzându-[i mâinile
c\tre zid, `ndat\ — o! `nfrico[\toare minune —icoana
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, `ntinzând dreapta
ei, l-a prins pe zugrav de mâini [i nu l-a l\sat s\ cad\ jos
[i s\ moar\. {i spânzura a[a `n v\zduh, ne]inut, [i a stat
astfel pân\ ce au adus scara [i l-au pogorât f\r\ nici o v\t\mare. Iar cei ce st\teau de fa]\ grozav s-au `nsp\imântat.
Atunci Ioan, mul]umind cu prisosin]\ Preal\udatei,
a povestit lor pricina, [i to]i au sl\vit pe Domnul [i pe
pururea Fecioara Maica Lui. De atunci n-a mai `ndr\znit vr\jma[ul ca s\-l vat\me, ci `nc\, de când cu
`ntâmplarea aceea, mai mult bine [i folos i-a f\cut, pentru
c\ to]i l-au avut la mai mult\ evlavie [i pretutindeni
`l chemau s\ zugr\veasc\.

Minunea a 49-a
Pentru o femeie evlavioas\ oarecare, al c\rei chip l-a luat
St\pâna [i a izb\vit-o de reaua me[te[ugire a diavolului
~n Roma cea veche era un om bogat [i avea o femeie
foarte cucernic\ [i tem\toare de Dumnezeu, cu mult\
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evlavie c\tre Preasfânta, care i se ruga `n fiecare zi,
cu dragoste [i cu umilin]\. Iar b\rbatul ei f\cea ospe]e [i
bancheturi nenum\rate [i a cheltuit avu]ia lui `n zadar
[i f\r\ de folos, a[a `ncât `n pu]in\ vreme a s\r\cit [i nu
avea nici cele spre trebuin]a sa. {i `ntr-o zi, aducându-[i
aminte c\ se apropie vremea `n care avea obi[nuin]\
s\ fac\ mare praznic cu mult\ cheltuial\, a plecat de
acas\, neputând suferi ru[inea oamenilor, fiindc\ nu mai
avea de unde cheltui ca mai `nainte, [i s-a dus `ntr-un loc
mai departe pân\ ce va trece praznicul. Deci, stând el
acolo mâhnit, i se arat\ diavolul pe un cal negru c\lare, `n chip de osta[, [i-l `ntreab\ despre motivul sup\r\rii lui. Iar el i-a spus lui toat\ pricina.
Atunci i-a zis lui diavolul: „Femeia ta este pricina
s\r\ciei tale. Dac\ vei voi s\ mi-o aduci aici `n cutare
zi ca s\-i fac eu ei dup\ cum voiesc, `]i voi da mai mult\
bog\]ie dec=t ai avut `nainte [i, pe cât vei cheltui, pe atâta
se va `nmul]i”. Iar acela, de setea pe care o avea pentru
bog\]ie, ca un nepriceput ce era, s-a f\g\duit cu jur\mânt
ca s\ i-o aduc\, necunoscând c\ este diavolul, ci crezând
c\ este un oarecare boier bogat. Deci i-a mai zis diavolul: „Mergi `n cutare loc al casei tale [i sap\, c\ vei
g\si aur [i argint nenum\rat, pe care eu l-am ascuns,
dar s\ nu te apropii de el pân\ nu-mi vei aduce mai `ntâi,
dup\ jur\mânt, pe so]ia ta, iar pe urm\ po]i s\ faci ce
voie[ti”.
Deci, ducându-se la casa lui [i g\sind comoara, s-a
bucurat foarte [i se g\tea s\ o ia pe so]ia lui noaptea, pentru ca s\ nu-l vad\ cineva. Iar dup\ ce au trecut trei ceasuri din noapte, luând-o, a pus pricin\ c\ este nevoie s\
mearg\ `ntr-un loc de tain\, ca s\ nu [tie vecinii. Iar
acea nenorocit\ femeie, ca o ascult\toare b\rbatului s\u,
nu s-a `mpotrivit, ci, f\cându-[i rug\ciunea c\tre Preasfânta, dup\ obiceiul ei, l-a urmat. A[a mergând ei o
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bucat\ de vreme, s-a ar\tat vremea ploioas\ [i tuna,
deci, aflând ei `n drum o biseric\, au intrat `n\untru pân\
va `nceta vremea cea de ploaie. {i dup\ pu]in\ vreme,
ie[ind b\rbatul afar\ s\ vad\ cum este vremea, ea a
c\zut cu lacrimi `naintea sfin]itei icoane a Maicii lui Dumnezeu, zicând: „St\pâna mea, eu nu [tiu unde m\ duce
b\rbatul meu, `ns\ darul t\u s\ m\ p\zeasc\, pentru c\
[tii c\ eu te iubesc din toat\ inima pe tine [i am mare
evlavie c\tre tine”. A[a rugându-se a adormit, iar St\pâna N\sc\toare de Dumnezeu luând chipul femeii [i
ie[ind din biseric\, a luat-o pe dânsa boierul, socotind
c\ este so]ia sa.
Iar diminea]a, ajungând ei la locul cel orânduit, venea
diavolul bucurându-se, `ns\ când s-a apropiat, a cunoscut-o [i, `ngrozindu-se, a strigat cu mânie: „Om necredincios [i nemul]umitor, eu ]i-am dat ]ie atâta bog\]ie
pentru ca s\ aduci aici pe so]ia ta, s\ m\ r\zbun pe dânsa
de multele rele pe care mi le-a f\cut, [i tu mi-ai adus pe
Doamna aceasta, numai la vederea c\reia m\ `nfrico[ez [i
tremur”. Acestea auzindu-le, boierul s-a minunat, iar
Preal\udata a zis diavolului: „Cum ai `ndr\znit, duh necurat, s\ faci r\u aceleia care are c\tre mine atâta evlavie? Du-te `n focul gheenei cel g\tit ]ie ca s\ te arzi [i s\
nu `ndr\zne[ti mai mult s\ mai vat\mi pe vreun `mbun\t\]it”. Atunci s-a f\cut un tunet mare [i deschizându-se p\mântul l-a `nghi]it pe diavol. Iar boierul, de fric\,
z\cea jos, deci St\pâna l-a ridicat, zic=ndu-i: „Nu te teme,
c\ pentru dragostea so]iei tale `]i iert f\r\delegea ta. {i
acum te du [i o ia pe dânsa din biseric\ [i v\ teme]i de
Dumnezeu ca s\ v\ m=ntui]i. Iar bog\]ia pe care ai g\sit-o las-o diavolului [i eu v\ voi trimite cele spre trebuin]\, c\ banii cei de prisosit se fac multora pricin\ de
muncire, [i mai bine s\ nu ave]i bog\]ie ca s\ v\ pute]i
mântui”. A[a zicând, s-a `n\l]at la ceruri, iar boierul,
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sculându-se, s-a dus la biseric\ [i, g\sindu-[i so]ia, i-a
spus ei toat\ pricina. Iar aceea, plângând, a mul]umit
Preasfintei. Apoi, ducându-se la casa lor, au g\sit toat\
comoara pref\cut\ `n cenu[\.
{i din acel ceas amândoi au petrecut via]a lor cu dragoste de Dumnezeu [i mutându-se din via]a aceasta
de[art\ s-au dus `n ~mp\r\]ia cereasc\, pe care dea Dumnezeu a o dobândi noi to]i.

Minunea a 50-a
Pentru oarecare fecioar\ care `n vedenie
a v\zut pe Hristos `n Rai, slujind Sfânta Liturghie
Scrie Chesarie `n Dialogul lui, [i al]i dasc\li, zicând
c\, `ntr-un ora[ al Fran]ei, era o fecioar\ cucernic\ [i de
foarte bun neam, bolnav\ [i sl\b\noag\, dar foarte `mbun\t\]it\ cu via]a. Mai ales la `nfrânare, la r\bdare [i
la smerenie nu se afla alta asemenea ei. C\ nu mânca
altceva decât numai pu]ine stafide cu ap\ [i niciodat\ nu
se plângea de boala ei, ci mai v=rtos se bucura [i sl\vea
pe Domnul, Care o pedepsea [i o muncea aici vremelnic, pentru ca s\ o fericeasc\ dincolo ve[nic. Numai se
am\ra [i se mâhnea c\ nu putea s\ se duc\ în zi de s\rb\toare la biserica Domnului, ca s\ asculte sfânta slujb\.
De asta plângea ea de multe ori, mai ales spre praznicele `mp\r\te[ti, pentru c\ [tia de ce mare folos sufletesc
se lipse[te. ~ns\, dac\ nu se putea duce cu trupul, cu
sufletul, cu mintea sa adic\, niciodat\ n-a lipsit din
biseric\, ascultând cântarea de psalmi [i dumnezeie[tile laude, precum din minunea cea scris\ mai jos poate
fiecare s\ cread\. Pentru c\ unii, de multe ori rugându-se cu limba `n biseric\, p\c\tuiesc cu g=ndul, [i astfel
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`[i `ntineaz\ mintea. Iar pururea pomenita aceea, neputând s\ fie cu trupul, era cu mintea, cu sufletul [i cu
toat\ inima ei [i, auzind laudele `ngerilor, se veselea.
Deci, `ntr-o zi, fiind praznicul ~ntâmpin\rii Domnului,
`n ora[ul acela obi[nuia a ie[i cu sfintele icoane prin târg
tot norodul: b\rba]i, femei [i copii, spre slava Preasfintei.
Atunci acea nefericit\ bolnav\ avea sup\rare nemângâiat\ c\ s-au dus to]i la praznic, iar ea z\cea. {i zicea
acestea `ntru sine: „To]i cre[tinii se duc la bucuria Maicii
lui Dumnezeu, numai eu, ca o netrebnic\ [i p\c\toas\,
nu am parte de mul]umirea aceasta duhovniceasc\”.
Acestea [i altele zicând din dorirea inimii, s-a aflat `ntr-o astfel de uimire c\ luând `ngerul sufletul ei i l-a
dus `n Rai, unde a v\zut o litanie minunat\ a tuturor
puterilor cere[ti [i a fericitelor suflete ale prorocilor,
apostolilor, mucenicilor, ierarhilor, cuvio[ilor, ale feciorelnicilor [i ale celorlal]i sfin]i, care mergeau doi câte doi,
str\lucind ca soarele [i ]inând f\clii `n mâinile lor. {i
i-a dat [i ei `ngerul o f\clie aprins\ [i mergea cu celelalte
fecioare. Atunci v\zu pe Mântuitorul [i ~mp\ratul nostru, ca un arhiereu des\vâr[it, `mbr\cat `n ve[tminte
prealuminate, str\lucind mai mult decât soarele, cu
`mp\r\teasc\ [i arhiereasc\ preasl\vit\ [i de mult pre]
cunun\. Iar de-a dreapta lui Hristos st\tea Maica Lui,
~mp\r\teasa cea Preacinstit\ [i Preasl\vit\. {i at=ta
str\lucire ie[ea din acele dou\ fe]e `mp\r\te[ti, c\ se lumina toat\ oastea aceea fericit\, care `ntr-un glas cânta
troparele [i antifoanele cele potrivite praznicului cu un
preadulce vers, neasem\nat [i negr\it de frumos.
Iar ajungând la o biseric\ larg\ [i preafrumoas\, au
intrat `n\untru toate cetele, cântând o cântare preadulce, cu atâta m\iestrie alc\tuit\, `ncât este cu neputin]\ s\ o povesteasc\ limba omeneasc\. Dup\ sfâr[itul cânt\rii a intrat St\pânul `n Sfântul Altar [i a

159

`nceput cu mare glas dumnezeiasca Liturghie, zicând:
„Binecuvântat\ este ~mp\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a
Sfântului Duh” [i celelalte, iar de afar\ cântau `ngerii
antifoanele. Apoi marele Pavel a citit Apostolul, zicând:
„Fra]ilor, fi]i f\r\ de toat\ gr\irea `mpotriv\” [i celelalte. Iar gr\itorul de Dumnezeu Luca a cântat evanghelia: „~n vremea aceea au suit p\rin]ii pe Iisus Pruncul”. Dup\ sfâr[itul liturghiei, [ezând Iisus pe scaunul
Slavei Sale, au venit to]i dup\ rânduial\, câte doi, [i,
f\cându-I Lui metanie pân\ la p\mânt, s\rutau preacuratele Sale picioare, dându-I f\cliile pe care le ]ineau
`n mâini.
Iar acea evlavioas\ fecioar\, v\zând aceast\ vedenie
[i cunoscând c\ trebuie s\ se `ntoarc\ iar la p\mântul oamenilor, nu i-a dat St\pânului f\clia, ci din evlavie a
oprit-o pentru aducerea aminte a acestei priveli[ti sl\vite. Deci, dup\ ce I-a f\cut metanie ca [i ceilal]i, se
gr\bea s\ plece, `ns\ `ngerul nu a l\sat-o, ci i-a zis: „D\
f\clia St\pânului, dup\ cum au f\cut to]i”. Iar ea a zis:
„Nu o dau, c\ci vreau s\ o am pentru evlavie”. Atunci `ngerul o tr\gea cu sila din mâinile ei [i ea o str=ngea a[a
de tare, `ncât s-a rupt `n dou\ [i a luat fiecare câte o
bucat\.
~n cearta aceea a luat sfâr[it uimirea cea de spaim\
[i, `ntorc=ndu-i-se sufletul `n trup, v\zu fecioara `n
dreapta ei jum\tatea de f\clie [i s-a umplut de mare bucurie, mai ales când a v\zut minunile cele preasl\vite
pe care le-a s\vâr[it Domnul cu f\clia aceea. C\ orbii vedeau, ologii umblau [i toate felurile de boli se vindecau. Iar când povestea fecioara cuiva vedenia aceea
minunat\, o spunea cu atâta dulcea]\ [i bucurie sufleteasc\, `ncât se ar\ta `nger mai v=rtos dec=t om.
Deci, tr\ind pu]ini ani dup\ aceea, ca o fiin]\ f\r\
trup [i nematerial\ petrecând, s-a dus ca s\ dobândeasc\
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adev\rat\ dulcea]a cea netâlcuit\, frumuse]ea cea negr\it\ [i ve[nica veselie, de care s\ ne `nvrednicim [i
noi, prin rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu [i ale
tuturor sfin]ilor. Amin.

Minunea a 51-a
Pentru aceea ce s-a `nvrednicit s\-L vad\ pe Domnul
`n trup ca pe un copil de trei ani, dup\ cum a cerut
Alt\ oarecare fecioar\, de asemenea `mbun\t\]it\ [i
evlavioas\ ca [i cea mai sus zis\, avea mare dorin]\
s\-L vad\ pe Domnul prunc mic de trei ani, dup\ cum
a fost cu trupul când `ncepea s\ vorbeasc\. {i, rugându-se pentru aceasta de multe ori c\tre Domnul, a ascultat-o Cel Prea`ndurat [i Multmilostiv. Deci `ntr-o
diminea]\, ducându-se ea la biseric\ s\ asculte dumnezeiasca Liturghie, dup\ ce s-a s\vâr[it [i a plecat tot norodul, ea a mai r\mas s\ se roage c\tre Preasfânta cu
evlavie [i cu umilin]\ pân\ la vremea prânzului, dup\
cum `i era obiceiul, zicând `nchin\ciunea `ngerului [i
alte rug\ciuni pe care le mai [tia [i cugetând la Dumnezeie[tile Taine, adic\ la ~ntruparea, Patima [i ~nvierea
Domnului.
{i stând la cântarea aceea dumnezeiasc\ [i la privirea cereasc\, a v\zut umblând `mprejurul Sfintei Mese
un copil ca de trei ani, cu chipul negr\it de frumos [i
preasl\vit. Iar ea, ca o nepriceput\, a socotit c\ ar fi fost
al vreunui boier, care din neb\gare de seam\ l-ar fi
l\sat acolo. Deci, chemându-L pe Dânsul la sine, L-a
mângâiat [i, luându-L [i s\rutându-L, L-a ]inut `n bra]e
mai mult timp, pentru c\ era preafrumos [i se v\dea a fi
cu dar d\ruit mai mult decât to]i copiii. Iar `ntrebându-L
pe El al cui ar fi, nu i-a r\spuns, ci numai se uita lung la
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ea cu o privire preadulce [i minunat\. Iar ea socotea c\
este `nc\ mic cu vârsta [i de aceea nu vorbea. {i avea
mare dorin]\ s\-L fac\ s\ vorbeasc\ vreun cuvânt. Deci
I-a zis Lui: „Zi, fiul meu: Bucur\-te, ceea ce e[ti cu dar
d\ruit\”. Iar pruncul a zis acele cuvinte cu vorb\ preadulce [i cu gust. Apoi, spunându-I mai departe cuvânt
cu cuvânt `nchin\ciunea `ngerului, Dumnezeiescul Prunc
a zis dup\ ea cu un preadulce [i frumos grai, pân\ ce a
ajuns la acestea: „Binecuvântat este rodul pântecelui
t\u”, pe care cuvânt Iisus cel preablând [i smerit cu inima
n-a voit s\-l zic\. Iar fecioara I-a mai zis de dou\ ori `ndemnându-L pe Dânsul s\ zic\ [i cuvintele acelea, ca
unele ce sunt mai cinstite decât toate altele. Atunci Pruncul, uitându-se lung la dânsa, i-a zis cu o privire lin\ [i
preamilostiv\: „Bucur\-te, preaiubita Mea fiic\, pentru
c\ ceea ce doreai ai v\zut”. Acestea zicând, St\pânul s-a
f\cut nev\zut.
Atunci preabuna fecioar\ a cunoscut cum c\ a fost
St\pânul Hristos [i s-a r\nit cu dorul Lui, mul]umind
milostivirii Lui c\ a primit cererea ei [i a ascultat-o [i a
veselit-o cu dumnezeiasca Lui venire. {i a[a de tare a
r\mas `ntip\rit\ `n mintea ei amintirea acelei veniri
a St\pânului Hristos, `ncât totdeauna cugeta [i se gândea la El cu atâta dulcea]\ [i desf\tare, de r\mânea de
multe ori `n dumnezeiasca uimire. Deci `n feciorie [i
cur\]ie petrecând, s-a desp\r]it de via]a cea vremelnic\ [i s-a dus `ntru fericirea cea ve[nic\.

Minunea a 52-a
Pentru un b\rbat oarecare cu so]ia lui
care, tr\ind `mpreun\, [i-au p\zit fecioria
~n vremea `mp\ra]ilor Onorie [i Arcadie, dup\ mutarea din via]\ a fericitului Alexie, omul lui Dumnezeu,
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au luat pild\ [i `ndemnare mul]i `n Roma de a-[i p\zi
cur\]ia [i fecioria — ca [i acela —, b\rba]ii cu femeile lor.
Deci, `ntre altele, era acolo [i o fecioar\ cu bun chip, de
foarte bun neam, mult frumoas\ la trup, iar la suflet
mai frumoas\, pe care, m\ritând-o p\rin]ii s\i f\r\ voia
ei, a luat-o un b\rbat tot de bun neam [i boier mare,
f\când nunta dup\ rânduiala lumii, cu muzic\, jocuri
[i cânt\ri.
~ns\ mireasa ~mp\ratului Ceresc nu avea nicidecum
mintea ei la cele p\mânte[ti, ci se gândea numai la cele
cere[ti. Deci seara, când i-au dus la c\mara cea de mire
[i au r\mas amândoi singuri, a c\zut fecioara la rug\ciune `naintea unei icoane, rugându-se `n sine cu lacrimi
pururea Fecioarei Maria ca s\-i ajute s\ p\zeasc\ fecioria
ei nestricat\. {i a[a s-a rugat dou\ ceasuri, udând p\mântul de atâtea lacrimi pe care le-a v\rsat. Iar mirele,
mult uimindu-se, a `ntrebat-o pe ea care este pricina acelei
mâhniri a[a de mari. Atunci ea a r\spuns: „Plâng, fratele meu, preaiubite, pentru c\ am f\cut f\g\duin]\ pururea Fecioarei N\sc\toare de Dumnezeu s\ nu cunosc
mire vremelnic, numai pe St\pânul Ceresc, Fiul ei [i
Mântuitorul meu. Iar acum m-au m\ritat p\rin]ii cu sila,
f\r\ de voia mea, [i se vor mânia Domnul [i St\pâna
[i ne vor pierde din lume, muncind `nc\ [i sufletele noastre ve[nic”. Iar tân\rul st\ruia s\-i schimbe gândul,
spunându-i m\rturii multe cum c\ [i nunta cinstit\ este
bine primit\ de Dumnezeu [i mul]i `nsura]i bine au
pl\cut Lui [i s-au sfin]it. ~ns\ fecioara cea cu gând viteaz
s-a `mpotrivit, l\udând fecioria cu pilde vrednice de
credin]\, mai ales pe aceea a St\pânului Hristos, Care
pentru slava fecioriei S-a n\scut din pururea Fecioara
Maria. {i, `n sfâr[it, i-a spus atâtea cuvinte de laud\
a fecioriei, `ncât, cu ajutorul dumnezeiescului dar, l-a
biruit pe tân\rul so], de a primit s\ tr\iasc\ amândoi
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`n feciorie, ne`ntina]i, ca doi fra]i, [i numai de fa]a lumii
s\ se arate ca cei `nsura]i. A[a au petrecut `n dragoste
fr\]easc\ [i unire nestricat\ mul]i ani, f\când milostenie, posturi, precum [i alte multe fapte bune, ca ni[te
prieteni ai lui Hristos. {i at=ta au binepl\cut lui Dumnezeu, `ncât to]i ai cet\]ii `i aveau cu evlavie, v\zând
acea minunat\ vie]uire a lor, ducându-se ei
totdeauna la biseric\ [i fiind nelipsi]i de la privegheri
ori alte adu-n\ri duhovnice[ti.
Pe urm\ a chemat St\pânul Hristos pe mireasa Lui
cea f\r\ de prihan\ la cetatea Sa cereasc\, s\ primeasc\
r\splata nevoin]elor ei. Deci, când `i cântau preo]ii slujba
cea de `ngropare dup\ rânduiala mor]ilor, apropiindu-se b\rbatul ei, cu lacrimi a s\rutat-o [i, ridicându-[i ochii [i mâinile sale c\tre cer, a zis acestea `n auzul
tuturor: „Mul]umesc }ie, Doamne Iisuse Hristoase,
pentru buna mea `mpreun\ cu mine vie]uitoare [i preaiubitoare de feciorie pe care mi-ai dat-o; sau mai bine
s\ zic, pentru mireasa cea nestricat\ [i comoara cea nefurat\, pe care ]i-o dau ast\zi ne`ntinat\, f\r\ de prihan\
[i curat\, a[a cum mi-ai dat-o”.
Acestea zicând — o, minunile tale, St\pân\! —, a deschis ochii fecioara [i, zâmbind pu]in, i-a zis: „Pentru
ce, mire al meu preaiubite, ai descoperit mai `nainte de
vreme ceea ce nimeni nu te-a `ntrebat pe tine?”. Iar cei
ce st\teau `mprejur, auzind cuvintele acestea, au sl\vit pe Dumnezeu, Care face ni[te minuni ca aceasta.
Deci dup\ pu]ine zile s-a mutat la ve[nica odihn\
[i b\rbatul ei, [i l-au `ngropat rudele lui la biserica lor,
care era departe de aceea unde era mormântul fecioarei, so]ia sa. ~ns\ dup\ pu]in\ vreme, vrând s\-l scoat\
de acolo ca s\-l pun\ `ntr-un mormânt nou pe care `l zidiser\, nu l-au aflat. {i mirându-se de aceasta, au deschis mormântul fecioarei, [i era acolo spre m\rturie
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c\, dup\ cum au fost `n via]a aceasta uni]i `n dragoste
fr\]easc\ [i p\zitoare de cur\]ie, se cuvenea ca [i trupurile lor s\ fie nedesp\r]ite, dup\ cum [i sufletele lor
se afl\ `n ~mp\r\]ia cereasc\.
{i auzindu-se vestea aceasta `n toat\ Roma, s-au `nsp\imântat cu bucurie mare to]i, pentru c\, `n adev\r,
mare [i vrednic\ de laud\ fapt\ au s\vâr[it pururea ferici]ii [i pomeni]ii aceia, `nvingând firea omeneasc\ [i
def\imând desf\t\rile cele ademenitoare ale trupului.
Iar acum, `n locul acestora stric\cioase, `ntru `mpreunarea cea nestricat\ se bucur\, [i se veselesc de frumuse]ile Raiului cele ve[nice `ntru Hristos Iisus Domnul
nostru, C\ruia I se cuvine slava [i st\pânirea `n veci.
Amin.

Minunea a 53-a
Pentru v\taful de tâlhari care a dobândit
iertare [i frumoas\ `ngropare pentru evlavia
c\tre N\sc\toarea de Dumnezeu
Chesarie cel ce s-a zis mai sus scrie `n aceea[i carte
a Dialogurilor c\ `ntr-o cetate a Italiei pe care o numesc
Trento era un v\taf de tâlhari vestit, care st\tea cu oarecare tovar\[i `ntr-o p\dure aproape de ora[ [i dezbr\ca
pe to]i câ]i ar fi trecut pe lâng\ locul acela, iar pe unii
des\vâr[it `i ucidea.
Deci, din iconomia lui Dumnezeu, a trecut pe acolo [i
un duhovnic, pe care v\zându-l tâlharul [i socotind c\ ar
fi având bani, a trimis pe slujitorii lui ca s\-l aduc\.
Iar duhovnicul, ca un om `n]elept ce era, `nf\]i[ându-se,
a vânat pe tâlharul acela cu cuvinte frumoase, aducându-i aminte de munca cea ve[nic\, [i atât l-a umilit, `ncât
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a primit s\ i se m\rturiseasc\. Dar dup\ ce a auzit toat\
spovedania lui, doctorul cel cunosc\tor de suflete a
v\zut c\ era nevoie de mult\ iscusin]\ pentru a-l putea
`ntoarce la calea cea bun\ pe un `nr\ut\]it ca acela.
Deci nu l-a canonisit s\ lase ho]ia des\vâr[it, [tiind c\
nu-i va da ascultare, ci i-a zis: „S\ te f\g\duie[ti, fiul meu,
ca de acum `nainte s\ p\ze[ti dou\ zile `n s\pt\mân\,
deci miercuri [i vineri, s\ nu faci r\u nim\nui, [i s\ poste[ti aceste zile `ntru amintirea [i cinstirea mântuitoarelor patimi ale St\pânului Hristos, Care S-a r\stignit pentru p\catele noastre; tot asemenea [i pentru
dragostea Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu s\ te
`nfrânezi `n toate praznicele ei, s\ nu p\gube[ti pe cineva `n aceste zile. {i, dac\ vei face a[a, n\d\jduiesc
la milostivirea ei [i m\ pun cheza[ c\ te vei mântui prin
`nfrânarea aceasta”. Iar tâlharul, cu darul lui Dumnezeu
umilindu-se cu inima, s-a f\g\duit f\r\ de `ndoire a
p\zi acest canon, [i i-a zis lui: „Mul]umescu-]i ]ie, p\rinte al meu, c\ m-ai pov\]uit la poc\in]\, [i sunt gata,
pentru dragostea lui Hristos [i a Preacuratei Maicii
Lui, s\ p\zesc zilele `n care mi-ai zis s\ nu m\nânc nimic,
nici s\ fac r\u cuiva, nici arme s\ iau `n mâini, m\car
de-ar veni [i cel mai mare vr\jma[ al meu ca s\ m\
omoare”. A[adar, dup\ ce s-a f\g\duit, a p\zit canonul
neclintit. {i nu numai c\ n-a f\cut nici un r\u `n acele
zile, ci chiar dac\ tovar\[ii lui ar fi prins pe vreun
c\l\tor, el `l sc\pa pe acela nesup\rat din mâinile lor.
Deci, `ntr-unul din praznicele Preasfintei, umblând
prin p\dure ne`narmat, dup\ canonul duhovnicului,
l-au `nconjurat ni[te osta[i trimi[i de ighemonul cet\]ii
ca s\-l prind\. Iar el, cu toate c\ ar fi putut, ca un voinic ce era, s\ se `mpotriveasc\, s\ ia o sabie de la unul
din ai lor [i s\ omoare pe mul]i dintre ei, sau m\car s\
fug\ ca s\ nu-l lege, a stat ca un miel [i l-au dus la
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ighemon, care a hot\r=t s\ fie omor=t. Apoi, cugetând c\
ar fi p\cat s\ moar\ un astfel de voinic [i frumos b\rbat, i-a p\rut r\u de el. Deci, trimi]ând s\-l cheme la
sine, i-a zis: „~]i d\ruiesc ]ie via]a, numai s\ te juri s\ nu
ataci niciodat\ pe cineva dintre locuitorii cet\]ii mele
[i, mai ales, dac\ te f\g\duie[ti s\ ne aju]i `n r\zboi cu
vr\jma[ii care ar veni asupra noastr\”. Iar el a r\spuns:
„~]i mul]umesc pentru dragostea ta, `ns\ eu de via]\
n-am trebuin]\, c\ am s\vâr[it mul]ime de p\cate [i doresc mai bine s\ mor vremelnic — cum au murit al]ii de
mâna mea —, decât s\ m\ muncesc f\r\ de sfâr[it. Te
rog numai, dac\ voie[ti, d\-mi vreme de câteva zile, ca
s\-mi plâng f\r\delegile pe care, ca un tic\los, le-am
f\cut”.
Deci, primind `ng\duire de opt zile, s-a m\rturisit
de toate p\catele lui, cu mult\ zdrobire de inim\ [i cu
multe lacrimi; [i to]i au sl\vit pe Dumnezeu, Care i-a dat
un dar ca acesta de mult pre]. Ci acesta s-a `nvrednicit,
o! ascult\torilor, prin rug\ciunile Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, fiindc\ a avut atâta evlavie c\tre
dânsa, `ncât pentru dragostea ei s-a dat de bun\voie
la moarte. {i nu numai acest dar i-a f\cut lui Preal\udata, ci `nc\ [i altul mai minunat, ca s\ `n]eleag\
fiecare p\c\tos ce mare putere are ea [i cât de folositoare este poc\in]a.
Deci dup\ ce a plâns opt zile ne`ncetat, de bun\voie
s-a dus la locul osândei, s-a iertat cu tot norodul dup\
rânduial\ [i, rugându-se, cu bucurie [i-a plecat capul de
i l-au t\iat, `ngropându-l pe el `n locul pentru cei osândi]i. Iar `n miezul nop]ii, a v\zut oarecine lumini care
veniser\ din cer la mormântul lui [i cinci fecioare frumoase ca fulgerul l-au scos din mormânt [i l-au luat
sus pe un pat acoperit cu o plapum\ preafrumoas\ ]esut\ cu aur. {i patru l-au ridicat, iar a cincea, care se
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ar\ta ca o `mp\r\teas\, mergea `n urma lor cu o f\clie
prealuminoas\. Deci, ajungând la poarta cet\]ii, str\jerii s-au temut, socotind c\ este n\lucire ceea ce vedeau.
Atunci fecioarele l\sând patul pe p\mânt, Doamna lor
a zis str\jerilor: „Duce]i-v\ de spune]i episcopului c\
Maica lui Iisus Hristos a poruncit s\ `ngroape pe omul
acesta cu evlavie `n loc cinstit”. Deci diminea]\ fiind
vestit de str\jeri, arhiereul s-a dus la poarta cet\]ii cu
clerul [i cu tot norodul [i, v\zând moa[tele acoperite cu
plapuma aceea de porfir\ neasemuit de frumoas\, asemenea c\reia niciodat\ ei nu mai v\zuser\, s-au `nsp\imântat, v\z=nd mai ales capul lipit la trup, [i au crezut
cele spuse de str\jeri.
Deci au `ngropat acel fericit trup nu ca pe al unui tâlhar osândit, ci ca pe al unui mucenic, cu toat\ cucernicia [i evlavia, `ntru m\rirea lui Dumnezeu Celui cu
totul milostiv [i a Preal\udatei [i Preanevinovatei Maicii
Lui, pentru ale c\rei rug\ciuni s\ ne `nvrednicim [i noi
a dobândi fericirea cereasc\.

Minunea a 54-a
Pentru oarecare hulitor pe care l-a pedepsit Domnul cu
jalnic\ moarte a trupului `n aceast\ via]\
Era `n Saxonia un om cu o via]\ foarte `nr\ut\]it\ [i
r\zvr\tit\, iar mai ales spre a huli cele sfinte era pornit
[i foarte obi[nuit nebunul. {i la orice pricin\, oricât de
mic\, zicea grele cuvinte de hul\, f\r\ mustrare de cuget. Deci, `ntr-o zi, jucând c\r]ile, a pierdut to]i banii s\i
[i, mâniindu-se, a `nceput limba lui cea diavoleasc\ a huli
dup\ obi[nuin]\, zicând cuvinte atât de urâte asupra lui
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Hristos, `ncât cei ce st\teau de fa]\ [i-au astupat urechile [i au fugit ca s\ nu le mai aud\.
Iar prea`ndr\zne]ul acela a `nceput s\ huleasc\ [i pe
N\sc\toarea de Dumnezeu cea Preal\udat\, zicând [i
asupra ei cuvinte `nfrico[\toare [i necuvioase, pe care nu
le-a suferit Dumnezeu cel Atotputernic [i Fiul ei, ci l-a pedepsit nev\zut cu sabia drept\]ii chiar `n acel ceas. Pentru
aceasta c\zând la p\mânt, striga cu jale: „R\ul pe care l-am
p\timit m-a omorât pe mine cel de trei ori tic\los?”. A[a zicând, [i-a dat sufletul, pe care i l-au luat `ndat\ demonii `n
adâncul iadului, iar trupul lui din care curgea sânge necontenit dezbr\cându-l cei ce erau de fa]\, l-au aflat despicat
de la piept pân\ la buric, de parc\ ar fi fost spintecat cu o
mare sabie, [i se vedeau toate m\runtaiele lui.
Deci, adunându-se oameni nenum\ra]i la acea priveli[te jalnic\, a alergat [i un prieten al lui ca s\-l vad\,
[i `n drumul lui l-a `ntâmpinat ca o umbr\ de om, care i-a
zis lui: „Eu sunt prietenul t\u care a murit acum de curând [i mi-a poruncit Dreptul Judec\tor s\-]i spun aceste
cuvinte ca s\ aud\ to]i hulitorii [i s\ se poc\iasc\, pentru
ca s\ nu p\timeasc\ mai cumplit\ pedeaps\. Deci s\ [tii
c\ St\pânul Hristos, Cel `ndelung r\bd\tor [i mult milostiv, rabd\ cu minunat\ nepomenire de r\u pe aceia
care `l oc\r\sc [i `l batjocoresc [i fac alte multe feluri de
f\r\delegi [i nu-i pedepse[te aici vremelnic, p=n\ se va
face `nvierea cea de ob[te, ca s\-i munceasc\ ve[nic. Ci
celor obraznici, care `ndr\znesc s\ batjocoreasc\ pe Preacinstita [i Preacurata Maica Lui, nu le sufer\ nicidecum
neru[inarea lor, ci le d\ de pe acuma arvuna muncii celei
nesfâr[ite, dup\ cum am primit-o eu, prietenul t\u”. Acestea zicând, su-fletul s-a f\cut nev\zut.
Iar acela, ducându-se unde z\cea mortul, a crezut celor
spuse [i le-a propov\duit tuturor, [i s-a `nfrico[at tot norodul [i s-a `ngrozit. {i de atunci n-a mai `ndr\znit nimeni
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s\ mai deschid\ gura asupra Maicii lui Dumnezeu, aducându-[i aminte to]i de acea `nfrico[\toare [i dreapt\
izb=ndire.

Minunea a 55-a
Pentru un hulitor oarecare,
pe care dumnezeiasca judecat\ l-a ucis
Un oarecare Teodorit, necredincios, mai `nainte de `mplinirea acestor cinci ani era cor\bier. Pe fiul acestui
Teodorit, ca pe un urâtor de Hristos, Ilie cel urâtor de
om l-a f\cut ipistat peste lucrarea cre[tinilor ce-i erau
supu[i.
Deci, `n ziua unui praznic al Preasl\vitei St\pânei
noastre N\sc\toare de Dumnezeu, când era ceasul adun\rii, to]i lucr\torii aceia `l rugau pe fiul lui Teodorit
s\ le dea drumul s\ fac\ sf=nta adunare. Iar acela n-a
voit, ci a `nceput a-i `njura [i a o batjocori pe Preal\udata N\sc\toare de Dumnezeu, numind-o pe dânsa
N\sc\toare de om, [i alte multe oc\ri necuviincioase
zicându-i. ~ns\ nu mult s-a l\udat `ntru r\utate cel puternic, ci `ndat\, chiar `n ceasul când zoreau to]i [i lucrau
la facerea de cor\bii, a c\zut catargul [i din toat\ mul]imea norodului pe nimeni n-a omor=t, nici a v\t\mat,
f\r\ numai pe acel cumplit vr\jma[ al St\pânei noastre
N\sc\toare de Dumnezeu. C\ci chiar `n capul lui [i `n
gur\ — cu care a hulit — fiind groaznic lovit, creierii lui risipindu-se, mort a c\zut tic\losul. Iar norodul s-a slobozit
[i, `ndoit praznic pr\znuind, zicea: „Mare este Dumnezeul
credin]ei cre[tinilor, c\ a dat lupt\torului de Dumnezeu
fiului lui Teodorit dreapta r\spl\tire a limbii lui celei cu
totul `ndr\zne]e [i p=ng\ritei lui huliri `nfrico[\toare
r\spl\tire”. Iar minunea aceasta am aflat-o `ntr-o carte
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veche scris\ de m=n\ `n Sf=ntul Munte, [i am scris-o
dup\ cum a fost.

Minunea a 56-a
Pentru aceea care a `nviat din mor]i
ca s\-[i m\rturiseasc\ p\catul cel ascuns
Era o femeie m\ritat\ cu un b\rbat, `ns\ `mbun\t\]it\ cu via]a [i a[a de cinstitoare de Dumnezeu, `ncât
tr\ia la casa ei ca `ntr-o m\n\stire. {i niciodat\ nu lipsea
de la biseric\, da milostenie, postea [i alte fapte bune ispr\vea. Numai un p\cat a f\cut tic\loasa [i nu l-a m\rturisit nim\nui niciodat\. De multe ori ar fi vrut s\-i spun\
duhovnicului [i se ducea `nadins la el pentru asta, `ns\
dup\ ce-[i m\rturisea celelalte p\cate se ru[ina s\-l
spun\ [i pe acesta, [i se `ntorcea f\r\ de isprav\. Dar
st\tea de multe ori `naintea icoanei N\sc\toarei de Dumnezeu plângând nemângâiat\ [i rug=ndu-se milostivirii ei ca s\-i ierte gre[eala.
Iar mai pe urm\ a murit femeia, f\r\ s\-[i fi m\rturisit la om f\r\delegea aceea. {i pentru c\ a[teptau pe o
fiic\ a ei, care era plecat\ de acas\ `ntr-un alt ora[, n-au
`ngropat-o pân\ a treia zi. Deci când cântau prohodul `n
biseric\ — o, minunile Tale, Doamne!, a `nviat cea moart\
[i a [ezut `n sicriu, zicând acestea: „Mare este puterea ta,
pururea Fericit\ St\pân\!”.
Apoi a rugat s\-i aduc\ un duhovnic [i [i-a m\rturisit p\catul cel ascuns, dup\ care a zis `n auzul tuturor:
„Eu, tic\loasa [i nepriceputa, fiindu-mi ru[ine, n-am m\rturisit un p\cat pe care `l f\cusem, pe care l-am plâns `n
fiecare zi cu mult\ zdrobire, rug=ndu-m\ pururea Fecioarei N\sc\toare de Dumnezeu s\ fac\ mil\ cu mine,
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s\ nu m\ muncesc pentru f\r\delegea aceasta a mea.
Deci, `ndat\ ce a ie[it din trup tic\losul meu suflet, ca
ni[te lupi turba]i m-au r\pit diavolii, oc\r=nd p\catul
meu cel ascuns, pentru care se bucurau, socotind pentru acela s\ m\ st\pâneasc\. Iar dac\ au ajuns cu mine
`n munca iadului, unde `ntunericul era nep\truns [i chinuirea neasem\nat\, iat\ c\ a venit Mijlocitoarea celor
ce se poc\iesc [i ~mp\r\teasa `ngerilor, care str\lucea mai
mult decât soarele, [i a gonit tot `ntunericul locului aceluia cu nem\rginita lumin\ a ei. Atunci, oc\rând pe spurca]ii diavoli c\ m-au luat f\r\ de porunca Domnului, m-a
scos din mâinile lor, zicând: «S\ o ducem la Dreptul Judec\tor [i, orice va hot\r`, milostivirea Lui s\ se fac\». Apoi
zice c\tre mine: «Nu te teme, fiic\, eu sunt ajut\toare
]ie». Dup\ ce am ajuns la St\pânul Hristos, L-am v\zut
[ezând pe scaunul Slavei Lui, foarte nec\jit asupra mea
[i pornit spre mânie, ca s\ m\ trimit\ `n moartea ve[nic\. Atunci St\pâna cea mult l\udat\ I-a zis Lui cu
mult\ smerenie: «M\ cucernicesc [i rog bun\tatea Ta,
Preamilostive al meu Fiu [i Dumnezeule Mult`ndurate,
pentru milostivirile `ndur\rilor Tale [i pentru sângele cel
preascump pe care l-ai v\rsat pentru p\c\to[i, iart\ acest
suflet tic\los, c\ [tii cât\ evlavie are c\tre mine [i câte
lacrimi a v\rsat `naintea icoanei mele, plângând f\r\delegea sa». Iar Domnul i-a r\spuns: «Preaiubita Mea
Maic\, [tii c\ nimeni nu poate s\ se mântuiasc\ f\r\ de
taina m\rturisirii cea mântuitoare, pe care nepriceputa
aceasta a def\imat-o, iar acum nu este cu putin]\ s\ o
iert, c\ `n iad nu este poc\in]\». Iar St\pâna I-a r\spuns: «Adev\rat este, Fiul meu Preadulce, nimeni nu
poate s\ se mântuiasc\ f\r\ de m\rturisire, `ns\ Tu e[ti
Acela ce st\pâne[ti via]a [i moartea [i }ie toate ~]i sunt
cu putin]\. Rogu-m\ dar }ie, adu-}i aminte de multele
faceri de bine pe care le-a s\vâr[it tic\loasa, [i mai ales
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de dorin]a cea `nfocat\, dragostea [i credin]a cea mare
pe care o are c\tre mine, [i arat\ c\tre dânsa milostivirea cea nem\rginit\ care covâr[e[te toate f\r\delegile».
Atunci El i-a r\spuns: «Pentru ca s\ nu te sup\r, o, Maica
Mea, poruncesc s\ se `ntoarc\ sufletul `n trupul ei, ca
s\-[i m\rturiseasc\ p\catul dup\ lege, [i atunci s\ aib\
iertare». Acestea zicând St\pânul, m-a dus `ngerul p\zitorul meu [i am `nviat, dup\ cum m\ vede]i, [i peste
pu]in iar\[i am s\ m\ sf=r[esc. De aceea v\ rog pe voi,
pe toate rudeniile [i prietenii mei, [i pe tine, preaiubita
mea fiic\, l\sa]i lacrimile, c\ din acestea nici un folos nu
am. Liturghii `ns\ cât de multe s\ da]i [i milostenii
s\ face]i pentru mine [i s\ v\ p\zi]i pentru dragostea lui
Dumnezeu `n via]a voastr\, ca s\ nu gre[i]i nimic [i s\
v\ m\rturisi]i cu de-am\nuntul [i deplin toate p\catele”. Acestea zicând, s-a odihnit `ntru Domnul.
Iar dac\ va `ntreba cineva pentru ce `n partea a doua
a c\r]ii Amartolonsotiria se scrie, la capitolul al [aptelea,
cum c\ trei femei s-au muncit pentru asemenea pricin\, adic\ fiecare dintre ele a s\vâr[it acela[i p\cat.
Fiindc\ nu s-au m\rturisit, de aceea s-au muncit. Dar
pentru ce n-au dobândit iertare [i acestea, ca cea ar\tat\
mai sus, mai ales c\ acestea erau monahii `n m\n\stire [i au f\cut mai multe fapte bune decât aceea care
a tr\it `n lume cu b\rbat? La aceasta v\ dau r\spuns, mai
`nt=i, c\ judec\]ile lui Dumnezeu sunt nep\trunse [i
nu suntem noi vrednici s\ `n]elegem judec\]ile Lui. Eu
dup\ cum le-am aflat scrise `n c\r]ile cele tip\rite grece[te le scriu [i nu adaug de la mine nimic, dup\ cum la
Cuvânt `nainte v-am spus. {i nu numai `ntr-un loc este
scris\ minunea aceasta, ci `n multe alte c\r]i, [i anume:
`n Minunile N\sc\toarei de Dumnezeu cele scrise de
Silvan, `n partea I, capitolul 34; `n Gr\dina pildelor, la
fila 371; `n Limonariul cel `nflorit, la fila 120. {i toate
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câte le-am scris pân\ aici, cum [i cele pe care le voi mai
scrie pân\ `n sfâr[it, sunt `n multe alte c\r]i tip\rite [i
pe deplin m\rturisite ca nemincinoase.
Iar `n al doilea r=nd, s\ [ti]i c\ femeia cea mai sus
zis\ nu s-a mântuit prin posturi, prin milostenii sau prin
alte fapte bune pe care le avea. Pentru c\ orice facere de
bine ar s\vâr[i cineva, când se afl\ `n vreun p\cat de
moarte nem\rturisit, nu se mântuie[te, precum au p\]it-o monahiile cele mai sus ar\tate. Ci spre aceea s-a
milostivit Prea`nduratul Dumnezeu numai pentru multa
dragoste [i evlavie pe care o avea c\tre Preacurata
Maica Lui.
Din aceasta dar s\ cunoa[tem cât de mult folos cap\t\ acela care are evlavie c\tre dânsa [i dup\ cuviin]\
o cinste[te [i i se `nchin\ [i se roag\ `n fiecare zi; [i chiar
din minunea care urmeaz\, a clericului desfrânat [i `nviat din mor]i pentru multa evlavie pe care o avea pentru Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu. {i asculta]i
ca s\ sl\vi]i pe Domnul.

Minunea a 57-a
Pentru clericul desfrânat care
s-a `necat `n râu [i din mor]i a `nviat
Scrie cum c\ era un cleric foarte evlavios c\tre pururea Fecioara [i se ruga mult c\tre dânsa, zicând rug\ciunile pe care le [tia, dar mai ales cele 24 de icoase ale
acatistului, pe care le citea `n fiecare zi cu mult\ umilin]\ [i evlavie. ~ns\ ca fiecare om [i acela având trup, a
c\zut tic\losul `n `ntin\ciunea curviei. {i `ntr-o zi, dup\
ce s-a dus ca s\-[i fac\ pofta, când se `ntorcea la casa lui,
trecând peste un pod, `[i citea Ceasurile [i rug\ciuni
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c\tre Preasfânta. Iar pe când se ruga, din lucrarea diavolului sau din oarecare alt\ pricin\, a c\zut podul [i, `necându-se `n râu clericul, i-au r\pit diavolii sufletul ca
s\-l duc\ `n munca iadului.
Ci St\pâna cea multmilostiv\ `ndat\ s-a aflat acolo
[i le-a poruncit s\-l duc\ la Dreptul Judec\tor, ca s\-i dea
hot\r=re dup\ cum voie[te. Deci, l-au dus cumpli]ii diavoli scriitorii cei care scriu p\catele oamenilor `naintea
St\pânului [i i-au ar\tat toate p\catele lui, [i mai ales
p\catul f\cut de curând, al curviei, pentru care ziceau
c\ dup\ dreptate nu se cuvine s\ fac\ mil\ cu sufletul
lui, ci s\-l dea lor pe dânsul fiindc\ a murit `n p\cat de
moarte. De alt\ parte, folositoarea cea de ob[te [i ajut\toarea p\c\to[ilor, Preamilostiva St\pân\, a zis: „Scris
este `n Dumnezeiasca Scriptur\: ~ntru ceea ce te voi afla,
`ntru aceea te voi judeca pe tine. Deci `n ceasul `n care sa sfâr[it, citea pravila lui [i se ruga c\tre mine, zicând
`nchin\ciunea `ngerului, dup\ cum avea obiceiul totdeauna, ca un rob al meu cucernic ce era. Cu dreptate
dar nu ave]i parte la sufletul acesta, ci este al meu, f\r\
de vreo `mpotrivire”.
Atunci a poruncit Judec\torul unui `nger s\ aduc\
acolo `nainte limba celui mort. Deci, ducându-se acolo `n
râu, a scos limba mortului [i `ntr-un minut aducând-o
la Judecat\ s-a g\sit scris pe dânsa: „Bucur\-te, ceea ce
e[ti cu dar d\ruit\, Marie”. Atunci a zis Domnul acelui
suflet: „~ntoarce-te `n trupul t\u [i poc\ie[te-te `ndeajuns, c\ci nu are demonul nici o st\pânire asupra ta,
pentru evlavia pe care ai avut-o c\tre Maica Mea, care
este mântuirea neamului vostru, pe care trebuie s\ o
cinsti]i pe cât pute]i. Propov\duie[te dar `ndr\zneala ei
cea mare, pe care o are c\tre Mine, [i biruin]a [i puterea
ei asupra dracilor”.
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{i a[a s-a izb\vit clericul de am=ndou\ mor]ile, c\ci
`ngerul a scos trupul lui din fundul apei [i, `nsufle]indu-l pe dânsul, s-a dus `n ceruri. Iar acela, `nviind, s-a
lep\dat de lume [i de toate desf\t\rile cele trupe[ti, f\cându-se monah `ntr-o m\n\stire de ob[te, unde, cu dumnezeiasc\ putere, a s\vâr[it mari [i multe fapte bune.
Vede]i, iubi]ilor, cât ajutor afl\ cel care are mare
evlavie c\tre St\pâna cea multl\udat\, de aceea v\ sârgui]i to]i b\rba]ii [i toate femeile ca s\ o zugr\vi]i pe
dânsa nu numai pe pere]i, pe scânduri [i pe ve[minte,
ci [i `n\untrul inimilor voastre, dup\ cât pute]i; c\ci pe
cât\ dragoste [i evlavie va avea cineva c\tre ea, pe atâta
ajutor [i sprijin va c\p\ta de la dânsa la ~nfrico[\toarea
[i dreapta Judecat\, la care divan nu poate nici tat\, nici
mam\, nici fiic\, nici rudenii, nici bog\]ie, nici altceva
din cele ce sunt aici s\ ne ajute pe noi, decât numai `ns\[i cea atotputernic\ [i multmilostiv\ St\pân\, pentru
ale c\rei rug\ciuni [i ale tuturor sfin]ilor s\ ne izb\vim
din focul cel ve[nic.

Minunea a 58-a
Pentru osta[ul tâlhar care, fiindc\ se ruga
`n fiecare zi, nu a fost ucis de diavolul
~ntre celelalte minuni ale Maicii lui Dumnezeu, este
[i istorisirea aceasta de suflet folositoare, pe care o scriem
lâng\ cea de mai sus, pentru ca s\ vad\ cei ce se lenevesc la rug\ciunea lor, ca s\ se p\zeasc\ [i s\ fug\ de
trând\vie [i de neb\garea de seam\, ca de o stric\toare
de suflet [i de moarte neiertat\ gre[eal\. Pentru c\ orice
p\cat ar face cineva, nu trebuie s\ se dezn\d\jduiasc\
[i s\ se lepede de rug\ciunea lui, dup\ cum zic oarecare
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nebuni, care cred c\ dac\ omul este nevrednic nu trebuie s\ se roage, pentru ca s\ nu-L `nt\râte pe Dumnezeu spre mai mult\ mânie. Când faci desfrânare,
necunosc\torule, nu te temi, nici te ru[inezi, iar ca s\
cite[ti rânduiala Utreniei, Ceasurile [i alte rug\ciuni,
te ru[inezi? Aceasta nu este evlavie, ci dezn\d\jduire!
~ntr-adev\r, se cade s\ stai `naintea icoanelor sau spre
r\s\rit, dac\ nu e[ti `n biseric\, s\ te rogi, nu cu neru[inare [i f\r\ de fric\, ci cu smerenie, cu umilin]\ [i cu
zdrobire de inim\, cu fric\ [i cutremur, gândindu-te la
m\rimea lui Dumnezeu [i la nevrednicia ta; s\ plângi
p\catul t\u [i s\ te rogi Preasfintei, ca s\-]i ajute s\
te `ntorci la poc\in]\. Ascult\, dar:
Era un osta[, om tare [i puternic, care locuia `ntr-un
turn l=ng\ un drum `mp\r\tesc `mpreun\ cu al]i oarecare tâlhari asemenea lui, [i pe câ]i treceau `i dezbr\ca [i le lua tot ce aveau. ~ns\ avea [i aceast\ buna
obi[nuin]\ s\ se roage `n fiecare zi c\tre Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, zicând de multe ori heretisirea
`ngerului.
Deci, `ntr-una din zile, trecea prin p\r]ile acelea un
duhovnic, om sfânt cu via]a [i `naintev\z\tor, iar slujitorii osta[ului, ca ni[te fiare ne`mblânzite, l-au dezbr\cat [i i-au luat tot ce avea. Atunci el i-a rugat s\-l duc\
la v\taful lor, c\ are s\-i vorbeasc\ un cuvânt. Deci,
ducându-l la acela, i-a zis lui avva: „Adun\ pe to]i tovar\[ii t\i, c\ vreau s\ vorbesc câteva cuvinte spre folosul vostru”. Iar acela a poruncit [i s-au adunat. Atunci
le zice lor: „Mai este unul, porunce[te s\ vie [i acela”.
Iar cei care s-au adunat au v\zut c\ lipse[te sluga v\tafului, care `i g\tea bucate [i `n fiecare sear\ `i f\cea
patul [i `l servea. Deci l-au strigat [i pe acela, care a venit
mai mult f\r\ voia lui, c\ci v\zând pe duhovnic, `ntorcea ochii `n alt\ parte [i de fric\ tremura tot, f\când
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semne [i chipuri ca ale celor `ndr\ci]i, [i nu `ndr\znea s\
se apropie. Atunci i-a zis preotul: „Te jur pe tine, cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, s\ m\rturise[ti
cine e[ti [i ce voie[ti s\ faci aici st\pânului t\u?”. Iar
acela a r\spuns: „Eu nu sunt om, ci diavol, trimis de maimarele nostru ca s\ pândesc pe omul acesta [i s\ iau
aminte cu tot dinadinsul dac\ va trece vreo zi `n care s\
nu fac\ rug\ciune c\tre Fecioara Maria, ca s\-l omor [i
s\ iau sufletul lui `n munca iadului pentru f\r\delegile lui; [i iat\, ast\zi am paisprezece ani de când `l
slujesc pentru pricina aceasta, [i n-a trecut nici o zi `n
care s\ nu fac\ rug\ciune. Pentru c\ `n fiecare zi st\ mult
timp cu evlavie rugându-se Fecioarei Maria, a c\rei putere m\ `mpiedic\ s\-l omor”. Zisu-i-a lui avva: „~]i
poruncesc ]ie cu numele Domnului nostru Iisus Hristos
s\ te faci nev\zut, [i s\ nu mai faci niciodat\ vreun r\u
cuiva din aceia ce cheam\ numele N\sc\toarei de Dumnezeu!”. {i a[a diavolul `ndat\ a pierit.
Iar osta[ul, c\zând la picioarele cuviosului, i-a mul]umit pentru facerea de bine, dup\ cum se c\dea. {i, m\rturisindu-[i pe fa]\ p\catele lui, a plecat de acolo [i, f\cându-se monah, s-a s\vâr[it vie]uind cu fapte bune.
Vede]i, fra]ii mei, cât\ putere are rug\ciunea [i evlavia cea c\tre N\sc\toarea de Dumnezeu! S\ nu se leneveasc\ dar nimeni la canonul lui, ci s\ lase toate lucrurile
[i trebuin]ele trupului, când vine ceasul rug\ciunii. {i de
ar fi [i bolnav `n pat, `ncât s\ nu poat\ sta drept, s\ fac\
rug\ciune [i culcat, c\ci o prime[te Dumnezeu dac\ mul]ume[te omul chiar bolnav fiind. Dar s\ se p\zeasc\ s\
nu cârteasc\, ci s\-L sl\veasc\ [i s\-I mul]umeasc\ pentru facerea de bine ce-i face pedepsindu-l prin boal\ vremelnic, pentru ca s\-l fericeasc\ ve[nic.
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Minunea a 59-a
Pentru v\duva cea s\rac\ al c\rei suflet l-a luat
St\pâna cea Preanevinovat\, iar la moartea
bogatului au venit de fa]\ diavolii
Era un preot ce slujea la o enorie, care odat\ a fost
chemat s\ `mp\rt\[easc\ o femeie s\rac\ [i un boier
bogat. Iar el, l\sând pe femeia cea s\rac\ [i v\duv\,
s-a dus la boier, pe care l-a `mp\rt\[it [i l-a mângâiat, n\d\jduind c\-i va l\sa ceva din averea lui. Atunci, venind
un alt trimis de la casa v\duvei, i-a spus c\ aceea este
aproape s\-[i dea sufletul, dar preotul, ca un seme] [i
iubitor de argint, nu s-a dus. ~ns\ avea un ierodiacon
foarte `mbun\t\]it [i tem\tor de Dumnezeu care, v\zând c\ preotul nu vrea s\ se duc\, l-a rugat s\-i dea
voie s\ o `mp\rt\[easc\ el pe v\duva aceea, [i preotul
a primit.
Deci ducându-se diaconul cu Trupul Domnului la casa
v\duvei, care era s\rac\ [i lipsit\ de bun\t\]ile cele vremelnice, `ns\ bogat\ `n fapte bune [i `n dumnezeiescul
dar, a v\zut-o c\ z\cea pe o rogojin\ [i, neavând oameni
care s\-i stea `nainte [i s\ o caute, ca pe bogatul, st\tea
deasupra ei — o, plin\ de dar s\r\cie [i preafericit\! —
N\sc\toarea de Dumnezeu Maria, cu ceata de fecioare,
care cu basmale albe [tergeau de sudoare fa]a bolnavei
[i o acopereau. Iar sfin]itul acela diacon s-a `nsp\imântat, mai ales când a v\zut pe St\pâna cum s-a `nchinat
Cinstitului Trup al lui Hristos. Asemenea [i celelalte
fecioare au c\zut la p\mânt [i s-au `nchinat Trupului
celui St\pânesc. Apoi, ridicându-se, au f\cut semn diaconului ca s\ se apropie s\ s\vâr[easc\ sfânta slujb\.
{i dup\ ce s-a `mp\rt\[it bolnava, i-au luat sfântul ei
suflet sfin]itele fecioare [i s-au dus `n ceruri.
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Iar diaconul s-a dus la casa bogatului [i vede pe patul
lui ni[te câini negri, `nconjurându-l pe dânsul, pe care
cei ce st\teau de fa]\ nu-i vedeau, ci numai cel bolnav,
care striga s\-i alunge de acolo ca s\ nu-i fac\ sup\rare. Pe urm\, a v\zut un harap cu fa]\ `nfrico[\toare care, b\gând pe ascuns `n gura bogatului ceva ca o
ostie, i-a smuls cu sila tic\losul suflet cu mult\ chinuire
[i munc\. Acestea v\zându-le, diaconul grozav s-a `nfrico[at [i a c\zut la p\mânt ca un mort. Atunci a stat
`naintea lui Preasfânta, care l-a ridicat pe dânsul, zicându-i: „Nu te teme, iubitul meu rob, c\ ]ie `]i este g\tit\
`mp\r\]ia cerurilor [i asupra ta nu poate face nimic r\utatea dracilor. Numai p\ze[te dumnezeie[tile porunci
ale Fiului meu f\r\ de lenevire, `n toate zilele vie]ii
tale, pân\ vei veni `n ceata sfin]ilor, ca s\ te vesele[ti
cu dân[ii f\r\ de sfâr[it”.
Deci diaconul, mul]umind cu smerenie ~mp\r\tesei,
i s-a `nchinat pân\ la p\mânt, dup\ care ea s-a dus la
ceruri. Iar el, `mp\r]ind la s\raci averile sale, s-a f\cut
s\rac pentru Domnul [i, petrecând via]\ pl\cut\ lui Dumnezeu, s-a dus `n ~mp\r\]ia cereasc\, pe care dea Dumnezeu a o dobândi noi to]i.

Minunea a 60-a
Pentru cel ce s-a r\nit nev\zut pentru
o mic\ hul\ [i l-a vindecat Maica lui Dumnezeu
Un oarecare s\rac de bun\t\]ile cele vremelnice,
`ns\ `n fapte bune prea bogat, mergând pe drum, din
neluare aminte, s-a lovit cu piciorul de o piatr\, care gol
fiind l-a durut tare. {i v\ic\rindu-se de durere, ca un om,
a zis c\tre piatr\ cuvintele acestea: „Ob[tescul vr\jma[
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diavol te-a pus pe tine aicea `n mijlocul drumului, [i
nu om”.
~ns\, `ndat\ ce a zis hula aceasta, l-a pedepsit Preabunul Dumnezeu `n chip minunat, dup\ cum are obi[nuin]\ `ntotdeauna s\ munceasc\ pe cei `mbun\t\]i]i
`n aceast\ lume, pentru ca s\ nu se p\gubeasc\ sufletul lor. Deci i s-a p\rut s\racului aceluia cum c\ i-a v\rsat
cineva o c\ldare cu ap\ clocotit\ `n cap [i l-a luat a[a
durere, `ncât a r\mas orb [i nemi[cat. {i ridicându-l
ni[te trec\tori, l-au dus la casa sa, [i a z\cut el `n pat
mult\ vreme, de la mijloc `n jos sl\b\nog, iar pe cealalt\ parte a trupului tot r\nit [i putrezit, `n a[a chip
`ncât nu putea s\ se apropie cineva de el, numai rudeniile lui care-l `ngrijeau.
Deci a z\cut el mult\ vreme chinuindu-se, `ns\ nicidecum nu se plângea, nici a zis un cuvânt greu sau f\r\
de cuviin]\ c\tre Domnul. Numai mul]umea, ~l l\uda, ~l
m\rea, zicând: „Pe care-l iube[te, Domnul `l [i pedepse[te” [i altele asemenea, având mare r\bdare [i suferin]\ mult\. Postea, priveghea, se ruga pentru cei ce-l
miluiau [i-i slujeau lui. {i v\zând Domnul minunata lui
r\bdare, a hot\rât s\-l vindece.
La privegherea Sfintelor Pa[ti, când s-au dus la biseric\ rudele lui, el a r\mas singur [i, c=nd a auzit toaca
prevestind bucuria ~nvierii lui Hristos, a plecat capul
s\racul, sl\vind pe Dumnezeu dup\ cum putea. {i a[a
rugându-se, vede `naintea lui o femeie frumoas\, care `i
zice: „Pentru bunele tale fapte [i pentru mult\ r\bdarea ta, S-a milostivit Domnul [i te-a auzit pe tine. Deci
spune rudeniilor tale s\ te duc\ la biserica N\sc\toarei de Dumnezeu [i s\ te a[eze `naintea icoanei ei, [i
acolo f\ rug\ciune ca s\ vezi dumnezeiescul ajutor”.
Deci a[a f\când, bolnavul a primit cu darul lui Dumnezeu des\vâr[it\ s\n\tate [i s-a `ntors la casa sa, mergând pe picioarele lui singur, bucurându-se, veselindu-se
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[i mul]umind Domnului [i pururea Fecioarei Maicii Lui,
pentru ale c\rei rug\ciuni s\ ne `nvrednicim de fericirea cereasc\.

Minunea a 61-a
Pentru leprosul care s-a vindecat
[i s-a dus la m\n\stire
~ntr-o chinovie oarecare, era un monah foarte `mbun\t\]it, cu care niciodat\ nu s-a certat cineva, iar pe
lâng\ toate faptele bune, avea c\tre cele dumnezeie[ti
nem\surat\ evlavie. {i atât se bucura când citea el sau
al]i fra]i vreo facere de minune sau laud\ a Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu, `ncât sim]ea mai mult\ dulcea]\ decât dac\ ar fi mâncat cea mai gustoas\ mâncare.
Iar mai ales de multe ori se lipsea de mâncarea cea trupeasc\, pentru ca s\ o dobândeasc\ pe cea sufleteasc\,
`ndeletnicindu-se cu dumnezeiasca citire. A[a petrec=nd,
fericitul s-a `mboln\vit de moarte.
Iar unul din fra]i l-a rugat s\-i spun\ cum s-a `nvrednicit de un dar ca acela [i zice Adam: „Când eram copil
`n [coal\, aveam `n cap lepr\, de unde ie[ea a[a de greu
miros, `ncât nu putea cineva s\ se apropie de mine. {i
eram foarte mâhnit, `ntruc=t cheltuisem mul]i bani la
doctori, dar nici un folos n-am cunoscut. Sufeream `ns\
cu r\bdare [i mul]umeam Domnului, iar când m\ duceam
la [coal\, treceam totdeauna pe lâng\ o biseric\ a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu [i m\ rugam ei mult timp
cu evlavie [i de la privegherile praznicelor niciodat\
n-am lipsit.
{i `ntr-o noapte mi s-a p\rut c\ a tocat de utrenie;
atunci eu, sculându-m\, m-am dus la biserica cea zis\
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[i, g\sind-o `ncuiat\, am stat afar\ rugându-m\. Deodat\ am v\zut c\ mi s-au deschis u[ile [i `n biseric\ era
mult\ rev\rsare de lumin\. Iar intrând eu `n\untru cu
fric\, am v\zut [apte fecioare preafrumoase, din care una
mai str\lucitoare decât celelalte, [ezând pe un scaun ca
o `mp\r\teas\ a lor, a zis c\tre mine: „Pentru ce, fiule,
nu te `ngrije[ti ca s\ vindeci boala capului t\u?”. Iar eu
am zis: „Mult s-au ostenit, Doamna mea, rudeniile [i
prietenii mei ca s\ m\ vindece, ci n-au putut”. Gr\it-a
dânsa: „M\ cuno[ti cine sunt?”. R\spuns-am: „Nu te cunosc, St\pân\”. Atunci `mi zice: „Eu sunt Maica lui Iisus,
[i pentru c\ ai bun\ obi[nuin]\ de a te ruga, am venit `nadins aici ca s\ te vindec”. Acestea zicând, mi-a f\cut
semn s\ m\ apropii [i, punând preacurat\ mâna ei pe
capul meu, a zis: „~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sfântului Duh, s\ fie s\n\tos capul acesta [i niciodat\
s\ nu-l mai doar\ pân\ la moarte pentru evlavia ce o
are c\tre mine”.
Dup\ care, `n\l]ându-se la ceruri, eu am r\mas s\n\tos tot. {i de atunci m-am f\cut monah [i am slujit
f\c\toarei mele de bine cu râvna [i cu dragostea pe care
o cuno[ti, pentru ca s\ nu m\ ar\t nemul]umitor c\tre
St\pâna. Iar acum m\ duc veselindu-m\ ca s\ o laud [i
s\ o sl\vesc ne`ncetat, `mpreun\ cu to]i sfin]ii”. Acestea
zicând, pururea pomenitul acela s-a odihnit `ntru
Domnul.

Minunea a 62-a
Pentru copilul pe care nu l-a ars focul
O femeie oarecare ce avea mult\ dragoste [i evlavie
c\tre pururea Fecioara Maria, s\rac\ de bog\]ia trupeasc\,
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ci la suflet credincioas\ [i `mbun\t\]it\, avea un copil
mic de un an. {i `ntr-o zi, vrând s\ duc\ de mâncare
b\rbatului s\u care lucra `n ]arin\, dar neavând ea pe
nimeni `n cas\ cu cine s\ lase pruncul, s-a rugat Maicii
lui Dumnezeu zicând: „St\pâna mea, sub acoper\mântul [i paza ta las pe fiul meu, c\ n-am pe altcineva ca
s\-l p\zeasc\, decât numai darul t\u, c\ e[ti Maica s\rmanilor”. Astfel rugându-se cu credin]\, s-a dus la
slujba ei. {i dup\ ce a plecat, s-a `ntâmplat de a luat foc
o cas\ a unui vecin [i de acolo s-a `ntins v\paia [i la casa
ei. Deci, auzind din ]arin\, a alergat cu b\rbatul ei, plângând moartea copilului. {i, ajungând acas\, au aflat casa
pref\cut\ `n cenu[\, afar\ de zid\rie [i pardoseal\. Atunci
socotind femeia cum c\ a ars copilul, plângea nemângâiat\, zicând: „O, preafericit\ St\pân\, eu am dat cu
credin]\ pe fiul meu sub acoper\mântul [i ajutorul t\u;
deci cum nu l-ai p\zit nev\t\mat, Maic\ a milostivirii,
ci l-ai l\sat de a pierit?”. ~ns\, c\utându-l, l-a aflat viu,
[i mult s-au `nsp\imântat, pentru c\ nici un lemn n-a
r\mas nears sau hain\ din cas\. {i to]i au sl\vit pe
Dumnezeu, mul]umind pururea Fecioarei Maria, Maica
s\rmanilor, care `i acoper\ [i `i p\ze[te pe d=n[ii [i `i
izb\ve[te din multe primejdii.

Minunea a 63-a
Pentru orbul ce s-a luminat
Un b\rbat oarecare ce se n\scuse orb din pântecele
maicii sale, cu numele Didim, om cinstitor de Dumnezeu [i cu fapte bune, iubea at=ta biserica, `ncât nu
lipsea niciodat\ de la Utrenie [i de la Vecernie, cum [i de
la alte `nv\]\turi care se f\ceau. Deci din multa cercetare,
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pentru c\ era din fire priceput [i ascu]it la minte, sau din
dumnezeiescul dar, s-a f\cut foarte `nv\]at; [i vorbea
de multe ori cu ereticii [i cu iudeii [i pe to]i `i biruia, neputând nimeni s\-i stea `mpotriv\ nici `ntr-un chip.
Deci `ntr-o zi, gl\suind o prea`n]eleapt\ vorbire asupra
lor, spre lauda pururea Fecioarei N\sc\toare de Dumnezeu, s-au ru[inat necredincio[ii [i, neputând s\-i stea
`mpotriv\, l-au oc\rât zicând: „Nu te ru[inezi, orbule
[i necunosc\torule, s\ sluje[ti [i s\ crezi aceleia care nu
poate s\ te lumineze? Dac\ este cu adev\rat N\sc\toare de Dumnezeu, de ce n-a vrut s\ te vindece ca s\ nu
fii orb, c\ci ai c\tre dânsa o evlavie a[a de mare”. Iar
acela a zis lor: „~n cutare zi v\ voi da r\spuns la `ntrebarea aceasta”. Dup\ care, ducându-se la casa lui, a
dat mult milostenii [i s-a rugat cu post trei zile [i trei
nop]i, cu lacrimi [i cu credin]\, c\tre Dumnezeu cel Atotputernic [i c\tre Preasl\vita ~mp\r\teas\ Maria, Maica
lui Iisus, cerând s\-l lumineze spre mustrarea ereticilor
[i a necredincio[ilor. Apoi `n ziua cea hot\rât\, adunând
pe to]i ereticii, pe iudei [i pe mul]i cre[tini `ntr-o biseric\ `nfrumuse]at\ [i larg\, a stat `naintea icoanei Maicii
lui Dumnezeu zicând acestea `n auzul tuturor: „St\pân\
[i Doamn\ a toat\ zidirea, pururea Fecioar\, dup\ cum
te-ai `nvrednicit de ai n\scut f\r\ de stric\ciune pe Dumnezeul tuturor, lucru nemaiauzit [i `ntru tot minunat,
s\vâr[e[te [i cu mine cel p\c\tos o mic\ facere de minune: d\ruie[te-mi mie lumina ochilor. {i darul acesta
`l cer nu pentru `ndulcirea mea — c\ci dup\ cum pân\
acum cu mul]umire am petrecut cu lipsa aceasta, a[a a[
fi putut r\bda [i pân\ `n sfâr[it, de darul t\u fiind ajutorat —, ci pentru ca s\ cread\ cei ce stau de fa]\ c\ `ntr-adev\r S-a n\scut Fiul [i Cuvântul lui Dumnezeu
din fiin]a ta cea preacurat\ `n chip negr\it, cum numai
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El a [tiut, ca s\ se `ntoarc\ lumea la credin]a cea dreptm\ritoare [i s\ propov\duiasc\ minunile tale”.
Acestea zicând cu ne`ndoit\ credin]\,— o, minunile
tale, St\pân\! — s-au deschis ochii celui ce mai `nainte
era orb [i a primit lumina cea mult dorit\. {i to]i au sl\vit pe Dumnezeu Cel ce face prin Preanevinovata Maica
Lui ni[te minuni ca acestea. {i mul]i eretici [i iudei s-au
botezat `n ziua aceea, pe care luându-i cel mai `nainte
orb `n casa sa, a f\cut un osp\] mare [i mas\ la s\raci
[i str\ini, mul]umind F\c\toarei de bine din toat\ inima
sa. {i a slujit ei necurmat [i ne`ncetat, `ntru toate poruncile Domnului petrec=nd. Iar la sfâr[itul vie]ii sale,
s-a mutat la via]a cea ne`mb\trânit\ [i fericit\. Pe care
dea Dumnezeu ca noi to]i s\ o dobândim cu darul Lui
[i cu iubirea de oameni.

Minunea a 64-a
Pentru cel ce s-a izb\vit din apele m\rii
Scrie Vichentie la Oglinda istoriilor cum c\, mergând pe mare la Ierusalim ni[te `nchin\tori, s-a deschis corabia [i a intrat din mare mul]ime de ap\, `ncât
nu mai era cu putin]\ s\ o scoat\ oamenii. Iar st\pânul cor\biei, v\zând primejdia, a slobozit o barc\ [i a
intrat `n ea cu un episcop [i cu al]i boieri boga]i; `ns\
din graba lor cea mare unul din ei a c\zut `n noian [i
s-a afundat. {i dac\ s-a umplut barca de oameni, a zis
episcopul c\tre ceilal]i r\ma[i `n corabie: „Ierta]i-ne
pe noi, fra]ilor, vede]i c\, din cauza primejdiei, noi nu putem
s\ v\ ajut\m. M\rturisi]i-v\ `ns\ unii altora p\catele
voastre, ca s\ v\ ierte Domnul”. Astfel f\când ei, pe când
`[i luau iert\ciune unul de la altul, s-a afundat corabia
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[i to]i s-au `necat. Iar episcopul [i cei ce erau `mpreun\
cu d=nsul au plâns, rugându-se lui Dumnezeu ca s\ a[eze
sufletele lor `n loc de odihn\. Apoi, uitându-se de o parte
[i de alta a m\rii, au v\zut cum ie[ea câte o porumbi]\ din valuri [i zbura c\tre `n\l]imea cerului; atunci au
`n]eles c\ acelea erau sufletele fra]ilor care s-au `necat.
{i de unde `nainte s-au bucurat, v\zând aceasta s-au
`ntristat c\ n-au murit [i ei.
Iar dup\ multe ceasuri, ajungând ei la uscat, au v\zut
când erau f\r\ nici o n\dejde pe tovar\[ul lor care c\zuse
`n mare când intrau `n barc\. Deci, `nfrico[ându-se ei la
vederea lui, l-au `ntrebat cum a sc\pat. Iar acela a zis:
„Dup\ ce am c\zut `n adânc, am chemat `n ajutor pe pururea Fecioara N\sc\toarea de Dumnezeu cu credin]\
ne`ndoit\, [i `ndat\ ajutorul cea grabnic al celor ce sunt
`n primejdii s-a aflat `naintea mea [i `ntr-un minut m-a
scos la marginea m\rii s\n\tos [i nev\t\mat”. Iar aceia,
acestea auzindu-le, au mul]umit Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu, propov\duind pretutindeni minunea cea
f\cut\ `ntru slava Dumnezeului nostru, Care S-a n\scut
dintr-`nsa `n chip negr\it.

Minunea a 65-a
Pentru cei ce s-au izb\vit de furtun\
~n aceea[i carte se arat\ c\ un egumen cu fapte bune
c\l\torea, de asemenea, `ntr-o corabie, [i a venit mare
furtun\, `ncât a[teptau s\ se `nece `n scurt\ vreme. Pentru aceasta unii au strigat pe marele Nicolae, al]ii pe
Sfântul Apostol Andrei, iar al]ii pe alt sfânt, dup\ cum
[i la cine avea fiecare mai mult\ evlavie. Iar egumenul,
v\zând c\ n-a chemat nimeni pe ~mp\r\teasa cea atot-
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puternic\ ce st\pâne[te cerul [i p\mântul [i marea, le-a
zis lor: „Ce face]i, o, fra]ilor? Cum chema]i pe robi, iar pe
~mp\r\teasa, care poate mai mult decât to]i sfin]ii, a]i
l\sat-o!” Atunci to]i `ntr-un glas au strigat c\tre dânsa,
cu lacrimi rugându-se ca s\-i izb\veasc\ de `nec. De asemenea [i egumenul, care era bolnav de tulburarea valurilor [i nu mâncase de trei zile, s-a sculat cu mare greutate [i a `n\l]at pe Sfânta Fecioar\, zicând: „Mare este
numele Sfintei Treimi, Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, ajut\-ne nou\!” {i `ndat\ au v\zut la catarg o f\clie mare cu at=ta lumin\, `nc=t a luminat toat\ corabia [i a izgonit `ntunericul nop]ii, a `mblânzit valurile cele
furioase [i s-a f\cut cu minune lini[te `n toat\ marea.
{i c=nd s-a f\cut ziu\, s-au aflat la limanul unde doreau s\ ajung\, `ntru slava St\pânului Hristos [i a pururea Fecioarei Maria Maicii Lui, Doamna noastr\.

Minunea a 66-a
O vedenie [i uimire minunat\ a unui milostiv [i
evlavios c\tre Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu
Minunat\ cu adev\rat [i vrednic\ de istorisire este
pilda pe care o scrie episcopul Vichentie `n cartea sa cea
numit\ Oglinda n\ravurilor, zicând cum c\ un om `nsurat, care avea fii [i robi [i bog\]ie din destul, era foarte
milostiv [i primitor de str\ini. {i `ntr-o sear\, dup\ ce
a cinat, a adormit, iar diminea]a l-au g\sit pe p\mânt ca
mort, rece [i f\r\ de sim]ire. Rudeniile lui l-au ridicat
[i l-au a[ezat `n a[ternut, f\c=ndu-i multe feluri de doctorii, ca s\ se `nc\lzeasc\ [i s\-[i vin\ iar\[i `n fire, `ns\
`n zadar s-au ostenit.
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Iar dup\ mai multe zile, revenind singur la via]\ [i
`ntrebat fiind ce-a p\]it de a z\cut atâtea zile mort, n-a
r\spuns nimic, ci numai plângea, nemângâiat. {i nicidecum nu a spus vreun cuvânt despre aceasta `n toat\
via]\ lui, pân\ `n ceasul mor]ii sale, când [i-a cunoscut mai dinainte sfâr[itul. Atunci, strigând pe fiul s\u
cel mai mare, a zis acestea `n auzul tuturor:
„Iubite fiul meu, cea mai de pe urm\ a mea porunc\
pe care ]i-o dau ]ie [i-]i hot\r\sc s\ o p\ze[ti este s\ ai
pe cât po]i mil\ de cei s\raci [i de c\l\tori, s\-i prime[ti
`n casa ta cu toat\ dragostea [i s\ le dai cele de trebuin]\ cu `ndestulare, s\ le sluje[ti lor f\r\ de lenevire,
a[a dup\ cum m-ai v\zut pe mine, c\ci milostenia c\tre
s\raci [i primirea de str\ini este mai bine primit\ la
Dumnezeu decât toate faptele bune. {i oricine va p\zi
aceasta cu sârguin]\, pentru dragostea lui Dumnezeu,
va c\p\ta mare plat\ `n ~mp\r\]ia Lui cea cereasc\. Iar
pentru ca s\ v\ `ndemna]i toate rudeniile mele la aceast\
iubit\ de Dumnezeu fapt\ a facerii de bine [i a milostivirii c\tre cei str\ini [i s\raci, am s\ v\ istorisesc ast\zi,
`n ziua mea cea mai de pe urm\, `nfrico[\toarea vedenie pe care am avut-o atunci când m-a]i g\sit `n mijlocul casei mele z\când ca un mort.
{ti]i c\ `nc\ din copil\ria mea aveam mult\ evlavie
c\tre Preasfânta de Dumnezeu N\sc\toare [i-i citeam `n
fiecare zi laude [i rug\ciuni, pe cât puteam. Deci, pentru multa dorire [i dragoste pe care o aveam c\tre dânsa
din tot sufletul [i inima mea, m-a `nvrednicit St\pânul, prin rug\ciunile ei, de multe daruri [i h\r\ziri, `ns\
m-am `nvrednicit de acestea mai ales pentru milostivirea [i `ndurarea c\tre cei s\raci [i str\ini, c\ci voi cu
to]ii [ti]i cât\ osârdie aveam c\tre primirea de str\ini,
pe fiecare primindu-l [i d\ruind tuturor cu `ndestulare
cele ce le trebuiau.
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Deci, `n noaptea aceea `n care am avut vedenia, am
auzit un glas poruncitor, care m\ striga pe nume, zicând
c\tre mine: «Ridic\-te din pat [i urmeaz\-mi mie».
Atunci eu ridicându-m\, cel care m-a strigat m-a apucat
de mân\ [i, tr\gându-m\ cu sârguin]\, m-a dus `ntr-o
livad\ mare. Iar acolo, pov\]uitorul meu, f\cându-se
nev\zut, m-a l\sat singur `n câmpul acela mare foarte
mâhnit. A[a stând eu [i ne[tiind ce s\ fac, am auzit `n
urma mea glasuri `nfrico[\toare [i mare tulburare [i, `ntorcându-m\, am v\zut mul]ime nenum\rat\ de draci
venind asupra mea ca ni[te fiare ne`mblânzite, ca s\ m\
r\peasc\. Atunci eu, v\zându-i, am fugit pe cât am putut,
alergând cu fric\ [i groaz\ neasem\nat\ pân\ ce am
ajuns la o cas\, `n care am intrat [i am `nchis u[a. ~ns\ diavolii au stricat-o [i au intrat `n\untru ca s\ m\ r\peasc\.
Ci, ca s\ `n]elege]i pricina bine, asculta]i mai `ntâi
acestea. Sunt trei ani de când am primit aici, `n casa
mea, pe un str\in, `n seara Sfintelor Patimi, ca s\-l osp\tez totdeauna ca pe un str\in, dup\ obicei. {i ajung=nd
aici, am g\sit alt s\rac, pe care l-a ]inut maic\-mea dup\
dorin]a pe care i-am ar\tat-o, ca s\-l primeasc\ [i s\-i
slujeasc\ lui ca unui `nger. Iar dup\ pu]in\ vreme, `ntâmplându-se s\ mai aduc\ un frate al t\u pe un altul,
mult m-am bucurat c\ m-am `nvrednicit s\ primesc `n
casa mea pe str\inii ace[tia trei, `n chipul Preasfintei
Treimi, [i i-am osp\tat cu `ndestulare pe cât mi-a fost
cu putin]\ [i cu fa]\ vesel\.
Deci, când diavolii au aruncat u[a jos, dup\ cum am
ar\tat mai sus, [i au intrat, am `nceput s\ strig c\tre
Domnul, ca s\-mi ajute pentru rug\ciunile pururea Fecioarei Maria. Atunci am v\zut trei b\rba]i frumo[i care
au zis c\tre mine: «S\ nu te temi, c\ noi am venit ca s\-]i
ajut\m». Deci izgonind ei pe draci, m-au `ntrebat pe mine
dac\-i cunosc. Iar eu am zis: «Nu v\ [tiu, domnii mei».
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Atunci ei mi-au spus: «Noi suntem acei trei str\ini pe care
i-ai primit `n casa ta, [i ne-ai osp\tat totdeauna cu toat\
`ndestularea, din toat\ inima [i cu toat\ dragostea, ca [i
Avraam, [i ne-a trimis Domnul spre ajutorul t\u, ca s\-]i
r\spl\tim pentru multa dragoste pe care ai ar\tat-o
c\tre noi, [i, iat\, te-am izb\vit din ghearele diavolilor».
Acestea zicând, s-au f\cut nev\zu]i. Iar eu, mul]umind
lui Dumnezeu, am r\mas pu]in\ vreme `n casa aceea,
temându-m\ s\ ies, ca nu cumva s\ se `ntâmple iar\[i
s\ m\ ispiteasc\. ~ns\ am f\cut semnul cinstitei cruci [i
am ie[it, având n\dejdea mea la Domnul.
Deci, mergând pu]in, iar\[i au `nceput a fugi dup\
mine diavolii, strigând: «S\ alerg\m degrab, ca s\-l prindem m\car acum, s\ nu ne scape». Iar eu, temându-m\,
mai tare fugeam [i strigam: «Preasfânt\ N\sc\toare de
Dumnezeu, ajut\-mi mie!». {i a[a fugind, am ajuns la
marginea unui râu de foc, plin de [erpi [i de alte fiare `nfrico[\toare ale iadului, care erau afundate `n foc pân\
la gât, stând numai cu capetele afar\ [i cu gurile c\scate ca [i cum ar fi cerut mâncare. Iar dracii care m\
urm\reau pe marginea râului aceluia, m\ strigau ca s\
m\ `nfrico[eze s\ cad `n el, amenin]ându-m\ c\ m\ vor
arunca cu sila. Atunci eu, uitându-m\ `mprejur dac\ nu
ar fi fost alt loc de unde s\ primesc vreun ajutor, v\zui
acolo aproape un podi[or mai strâmt de o palm\ [i atâta
de `nalt, `ncât mi se p\rea c\ ajungea pân\ la cer.
Ne[tiind dar ce s\ fac din acestea trei — s\ cad `n râul
acela, m\ temeam de foc [i de balauri; s\ m\ sui pe podi[or, mi se p\rea lucru foarte greu, ba chiar cu neputin]\; s\ r\mân pe loc, `n st\pânirea dracilor, mai r\u
era —, am ales s\ m\ sui pe pod mai bine, decât s\ cad
`n râu. {i a[a m-am suit pe o treapt\ cu mult\ fric\ [i cu
groaz\ nem\surat\. R\ii draci veneau dup\ mine, strigând, iar când am ajuns `n vârful podi[orului aceluia,
au sosit [i dracii. Atunci eu am strigat acestea cu lacrimi:
«Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, ajut\-mi mie!».
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Deci, `ndat\ s-a aflat acolo `naintea mea Maica Milostivirii, ~mp\r\teasa `ngerilor cea iubitoare de mil\, [i mi-a
`ntins sfânta ei dreapt\, zicându-mi: „Nu te teme, iubite
rob al meu, c\ dup\ cum tu ai fost totdeauna prietenul meu, citindu-mi rug\ciuni [i laude, [i miluie[ti pe
s\racii fra]ii Fiului [i St\pânului meu, a[a am venit [i eu
acum, ca s\-]i ajut la nevoia ta”. Acestea zicând, m\
]inea de mâna dreapt\ [i — o! minune — `ntr-un minut m-a
adus `n casa mea, unde m-a]i g\sit, r\mânând de fric\
mai multe zile ca un mort.
Deci, fiul meu, p\ze[te-te s\ nu te leneve[ti niciodat\ de la slujirea atotputernicei Maici a St\pânului,
ci `n tot ceasul s\-i aduci laude [i s\ o sl\ve[ti `ntru cuviin]\, dup\ cum [tii c\ am f\cut [i eu, dac\ voie[ti s\ o
ai [i tu ajut\toare la nevoie. Aceasta este `ntâia mea
porunc\. Iar a doua este aceea pe care ]i-am mai spus-o:
Sile[te-te pe cât po]i s\ miluie[ti pe cei str\ini [i s\raci,
dându-le lor toate cele spre trebuin]\, dac\ voie[ti s\ dobânde[ti `n aceast\ lume tot binele [i `n veacul cel ce va
sa vie s\ mo[tene[ti cereasca `mp\r\]ie”.
Acestea zicând pururea pomenitul [i sf\tuind pe cei
ce erau de fa]\ s\ aib\ cucernicie [i evlavie c\tre Preal\udata Fecioar\ [i s\ ajute pe cei s\raci, [i-a dat sf=ntul s\u suflet `n mâinile lui Dumnezeu. Iar fiul lui, aducându-[i aminte de p\rinte[tile porunci, a petrecut via]\
cu fapte bune, [i dup\ sfâr[itul vie]ii lui s-a `nvrednicit
de fericirea cea ve[nic\.

Minunea a 67-a
O minune prea`nfrico[\toare pentru ascultarea
de p\rin]i [i pentru Sfânta Liturghie
~n zilele lui Teodosie cel Mare era un om `n Constantinopol `mbun\t\]it la petrecere [i bogat foarte `n
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tinere]e, cu numele Iulian, care avea un singur fiu, Teofil.
Iar la b\trâne]e a s\r\cit des\vâr[it [i, neavând cele de
nevoie ale trupului, a zis fiului s\u: „Fiul meu, iat\, dup\
cum vezi, eu sunt neputincios [i s\rac, `ncât nu am cu ce
s\-mi tr\iesc via]a mea. Deci te rog [i eu s\-mi `mpline[ti o dorin]\ a mea, ca eu, smeritul, s\ m\ mântuiesc la
b\trâne]ile mele, iar tu s\ te `nvrednice[ti de cereasca
fericire pentru ascultarea cea c\tre p\rintele t\u”. Atunci
acela a r\spuns: „Spune-mi, p\rinte, orice pofte[ti, [i eu
te voi asculta la lucrurile cele cuviincioase”. Zisu-i-a lui
b\trânul: „Fericitul Avraam avea un fiu din f\g\duin]\, pe care ducându-l `n munte ca s\-l junghie [i s\-l
ard\ spre jertf\, acela nu a fugit, ci `nc\ [i lemnele cu
bucurie le ducea, cu osârdie urmând tat\lui s\u. {i nu
numai acesta, ci [i mul]i al]ii au ascultat pe p\rin]ii lor.
A[a s\ faci [i tu, f\tul meu, preaiubite. Ascult\ porunca
mea [i n\d\jduiesc la Dumnezeu cel iubitor de oameni,
c\ nu te vei mâhni de aceasta”. Atunci a zis Teofil: „Au
voie[ti [i tu s\ m\ omori?”. R\spuns-a tat\l lui: „S\ m\
fereasc\ Dumnezeu, fiule, de o f\r\delege ca aceasta.
Eu numai o voie doresc s\-mi faci: s\ prime[ti s\ te vând
ca pe un rob al meu, pentru ca s\ am cu ce tr\i la b\trâne]ile mele [i s\ nu umblu cerând ca un s\rac [i lipsit.
Iar Milostivul Dumnezeu va face mil\ cu tine pentru
bun\tatea aceasta [i-]i va da bog\]ie nenum\rat\ `n
aceast\ lume, iar `n cealalt\ va a[eza sufletul t\u spre
odihn\ `n sânurile lui Avraam. {i o porunc\ am s\-]i
dau s-o p\ze[ti pân\ `n ceasul mor]ii tale: de te va trimite st\pânul t\u la vreun lucru sau la vreo slujb\,
s\-]i aduci aminte s\ te duci totdeauna mai `ntâi la
Sfânta Liturghie, când este vremea ei, [i numai dup\
sfâr[itul ei s\ te `ndrep]i spre slujba ta. De asemenea,
s\ te sârguie[ti s\ ai c\tre Preasfânta Fecioar\ mult\
evlavie. {i, dac\ vei face a[a, te va izb\vi Domnul de o

193

mare [i n\prasnic\ primejdie”. Iar acela a r\spuns: „P\rintele meu, f\ cu mine dup\ cum este voia ta”.
Deci, a doua zi, a vândut Iulian pe fiul s\u unui boier,
patriciu al palatului, cu numele Constantian, care a
iubit mult pe tân\r pentru supusa lui ascultare [i frumoasa lui `n]elepciune, pentru smerenia [i pentru
p\zirea cur\]eniei sale, pentru frumuse]ea fe]ei lui, cum
[i pentru `nv\]\tura [i cuno[tin]ele pe care le avea. {i `l
lua la plimbare cu el oriunde se ducea, cum [i la mas\,
pentru c\-l slujea cu sârguin]\. Iar `ntr-una din zile,
ducându-se boierul la palatele `mp\r\te[ti, a uitat scamandrionul, adic\ buchelarul `n care avea poruncile, [i
l-a trimis pe Teofil ca s\ alerge degrab ca s\-l aduc\.
Deci alergând tân\rul acas\, a intrat `n camera patriciului cu `ndr\zneal\ [i a luat buchelarul. S-a `ntâmplat
c\ `n ceasul acela femeia patriciului, [ezând `n pat, p\c\tuia cu un rob al ei. Iar t=n\rul nu s-a uitat la ei `n graba
lui. ~ns\ tic\lo[ii aceia care au f\cut p\catul au cugetat
asupra lui de[arte [i viclene. Deci, venind patriciul, i-a
zis lui femeia: „De asta ai cump\rat pe robul acesta, ca
s\ vie la mine `n pat s\ m\ sileasc\ la p\cat neru[inatul? C\ci, dac\ n-a[ fi strigat [i n-ar fi venit cutare
ca s\ m\ scape, `mi pâng\rea cinstea prea`ndr\zne]ul
acela. Au sunt de neam prost [i nenorocit, de m-ai def\imat? M\ jur pe rug\ciunea p\rin]ilor mei [i pe mântuirea sufletului meu c\, de nu voi avea mâine capul
t\iat al `ndr\zne]ului [i obraznicului rob, nu mai stau nici
un ceas `n casa ta, ci m\ despart de tine [i `mi iau zestrea mea”. Acestea auzindu-le, patriciul s-a mâniat asupra robului [i a f\g\duit cu hot\râre s\ fac\ voia ei.
Deci a doua zi s-a `ntâlnit la palat cu eparhul [i i-a
zis: „Mâine de diminea]\ am s\-]i trimit pe un rob al
meu s\-i tai capul, s\-l pui `ntr-o fot\, s\-l pecetluie[ti [i s\ mi-l trimi]i”. Iar eparhul i-a r\spuns: „Eu nu
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fac judecat\ nedreapt\, numai dac\ m\rturisesc trei
oameni `n scris c\ este vrednic de moarte `l omor”. Atunci
patriciul a zis `naintea a trei martori c\ a cump\rat un
rob tân\r, care a vrut s-o necinsteasc\ pe so]ia lui cu sila,
a scris hot\rârea de moarte chiar cu mâna sa [i numai
a[a a primit eparhul s\-l omoare. Iar când s-a f\cut ziu\,
a chemat boierul pe nevinovatul acela [i i-a zis lui: „Du-te
la eparh [i-i spune c\ `l heretisesc [i s\-mi trimit\ r\spuns”. Plec=nd, robul cel bun a trecut pe lâng\ o biseric\ a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, `n care se
slujea [i se citea Apostolul. Atunci [i-a adus aminte de
p\rinteasca porunc\ [i, intrând `n\untru, a r\mas `n
biseric\ pân\ la otpust. ~n timpul acesta, robul cel cu adev\rat vinovat, v\zând c\ eparhul `ntârzie de a trimite
capul, a zis patriciului: „S\ m\ duc eu s\-l aduc, dac\ porunce[ti”. Iar acela i-a zis lui: „Du-te”. Atunci el alergând
degrab\, de parc\ s-ar fi dus s\ ia o comoar\ de mult
pre], a ajuns la casa eparhului [i, intrând, l-a heretisit
pe d=nsul `n numele patriciului. Iar acolo sta pe ascuns
gealatul cu sabia ascu]it\, [i i-a t\iat `ndat\ capul, pe
care l-a pus `ntr-un lighean [i, sp\lându-l, l-a `nf\[urat
`ntr-o fot\. Iar când voia s\-l pecetluiasc\, iat\, a ajuns
[i robul cel credincios [i f\r\ de vicle[ug de la liturghie
[i, heretisind pe eparh, a luat de la d=nsul capul pecetluit `ntr-o fot\, ne[tiind ce este `n\untru. {i când a
ajuns la patriciu [i l-au v\zut, to]i s-au minunat, mai ales
doamna lui, pentru c\ l-au trimis s\-i taie capul, iar el s-a
`ntors s\n\tos. ~ntrebându-l pe dânsul ce a adus, el a
r\spuns: „Dup\ cum mi-ai poruncit, st\pâne al meu,
am heretisit pe eparh [i `ndat\ mi-a dat lucrul acesta s\
]i-l aduc. ~ns\ nu [tiu ce este `n\untru”. Atunci aceia,
luând pachetul [i despecetluindu-l, au aflat capul robului necredincios, iar preap\c\toasa, `ngrozindu-se
foarte, a r\mas f\r\ de grai mult\ vreme. Apoi, dup\ ce
[i-a venit `n fire, a `n]eles judecata lui Dumnezeu cea
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dreapt\. {i fiindu-i fric\ nu cumva s\ p\timeasc\ [i
ea asemenea, ca o pricinuitoare a r\ului, a plâns din
toat\ inima [i a m\rturisit cu `ndr\zneal\ f\r\delegea
ei, zicând: „Domnul meu, eu tic\loasa [i nenorocita
sunt pricina r\ului acestuia [i m\ tem s\ nu p\timesc
dup\ faptele mele, c\ nu este lucru ascuns (dup\ cum zice
glasul Domnului) care s\ nu se v\deasc\. Iat\, azi se
`mplinesc trei ani [i jum\tate de când p\c\tuiesc cu robul
cel omorât, [i tu n-ai [tiut aceasta. Iar robul acesta tân\r
este curat de mine, [i p\cat nicidecum n-a f\cut, ci cu nedreptate l-am `nvinov\]it, tic\loasa. Pentru aceasta Dumnezeu cel Drept, Care iube[te dreptatea, a r\spl\tit fiec\ruia dup\ lucrurile lui. Deci iart\-m\ pe mine, domnul meu, pentru `ndur\rile lui Dumnezeu, [i m\ f\g\duiesc ca de azi `nainte s\ nu-]i mai gre[esc ]ie”.
Deci au luat to]i fric\ [i spaim\ [i au sl\vit pe Domnul
cel Iubitor de oameni, c\ niciodat\ nu trece cu vederea pe cel ce face voia Lui. Atunci patriciul l-a `ntrebat
pe tân\r s\-i spun\ via]a [i faptele cele mai dinainte, iar
acela i-a povestit de bunul neam al tat\lui s\u, de s\r\cia `n care a ajuns pe urm\, de ascultarea pe care i-a
f\cut-o primind s\ fie vândut ca rob pentru a avea cu ce
s\-l hr\neasc\ pe tat\l lui cel b\tr=n [i de porunca pe
care i-a dat-o s\ se duc\ la Sfânta Liturghie [i celelalte.
Iar patriciul, acestea auzind, l-a luat pe dânsul nu ca pe
un rob, ci ca pe un fiu al lui adev\rat, mâncând `mpreun\ cu el [i `mpreun\ petrecând. {i nu numai aceasta,
ci [i mo[tenitor l-a f\cut peste tot lucrul lui.
Pentru aceasta [i noi, iubi]ilor, s\ ne temem de judec\]ile lui Dumnezeu. S\ ne ducem totdeauna la biseric\
[i s\ st\m cu fric\ [i cutremur pân\ la sfâr[itul Liturghiei, ca [i cum am vedea cu ochii pe ~nsu[i St\pânul
Hristos, Cel care va s\ ne judece pe noi `n ziua cea `nfrico[\toare a ~nvierii celei de ob[te. {i s\ nu ie[im afar\
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din biseric\ `nainte de s\v=r[irea slujbei [i nici s\ `ndr\zneasc\ cineva s\ vorbeasc\. Fiindc\ cel ce iese din biseric\ f\r\ de mare nevoie sau vorbe[te cele spre grijile
trupe[ti se aseam\n\ lui Iuda, care s-a sculat de la Cina
cea de Tain\ [i, ducându-se, L-a vândut pe Hristos.

Minunea a 68-a
Pentru cei doi copii care, surpându-se casa
peste ei de cutremur, au r\mas nev\t\ma]i
La anii o mie cinci sute [apte de la Patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, `n luna lui mai,
a fost `n Creta un mare cutremur. {i s-au surpat case [i
nenum\rate pr\v\lii `n\untrul [an]ului, adic\ `n cetatea cea mare. Deci era `n târgul cel de afar\ o pr\v\lie
pe zidul c\reia, `n\untru, era zugr\vit\ Preasfânta Fecioar\, la care aveau mult\ evlavie cizmarii care lucrau
acolo. {i `n fiecare sear\ aprindeau lumân\ri [i o t\mâiau, apoi se duceau pe la casele lor, l\sând acolo doi
copii, pe care `i `ncuiau `n\untru ca s\ p\zeasc\ pr\v\lia. Iar `n noaptea `n care a fost cutremurul, a alergat
me[terul s\ deschid\ ca s\ scoat\ copiii, `ns\, v\zând c\
toat\ pr\v\lia era surpat\, a socotit c\ au murit copiii
lui. Deci a `nceput s\ sape ca s\ afle trupurile lor [i a[a,
pe când s\pa, i-a auzit pe dân[ii vorbind dedesubtul pietrelor. I-a scos `n chip `ndemânatic [i, `ntreb=ndu-i cum
s-a f\cut de au sc\pat cu via]\, ei au r\spuns a[a: „Când
am auzit cutremurul, am plâns `naintea sfintei icoane
aceleia [i ne-am rugat N\sc\toarei de Dumnezeu s\ ne
ajute. {i a[a rugându-ne, am v\zut c\ a ie[it din icoan\
un acoper\mânt, care s-a a[ezat deasupra noastr\. {i
c\zând pietrele [i lemnele peste acoper\mântul acela,
au r\mas acolo [i de noi nu s-a apropiat nimic. Iar Preasfânta se ar\ta dup\ cum era zugr\vit\ [i zicea c\tre noi
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s\ nu ne temem; [i a r\mas cu noi pân\ `n ceasul `n care
ne-a]i dezgropat”.
Acestea auzindu-le, cei ce erau de fa]\ au sl\vit pe
Preasfânta Fecioar\ [i au propov\duit `n toat\ cetatea
minunea aceasta. Iar preastr\lucitul Ieronim Donat,
ducele Cretei, dasc\l prea`n]elept `n scrisorile latine[ti
[i eline[ti, a poruncit de au zidit `n locul acela o biseric\,
iar icoana aceea a r\mas `n biseric\, pentru c\ nu s-a
surpat zidul pe care era zugr\vit\ Preasfânta. {i au f\cut
alt zid lâng\ el, cu me[te[ug, de nu s-a [ters icoana, ci st\
p=n\ `n ziua de ast\zi, [i s\rb\toresc praznic `n fiecare
an `n ziua a noua a lunii lui mai, `ntru aducerea aminte
a acestei faceri de minune. {i se nume[te biserica aceasta
Doamna târgului, atârn=ndu-se acolo chipurile cu minunile cele scumpe [i de mult pre]. C\ nu numai facerea
de minune povestit\ mai sus, ci [i alte minuni nenum\rate a s\vâr[it [i `n fiecare zi s\vâr[e[te ~mp\r\teasa cea
atotputernic\.
Pe mul]i `neca]i de mari furtuni i-a scos de la `nec,
pe nenum\ra]i t\ia]i [i r\ni]i de moarte i-a izb\vit, pe
bolnavi [i pe sl\b\nogi i-a ridicat [i din nenum\rate
primejdii pe mult\ lume a mântuit, dup\ cum arat\
`n biserica cea zis\ mai sus toate facerile de minune zugr\vite, pe care le-a s\vâr[it `ntru slava Dumnezeului
nostru Care S-a n\scut dintr-`nsa negr\it. C\ruia I se
cuvine cinstea [i `nchin\ciunea `n vecii vecilor. Amin.

Minunea a 69-a
Pentru cel ce a c\zut de pe zid [i s-a zdrobit
[i N\sc\toarea de Dumnezeu l-a vindecat
~n cetatea aceea a Cretei este [i o alt\ icoan\ f\c\toare de minuni a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu,
`n Mitropolia Sfântului Apostol Tit, care a f\cut mari
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minuni nu numai `n vremea cea de demult, ci pân\ `n
ziua de ast\zi, dup\ credin]a fiec\ruia. Pe mul]i care
z\ceau `n boli de mult\ vreme [i pe sl\b\nogi i-a ridicat, pe ologi i-a vindecat [i felurite boli a t\m\duit,
dup\ cum m\rturisesc argin]ii [i chipurile minunilor
cele f\cute din aur care sunt atârnate `mprejurul sfin]itei icoane aceleia, pe care o numesc Doamna cea din
mijlocul bisericii lui Tit. {i o scot `n toat\ ziua a treia a
s\pt\mânii, adic\ mar]ea, urmând-o protopopul [i protopsaltul cet\]ii, [i to]i preo]ii cu norod mult, [i mai ales
mul]ime de femei nenum\rat\. {i, ducându-se la biserica Sfântului Marcu, fac litanie cu evlavie, dup\ care se
duc [i slujesc la bisericile rânduite mai dinainte. {i se
`ntâmpl\ de multe ori de se slujesc [i [ase Liturghii,
[i-i d\ câte un galben de aur protopopului fiecare vrea s\
slujeasc\ `n mahalaua lui. {i dup\ ce slujesc la toate
bisericile care au pl\tit, se `ntorc cu sfânta icoan\ la Mitropolie, unde las\ din banii strân[i jum\tate, iar pe
ceilal]i `i `mp\r]esc protopopul cu protopsaltul. Din aceasta
dar poate fiecare s\ `n]eleag\ câte faceri de minuni s\vâr[e[te Dumnezeu cel Atotputernic prin aceast\ sfânt\
icoan\, dintre care s\ spunem una ce s-a f\cut acum de
curând, `n zilele noastre.
~n anii o mie cinci sute nou\zeci [i nou\, `n luna lui
aprilie, a c\zut un osta[ `ntr-o noapte de pe zidurile Sfântului Petru, unde p\zea dup\ rânduiala pe care o au `n
toate cet\]ile Cretei. ~ns\ osta[ul acesta, pe care `l chema
Ioan, avea c\tre Preasfânta mare evlavie [i se ducea de
multe ori de se `nchina `n biserica cea mai sus zis\ a Sfântului Tit, când avea slobozenie de la domneasca slujb\.
Deci noaptea, c=nd umbla de-a lungul zidurilor dup\ rânduiala lor, a c\zut `n ad=nc de la o `n\l]ime aproape de
zece stânjeni, iar dedesubt erau pietre aspre [i col]uroase,
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[i i s-au zdrobit toate oasele, `ncât era o jalnic\ priveli[te,
c\ nici s\ vorbeasc\ nu putea, nici s\ se mi[te.
Deci diminea]a l-au ridicat [i l-au dus la bolni]a Sf=ntului Petru, ca s\-l `ngroape când `[i va da sufletul. {i
pentru c\ nimeni nu credea c\ va mai tr\i m\car un ceas,
nici doctor n-au adus. ~ns\ a doua zi a vorbit pu]in [i a
zis unui prieten s\ ia o pung\ a lui `n care avea vreo
câ]iva bani [i s\-i dea unui preot s\ slujeasc\ Preasfintei Fecioare. Iar dup\ Liturghie l-au ridicat [i l-au dus la
biserica Sf=ntului Tit, unde a z\cut toat\ ziua `naintea
sfintei icoane. {i seara, c=nd voia s\ `ncuie u[ile eclesiarhul, l-au ridicat [i l-au scos afar\, pentru c\ a[a aveau
obicei, ca s\ nu intre cineva s\ fure vasele bisericii. Deci
a z\cut toat\ noaptea, rugându-se Preasfintei cu lacrimi [i cu credin]\ ca s\-l vindece. Iar `n miezul nop]ii a
adormit pu]in [i a v\zut `n vedenie pe Preasfânta Fecioar\, care i-a zis lui: „Iat\, te-ai vindecat, sl\ve[te pe
Dumnezeu!”. Atunci bolnavul, de[teptându-se, s-a ridicat
tot s\n\tos [i umbla de parc\ niciodat\ n-ar fi avut vreo
boal\, [i s-a rugat cealalt\ parte a nop]ii. Diminea]\, v\zându-l pe d=nsul eclesiarhul s-a `nsp\imântat [i a vestit
mitropolitului, care i-a chemat pe aceia ce l-au dus mai
mort `n biseric\ s\ m\rturiseasc\ pricina. {i, `ncredin]ându-se de la dân[ii de tot adev\rul, a scris aceast\ minune `ntru aducerea aminte. {i a poruncit s\ scoat\
sfânta icoan\ [i s\ fac\ litie trei zile, `mprejurul `ntregii
cet\]i. {i a[a au f\cut, urmând-o [i cel vindecat, propov\duind cu glas mare minunea pururea Fecioarei.
{i nu numai minunea aceasta a f\cut St\p=na cea
pururea fericit\, ci [i altele nenum\rate pe care le [tiu
toate satele [i ora[ele Handakului. ~ns\ nu numai `n\untru, `n cetate, lucreaz\ minuni, ci [i `n afar\, pentru
c\ oricare bolnav ar chema-o pe d=nsa cu evlavie, `l vindec\
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Preasfânta. Pentru ale c\rei rug\ciuni s\ ne `nvrednicim
de fericirea cereasc\.

Minunea a 70-a
Pentru minunea din pu]ul Trapsanului
~n apropierea unui sat al mai sus vestitei cet\]i a
Cretei, c\ruia `i zice Trapsanon, cam la dou\ arunc\turi
de piatr\, este o biseric\ a Preasfintei, pe care o numesc
Doamna ce izvor\[te afar\. ~n fa]a bisericii este un pu]
adânc de patru stânjeni. Are mult\ ap\ [i curge de `ndestuleaz\ tot satul, cu toate c\ sunt mul]i oameni `n el
[i cea mai mare parte olari, iar alt\ ap\ nu este acolo
aproape. Deci din acesta adap\ toate dobitoacele lor [i
se servesc [i ei la toate treburile lor. {i de multe ori scot
toat\ apa seara, iar a doua zi iar\[i `l g\sesc plin.
Deci la izvorul acesta se face o minune de spaim\
din darul [i puterea Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, [i de aceea `l numesc Izvorul ce azvârle afar\.
Adic\ de multe ori s-a `ntâmplat s\ cad\ cineva `n\untru, b\rba]i sau femei, pentru c\ este deopotriv\ cu
suprafa]a p\mântului, [i de c=te ori l-au zidit mai sus
dec=t p\m=ntul s-a stricat singur. Deci dup\ cum se
trag unul pe altul, cine s\-[i umple vadra mai `ntâi, se
`nt=mpl\ de cade `n\untru b\rbat sau femeie. {i
`ndat\ — o! minune de spaim\ — se `nmul]e[te apa pân\
`n buzele pu]ului [i `l scoate pe om s\n\tos [i nev\t\mat. Iar aceasta nu s-a f\cut numai o dat\ sau de dou\
ori, ci de multe [i nenum\rate ori, [i pân\ ast\zi se face,
dup\ cum o m\rturisesc to]i c=]i au v\zut cu ochii lor.
Despre aceasta am avut mult\ `ndoial\ [i eu, nu c\
nu ar putea Preasfânta s\ fac\ mai mari minuni, ci pentru c\ s-a `mpu]inat evlavia oamenilor `n ziua de ast\zi
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[i nu mai fac minuni sfin]ii. Deci am `ntrebat pe unul care
a v\zut [i l-am jurat `n numele lui Dumnezeu s\-mi spun\
adev\rul. Iar acela s-a jurat cu afurisenie cum c\ a[a este
adev\rul. {i nu numai norodul cel de ob[te, ci `nsu[i
prealuminatul domn al ora[ului, Andrei Cornarie, `nv\]at foarte `n limba cea italieneasc\ [i cea elineasc\,
la care am fost eu gr\m\tic doi ani. Deci pe boierul acesta
l-am `ntrebat dac\ s-a `ntâmplat vreodat\ când a fost
`n satul acela s\ cad\ cineva `n izvor, [i mi-a r\spuns zicând: „Frate, nu este cuviincios s\ te `ndoie[ti de puterea pururea Fecioarei Maria, ci trebuie s\ crezi cu t\rie
c\ toate câte le voie[te le face. Când am auzit [i eu prima
dat\ de minunea de care m\ `ntrebi, nu am crezut-o. Dar
am poruncit oamenilor mei `n zilele când eram acolo, `ndat\ ce va c\dea cineva `n\untru, s\ m\ vesteasc\. {i
a[a s-a `ntâmplat `ntr-o zi c\ a c\zut o femeie, pentru
aceasta am alergat `ndat\ ce am auzit-o, [i am [tiut
ceasul `n care a aruncat-o apa afar\, tocmai când apunea soarele, atunci când toat\ apa era scoas\, [i iar\[i sa aflat plin izvorul pân\ sus. Atunci am plâns de bucurie
[i, intrând `n sfânta biseric\, am cerut iertare de la Preasfânta pentru pu]ina mea credin]\ cea mai dinainte. Iar
un doctor mi-a spus c\ apa izvorului are puterea aceasta;
fiindc\ sunt [i alte ape `n multe locuri ale Italiei cu felurite lucr\ri [i daruri.

Minunea a 71-a
Vedenie minunat\ cum c\ Domnul se `mblânze[te
c\tre noi plecându-Se rug\ciunilor Maicii Sale
~n cartea numit\ Livada florilor, la capitolul 8, partea
a treia, se arat\ c\ era un duhovnic sfânt cu via]a care,
pentru curata lui petrecere [i alte `mbun\t\]ite fapte,
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când s\vâr[ea Sfânta Liturghie, se `nvrednicea s\ aib\
multe vederi de `ngeri [i vedenii. Iar la sfâr[itul vie]ii lui
s-a `nvrednicit de aceast\ minunat\ [i de spaim\ uimire, pe care o scriem aici la sf=r[itul c\r]ii, pentru `ncredin]area altora [i pentru aducerea aminte a noastr\ totdeauna, poate de frica acestei preaadev\rate [i `nsp\imânt\toare vedenii ne vom poc\i de f\r\delegile noastre, ca s\ ne izb\vim de `nfrico[\toarea [i groaznica hot\râre a Dreptului Judec\tor.
Deci se zice c\ preotul cel ar\tat mai sus a v\zut cu
duhul pe Domnul nostru Iisus Hristos [ezând pe tronul
m\ririi [i de-a dreapta Lui pe Preal\udata St\pân\, iar
toat\ oastea cea cereasc\ sta a[teptând porunca St\pânului. {i a poruncit Domnul unui `nger puternic s\ loveasc\ `n trâmbi]a cea `nfrico[\toare [i foarte mare pe
care o ]inea [i a ie[it un a[a fel de sunet, `ncât i s-a p\rut
c\ se cutremur\ toat\ lumea ca o frunz\ de copac atunci
când o bate vântul.
{i dup\ pu]in\ vreme a f\cut iar\[i semn Domnul c\tre `ngerul acela, ca s\ trâmbi]eze a doua oar\, [i `ndat\
a ascultat. Atunci, Maica lui Iisus, cea f\r\ de prihan\
[i preamilostiv\, cunoscând c\ dup\ al treilea sunet al
trâmbi]ei va s\ se sfâr[easc\ toat\ lumea, s-a ridicat de
pe tronul s\u `n t\cerea [i evlavia tuturor sfin]ilor [i, c\zând la preacuratele picioare ale Dreptului Judec\tor, a
`nceput a se ruga cu sârguin]\ spre a `ndupleca mare
bun\tatea Lui ca, pentru nem\rginita-I milostivire, s\
primeasc\ a da vreme de poc\in]\ p\c\to[ilor, s\-[i plâng\
f\r\delegile cu care L-au `nt\râtat pe Dânsul [i spre
mânie L-au pornit.
Iar Domnul a r\spuns zicând: „{tii, o! Maica Mea
preaiubit\, câte f\r\delegi a s\vâr[it lumea cea nemul]umitoare [i `n fiecare zi lucreaz\; a[adar, nu se cuvine
mai mult [i nu este drept nici `ntr-un chip s\-i miluiesc.
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C\ nu numai b\rba]ii mireni [i femeile, ci [i clericii [i
monahii M\ r\stignesc [i M\ `mpung cu p\catele lor, pâng\rind cu des\vâr[ire sfin]itul chip [i `ngereasca vie]uire
prin desfrân\rile lor”. Atunci St\pâna mai cu `nfocare
a `nceput iar\[i a-L ruga, zicând: „Fiul meu cel Preadulce, ascult\-m\ pe mine pentru milostivirile `ndur\rilor Tale [i pentru preacurate Patimile Tale, pe care le-ai
r\bdat pentru p\c\to[i”. R\spunsu-i-a Iisus: „{tii, o!
Maica Mea, c\ de multe ori pân\ acum ai `mblânzit
dreapta Mea mânie cu rug\ciunile [i cererile tale [i nu m-ai
l\sat s\ fac Judecata ce li se cuvenea, `ns\ oamenii nicidecum nu s-au f\cut mai buni, nici s-au lep\dat de r\utatea [i vicle[ugul lor cel mai dinainte, ci mai v=rtos mai
r\i s-au f\cut, def\im=nd Crucea [i Patima Mea. St\pânitorii [i boierii jefuiesc cu neru[inare poporul cel supus
[i muncitor, pâng\rind sfintele legi cu petrecerea lor
desfrânat\. Norodul cel de ob[te, iar\[i, leap\d\ totdeauna [i defaim\ poruncile Mele, s\vâr[ind voile lor
cele trupe[ti: desfrân\rile, uciderile, nedrept\]ile [i alte
f\r\delegi neru[inate [i purt\toare de moarte”.
Atunci zise St\pâna: „Toate acestea sunt adev\rate,
preadulcele meu Fiu, `ns\, m\ rog }ie, pentru nem\rginita milostivire a Ta, trimite oamenilor lumina darului T\u, ca s\ cunoasc\ paguba lor [i, `ntorcându-se,
s\-[i dobândeasc\ iertarea. A[a, Multmilostive Doamne,
ascult\-m\ pe mine [i `mpline[te cererea aceasta, nu
pentru c\ li se cuvine lor — c\ nevrednici sunt totdeauna
de mil\ [i de iertare —, ci pentru dragostea mea [i a
tuturor sfin]ilor acestora care [i-au v\rsat sângele pentru
numele T\u [i [i-au dat la felurite mor]i trupurile, def\imând toate dulce]ile lumii pentru ca s\ câ[tige dragostea Ta. Deci ascult\, Multmilostive, rug\ciunea
noastr\!”.
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Atunci, to]i sfin]ii s-au `nchinat cu Preasfânta, rugând pe Domnul ca s\ fac\ mil\. Iar Judec\torul cel
Prea`ndurat, plecându-se rug\ciunilor tuturor sfin]ilor
acestora, a r\spuns cu fa]\ lin\: „M-ai biruit, Maica Mea,
cu rug\ciunea ta cea milostivitoare ai `mblânzit dreapta
Mea mânie, s\ se fac\ dar dup\ voia ta. {i voi, fra]ii [i
prietenii Mei, cu rug\ciunile voastre a]i schimbat mânia
Mea `ntru mil\. A[adar, voi trimite iar\[i `n lume `nv\]\tori [i propov\duitori ca s\ `ndrepteze pe cei ce p\c\tuiesc”.
Acestea zicând St\pânul, a luat sfâr[it vedenia pe
care a povestit-o preotul cel ar\tat mai sus tuturor fra]ilor m\n\stirii. {i pentru ca s\-i `ncredin]eze c\ adev\rat\ a fost, le-a spus [i oarecare gre[eli ascunse ale
lor, fiec\ruia `n parte, pe care i le-a ar\tat [i i le-a descoperit lui Domnul, s\-i pov\]uiasc\ duhovnice[te s\ se
`ndrepte. Acestea zic=nd, cuviosul [i-a dat sufletul `n
mâinile lui Dumnezeu.
Veni]i dar, fra]ilor [i p\rin]ilor, cei ce auzi]i [i citi]i
acestea, veni]i s\ plângem f\r\delegile noastre! S\
plângem vremelnic, ca s\ nu ne tânguim ve[nic f\r\ de
folos. S\ nu ne lenevim de mântuirea noastr\, c\ moartea vine [i ne r\pe[te ca o fiar\ ne`mblânzit\. Nu e de ajuns
s\ citim c\r]ile [i s\ ascult\m m\rg\ritarele dumnezeie[tilor `nv\]\turi ca apoi s\ r\mânem ne`ndrepta]i,
c\ nici o plat\ pentru aceasta nu vom avea, dup\ cum
este scris: „Nu se mântuiesc cei ce ascult\ Legea [i citesc
c\r]ile, ci aceia care fac voia lui Dumnezeu”. S\ ne `ngrijim dar, iubi]ilor, de cele ale mântuirii noastre! Doctorul ne roag\ s\ ne vindec\m, [i noi ne lenevim [i
dormit\m, Acela vine cu mult\ milostivire s\ ne vindece f\r\ de argint [i f\r\ de plat\, [i noi, necunosc\torii, ne lep\d\m, [i def\im\m at=ta grij\ [i mil\. O,
nebunia [i nepriceperea noastr\! St\pâna cea Preacurat\ st\ [i roag\ pe St\p=nul necurmat pentru mân-
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tuirea noastr\, [i noi suntem nesim]itori pentru o a[a
de mare facere de bine. S\ ne ridic\m din p\cat, iubi]ilor, [i s\ mul]umim pururea Fecioarei pentru nenum\ratele daruri [i h\r\ziri pe care le-am primit [i le primim
`n fiecare zi de la dânsa, zic=nd acestea:

St\pân\ iubitoare de oameni [i iubitoare de bine!
~]i mul]umim, te m\rim [i te sl\vim pe tine, propov\duim facerile tale de bine. Nu ascundem mila, pronia
o cunoa[tem [i purtarea de grij\ o m\rturisim. Mul]umim pentru nenum\ratele d\ruiri [i daruri, cântând
cu mare glas minunile tale. C\ tu ne-ai ridicat din c\derea str\mo[ilor cea de demult. Tu ai schimbat `n frumuse]ea cea mai dinainte icoana cea negrit\. Tu, cu `nfrico[\toarea purtare `n pântece [i na[terea ta, ai schimbat
chinurile [i durerile na[terii str\moa[ei `n bucurie. Prin
tine de sabia cea care amenin]\ am sc\pat, poarta cea
`ncuiat\ a Raiului ni s-a deschis [i desf\tarea cea mai
dinainte am dobândit-o. Prin tine din stric\ciune ne-am
izb\vit [i via]a ve[nic\ cea de sus `ntru ~mp\r\]ia cerurilor n\d\jduim a o dobândi. Pe tine ajut\toare a mântuirii noastre [i ap\r\toare nebiruit\ te avem. Tu e[ti
veselia noastr\ [i lauda a toat\ lumea. Deci tu, multl\udat\ Fecioar\ [i atotputernic\ St\pân\, s\ nu treci cu
vederea rug\ciunea celor ce te cheam\ cu credin]\. Tinde
mâna ta celor osteni]i. Scap\-i degrab\ pe cei ce sunt `n
furtuni [i `mblânze[te valurile cele s\lbatice. Risipe[te cu suflarea ta cea lin\ vânturile cele ce ne ispitesc.
Pline[te, ca o puternic\ ce e[ti, cererile cele spre folosul nostru, c\ci ai, ca o Maic\, mare `ndr\zneal\ c\tre
Fiul t\u, putere nem\rginit\ [i st\pânire nebiruit\.
Nimic nu st\ `mpotriva puterii tale, toate se supun poruncilor tale, toate dau loc hot\rârii tale [i toate slujesc
st\pânirii tale. Pe tine, ceea ce e[ti mai `nalt\ decât
toate f\pturile, Cel ce S-a n\scut din tine mai presus
de fire te-a pus `nainte [i toate rug\ciunile tale le prime[te [i Se vesele[te de ale tale cereri; Se bucur\ de
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ale tale rug\ciuni; nu Se `mpotrive[te a le `mplini, slava
ta a Lui socotind-o [i ca un Fiu, dup\ datorie, cererile
tale `mplinindu-le.
Deci [i eu, o! St\pân\, bizuindu-m\ pe puterea ta [i
pe iubirea de oameni, aduc ]ie acest rod ne`nsemnat,
care este departe a fi dup\ vrednicie, `ns\ arat\ marea
mea recuno[tin]\ c\tre tine. C\ nu numai puterea doririi
mele nu ajunge a mul]umi dup\ cuviin]\ pentru binefacerile tale, dar [i `nchipuirile cele mai mari nu se pot
sui pân\ la milele tale. Prime[te dar, o, Preal\udat\ [i
cu mii de numiri numit\ St\pân\, nu pe cea cuvenit\
dup\ datorie cântare (c\ de ar putea bine [i frumos gl\sui toate stelele cerului [i frunzele copacilor, nu ar putea
dup\ vrednicie s\ te laude pe tine), ci dup\ puterea priceperii [i a smereniei mele, neluând aminte la lucrurile
mele [i primind osârdia ca o Preamilostiv\ [i iubitoare
de bine, dându-mi izb\vire de p\cate [i `nvrednicindu-m\ `mp\r\]iei cerurilor, Milostiv f\când pe Fiul t\u
[i Dumnezeu cel cu totul ~ndurat, ca necurmat [i ne`ncetat s\ te sl\vim pe tine [i pe Dumnezeul Cel ce S-a
n\scut din tine, `mpreun\ cu Cel f\r\ de `nceput al Lui
P\rinte [i cu Preasfântul [i Bunul [i de via]\ F\c\torul
S\u Duh, `n veci. Amin.

Minunea a 72-a
Pentru sfânta [i f\c\toarea de minuni icoan\ a
Preacuratei Maicii lui Dumnezeu din M\n\stirea Pe[tera,
care se afl\ `n eparhia Peloponesului numit\ Calavrita2
Despre aceast\ sf=nt\ icoan\, tradi]ia spune c\ este
zugr\virea [i sfin]it\ lucrare a Sf=ntului Apostol [i
2 Aceast\ descriere `mpreun\ cu minunea urm\toare s-a t\lm\cit acum din nou, din cartea numit\ Proschinitarul Pe[terii celei
mari (not\ `n edi]ia 1847).
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Evanghelist Luca. {i mai `nt=i ar\t\m c\ acesta a fost
zugrav, despre care [i al]ii m\rturisesc, dar `nc\ [i Sf=ntul Ghermano, patriarhul Constantinopolului, `n r\spunsul dat `mp\ratului Leon Isaurul. A[adar acesta,
adic\ Sf=ntul Apostol Luca, a `nchipuit icoana Maicii lui
Dumnezeu, urm=nd st\p=ne[tii icoane a Domnului [i St\p=nului nostru Iisus Hristos, Care, ca Cel ce este ~n]elepciunea [i `nt=ia icoan\ a Tat\lui celui nev\zut, prin
sp\lare [i [tergere, a `nchipuit pe mahram\ dumnezeiasca Sa fa]\ cu dumnezeiasc\ minune, pentru Avgar,
domnul Edesei. Fiindc\ Avgar, auzind de minunile Domnului nostru Iisus Hristos [i av=nd mai mult\ trebuin]\ a-[i cur\]i sufletul de p\cate dec=t trupul de lepr\,
a scris o epistol\, rug=ndu-L s\ vin\ p=n\ la el: „Iisuse
Cerescule Omule, vino p=n\ aici, `n cetatea mea, care ne
va ajunge a ne chivernisi noi am=ndoi. C\ci aud c\ iudeii,
din pizm\, mult clevetesc asupra Ta [i caut\ s\ Te omoare.
{i m\ rog, vino p=n\ la locul nostru”. {i a trimis-o cu un
zugrav al s\u, Anania cu numele, c\ dac\ nu va voi a
veni, apoi m\car chipul s\ I-l zugr\veasc\ [i s\-i aduc\
icoana Celui dorit. Ci merg=nd Anania, n-a putut s\-L
zugr\veasc\, pentru c\, [tiind Cunosc\torul inimilor ceea
ce voia Anania, ~[i schimba fa]a deseori, [i `n sf=r[it binevoind, S-a sp\lat [i, [terg=ndu-Se, a `nchipuit fa]a Sa pe
mahram\ [i a dat-o, predanisindu-ne nou\ evanghelicescul `nceput al sfintelor icoane, pe care Scriptura cea
veche nu `l avea la mult\ `ntrebuin]are, pentru frica
`nchin\rii de idoli.
Dup\ aceasta [i Sf=ntul Apostol Luca a zugr\vit mai
`nt=i icoana St\p=nului nostru Iisus Hristos, iar apoi [i
ale Sfintei N\sc\toare de Dumnezeu trei preavestite
icoane. Dintre care una este dintr-o migm\ oarecare
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(migma este ca o amestec\tur\ de cear\ [i mastic [i altele asemenea), ridicat\ pu]in, de parc\ ar fi s\pat\,
cam de trei degete de groas\ [i de un cot de lung\, [i pe
deasupra zugr\vit\ cu vopsele. Iar celelalte dou\, numai
cu vopsele, adic\ zugr\vite.
Dintre care una se afl\ `n Rusia Mic\, `ntr-o cetate
ce se nume[te Vilna, `n biserica `nchinat\ Preasfintei,
`mpodobit\ cu aur [i cu pietre scumpe afierosite de credincio[i. {i dup\ cum m\rturisesc oamenii din p\r]ile
acelea, a ajuns acolo din Constantinopol. {i aceasta pentru c\, se zice, `nsu[i Apostolul Luca a adus-o `n p\r]ile
acelea ale Bizan]ului, [i s-a aflat, [i s-a dat la `mp\ra]i.
{i aceia, pentru oarecare dar de mult pre], sau nunt\, sau
pace [i ajutor `n r\zboaie, au dus-o acolo unde se [i afl\.
Iar a doua, adic\ cea dint=i zugr\vit\, este aceasta a
Pe[terii celei mari. Despre a treia se zice c\ ar fi `n diferite locuri, dar mai ales `n p\r]ile Ierusalimului, acolo se
vede a fi dat\ pe undeva de Apostol. Sau `n Siria, sau `n
Cipru, dup\ cum se mai crede.
A[adar, pe acestea trei le-a zugr\vit Apostolul Luca
[i, dup\ ce le-a s\v=r[it, le-a dus la Preacurata St\p=n\, s\ le vad\ [i s\ le binecuv=nteze. Privindu-le cu
ochii aceia cu care L-a v\zut pe Fiul [i ~n]elepciunea
lui Dumnezeu [i v\z=nd cu mintea pe c=t este cu putin]\ omului dumnezeirea lui cea necuprins\ [i evlavia pe care o va avea lumea la acestea, le-a bine-cuv=ntat [i a zis: „Darul Celui n\scut din mine s\ fie cu
acestea”. De atunci, purt=ndu-le cu sine, Apostolul le-a
dat ici [i colo. Adic\, pe una a dat-o aici, sau la Tivele,
sau la Corint, sau la Ahaia. {i de acolo nev\zut a fost
luat\ [i pus\ `n aceast\ mare pe[ter\. Unde s-a [i aflat
mai t=rziu, dup\ [apte sute [i at=]ia ani.
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Minunea a 73-a
Pentru tân\rul care a chemat cu credin]\ numele
preasfintei icoane, i-a crescut piciorul cel t\iat [i,
`ns\n\to[indu-se des\vâr[it, s-a f\cut monah
~n anul 1684, `n p\r]ile Ahaiei, `n Aliches, `n satul
Cameni]a, unde a fost din vechime episcopie [i biseric\ a Sf=ntului Nicolae, fiind aproape de Ahaia alt sat,
care se nume[te a[a cu numele cel vechi al eparhiei, se
afla un t=n\r bolnav, cu numele Ioanichie. Z\c=nd acesta
de trei ani, i s-a `mboln\vit [i piciorul [i, r\nindu-se, s-a
cangrenat [i a putrezit c=te pu]in. Iar el, ca un om, multe
a f\cut, a `ncercat fiece buruian\ i s-a spus c\ i-ar folosi [i, cu toate c\ necurmat chema numele Sfintei, nu
s-a vindecat, ba i-a c\zut [i piciorul din genunchi, cu ciolan cu tot. (~ns\ Preacurata a l\sat a fi a[a spre mai mare
ar\tare a puterii sale celei nem\rginite.) {i nu [i-a `mpu]inat r\bdarea, cum fac mul]i dezn\d\jdui]i `n ziua de
ast\zi care, dac\ nu primesc grabnic ajutor de la Dumnezeu [i de la sfin]i c=nd cer prin citiri [i sfintele masluri, se `ntorc la diavolul, prin desc=ntece [i vr\jiri, sau
hulesc, c=rtind `mpotriva lui Dumnezeu pentru c\ nu a
f\cut ceea ce le place lor [i altele. Dar t=n\rul acesta nu
a f\cut a[a, adic\ a se desc=nta, ci r\bda l\murindu-se
ca aurul `n topitoare. {i cu toate c\ `i c\zuse piciorul din
genunchi, el iar\[i o chema pe doamna noastr\ cea milostiv\. Dup\ o vreme, [i-a adus aminte de sf=nta icoan\ de
la Pe[tera cea mare [i de minunile ei [i, suspin=nd [i umilindu-se, a strigat: „O, preasf=nt\ icoan\, de ce m-ai l\sat [i nu m\ miluie[ti, gr\be[te [i m\ m=ntuie[te!” Atunci
uit=ndu-se, vede c\ a `nceput a-i cre[te [i carnea, [i ciolanul, [i pu]in c=te pu]in s-a v\zut — o, darul minunilor
tale, N\sc\toare de Dumnezeu! — piciorul t=n\rului
`ntreg [i des\v=r[it, [i umbla s\n\tos ca mai `nainte. Iar
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spre a mul]umi pentru darul ei, a f\cut un picior de argint, pe care l-au afierosit rudele lui la sf=nta icoan\,
`nainte de a se `ns\n\to[i des\v=r[it. Pe urm\ a venit [i
t=n\rul s\ i se `nchine [i a r\mas la m\n\stire, f\c=ndu-se monah, dup\ cum se vede scris. C\ci au scris P\rin]ii minunea aceast\ pe piciorul de argint, [i se mai afl\
scris c\ `ncredin]eaz\ despre lucrul acesta cu m\rturii
vrednice de credin]\, c\ `ntr-adev\r a crescut piciorul
[i s-a f\cut des\v=r[it, ca nu cumva s\ cread\ cineva
c\ zice neadev\r.

Minunea a 74-a
Pentru icoana f\c\toare de minuni a Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu care se nume[te Romanca sau Lideanca
Sf=ntul Apostol Petru [i Sf=ntul Ioan Bogoslovul,
`nainte de a se duce ei, precum [i ceilal]i sfin]i apostoli,
la marginile p\m=ntului, mai `nt=i au propov\duit pe
Hristos `n cet\]ile dimprejurul Ierusalimului. Au mers
[i `n cetatea Lida (care s-a numit dup\ aceea Diospoli)
[i au petrecut acolo un an, aduc=nd la Hristos Dumnezeu multe noroade, [i au zidit acolo o biseric\ `nchinat\
Preacuratei Maicii lui Dumnezeu. Pentru c\ atunci era
alinare `ntre cre[tini, `ncet=nd prigoana dup\ uciderea lui {tefan. ~mp\ratul Tiberiu, auzind multe despre
Hristos Domnul nostru [i negr\itele Lui minuni, a poruncit s\ nu fie prigoni]i cre[tinii. Despre aceasta, la
Faptele Apostolilor se pomene[te a[a: „Iar bisericile prin
toat\ Iudeea [i Galileea [i Samaria aveau pace”. {i a
]inut acea pace p=n\ la sf=r[itul lui Tiberiu.
Dup\ ce au zidit biserica aceea `n Lida, Sfin]ii Apostoli Petru [i Ioan s-au dus la Ierusalim [i au rugat-o pe
Preacurata Fecioar\ N\sc\toare de Dumnezeu s\ mearg\
`n Lida, ca s\ vad\ biserica zidit\ `n numele ei, s\ o bi-
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necuv=nteze [i s\ o sfin]easc\ prin venirea sa, ca s\ fie
bine primite de Dumnezeu Cel ce S-a n\scut dintr-`nsa
rug\ciunile credincio[ilor care se vor ruga acolo. Iar Preacurata Fecioar\ le-a zis: „Merge]i bucur=ndu-v\ acolo,
[i eu cu voi”. Iar ei, `ntorc=ndu-se, au aflat `n biseric\, pe
un st=lp ce `nt\rea zidirea, nu de m=n\, ci de Dumnezeu
zugr\vit chipul ei, care toat\ asem\narea sfintei fe]ei ei,
a[ijderea [i a cinstitelor ei haine adev\rat\ o avea. Deci
aceasta v\z=nd ei, s-au `nchinat acelui f\c\tor de minuni nezugr\vit de m=n\ chip al Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu [i au mul]umit lui Dumnezeu-Cuv=ntul Cel ce S-a `ntrupat dintr-`nsa. Iar dup\ aceea, [i
St\p=na a mers acolo [i, v\z=nd chipul s\u [i mul]imea aceea de lume care `n Hristos crezuse, s-a veselit cu
Duhul [i a dat chipului s\u darul [i puterea facerii de
minuni.
Trec=nd mul]i ani [i lu=nd `mp\r\]ia grecilor [i a
Romei Iulian Paravatul, a `nceput mare prigoan\ asupra Bisericii lui Hristos. Atunci, acel chinuitor a trimis
`n Lida o rudenie de un nume cu d=nsul ca s\ [tearg\
chipul f\c\tor de minuni al Maicii lui Dumnezeu cu ni[te
unelte de t\iat piatr\. {i minunii urm\ alt\ minune.
Pentru c\ pe c=t t\ietorii de piatr\ t\iau [i ciopleau cu
ciocane [i cu topoare chipul nezugr\vit de m=n\, pe at=ta
`n mod minunat str\b\teau vopselele [i zugr\velile `n
ad=ncul st=lpului. {i ostenindu-se mult [i nesporind
nimic, au plecat de[er]i. {i s-a dus vestea despre acel chip
al Preacuratei N\sc\toare de Dumnezeu, despre minunile mari [i f\r\ de num\r f\cute de el `n toate marginile lumii, [i se aduna mul]ime de credincio[i din toate
p\r]ile s\ i se `nchine. Iar dup\ mul]i ani, `nainte de luarea arhieriei [i a scaunului patriarhiei `n Constantinopol,
fericitul Ghermano a mers la Ierusalim s\ se `nchine
Morm=ntului Domnului [i celorlalte locuri sfinte. C=nd
era `n Lida, a v\zut chipul cel f\c\tor de minuni al Prea-

212

curatei N\sc\toare de Dumnezeu [i, rug=ndu-se cu c\ldur\, a poruncit unui zugrav s\ fac\ o copie a lui pe o sc=ndur\. Lu=nd icoana, a dus-o `n Constantinopol [i o p\stra
ca pe o vistierie nepre]uit\, `n toate zilele s\v=r[ind rug\ciuni `naintea ei. {i a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, patriarh `n Constantinopol pe vremea `mp\r\]iei lui Artemie, cel numit Anastasie.
Dup\ aceea Leon (care se numise mai `nainte Conon)
Isaurul, lu=nd `mp\r\]ia, a adus eresul lupt\rii de icoane
[i a `nceput prigoan\ cumplit\ asupra dreptcredincio[ilor. {i l-a izgonit pe sfin]itul patriarh Ghermano de pe
scaunul lui, cu necinste [i cu p\lmuiri multe. Iar preasfin]itul Ghermano, izgonit din biseric\ [i din casa lui,
a luat cu d=nsul dou\ sfinte icoane, a lui Hristos M=ntuitorul [i a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, aceea zugr\vit\ `n Lida dup\ icoana f\c\toare de minuni. {i vr=nd
s\ plece `n surghiun cu corabia, a scris preasfin]itului
Grigorie Papa Romei celei vechi o scrisoare, `n[tiin]=ndu-l de nedreapta sa izgonire [i de chinurile dreptcredincio[ilor din Constantinopol sub `mp\ratul lupt\tor
de icoane. {i f\c=nd loc `n sc=ndura icoanei lui Hristos,
groas\ fiind, a b\gat acolo scrisoarea, pecetluit\, `nsemn=nd vremea [i ceasul [i, `nt\rind locul, a s\rutat sf=nta
icoan\ a M=ntuitorului cu lacrimi [i, zic=nd de dou\ ori:
„Pov\]uitorule, Pov\]uitorule, m=ntuie[te-Te pe Tine [i
pe noi”, a slobozit-o pe mare. {i a ajuns la Roma cea veche
`ntr-o zi [i o noapte, pe mare `not=nd, [i s-a f\cut `n noaptea aceea ar\tare preasfin]itului Pap\ de venirea chipului M=ntuitorului.
Iar diminea]a r\s\rind soarele, Papa a luat clerul cu
lum=n\ri [i c\diri, [i au urcat `ntr-o cor\bioar\, `not=nd pe
Tibru spre mare, `n `nt=mpinarea icoanei M=ntuitorului.
{i c=nd au ajuns la gura r=ului, unde se vars\ `n mare,
au v\zut icoana merg=nd pe ape, [i s-au umplut de spaim\
[i de bucurie, [i s-au `nchinat cu bun\ credin]\. Apoi a
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vorbit Papa c\tre icoan\, cu lacrimi: „St\p=ne, dac\ ai
venit la noi, nevrednicii, ne rug\m }ie, cum pe ape ai umblat cu preasl\vire, a[a [i `n m=inile noastre s\ vii, pentru c\ nu `ndr\znim s\ ne atingem de Tine, cu ale noastre
porniri”. {i `ndat\, icoana din mare `n v\zduh s-a ridicat [i, ca o pas\re zbur=nd, `n m=inile arhiereului a venit.
Iar acela, s\rut=nd-o cu lacrimi de bucurie [i cu vrednic\ cinste l\ud=nd-o, a dus-o la Roma `n c=ntare de
psalmi [i a purtat-o prin cetate, ca s\ o vad\ toat\ mul]imea credincio[ilor, apoi a pus-o `n biserica cea mare a
Sf=ntului Apostol Petru. {i sco]=nd din sc=ndur\ scrisoarea patriarhului, care r\m\sese neatins\ de ap\, a
citit-o [i a `n]eles cele ce f\cea `mp\ratul cel r\u credincios `n Constantinopol. ~nc\ [i aceasta a aflat din scrisoare, c\ `ntr-o zi [i o noapte icoana M=ntuitorului din
Constantinopol la d=n[ii a venit, [i sl\veau to]i puterea
cea neajuns\ a lui Dumnezeu. Iar eresul lupt\tor de
icoane ce se ridicase la R\s\rit [i izgonirea preasfin]itului Ghermano `l m=hneau foarte pe Papa [i grea `ntristare `l cuprindea, `nc=t a scris `mp\ratului cu `ndr\zneal\, mustr=ndu-l pentru p\g=nismul lui. Iar de la
icoana M=ntuitorului `n Roma multe minuni se s\v=r[eau:
pentru c\ felurite neputin]e se goneau din oameni.
Petrec=nd preasfin]itul Ghermano `n surghiun, c=nd
s-a apropiat fericitul s\u sf=r[it, [i pentru c\ sfintele
icoane erau necinstite [i batjocorite ne`ncetat — unele scuipate [i sf\r=mate, altele aruncate `n tin\ [i cu picioarele c\lcate, altele cu foc arse —, a scris din nou celui dint=i
pe scaunul Romei, `n[tiin]=ndu-l de cele ce se petreceau. {i t\ind loc `n sc=ndura altei icoane, a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, aceea pe care o zugr\vise
`n Lida, a ascuns scrisoarea sa `ntr-`nsa, `nsemn=nd [i
vremea [i locul. Apoi, cuprinz=nd icoana [i mult pl=ng=nd, i-a zis: „Mergi, St\p=n\, [i scap\ fugind, nu de Irod
`n Egipt, ci de vr\jma[ul cu nume de fiar\, `n Roma, la
cei binecredincio[i, ca s\ te p\ze[ti `mpreun\ cu Cel mai
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`nainte de veci al t\u Prunc de ur=tele m=ini ale lupt\torilor de icoane. Treci aceast\ mare [i larg\ mare, cu
`notare f\r\ de primejdie, pentru c\ por]i pe F\c\torul
cerului [i al p\m=ntului [i al m\rii. Mergi [i scap\ tu `n
m=inile pl\cutului t\u Grigorie, iar pe noi cei ce pentru
cinstea ta ne primejduim `n s=nurile lui Avraam ne s\l\[luie[te [i `n cere[tile tale cur]i ne pomene[te”. A[a
spun=nd Sf=ntul Ghermano, [i ud=nd cu lacrimi sf=nta
icoan\ [i s\rut=nd-o cu dragoste, a l\sat-o pe mare. {i a
`notat icoana mai repede dec=t zborul vulturului, `ntr-o
zi [i o noapte a ajuns la Roma, iar noaptea i s-a f\cut Papei `n[tiin]are de venirea icoanei Cere[tii ~mp\r\tese.
S-a sculat el, cum a f\cut la sosirea icoanei lui Hristos,
cu tot clerul, [i cu lum=n\ri [i cu c\diri pe Tibru a ie[it
`n `nt=mpinarea icoanei Maicii lui Dumnezeu. {i c=nd
au ajuns la gura noianului, au v\zut to]i icoana aceea a
Maicii lui Dumnezeu `n preajm\, pe ape, spre d=n[ii
venind. {i `ntinz=ndu-[i Papa m=inile spre d=nsa, a urcat
singur\ pe m=inile lui, iar el a primit-o cu mare bucurie,
a s\rutat-o, `nchin=ndu-i-se, [i s-au `ntors cu to]ii `n cetate sl\vind cele mari [i minunate lucruri ale lui Dumnezeu. {i deschiz=nd t\ietura din sc=ndura icoanei, a g\sit
scrisoarea preasfin]itului patriarh Ghermano [i, citind-o,
a `n]eles c\ ieri de diminea]\ icoana a fost slobozit\ la
d=n[ii, [i prosl\vea m\ririle lui Dumnezeu.
De Sf=ntul Ghermano `i era jale, c\ un lumin\tor at=t
de mare al Bisericii se stinge `n surghiun, [i a pl=ns pentru d=nsul foarte. Iar icoana cea preacinstit\ a Maicii
lui Dumnezeu a purtat-o prin toat\ cetatea, ca [i pe a
M=ntuitorului. {i intr=nd `n biserica Sf=ntului Petru,
a pus-o `n\untrul altarului, [i se t\m\duiau de la d=nsa
multe boli. Dup\ aceasta, trec=nd o sut\ de ani [i mai
mult, c=nd pov\]uitorii lupt\tori de icoane, `mp\ra]i [i
patriarhi, au pierit cu r\sunet, [i a `mp\r\]it Mihail cu
maica sa, Teodora, [i eresul cel lupt\tor de icoane din Constantinopol cu totul se stinsese, atunci, la Roma, icoana
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pictat\ dup\ cea nezugr\vit\ de m=n\ din Lida [i slobozit\ de Sf=ntul Ghermano, din surghiun, spre Roma [i
`n altar pus\ a `nceput adesea a se mi[ca singur\, necl\tinat\ de nimeni. {i priveau la aceea to]i. Se `nt=mpla aceasta `n multe zile, uneori la c=nt\rile de sear\
[i de diminea]a, alteori la liturghie. {i nu pu]in\ era
mirarea [i mic\ frica romanilor de o minune ca aceea,
pentru c\ o socoteau semn de m=nie dumnezeiasc\ ce va
s\ vie asupra lor. {i era atunci pap\ `n Roma Serghie.
Iar odat\, fiind chiar Papa `n biseric\ la c=ntarea soborniceasc\, a `nceput icoana a se cl\tina mai tare. V\z=nd aceasta, to]i s-au `nsp\im=ntat [i, `ncet=nd din
c=ntare, au strigat: „Doamne, miluie[te!”, de mai multe
ori cu glas mare. {i, de vreme ce era mila Domnului chemat\ de mul]i, s-a alinat icoana din mi[care. Dar dup\
pu]in, iar\[i, ridic=ndu-se [i sunet prin mi[carea sa f\c=nd, a urcat `n v\zduh de la locul s\u. {i strig=nd, to]i
s-au adunat `n altar, vr=nd s\ o sprijine cu m=inile, ca
s\ nu cad\ la p\m=nt [i s\ se sf\r=me, ci nimeni nu putea
s\ o ajung\ [i s\ se ating\ de ea. Pentru c\, pe deasupra
m=inilor omene[ti prin v\zduh purt=ndu-se, de parc\ ar fi
avut picioare umbla prin biseric\, nu degrab, ci foarte
`ncet afar\ cu nev\zute m=ini `ngere[ti a fost scoas\. Iar
Papa cu tot clerul [i cu poporul, `nsp\im=nt=ndu-se de acea
preasl\vit\ vedere, mergea cu spaim\ `n urma icoanei.
Iar ea, duc=ndu-se la r=ul Tibru, s-a l\sat pe ap\ [i a
`notat spre mare. Iar poporul de pe mal o urma, privind
cum plute[te, [i cu ochi `nl\crima]i o petrecea pe aceea.
Papa v\rsa lacrimi [i se t=nguia, zic=nd: „Vai nou\,
o, ~mp\r\teas\! vai nou\, o, Doamn\! unde te duci de la
noi, Dumnezeiescule Sicriu? Pentru c\ `n chipul `n care
demult, pe ape, ai venit la noi, a[a acum, pe aceea[i cale,
de la noi pleci. Ne temem s\ nu ne ajung\ [i pe noi, cei
ce suntem `n Roma, muncirea lupt\rii de icoane, pentru
care din cetatea lui Constantin ai fugit, [i acum, iar\[i,
de la Roma fugi. Ci, o! Atotputernic\, p=n\ c=nd acel vifor
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eretic, ce tulbur\ biserica lui Hristos”. Acestea [i mai
multe le rostea t=nguindu-se Papa [i petrec=nd icoana,
p=n\ c=nd aceea, cu grabnic\ alergare pe repejunea apei
dep\rt=ndu-se, s-a f\cut nev\zut\ ochilor lor. {i a poruncit Papa s\ se scrie aceast\ preasl\vit\ minune `n
c\r]ile biserice[ti, spre aducerea aminte a neamurilor ce
vor urma [i spre slava Maicii Domnului nostru Iisus
Hristos, Care ni[te minuni ca acestea lucreaz\. Iar
icoana cea sf=nt\ a ajuns a doua zi la Constantinopol, [i
au aflat-o `n liman, aproape de palatele `mp\r\te[ti.
{i au luat-o din ap\ ni[te oameni credincio[i ce erau acolo
[i au dus-o binecredincioasei `mp\r\tese Teodora, [i credeau c\ icoana este dintre acelea pe care lupt\torii de
icoane le aruncau `n mare, leg=ndu-le de pietre grele,
deci zicea `mp\r\teasa c\ s-a dezlegat cumva icoana
de piatra din ad=nc [i s-a ridicat deasupra.
~n acea vreme, binecredinciosul `mp\rat Mihail [i
preasfin]itul patriarh Metodie au trimis din Constantinopol cu scrisori la Papa, la Roma, ni[te oameni vesti]i din r=nduielile duhovniceasc\ [i mireneasc\,
`n[tiin]=ndu-l de soborul Sfin]ilor P\rin]i ce s-a ]inut la
Constantinopol, la care s-a dat anatemei eresul lupt\rii
de icoane, iar cinstirea evlavioas\ a sfintelor icoane iar\[i
s-a `nt\rit. Cu ni[te `mp\r\te[ti [i patriarhale scrisori
ca acestea ajung=nd trimi[ii la Roma, au veselit mult pe
Papa [i pe to]i dreptcredincio[ii. {i fiind acolo, au auzit
toate cele c=te s-au `nt=mplat cu f\c\toarele de minuni
icoane a M=ntuitorului [i a Preasfintei N\sc\toare de
Dumnezeu: cum, `n zilele preasfin]itului pap\ Grigorie,
la Roma, mai `nt=i una, apoi cealalt\ pe mare a venit,
slobozindu-se de preasfin]itul patriarh Ghermano. {i cum
nu de mult icoana Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu,
singur\ pe sine lu=ndu-se, iar\[i din Roma a plecat.
Acestea ei auzindu-le, au scris toate acele minunate povestiri, `nsemn=nd ziua [i ora plec\rii icoanei Preacuratei din Roma. {i `ntorc=ndu-se la Constantinopol, le-au
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povestit `mp\ratului [i maicii lui, `mp\r\teasa Teodora, [i
preasfin]itului patriarh Metodie. {i aceia [i-au amintit
`ndat\ de icoana g\sit\ `n limanul m\rii [i au g=ndit:
„Au nu este aceasta icoana din Roma?” Dup\ aceasta, degrab\ au ajuns la Constantinopol ni[te soli vesti]i pe
care i-a trimis Papa din Roma la `mp\rat [i la patriarh.
Ar\t=ndu-li-se acelora icoana g\sit\ `n limanul m\rii, `ndat\ au recunoscut-o [i cu lacrimi au c\zut `n fa]a ei, [i le
spuneau tuturor c\ aceea este icoana ce a plecat de la
d=n[ii. {i compar=nd ziua `nsemnat\ [i ceasul purcederii
ei din Roma [i al venirii la Constantinopol, au aflat aceia
c\ `ntr-o zi [i o noapte at=t de dep\rtat\ cale a alergat.
{i au sl\vit T\ria cea Atotputernic\ a lui Dumnezeu3.
3 ~nseamn\ c\ aceast\ sf=nt\ icoan\, dup\ semnele pe care le
poart\, pare a fi aceea de aici, din m\n\stirea Pantocratului, ce se
nume[te [i a Neam]ului, care are dou\ fe]e (adic\ pe o parte a
icoanei este chipul Maicii Domnului, iar pe cealalt\, a Sf=ntului Marelui Mucenic Gheorghe). Fiindc\, dup\ cum `ndeob[te se [tie, patria
Sf=ntului Mare Mucenic Gheorghe a fost Palestina, [i cetatea Lida,
unde dup\ sf=r[itul s\u cel mucenicesc a [i fost `nmorm=ntat,
dup\ cum scrie Sf=ntul Simeon Metafrastul [i al]ii. Deci, de aici se
vede c\ Sf=ntul Ghermano, Patriarhul Constantinopolului, zugr\vind chipul N\sc\toarei de Dumnezeu, l-a zugr\vit [i pe Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe pe spatele icoanei. Care icoan\, dup\ cum
se poveste[te, se afla `n Constantinopol, p=n\ pe vremea `mp\ratului Ioan Paleologul. Apoi se scrie c\ [i aceasta de aici, din
M\n\stirea Neam]ului, de acela[i `mp\rat a fost trimis\ `n dar lui
Alexandru Voievod cel Bun. {i putem `ncheia c\, precum icoana
aceasta s-a dus din Constantinopol `n vremea lui Leon Isaurul,
pentru prigoana dreptcredincio[ilor ce avea s\ vin\ de la numitul
`mp\rat, [i a mers la Roma cea veche, pe atunci dreptcredincioas\,
iar apoi, c=nd Roma urma s\ se abat\ de la credin]a ortodox\, s-a
`ntors `n Constantinopolul revenit acum la adev\rata credin]\, unde
a [i petrecut at=]ia ani, la fel, mai pe urm\, v\z=nd c\ cetatea Constantinopolului va c\dea `n m=inile agarenilor, a binevoit a iconomisi ca, `nainte de vremea aceea, s\ vin\ `n acest p\m=nt binecuv=ntat — `n chipul ar\tat `n istoria urm\toare — [i a se a[eza `n
aceast\ sf=nt\ m\n\stire ca s\ fie ap\r\toare [i scutitoare a toat\
]ara (not\ `n edi]ia din 1847).
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Atunci, preasfin]itul patriarh Metodie, cu tot clerul, [i
`mp\ratul, cu singlitul, lu=nd acea sf=nt\ icoan\ din palatele `mp\r\te[ti, cu tot poporul, `n procesiune, au dus-o
`n Halcopratia [i `n biserica Preasfintei N\sc\toare de
Dumnezeu au a[ezat-o, bucur=ndu-se de marele dar ce li
s-a dat. De atunci, acea icoan\ a Maicii lui Dumnezeu s-a
numit Romanca, pentru c\ de la Roma venise, [i se f\ceau
de la d=nsa minuni prea multe.
Sf=r[itul c\r]ii Minunilor Maicii Domnului, [i lui
Dumnezeu Slav\.
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Hot\râre sinodiceasc\ pentru adeverirea minunilor4
Celor care nu primesc cu credin]\ curat\ [i cu tot
sufletul [i inima minunile cele de spaim\ ale M=ntuitorului nostru [i Dumnezeu, ale St\p=nei noastre
N\sc\toare de Dumnezeu care L-a n\scut pe D=nsul f\r\
de prihan\ [i ale celorlal]i sfin]i, ci se las\ ispiti]i de dovezi [i cuvinte sofistice[ti (am\gitoare) pentru a le prih\ni ca pe unele ce ar fi cu neputin]\, sau a le t=lcui dup\
cum li se pare lor, [i dup\ a lor socoteal\ a le alc\tui:
Anatema.

Istorie
Pentru sfânta icoan\ a Preasfintei St\pânei noastre N\sc\toare de
Dumnezeu [i pururea Fecioarei Maria. Ce s-a aflat `n scrisorile
sfintei Mitropolii a Moldovei, scrise de preasfin]itul Gheorghie,
Mitropolitul Moldovei, `n anul 1723

~n[tiin]are facem pentru obiceiul p\m=ntului Moldovei c\, `nt=mpl=ndu-se aici domn m\ria sa Alexandru Voievod [i mitropolit preasfin]itul chir Iosif, care a
fost [i la Soborul al optulea, [i cu p\rintele ieromonah
4 Hot\r=rea aceasta sinodiceasc\ am tip\rit-o aici, la sf=r[itul
minunilor Preal\udatei St\p=nei noastre N\sc\toare de Dumnezeu,
dup\ cum este `n Triod `n Duminica Ortodoxiei. (Cu toate c\
r=nduiala unde este scris\ hot\r=rea aceasta `nc\ nu se afl\ `n Trioadele rom=ne[ti, aici s-a pus din cel grecesc.) Pentru ca s\ o vad\
c=]i f\r\ de socoteal\ socotesc [i, pizmuind, se `ndoiesc, necrez=nd c\
cele scrise ar fi cu putin]\, s\ se smereasc\ m\car, pentru a nu se supune sub anatema de mai sus, s\ cread\, m\rturisind, c\ nu numai
c=te am scris, ci [i altele nenum\rate poate s\ le s\v=r[easc\ ~mp\r\teasa cea atotputernic\. Pentru ale c\rei rug\ciuni, o!, de am dob=ndi fericirea cea ve[nic\. Amin. (not\ `n edi]ia din 1847)
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Gheorghie }amblac, fiind mare bogoslov (care s-a [i s\v=r[it la Moscova). ~naintea acelui Sobor, fiind la Constantinopol `mp\rat cre[tin Manuil Paleologul, iar fiul s\u
Ioan5 Paleologul era la Beci (sau Viena), fiindc\ era ginere chesarului de Beci. Iar la b\tr=ne]e, Manuil Paleologul a trimis la Beci la fiul s\u Ioan, chem=ndu-l s\ vin\
la Constantinopol, s\ fie `mp\rat `n locul lui Manuil, tat\l
s\u. Deci, `n drum spre Constantinopol, a trecut prin
}ara Moldovei, [i a ie[it `n `nt=mpinarea lui fericitul Alexandru Voievod, cu tot senatul, asemenea [i preasfin]itul mitropolit chir Iosif, cu tot clerul, dup\ cum se cuvine
unui `mp\rat cre[tin. {i l-au petrecut p=n\ la cetatea
Chiliei la Dun\re. Iar `mp\ratul Ioan Paleologul, v\z=nd ]ar\ ca aceasta [i popor `n]elept [i dreptcredincios, [i arhiereu [i cler `nv\]at [i `mpodobit cu toate obiceiurile cre[tine[ti ale Bisericii Constantinopolului, s-a
prea minunat [i a dat laud\ lui Dumnezeu, zic=nd c\
]ar\ ca aceasta, cu toate darurile [i roadele p\m=ntului
5 ~n unele izvoade este pus gre[it Andronic, pentru c\ Ioan a fost
numele fiului lui Manuil Paleologul (cel care a fost [i `mp\rat).
De[i a avut alt fiu cu numele Andronic, [i nu frate, care [i a fost orbit, de tat\l lor Ioan Paleologul, ginerele lui Ioan Cantacuzino.
{i din ani se vede c\ Ioan Paleologul a fost acesta, care a fost [i la
de[arta adunare de la Floren]a, precum [i aici se pomene[te de
Iosif Mitropolitul, care a fost [i el dup\ aceea la Floren]a. Deci cu
gre[eal\ l-au numit Andronic `n loc de Ioan, c\ci Andronic, fiul
lui Manuil, nu a fost `mp\rat, ci numai despot al Tesalonicului, pe
care v=nz=ndu-l vene]ienilor, s-a dus la Muntele Atonului [i a primit `ngerescul chip, numindu-se din Andronic Acachie, unde a [i
murit, fiind `nmorm=ntat la M\n\stirea Pantocratorului. Iar Ioan
Paleologul a trecut prin Moldova, precum arat\ [i Gheorghie
Fran]i: c\ a scris tat\lui s\u, Manuil Paleologul, din ]ara ungureasc\, de i-a trimis cor\bii la cetatea Chilia la Dun\re de l-au
adus la Constantinopol, unde, dup\ pu]in timp murind tat\l s\u,
a r\mas el `mp\rat. {i a cinstit pe Alexandru Voievod cu nume de
despot [i cu coroan\ cr\iasc\, dup\ cum arat\ [i Dimitrie Cantemir Voievod, `n cartea sa, la fila 109. (not\ `n edi]ia din 1847)
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[i obiceiurile [i `n]elepciunea [i iubirea de str\ini, aiurea
nu a v\zut, nici a auzit s\ fie.
{i `ntreb=ndu-l pe Alexandru Voievod c\rei `mp\r\]ii
sau cr\ii este `nchinat, m\ria sa a r\spuns c\ `[i ap\r\
]ara cu sabia de to]i megie[ii [i de to]i neprietenii. {i `ntreb=nd [i pe preasfin]itul mitropolit chir Iosif c\rei
patriarhii este `nchinat, preasfin]ia sa a r\spuns c\ este
`nchinat Ohridului. {i a f\g\duit luminatul `mp\rat c\,
dac\ va merge la Constantinopol, va face Moldova ca
Ohridul [i ca Ciprul, nesupus\ [i neplecat\ nici unei
eparhii. {i merg=nd la Constantinopol, a luat `mp\r\]ia, iar Manuil `mp\ratul, tat\l lui Ioan, s-a c\lug\rit.
{i str=ng=nd sobor cu patru patriarhi [i cu to]i mitropoli]ii, a ridicat Mitropolia Moldovei de sub ascultarea Ohridului [i a a[ezat-o s\ fie ca un Patriarh; cum este Ohridul [i Ciprul, a[a [i Moldova. {i acele sobornice[ti c\r]i
le-a trimis de la Constantinopol la Alexandru Voievod [i
la preasfin]itul mitropolit chir Iosif. {i au fost la M\n\stirea Neam]ului, scrisori pe care, cu smeritul Gheorghie, cu mila lui Dumnezeu Mitropolit Moldovei, m\rturisesc cu jur\m=nt c\ le-am v\zut cu ochii mei. {i au fost
la M\n\stirea Neam]ului acele `mp\r\te[ti scrisori p=n\
la stricarea [i risipirea ]\rii, care s-a `nt=mplat `n domnia lui Dumitra[cu Voievod. Iar c\r]ile acelea sobornice[ti erau scrise pe pergament, cu pecetea pajur\ `mp\r\teasc\ `n argint [i cu isc\liturile patriarhilor [i a
c=]iva arhierei. {i `mpreun\ cu acestea pomenite mai
sus, `mp\ratul Ioan Paleologul a trimis fericitului
Alexandru Voievod coroan\ `mp\r\teasc\ [i alurghid\,
port pe care l-au ]inut to]i domnitorii, p=n\ la domnia lui
Alexandru Voievod L\pu[neanu. {i a mai trimis `mp\ratul Ioan Paleologul `n dar preasfin]itului p\rinte chir
Iosif Mitropolitul o sf=nt\ icoan\ f\c\toare de minuni,
cu dou\ fe]e, pe o parte Preasf=nta Curat\ N\sc\toare
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de Dumnezeu [i pe cealalt\ Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe, care p=n\ ast\zi se afl\ `n M\n\stirea Neam]ului.
{i `mpreun\ cu aceasta, a trimis [i mitr\ [i sacos, c\ci
mai `nainte mitropoli]ii Moldovei slujeau Sf=nta Liturghie numai cu felon. Iar mama `mp\ratului Ioan
Paleologul, Ana, `mp\r\teasa lui Manuil, [i m\ria sa
a trimis dar Anei, doamna fericitului Alexandru Voievod,
o icoan\ a Sfintei Ana, Maica Preacuratei St\p=nei noastre N\sc\toare de Dumnezeu, tot f\c\toare de minuni,
ferecat\ [i `mpodobit\ cu cheltuial\ `mp\r\teasc\. Iar
m\ria sa doamna a trimis-o `n dar M\n\stirii Bistri]a,
fiind ctitorit\ aceast\ m\n\stire de fericitul Alexandru
Voievod [i de doamna sa Ana. Iar aceast\ icoan\ a
Sfintei Ana, sco]=ndu-se cu Litie din m\n\stire la vreme
de neploaie, `ndat\ plou\, de nu peste tot, negre[it c=t
]ine hotarul m\n\stirii.
Iar `n zilele lui {tefan Gheorghe Voievod, s-a `nt=mplat de a mers la M\n\stirea Neam]ului [i Nicolae
Gramaticul — fratele lui Postolache Milcul, c\ruia i-a
t\iat nasul {tefan Voievod, fiul lui Vasile Voievod —, care
a t\lm\cit [i Biblia din limba elineasc\ pe limba rom=neasc\, atunci c=nd a fost la Constantinopol capichihaia lui Grigore Voievod, domnul }\rii Rom=ne[ti.
Izvod pe care l-a dat `n tipar {erban Voievod Cantacuzino, domnul }\rii Rom=ne[ti. {i Nicolae Gramaticul a
citit acele hrisoave `mp\r\te[ti [i patriarhale, care scriau
despre sf=nta icoan\ de la M\n\stirea Neam]ului c\ este
f\c\toare de minuni. Asemenea [i despre icoana Sfintei
Ana de la M\n\stirea Bistri]ei.
Iar Mitropolia Moldovei nu este plecat\ nici unui patriarh, precum arat\ Pravila cea mare, la filele 402 [i 403.
{i dac\ cei din }ara Rom=neasc\ spun c\ ei nu [tiu de
unde au luat moldovenii aceast\ putere, de nu se pleac\
nici Ohridului, nici Constantinopolului, noi [tim.
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Aceast\ istorie am scris-o eu, Gheorghie, smeritul
Mitropolit al Moldovei, cu m=na mea.
Iar\ c=nd a fost Nicolae Gramaticul la M\n\stirea
Neam]ului, de a t\lm\cit istoria aceasta, de pe acele hrisoave `mp\r\te[ti [i patriarhale, `n zilele lui {tefan Gheorghe Voievod, erau anii 1655 de la Hristos, februarie, 17.
Iar de la B\tr=nul Alexandru Voievod, erau anii 1401.

Istorie
Pentru sfin]irea bisericii ce se nume[te acum M\n\stirea Neam]ului (dup\ numele r=ului), cu hramul ~n\l]area Domnului Dumnezeu [i M=ntuitorului nostru
Iisus Hristos, de preasfin]itul Mitropolit al Sucevei, Chir
Teoctist, care a fost [i egumen al acestui sf=nt l\ca[ al
Neam]ului, `n vremea c=nd s-a zidit sf=nta biseric\
aceasta cu cheltuiala binecredinciosului [i de Hristos iubitorului domn al p\m=ntului Moldovei {tefan Voievod cel
Mare, fiul lui Bogdan Voievod.
~n acea vreme a venit craiul le[esc Albert cu r\zboi
asupra lui {tefan Voievod, cu mult\ putere. {i mult b\t=nd asupra cet\]ii Sucevei, n-a putut s\ o ia, [i s-a `ntors f\r\ de isprav\.
Iar {tefan Voievod s-a dus dup\ d=nsul cu putere, cu
osta[ii s\i. {i ajung=ndu-l `n Codrii Cozminului, l-a
b\tut, sf\r=m=nd puterile lui, `n anul 1497, octombrie 26,
`n ziua Sf=ntului Mare Mucenic Dimitrie, `n al 41-lea an
al domniei sale. Apoi, `ntorc=ndu-se de la r\zboi cu mare
biruin]\, la scaunul s\u la Suceava, aduc=nd multe mii
de le[i robi, `n acela[i an a mers la M\n\stirea Neam]ului `mpreun\ cu preasfin]itul mitropolit chir Teoctist,
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de a sfin]it biserica, `n noiembrie, 14 zile. Despre care [i
mitropolitul Teoctist zice c\ s-a ostenit `mpreun\ cu casnicii lui {tefan Voievod [i cu fra]ii ce se aflau atunci `n
acest sf=nt l\ca[.
Aceast\ istorie s-a aflat `ntr-o Sf=nt\ Evanghelie s=rbeasc\, scris\ de m=n\ pe pergament, ce se afl\ p=n\
ast\zi `n aceast\ sf=nt\ M\n\stire a Neam]ului.
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ACATISTUL BUNEIVESTIRI
a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu
[i pururea Fecioarei Maria
De este preot, zice: Binecuvântat este Dumnezeul
nostru..., iar de este diacon, monah sau mirean, zice:
Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.
Apoi: Împ\rate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Slav\..., {i acum..., Preasfânt\ Treime..., Doamne, miluie[te (de 3 ori), Slav\..., {i acum..., Tat\l nostru... [i
troparele:
Miluie[te-ne pe noi, Doamne, miluie[te-ne pe noi, c\
nepricepându-ne de nici un r\spuns, aceast\ rug\ciune
aducem ]ie, ca unui St\pân, noi, p\c\to[ii robii T\i, miluie[te-ne pe noi.
Slav\...,
Doamne, miluie[te-ne pe noi, c\ întru Tine am n\d\jduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni f\r\delegile noastre, ci caut\ [i acum ca un Milostiv [i ne izb\ve[te pe noi de vr\jma[ii no[tri; c\ Tu e[ti Dumnezeul
nostru [i noi suntem poporul T\u; to]i lucrul mâinilor
Tale [i numele T\u chem\m.
{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:
U[a milostivirii deschide-o nou\, binecuvântat\ N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\, ca s\ nu pierim cei ce
n\d\jduim întru tine, ci s\ ne mântuim prin tine din
nevoi, c\ci tu e[ti mântuirea neamului cre[tinesc.
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Apoi:
Cred întru unul Dumnezeu, Tat\l Atot]iitorul, F\c\torul cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i nev\zutelor.
{i întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-N\scut, Care din Tat\l S-a n\scut mai
înainte de to]i vecii; lumin\ din lumin\, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat, n\scut, iar nu f\cut, Cel
de o fiin]\ cu Tat\l, prin Care toate s-au f\cut;
Care, pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ mântuire, S-a pogorât din ceruri [i S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din Fecioara Maria [i S-a f\cut om;
{i S-a r\stignit pentru noi în zilele lui Pon]iu Pilat [i a p\timit [i S-a îngropat;
{i a înviat a treia zi, dup\ Scripturi.
{i S-a în\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta Tat\lui;
{i iar\[i va s\ vin\ cu slav\, s\ judece viii [i mor]ii,
a C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it.
{i întru Duhul Sfânt, Domnul de via]\ F\c\torul,
Care din Tat\l purcede, Cel ce împreun\ cu Tat\l [i cu
Fiul este închinat [i sl\vit, Care a gr\it prin prooroci.
Întru una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\ Biseric\;
M\rturisesc un Botez întru iertarea p\catelor;
A[tept învierea mor]ilor.
{i via]a veacului ce va s\ fie. Amin.
La Doamne, strigat-am...,
se cânt\ stihirile acestea, glasul al 6-lea:
Podobie: Toat\ n\dejdea...
Sfatul cel mai înainte de veci descoperindu-l ]ie, Fecioar\, Gavriil a stat înaintea ta, închinându-se ]ie [i
zicând: bucur\-te, p\mântul cel nesem\nat, bucur\-te,
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rugul cel nears, bucur\-te, adâncul cel ce cu anevoie
poate fi v\zut, bucur\-te, podul care ne treci pe noi la
ceruri [i scara cea înalt\ pe care a v\zut-o Iacob, bucur\-te, n\strap\ dumnezeiasc\ cu man\, bucur\-te,
dezlegarea blestemului, bucur\-te, chemarea lui Adam,
Domnul este cu tine!
Te ar\]i mie ca om, zis-a curata Fecioar\ c\tre arhistrateg, [i cum veste[ti graiuri mai presus de om? Zis-ai
c\ Dumnezeu va fi cu mine [i Se va s\l\[lui în pântecele meu? {i cum voi fi s\la[ desf\tat, spune-mi, [i loc
sfin]irii Celui ce este mai presus de heruvimi? Nu m\
în[ela pe mine cu în[el\ciune, c\ n-am cunoscut dulcea]a nun]ii, sunt neîmpreunat\, de nunt\ nu m-am împ\rt\[it, deci cum voi na[te prunc?
Dumnezeu unde vie[te se biruie[te rânduiala firii,
zis-a cel f\r\ de trup, [i se lucreaz\ cele ce sunt mai presus de om. Crede cuvintelor mele celor adev\rate, ceea
ce e[ti cu totul sfânt\ [i f\r\ de prihan\. Iar ea a strigat: Fie mie acum dup\ cuvântul t\u, [i voi na[te pe
Cel f\r\ de trup, Care va lua din mine trup, pentru ca
s\ ridice, cu împreunarea, ca un puternic, pe om la cinstea cea dintâi.
Slav\..., {i acum..., glasul al 2-lea:
Taina cea din veac se descoper\ ast\zi [i Fiul lui
Dumnezeu fiu al omului se face ca, luând ce este mai
r\u, s\-mi dea mie ce este mai bun. Am\gitu-s-a de
demult Adam [i, poftind s\ fie Dumnezeu, nu a fost,
iar Dumnezeu Se face om, ca s\ fac\ pe Adam Dumnezeu. S\ se veseleasc\ f\ptura [i s\ salte firea, c\
arhanghelul st\ cu fric\ înaintea Fecioarei [i-i aduce
bucurie în locul întrist\rii. Cel ce Te-ai f\cut om pentru milostivirea milei, Dumnezeul nostru, slav\ ]ie.
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La Stihoavn\ se cânt\ stihirile acestea, glasul 1:
Podobie: Ceea ce e[ti bucuria...
Din crugurile cere[ti zburând Gavriil în Nazaret,
a stat înaintea Fecioarei Maria, zicând c\tre dânsa:
bucur\-te, c\ ai s\ z\misle[ti Fiu pe Cel mai de demult
decât Adam, pe F\c\torul veacurilor [i Izb\vitorul celor
ce-]i cânt\ ]ie: bucur\-te, curat\!
Stih: Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\ urechea ta
[i uit\ poporul t\u, [i casa p\rintelui t\u.
Gavriil, aducând veste bun\ din cer Fecioarei, a zis:
bucur\-te, c\ ai s\ z\misle[ti în pântecele t\u pe Cel
ce va înc\pea în tine, dar în toate este neînc\put, [i ai
s\ te ar\]i N\sc\toare Celui ce a r\s\rit din Tat\l, mai
înainte de luceaf\r.
Stih: Fe]ei tale se vor ruga mai-marii poporului.
Cuvântul, Cel ce este împreun\ ve[nic cu Tat\l cel
f\r\ de început, nedesp\r]indu-Se de Cel de sus, acum
a venit la cei de jos, pentru preamarea Sa milostivire,
f\cându-I-se mil\ de alunecarea noastr\ [i luând s\r\cia lui Adam, S-a închipuit în cel str\in.
Stih: Tot p\mântul s\ se închine ]ie [i s\ cânte ]ie.
Cuvântul cel mai presus de fiin]\, Care este din
Tat\l din veci [i din Maic\ sub vremi, ar\tându-Se
lumii, chipul robului prime[te [i Se face trup, neosebindu-Se de Dumnezeire, [i zide[te pe Adam în pântecele
aceleia, care L-a z\mislit pe Dânsul f\r\ de s\mân]\.
Slav\..., {i acum..., glasul al 2-lea:
Ast\zi bineveste[te Gavriil celei pline de har: bucur\-te, Maic\, ceea ce e[ti Fecioar\ [i nu [tii de nunt\!
Nu te mira de chipul meu cel str\in, nici nu te sp\imânta,
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c\ arhanghel sunt. {arpele a în[elat pe Eva oarecând,
iar eu acum binevestesc ]ie bucurie: vei r\mâne fecioar\,
dar vei na[te pe Domnul, Preacurat\.
Apoi: Doamne, miluie[te (de 12 ori) Slav\..., {i
acum..., Veni]i s\ ne închin\m... (de 3 ori) [i

Psalmul 142
Doamne, auzi rug\ciunea mea, ascult\ cererea mea,
întru credincio[ia Ta, auzi-m\, întru dreptatea Ta. S\
nu intri la judecat\ cu robul T\u, c\ nimeni din cei vii
nu-i drept înaintea Ta. Vr\jma[ul prigone[te sufletul
meu [i via]a mea o calc\ în picioare; f\cutu-m-a s\ locuiesc în întuneric ca mor]ii cei din veac. Mâhnit e duhul în mine [i inima mea încremenit\ în l\untrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale
m-am gândit. Întins-am c\tre Tine mâinile mele, sufletul meu ca un p\mânt înseto[at. Degrab auzi-m\,
Doamne, c\ a sl\bit duhul meu. Nu-]i întoarce fa]a Ta
de la mine, ca s\ nu m\ asem\n celor ce se coboar\ în
mormânt. F\ s\ aud diminea]a mila Ta, c\ la Tine îmi
este n\dejdea. Arat\-mi calea pe care voi merge, c\ la
Tine am ridicat sufletul meu. Scap\-m\ de vr\jma[ii
mei, c\ la Tine alerg, Doamne. Înva]\-m\ s\ fac voia
Ta, c\ Tu e[ti Dumnezeul meu. Duhul T\u cel bun s\
m\ pov\]uiasc\ la p\mântul drept\]ii. Pentru numele
T\u, Doamne, d\ruie[te-mi via]\. Întru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. F\ bun\tate de stârpe[te
pe vr\jma[ii mei [i pierde pe to]i cei ce nec\jesc sufletul meu, c\ eu sunt robul T\u.
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Slav\..., {i acum..., Aliluia (de 3 ori).
{i îndat\ se cânt\: Dumnezeu este Domnul...
(de 3 ori), pe glasul al 8-lea[i, tot de 3 ori, troparul acesta:
Porunca cea cu tain\ luând-o întru cuno[tin]\ cel
f\r\ de trup, în casa lui Iosif degrab a stat înainte zicând celei ce nu [tia de nunt\: Cel ce a plecat, cu pogorârea, cerurile, încape f\r\ de schimbare tot întru
tine, pe Care [i v\zându-L în pântecele t\u, luând chip
de rob, m\ sp\imântez a cânta ]ie: bucur\-te, Mireas\
pururea Fecioar\!
Apoi: Doamne, miluie[te (de 3 ori).
Slav\..., {i acum...,

Psalmul 50
Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta, [i
dup\ mul]imea îndur\rilor Tale, [terge f\r\delegea mea.
Mai vârtos m\ spal\ de f\r\delegea mea [i de p\catul
meu m\ cur\]e[te. C\ f\r\delegea mea eu o cunosc [i p\catul meu înaintea mea este pururea. }ie unuia am gre[it [i r\u înaintea Ta am f\cut, a[a încât drept e[ti Tu
întru cuvintele Tale [i biruitor când vei judeca Tu. C\
iat\, întru f\r\delegi m-am z\mislit [i în p\cate m-a
n\scut maica mea. C\ iat\, adev\rul ai iubit; cele near\tate [i cele ascunse ale în]elepciunii Tale mi-ai ar\tat
mie. Stropim\-vei cu isop [i m\ voi cur\]i; sp\la-m\-vei
[i mai vârtos decât z\pada m\ voi albi. Auzului meu
vei da bucurie [i veselie; bucura-se-vor oasele mele cele
smerite. Întoarce fa]a Ta de la p\catele mele [i toate
f\r\delegile mele [terge-le. Inim\ curat\ zide[te întru
mine, Dumnezeule, [i duh drept înnoie[te întru cele dinl\untru ale mele. Nu m\ lep\da de la fa]a Ta [i duhul
T\u cel Sfânt nu-L lua de la mine. D\-mi mie bucuria
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mântuirii Tale [i cu duh st\pânitor m\ înt\re[te. Înv\]a-voi pe cei f\r\ de lege c\ile Tale [i cei necredincio[i la Tine se vor întoarce. Izb\ve[te-m\ de v\rsarea
de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide [i gura mea va vesti lauda Ta.
C\ de ai fi voit jertf\, ]i-a[ fi dat; arderile de tot nu le
vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
înfrânt\ [i smerit\ Dumnezeu nu o va urgisi. F\ bine,
Doamne, întru bun\voirea Ta, Sionului, [i s\ se zideasc\
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa drept\]ii, prinosul [i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul T\u vi]ei.
Apoi:
CANONUL N|SC|TOAREI DE DUMNEZEU
Facere a lui Iosif
Cântarea 1, glasul al 4-lea
Irmosul:
Deschide-voi gura mea [i se va umple de Duhul [i cuvânt r\spunde-voi împ\r\tesei Maici, [i m\ voi ar\ta
luminat pr\znuind, [i voi cânta minunile ei, bucurându-m\.
Stih: Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu,
miluie[te-ne pe noi.
Pe tine, cartea lui Hristos cea însufle]it\, pecetluit\ cu Duhul, v\zându-te marele arhanghel, curat\, a
gr\it c\tre tine: bucur\-te, ceea ce e[ti loca[ul bucuriei
prin care se stric\ blestemul str\moa[ei!
Bucur\-te, Fecioar\, mireas\ dumnezeiasc\, îndreptarea lui Adam, [i omorârea iadului, bucur\-te palatul Împ\ratului tuturor, ceea ce e[ti cu totul f\r\ de
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prihan\, bucur\-te, scaunul cel de foc al Aceluia ce este
atot]iitor!
Slav\...
Bucur\-te, floarea cea neve[tejit\, singura care ai
crescut M\rul cel cu miros bun, bucur\-te, ceea ce ai n\scut mirosul cel bun al Împ\ratului tuturor, bucur\-te,
mântuirea lumii, ceea ce nu [tii de nunt\!
{i acum...
Bucur\-te, comoara cur\]iei, prin care ne-am sculat din c\derea noastr\, bucur\-te, st\pân\, ceea ce
e[ti crin cu dulce miros, care umpli de bun\ mireasm\
pe cei credincio[i, t\mâia cea cu miros bun [i mirul cel
cu mult pre]!
Cântarea a 3-a
Irmosul:
Pe ai t\i cânt\re]i, N\sc\toare de Dumnezeu, ceea
ce e[ti izvor viu [i îndestulat, care s-au împreunat ceat\
duhovniceasc\, înt\re[te-i întru dumnezeiasc\ m\rirea
ta, cununilor m\ririi învrednicindu-i.
Ceea ce ai r\s\rit spicul cel dumnezeiesc cu adev\rat, ca o ]arin\ nearat\, bucur\-te, masa cea însufle]it\, întru care a înc\put pâinea vie]ii, bucur\-te,
st\pân\, care e[ti izvorul apei vie]ii cel nede[ertat!
Bucur\-te, ceea ce ai n\scut credincio[ilor pe Cel
f\r\ de prihan\, bucur\-te, mielu[eaua care ai n\scut pe
Mielu[elul lui Dumnezeu, Cel ce a ridicat p\catele a
toat\ lumea, bucur\-te, cur\]itoare cald\!
Slav\...
Bucur\-te, luceaf\rul dimine]ii cel prealuminat, care
singur\ ai purtat pe soarele Hristos, bucur\-te, ceea ce

233

e[ti loca[ul luminii, care ai stricat întunericul [i ai izgonit de pretutindeni pe diavolii cei întuneca]i!
Bucur\-te, ceea ce e[ti singura u[\ prin care a trecut singur Cuvântul, st\pân\, care ai sf\râmat cu na[terea ta încuietorile [i u[ile iadului, bucur\-te, dumnezeiasc\ intrare a celor ce se mântuiesc, ceea ce e[ti cu
totul l\udat\!
Cântarea a 4-a
Irmosul:
Cel ce [ade întru slav\, pe scaunul Dumnezeirii, pe
nor u[or a venit Iisus, Dumnezeul cel Preaînalt, [i a mântuit pe cei ce cânt\: slav\, Hristoase, puterii Tale!
Întru glasuri de cânt\ri, cu credin]\ gr\im c\tre tine,
ceea ce e[ti cu totul l\udat\: bucur\-te, munte gras [i
închegat cu Duhul, bucur\-te, sfe[nic [i n\strap\, ceea
ce por]i mana, care îndulce[te sim]urile tuturor credincio[ilor!
Bucur\-te, Preacurat\ st\pân\, care e[ti cur\]irea
lumii, bucur\-te, scar\ care ai în\l]at cu harul pe to]i
de pe p\mânt, bucur\-te, pod care cu adev\rat treci din
moarte la via]\ pe to]i cei ce te laud\ pe tine!
Bucur\-te, Preacurat\, ceea ce e[ti mai înalt\ decât
cerurile, care f\r\ osteneal\ ai purtat în pântecele t\u
temelia p\mântului, bucur\-te, ro[eal\ care ai vopsit din
sângele t\u ve[mântul cel dumnezeiesc al Împ\ratului puterilor!
Slav\...
Bucur\-te, st\pân\, care ai n\scut cu adev\rat pe
D\t\torul de lege, Care cur\]e[te în dar f\r\delegile
tuturor, adâncimea cea necuprins\ cu mintea, în\l]imea cea nespus\, ceea ce nu [tii de nunt\, prin care noi
to]i ne-am îndumnezeit!
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{i acum...
Pe tine, ceea ce ai împletit lumii cununa cea neîmpletit\, Fecioar\, p\zitoarea tuturor [i îngr\direa [i
înt\rirea [i sc\parea cea sfin]it\.
Cântarea a 5-a
Irmosul:
Sp\imântatu-s-au toate de dumnezeiasc\ m\rirea ta,
c\ tu, Fecioar\ care nu [tii de nunt\, ai avut în pântece
pe Dumnezeu, Cel ce este peste toate, [i ai n\scut Fiu
pe Cel f\r\ de ani, Cel ce d\ruie[te pace tuturor celor ce
te laud\ pe tine.
Bucur\-te, preanevinovat\, care ai n\scut Calea
vie]ii [i ai mântuit lumea din potopul p\catului, bucur\-te, mireas\ dumnezeiasc\, ceea ce e[ti auzire [i grai
înfrico[\tor, bucur\-te, petrecerea St\pânului f\pturii!
Bucur\-te, Preacurat\, ceea ce e[ti t\ria [i înt\rirea
oamenilor, loc de sfin]ire a slavei, omorâre a iadului,
c\mar\ cu totul luminoas\, bucur\-te, bucuria îngerilor,
bucur\-te, ajut\toarea celor ce se roag\ ]ie cu credin]\!
Bucur\-te, st\pân\, c\ru]a Cuvântului cea în chipul
focului, raiule cel însufle]it, care ai în mijloc pomul
vie]ii, pe Domnul, a C\rui dulcea]\ înviaz\ pe cei ce se
împ\rt\[esc cu credin]\ [i care au fost supu[i stric\ciunii!
Slav\...
Înt\ri]i fiind cu puterea ta, cu credin]\ gr\im ]ie:
bucur\-te, cetatea Împ\ratului tuturor, despre care s-au
gr\it luminat cele pream\rite [i vrednice a se auzi, muntele cel net\iat, bucur\-te, adâncul cel nem\surat!
{i acum...
Ceea ce e[ti s\la[ desf\tat al Cuvântului, bucur\-te,
bucur\-te, Preacurat\, vasul care ai scos m\rg\ritarul cel dumnezeiesc, bucur\-te, împ\carea cea c\tre
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Dumnezeu, cu totul minunat\, a tuturor celor ce pururea te fericesc pe tine, N\sc\toare de Dumnezeu!
Cântarea a 6-a
Irmosul:
~n]elep]ii lui Dumnezeu, care face]i acest praznic
dumnezeiesc [i cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,
veni]i s\ plesnim cu mâinile, sl\vind pe Dumnezeu,
Cel ce S-a n\scut dintr-însa.
Ceea ce e[ti c\mar\ neîntinat\ a Cuvântului [i pricin\ îndumnezeirii tuturor, bucur\-te, Preacurat\,
chemarea proorocilor, bucur\-te, podoaba apostolilor!
Dintru tine a c\zut roua care a stins v\paia mul]imii idolilor, pentru aceea, gr\im ]ie: bucur\-te, lân\
plin\ de rou\, pe care, Fecioar\, Ghedeon mai înainte
a v\zut-o!
Slav\...
Iat\, Fecioar\: bucur\-te, gr\im ]ie, fii ad\postire
[i lini[te celor ce ne înv\luim întru adâncul scârbelor
[i al tuturor smintelilor potrivnicului!
{i acum...
Ceea ce e[ti pricina bucuriei, umple de har gândul
nostru, ca s\ gr\im ]ie: bucur\-te, rugul cel nears [i
norul cel cu totul luminos, care neîncetat umbre[ti pe cei
credincio[i!

Condacele [i Icoasele
Condacul 1:
Ap\r\toare Doamn\, pentru biruin]\, mul]umiri, izb\vindu-ne din nevoi, aducem ]ie, N\sc\toare de Dumnezeu, noi, robii t\i. Ci, ca aceea ce ai st\p=nire ne-
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biruit\, izb\ve[te-ne din toate nevoile, ca s\ strig\m ]ie:
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Icosul 1:
Îngerul cel înt=ist\t\tor din cer a fost trimis s\-i
zic\ N\sc\toarei de Dumnezeu: Bucur\-te! {i, împreun\ cu glasul lui cel netrupesc, v\z=ndu-Te, Doamne,
întrupat, s-a `nsp\im=ntat [i i-a stat `nainte, gr\indu-i
unele ca acestea:
Bucur\-te, cea prin care r\sare bucuria;
Bucur\-te, cea prin care piere blestemul;
Bucur\-te, chemarea lui Adam celui c\zut;
Bucur\-te, [tergerea lacrimilor Evei;
Bucur\-te, în\l]ime, întru care cu anevoie se suie
g=ndurile omene[ti;
Bucur\-te, ad=ncime, care nu te po]i lesne vedea cu
ochii îngere[ti;
Bucur\-te, c\ e[ti scaun Împ\ratului;
Bucur\-te, c\ por]i pe Cel ce pe toate le poart\;
Bucur\-te, steaua care ar\]i Soarele;
Bucur\-te, p=ntecele dumnezeie[tii întrup\ri;
Bucur\-te, cea prin care se înnoie[te f\ptura;
Bucur\-te, cea prin care prunc Se face F\c\torul;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 2-lea:
{tiindu-se pe sine sf=nta întru cur\]ie, a zis lui
Gavriil cu îndr\znire: Preasl\vitul t\u glas cu anevoie
se arat\ a fi primit sufletului meu; c\ na[tere cu z\mislire f\r\ s\m=n]\, cum `mi spui? C=nt=nd: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
În]elesul cel greu de p\truns c\ut=nd Fecioara s\-l
în]eleag\, a gr\it c\tre cel ce slujea: Din p=ntece curat,
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cum este cu putin]\ s\ Se nasc\ Fiu, spune-mi? C\tre
care el a zis cu fric\, `ns\, gr\ind a[a:
Bucur\-te, t\inuitoarea sfatului celui nespus;
Bucur\-te, încredin]area celor ce au trebuin]\ de
t\cere;
Bucur\-te, începutul minunilor lui Hristos;
Bucur\-te, capul poruncilor Lui;
Bucur\-te, scara cereasc\, pe care S-a pogor=t Dumnezeu;
Bucur\-te, podul care treci la cer pe cei de pe p\m=nt;
Bucur\-te, minunea mult sl\vit\ de îngeri;
Bucur\-te, ceea ce le e[ti diavolilor ran\ de mult
pl=ns;
Bucur\-te, ceea ce ai n\scut Lumina cea neapus\;
Bucur\-te, ceea ce n-ai înv\]at pe nimeni în ce chip
s-a petrecut;
Bucur\-te, ceea ce `ntreci mintea celor în]elep]i;
Bucur\-te, ceea ce luminezi g=ndurile credincio[ilor;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 3-lea:
Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre z\mislire, pe ceea ce nu [tia de nunt\; [i p=ntecele ei cel cu bun\
road\, ca o ]arin\ dulce, l-a ar\tat tuturor celor ce vor
fi s\ secere m=ntuire, c=nd vor c=nta a[a: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Av=nd Fecioara în p=ntece pe Dumnezeu primit, a
alergat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndat\ cunosc=ndu-i închinarea, s-a bucurat [i, cu s\lt\ri în p=ntece, ca [i cum ar fi c=ntat, a gr\it c\tre N\sc\toarea
de Dumnezeu:
Bucur\-te, vi]a ml\di]ei celei neve[tejite;
Bucur\-te, c=[tigarea rodului celui f\r\ de moarte;
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Bucur\-te, ceea ce ai lucrat pe Lucr\torul iubirii de
oameni;
Bucur\-te, ceea ce ai n\scut pe S\ditorul vie]ii noastre;
Bucur\-te, brazd\ care ai crescut înmul]irea milelor;
Bucur\-te, mas\ care por]i îndestularea milostivilor;
Bucur\-te, ceea ce înflore[ti raiul desf\t\rii;
Bucur\-te, ceea ce g\te[ti ad\postire sufletelor;
Bucur\-te, t\m=ia rug\ciunii cea bine primit\;
Bucur\-te, cur\]ia a toat\ lumea;
Bucur\-te, bun\voirea a lui Dumnezeu c\tre noi,
cei muritori;
Bucur\-te, îndr\znirea celor muritori c\tre Dumnezeu;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 4-lea:
Vifor de g=nduri necredincioase av=nd întru sine,
în]eleptul Iosif s-a tulburat, uit=ndu-se la tine, cea neamestecat\ cu nunta, g=ndind c\ e[ti furat\ de nunt\,
tu, ceea ce e[ti f\r\ de prihan\; iar c=nd a cunoscut
c\ z\mislirea ta este de la Duhul Sf=nt, a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
Auzit-au p\storii pe îngeri l\ud=nd venirea cu trupul a lui Hristos [i, alerg=nd spre Acesta ca spre un
p\stor, L-au v\zut ca pe un miel f\r\ prihan\ hr\nindu-se în bra]ele Mariei, pe care l\ud=nd-o, au zis:
Bucur\-te, Maica Mielului [i a P\storului;
Bucur\-te, staulul oilor celor cuv=nt\toare;
Bucur\-te, ceea ce e[ti chinuirea vr\jma[ilor celor
nev\zu]i;
Bucur\-te, ceea ce deschizi u[ile raiului;

239

Bucur\-te, c\ cele cere[ti `mpreun\ se bucur\ cu
cele p\m=nte[ti;
Bucur\-te, c\ cele p\m=nte[ti `mpreun\ d\n]uiesc
cu cele cere[ti;
Bucur\-te, gura apostolilor cea net\cut\;
Bucur\-te, îndr\znirea cea nebiruit\ a purt\torilor
de chinuri;
Bucur\-te, temeiul cel tare al credin]ei;
Bucur\-te, cuno[tin]a cea luminoas\ a darului;
Bucur\-te, cea prin care s-a golit iadul;
Bucur\-te, cea prin care ne-am îmbr\cat cu slav\;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 5-lea:
Steaua cea cu dumnezeiasc\ mergere v\z=nd-o `n]elep]ii, au mers pe urma luminii ei; [i, ]in=nd-o ca pe
o f\clie, cu d=nsa c\utau pe puternicul Împ\rat; [i, ajung=nd la Cel neajuns, s-au bucurat c=nt=ndu-I: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
V\zut-au pruncii haldeilor în bra]ele Fecioarei pe
Cel ce a zidit pe om cu m=na; [i, cunosc=ndu-L a le fi St\p=n, de[i luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-L
sluji [i a-i c=nta celei binecuv=ntate:
Bucur\-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucur\-te, raza zilei celei de tain\;
Bucur\-te, ceea ce ai stins cuptorul în[el\ciunii;
Bucur\-te, ceea ce luminezi pe t\inuitorii Treimii;
Bucur\-te, ceea ce ai aruncat din dreg\torie pe chinuitorul cel f\r\ de omenie;
Bucur\-te, ceea ce ai ar\tat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni;
Bucur\-te, ceea ce ne-ai izb\vit din slujirea cea
idoleasc\;
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Bucur\-te, ceea ce ne cur\]e[ti de lucrurile cele întinate;
Bucur\-te, ceea ce ai stins `nchinarea la foc;
Bucur\-te, ceea ce ne-ai potolit v\paia patimilor;
Bucur\-te, îndrept\toarea în]elepciunii celor credincio[i;
Bucur\-te, veselia tuturor neamurilor;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 6-lea:
Vestitori purt\tori de Dumnezeu f\c=ndu-se magii,
s-au întors în Babilon, `mplinindu-}i proorocia [i tuturor m\rturisindu-Te pe Tine, Hristoase, au l\sat pe
Irod ca pe un mincinos, c\ nu [tia s\ c=nte: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Str\lucind în Egipt Tu, Lumina adev\rului, ai izgonit întunericul minciunii. C\ idolii lui, ner\bd=nd
t\ria Ta, M=ntuitorule, au c\zut; iar cei ce de ei au sc\pat `i c=ntau c\tre N\sc\toarea de Dumnezeu:
Bucur\-te, îndreptarea oamenilor;
Bucur\-te, c\derea demonilor;
Bucur\-te, ceea ce ai zdrobit st\p=nia în[el\ciunii;
Bucur\-te, ceea ce ai v\dit în[el\ciunea idoleasc\;
Bucur\-te, mare care ai înecat pe netrupescul faraon;
Bucur\-te, piatr\ care ai ad\pat pe cei înseta]i de
via]\;
Bucur\-te, st=lp de foc care c\l\uze[ti pe cei ce sunt
`n întuneric;
Bucur\-te, acoper\m=ntul lumii cel mai lat dec=t
norul;
Bucur\-te, hran\ [i n\strap\ cu man\;
Bucur\-te, slujitoarea bucuriei celei sfinte;
Bucur\-te, p\m=ntul f\g\duin]ei;
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Bucur\-te, izvor=toare de miere [i lapte;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 7-lea:
Vr=nd Simeon s\ se mute din veacul acesta în[el\tor, Te-ai dat lui ca un prunc; dar Te-ai f\cut cunoscut lui [i ca Dumnezeu des\v=r[it. Pentru aceea, s-a mirat
de în]elepciunea Ta cea nespus\, c=nt=nd: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Ar\tat-a f\ptur\ nou\ ar\t=ndu-Se F\c\torul nou\,
celor ce suntem f\cu]i de D=nsul, r\s\rind din p=ntecele cel f\r\ s\m=n]\ [i p\zindu-l întreg, precum a fost;
ca noi, v\z=nd minunea, s\ o l\ud\m, gr\ind:
Bucur\-te, floarea nestric\ciunii;
Bucur\-te, cununa înfr=n\rii;
Bucur\-te, ceea ce ai str\lucit chipul învierii;
Bucur\-te, ceea ce ai ar\tat via]a îngereasc\;
Bucur\-te, pomul cel cu luminoas\ road\, din care
se hr\nesc credincio[ii;
Bucur\-te, copacul cel înfrunzit cu bun\ umbr\, sub
care mul]i se odihnesc;
Bucur\-te, ceea ce ai purtat în p=ntece pe ~ndrept\torul celor r\t\ci]i;
Bucur\-te, ceea ce ai n\scut pe M=ntuitorul celor
robi]i;
Bucur\-te, îmbl=nzirea Judec\torului celui drept;
Bucur\-te, iertarea multor gre[i]i;
Bucur\-te, haina celor goi de îndr\zneal\;
Bucur\-te, dragostea care biruie[te toat\ dorirea;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 8-lea:
V\z=nd na[tere minunat\, s\ ne înstr\in\m de lume,
mut=ndu-ne mintea la cer; c\ pentru aceasta Prea`naltul
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Dumnezeu pe p\m=nt S-a ar\tat om smerit, vr=nd s\
trag\ la în\l]ime pe cei ce-I c=nt\: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu S-a dep\rtat Cuv=ntul cel necuprins; c\ dumnezeiasc\ pogor=re a fost, iar nu mutare din loc, [i na[tere
din Fecioar\ primitoare de Dumnezeu, care aude acestea:
Bucur\-te, înc\perea lui Dumnezeu celui neînc\put;
Bucur\-te, u[a tainei celei de cinste;
Bucur\-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necredincio[i;
Bucur\-te, lauda cea f\r\ de `ndoial\ a celor credincio[i;
Bucur\-te, purt\toarea cea preasf=nt\ a Celui ce este
pe heruvimi;
Bucur\-te, s\la[ul cel preasl\vit al Celui ce este pe
serafimi;
Bucur\-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru
una;
Bucur\-te, ceea ce ai unit fecioria [i na[terea;
Bucur\-te, cea prin care s-a dezlegat c\lcarea poruncii;
Bucur\-te, cea prin care s-a deschis raiul;
Bucur\-te, cheia împ\r\]iei lui Hristos;
Bucur\-te, n\dejdea bun\t\]ilor celor ve[nice;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 9-lea:
Toat\ firea îngereasc\ s-a minunat de lucrul cel
mare al întrup\rii Tale; c\ pe Cel neapropiat, ca
Dumnezeu, L-a v\zut om apropiat tuturor, vie]uind
împreun\ cu noi [i auzind de la to]i a[a: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Retorii cei multvorbitori îi vedem t\c=nd ca ni[te pe[ti
f\r\ de glas c=nd voiesc a vorbi despre tine, N\sc\toare
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de Dumnezeu; c\ nu se pricep s\ spun\ în ce chip [i fecioar\ ai r\mas [i ai putut na[te. Iar noi, minun=ndu-ne
de o tain\ ca aceasta, cu credin]\ c=nt\m:
Bucur\-te, s\la[ul `n]elepciunii lui Dumnezeu;
Bucur\-te, comoara r=nduielii Lui;
Bucur\-te, ceea ce pe filosofi `i ar\]i neîn]elep]i;
Bucur\-te, ceea ce ai v\dit pe cei me[teri la cuv=nt
a fi necuv=nt\tori;
Bucur\-te, c\ au înnebunit întreb\torii cei cumpli]i;
Bucur\-te, c\ s-au ve[tejit f\c\torii de basme;
Bucur\-te, ceea ce ai risipit vorbele cele `nc=lcite ale
atenienilor;
Bucur\-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor;
Bucur\-te, ceea ce ne-ai ridicat din ad=ncul necuno[tin]ei;
Bucur\-te, ceea ce pe mul]i i-ai luminat la minte;
Bucur\-te, corabia celor ce vor s\ se m=ntuiasc\;
Bucur\-te, limanul celor ce umbl\ cu cor\biile acestei vie]i;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 10-lea:
Vr=nd Împodobitorul tuturor s\ m=ntuiasc\ lumea
a venit la ea, precum i se f\g\duise [i, P\stor fiind, ca un
Dumnezeu, pentru noi S-a ar\tat om ca noi. C\ci, cu
asem\narea chem=nd pe cel asemenea, ca un Dumnezeu
aude: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Zid e[ti fecioarelor, N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\, [i tuturor celor ce alearg\ la tine: c\ F\c\torul cerului [i al p\m=ntului te-a g\tit pe tine, Curat\, s\l\[luindu-Se în p=ntecele t\u [i înv\]=ndu-i pe to]i s\
c=nte ]ie:
Bucur\-te, turnul fecioriei;
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Bucur\-te, u[a m=ntuirii;
Bucur\-te, încep\toarea prefacerii celei pline de
`n]eles;
Bucur\-te, d\t\toarea darului celui dumnezeiesc;
Bucur\-te, c\ tu ai înnoit pe cei z\misli]i `ntru ru[ine;
Bucur\-te, c\ tu ai înv\]at pe cei lipsi]i de minte;
Bucur\-te, ceea ce ai stricat pe stric\torul g=ndurilor;
Bucur\-te, ceea ce ai n\scut pe Sem\n\torul cur\]iei;
Bucur\-te, c\mara nun]ii celei f\r\ de s\m=n]\;
Bucur\-te, ceea ce ai unit cu Domnul pe cei credincio[i;
Bucur\-te, ceea ce între fecioare ai fost unic\ hr\nitoare de prunc;
Bucur\-te, c\mara cea împodobit\ a sufletelor
sfin]ilor;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 11-lea:
Împ\rate sfinte, de }i-am aduce c=nt\ri [i psalmi
la num\r întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se
cuvine, c\ se biruie[te toat\ c=ntarea care se îndreapt\
spre mul]imea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat
celor ce-}i c=nt\: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
F\clie primitoare de lumin\, ar\tat\ celor ce sunt
întru întuneric, o vedem pe Preasf=nta Fecioar\; c\,
aprinz=nd în sine Focul cel netrupesc, pe to]i `i îndrepteaz\ spre cuno[tin]a cea dumnezeiasc\, ce lumineaz\
mintea cu raza ei [i se cinste[te cu chemarea aceasta:
Bucur\-te, raza Soarelui celui în]eleg\tor;
Bucur\-te, raza Luminii celei neapuse;
Bucur\-te, fulgerul care luminezi sufletele;
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Bucur\-te, ceea ce `i îngroze[ti pe vr\jma[i ca un
tunet;
Bucur\-te, c\ din tine a r\s\rit str\lucirea cea cu
mult\ lumin\;
Bucur\-te, c\ ai izvor=t r=ul cel ce curge cu ape
multe;
Bucur\-te, ceea ce ne-ai ar\tat chipul cristelni]ei;
Bucur\-te, ceea ce cur\]e[ti întin\ciunea p\catului;
Bucur\-te, baie care speli con[tiin]a;
Bucur\-te, pahar, care dai gust bucuriei;
Bucur\-te, mireasma mirosului celui bun al lui
Hristos;
Bucur\-te, via]a veseliei celei de tain\;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 12-lea:
Vr=nd s\ dea har datoriilor celor de demult, Dezleg\torul tuturor datoriilor omene[ti a venit singur la
cei ce se `ndep\rtaser\ de harul Lui [i, rup=nd zapisul, aude de la to]i c=ntarea: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
C=nt=nd na[terea ta, te l\ud\m to]i ca pe o biseric\ însufle]it\, N\sc\toare de Dumnezeu, c\, locuind
în p=ntecele t\u, Domnul, Care ]ine toate cu m=na, a
sfin]it, a sl\vit [i a înv\]at pe to]i s\-]i c=nte:
Bucur\-te, loca[ul lui Dumnezeu Cuv=ntul;
Bucur\-te, sf=nt\ care e[ti mai mare dec=t sfin]ii;
Bucur\-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucur\-te, comoara vie]ii cea nede[ertat\;
Bucur\-te, coroana cea scump\ a împ\ra]ilor celor
credincio[i;
Bucur\-te, lauda cea de cinste a preo]ilor celor cuvio[i;
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Bucur\-te, st=lpul neclintit al Bisericii;
Bucur\-te, zidul cel nebiruit al împ\r\]iei;
Bucur\-te, cea prin care se înal]\ biruin]ele;
Bucur\-te, cea prin care surp\ vr\jma[ii;
Bucur\-te, t\m\duirea trupului meu;
Bucur\-te, m=ntuirea sufletului meu;
Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!
Condacul al 13-lea:
O, Maic\ preal\udat\, care ai n\scut pe Cuv=ntul,
Cel ce este mai sf=nt dec=t to]i sfin]ii, primind acest dar
de acum, izb\ve[te de toat\ ispita [i scoate din chinul ce
va s\ fie pe to]i cei care-]i c=nt\: Aliluia! (acest condac
se zice de trei ori)
Apoi iar\[i se cite[te Icosul înt=i: Îngerul cel înt=ist\t\tor... [i Condacul înt=i: Ap\r\toare Doamn\...
Apoi rug\ciunea c\tre
Preasf=nta N\sc\toare de Dumnezeu:
O, Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\
st\p=n\, ceea ce e[ti mai `nalt\ [i mai presus dec=t `ngerii [i arhanghelii [i mai cinstit\ dec=t toat\ f\ptura;
mirarea cea mare a `ngerilor, propov\duirea proorocilor, podoaba cea aleas\ a arhanghelilor, `nt\rirea
cea tare a mucenicilor, lauda cea pream\rit\ a apostolilor, pov\]uitoarea cea tare a c\lug\rilor, `nfr=narea
cea tare a postitorilor, cur\]ia [i slava fecioarelor, veselia cea lin\ a maicilor, `n]elepciunea [i `nv\]\tura
pruncilor, c=rmuitoarea s\racilor [i a v\duvelor; `mbr\c\minte celor goi, s\n\tate celor bolnavi, izb\vire
celor robi]i; lini[te celor de pe mare, liman bun celor
`nvifora]i, pov\]uitoare neostenit\ celor r\t\ci]i, mergere u[oar\ celor c\l\tori, odihn\ bun\ celor osteni]i,
acoper\m=nt [i sc\pare celor asupri]i; n\dejde celor
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f\r\ de n\dejde, ajut\toare celor lipsi]i; celor s\raci bog\]ie ne`mpu]inat\, celor `ntrista]i de-a pururea m=ng=iere, celor pe care nu-i iube[te nimeni iubire cu smerenie; celor p\c\to[i m=ntuire c\tre Dumnezeu; tuturor
cre[tinilor ocrotire tare, ajut\toare nebiruit\ [i folositoare. Prin tine Cel nev\zut S-a f\cut v\zut, pentru
care aducem rug\ciune ]ie, noi robii t\i, Doamna
noastr\. O, preamilostiv\ `mp\r\teas\ a Luminii celei
`n]eleg\toare [i pream\rit\, care ai n\scut pe ~mp\ratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce d\ via]\ tuturor,
ceea ce e[ti sl\vit\ de cele cere[ti, minte `ngereasc\,
stea cu totul luminoas\ [i mai sf=nt\ dec=t to]i sfin]ii;
`mp\r\teasa `mp\ra]ilor, St\p=na tuturor f\pturilor,
Fecioar\ `ncuviin]at\ de Dumnezeu, Mireas\ nestricat\,
palat al Preasf=ntului Duh, tron de foc al nev\zutului
~mp\rat, chivot ceresc, purt\tor al Cuv=ntului lui Dumnezeu, c\ru]a cea `n chipul focului; odihna Dumnezeului celui viu, z\mislirea negr\it\ a trupului lui Hristos, cuibul Vulturului ceresc, turtureaua cea cu bun\
gl\suire, porumbi]a cea preabun\, lin\ [i f\r\ de r\utate; Maic\ iubitoare de fii, ad=ncul milelor, pic\tura
care risipe[ti m=nia lui Dumnezeu, ad=ncimea cea nem\surat\, taina cea negr\it\, minunea cea ne[tiut\,
minune nespus\; Biseric\ nef\cut\ de m=n\ omeneasc\ a ~nsu[i ~mp\ratului tuturor veacurilor; t\m=ia
cea cu bun miros, ve[m=nt cinstit, porfir\ de Dumnezeu ]esut\, rai sufletesc, odrasla pomului celui de
via]\ purt\tor, floarea cea preafrumoas\, care ai `nflorit nou\ veselia cereasc\, strugurele m=ntuirii noastre, paharul ~mp\ratului ceresc, `ntru care s-a dres de
la Duhul Sf=nt vinul harului Celui ne`mpu]inat; solitoarea legii, `ncep\tura credin]ei celei adev\rate a lui
Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ereticilor, sabia m=niei lui Dumnezeu `mpotriva tuturor celor nelegiui]i;
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`ngrozire diavolilor, biruin]\ `n r\zboaie, p\zitoare adev\rat\ tuturor cre[tinilor [i lumii `ncredin]at\ mântuire. O, `ntru tot milostiv\ Doamn\ Fecioar\, St\p=n\
N\sc\toare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rug\m ]ie [i arat\ mila ta poporului dreptcredincios;
roag\ pe Fiul t\u s\ ne izb\veasc\ de tot r\ul. {i p\ze[te loca[ul acesta [i toate ora[ele [i satele cre[tine[ti
[i tot poporul cel binecredincios, care scap\ la tine [i
cheam\ numele t\u cel sf=nt, de toate n\p\stuirile,
de boal\, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastr\ [i de r\zboiul cel
dintre noi, de toate durerile [i tot necazul. Ca s\ nu fie
`mpu]ina]i robii t\i nici cu r\ni, nici cu `ngrozire, nici
cu moarte, nici cu dreapta m=nie a lui Dumnezeu; ci `i
p\ze[te [i `i m=ntuie[te cu mila ta, Doamn\, ceea ce
te rogi pentru noi [i pentru buna `ntocmire a v\zduhului, spre vremi aduc\toare de roadele cele de folos, pe
care le d\ruie[ti nou\. Izb\ve[te, ridic\ [i miluie[te,
St\p=n\ preamilostiv\, N\sc\toare de Dumnezeu preal\udat\, de toate nevoile pe cei ce sunt `n primejdii.
Adu-]i aminte de robii t\i [i nu trece cu vederea lacrimile [i suspinarea lor; ci ne `nnoie[te pe noi cu bun\tatea ta, ca s\ ne m=ng=iem cu mul]umire, afl=ndu-te
pe tine ajut\toare. Milostive[te-te, Doamn\ preacurat\,
spre ajutorul poporului celui binecredincios. N\dejdea noastr\, adun\ pe cele risipite: pe cei r\t\ci]i pe
cale pov\]uie[te-i, pe cei c\zu]i de la dreapta credin]\
iar\[i la credin]\ `ntoarce-i, pe cei b\tr=ni sprijine[te-i,
pe cei tineri `i `nva]\, pe prunci hr\ne[te-i [i pream\re[te pe cei ce te pream\resc; dar, mai ales, p\ze[te
Sf=nt\ Biserica Fiului t\u [i o fere[te `ntru lungime de
zile. O, milostiv\ [i prea`ndurat\ `mp\r\teas\ a cerului [i a p\m=ntului, N\sc\toare de Dumnezeu, pururea Fecioar\, miluie[te cu mijlocirea ta poporul drept-
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credincios [i toat\ dreptcredincioasa cre[tin\tate. P\ze[te-o sub acoper\m=ntul milei tale, ap\r-o pe ea cu
cinstitul t\u acoper\m=nt [i roag\ pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai `ntrupat, s\ ne `ncing\ pe noi cu putere de sus, ca s\ ne
putem ap\ra `mpotriva vr\jma[ilor no[tri v\zu]i [i nev\zu]i ce se lupt\ `mpotriva noastr\. Miluie[te [i m=ntuie[te cu rug\ciunile tale, Maic\, pe Prea Fericitul P\rintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
pe (~nalt) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitropolitul) nostru (N) [i pe to]i ortodoc[ii arhierei, preo]i [i
diaconi [i pe tot clerul bisericesc [i pe tot poporul dreptcredincios care se `nchin\ icoanei tale. Caut\ spre noi
to]i cu folosin]a ta cea preamilostiv\, ridic\-ne pe noi din
ad=ncul p\catelor [i ne lumineaz\ ochii inimii spre c\utarea m=ntuirii. Milostiv\ fii nou\ aici, iar la `nfrico[\toarea judecat\, pe Fiul t\u pentru noi roag\-L. Pe
cei ce s-au mutat `ntru dreapt\ credin]\ din aceast\ via]\
`n cea ve[nic\, `mpreun\ cu `ngerii, cu arhanghelii [i cu
to]i sfin]ii, `mp\rt\[e[te-i ca s\ stea de-a dreapta Fiului
t\u [i Dumnezeu; [i cu rug\ciunea ta `nvrednice[te pe
to]i ortodoc[ii cre[tini s\ vie]uiasc\ cu Hristos, [i cu
bucurie `n loca[urile `ngere[ti s\ se desf\teze. C\ tu e[ti,
Doamn\, slav\ a celor cere[ti [i ajut\toarea p\m=ntenilor; tu e[ti n\dejdea [i folositoarea tuturor celor ce
alearg\ la tine [i cer ajutorul t\u cel sf=nt; [i tu e[ti
rug\toarea cea fierbinte c\tre Fiul t\u [i Dumnezeul
nostru, c\ rug\ciunile Maicii mult pot spre `mbl=nzirea St\p=nului. {i, cu a ta mijlocire, `ndr\znim s\
ne apropiem de sf=ntul altar, de harul preasfintelor [i de
via]\ f\c\toarelor Taine, de[i suntem nevrednici. Pentru aceea, [i pe icoan\ v\z=nd chipul t\u cel `ntru tot
cinstit [i pe Cel Atot]iitor cu m=na ]in=nd, ne bucur\m
noi p\c\to[ii [i, cu umilin]\ c\z=nd, pe acesta cu
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dragoste [i cu fric\ `l s\rut\m, a[tept=nd, Doamn\, prin
sfintele [i de Dumnezeu primitele tale rug\ciuni, s\
ajungem la cele cere[ti ale vie]ii celei f\r\ de sf=r[it, [i
s\ st\m f\r\ de ru[ine `n ziua judec\]ii de-a dreapta Fiului t\u [i Dumnezeului nostru, sl\vindu-L pe El `mpreun\ cu Cel f\r\ de `nceput al Lui P\rinte [i cu Preasf=ntul [i Bunul [i de via]\ f\c\torul Lui Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciune c\tre Preacurata N\sc\toare de
Dumnezeu din Apantisma luat\, cu num\rul 11
Ceea ce singur\ e[ti bucurie celor sc=rbi]i [i p\rtinitoare celor nedrept\]i]i; m=ng=iere celor ce pl=ng [i ajutor
celor neajutora]i; cercetare celor neputincio[i [i acoper\m=nt [i sprijin celor ce se chinuiesc; liman celor ce se
`nfrico[eaz\ [i toiag orbilor; pov\]uitoare celor r\t\ci]i [i sc\pare tare celor din nevoi; N\sc\toare a lui
Dumnezeu cu totul f\r\ prihan\, ia aminte la aceast\
tic\loas\ [i netrebnic\ rug\ciune a mea, pe care o aduc
]ie `ntru `nghesuirea inimii, [i m\ sloboze[te de viforul
cel r\u al g=ndurilor. Izb\ve[te-m\ pe mine de somnul
cel greu care mi s-a pricinuit mie din lenevire [i dep\rteaz\ de la mine tr=nd\via cea cumplit\. Izb\ve[te-m\
de tirania cea amar\ a dracilor [i m\ r\pe[te de la obiceiul cel r\u al patimilor. {i, precum [tii, m=ntuie[te-m\
pe mine, nevrednicul robul t\u, cel ce `n tine, dup\ Dumnezeu, mi-am pus n\dejdile m=ntuirii.
D\-mi mie, Preacurat\, cu os=rdie s\ fac poruncile
Fiului t\u [i Dumnezeului nostru [i s\ p\zesc totdeauna a[ez\mintele Lui cele m=ntuitoare. {i m\ `nt\re[te
ca `n cuget priveghetor [i cu minte de[teapt\ s\ `nt=m-
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pin slavosloviile Lui cele bine primite. C\ ]ie, pricinuitoarea bun\t\]ilor [i ajut\toarea, n\d\jduindu-m\, aduc
aceast\ cerere. Deci s\ nu cad din n\dejdea cea c\tre tine,
Preacurat\, nici s\ m\ `ntorc smerit [i ru[inat. Ci s\
aflu prin tine, de Dumnezeu d\ruit\ St\p=n\, degrab
sf=r[itul cererilor mele. Ca totdeauna, ca pe o ajut\toare a
noastr\, a p\c\to[ilor, [i `mplinitoare a cererilor mele,
s\ te laud [i s\ te m\resc pe tine. Acum [i pururea, [i `n
vecii vecilor. Amin.
O, Preasf=nt\ Maic\ Fecioar\,
cea cu totul milostiv\.
Aceast\ pu]in\ osteneal\ o prime[te,
[i cu darul t\u ne `nt\re[te.
Ca [i de-aici `nainte,
s\ ne ostenim cu luare aminte.
Iar os=rdnicului cetitor,
pe l=ng\ duh pricep\tor.
D\-i [i duh de bl=nde]e,
ca prin acela s\ se `nve]e.
S\ ne cread\ osteneala,
care a ocolit c=t putu gre[eala.
Sf=r[it
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